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RESUMO 

 

 Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa, realizada pela metodologia de 

estudo de caso (YIN, 2015), que visa investigar as razões da censura praticada no 

Estado de São Paulo, em fevereiro de 2020, sobre os livros que seriam destinados 

ao projeto “Remição em Rede”, que oferecia clubes de leitura nos presídios paulistas 

com a finalidade de abonar dias das penas dos custodiados. Nossa ferramenta de 

análise de dados é a Análise Discursiva, amparada em Mikhail Bakhtin (2014; 2017 

e 2020), principalmente por meio dos seus conceitos dialogismo e palavra. Os livros, 

por serem mídias (BAITELLO JUNIOR, 1998; COSTA, 2014; HELLER et. al., 2020) 

justificam a aderência da pesquisa na área da comunicação. Inicialmente 

descrevemos o evento a partir de múltiplas fontes que o noticiaram e na sequência o 

analisamos, sustentados nos diferentes referenciais teóricos, de distintas áreas do 

conhecimento. Sobre a censura, principalmente, Carneiro (2002; 2006), Fico (2002), 

Costa (2006; 2008; 2011), Reimão (2011; 2014; 2016) Paganotti (2012), Darnton 

(2016) e Nodelman (2020). Quanto ao encarceramento, Carnelutti (1957), Foucault 

(1987), Wacquant (2001), Gerland (2008), Cunha (2015), Wojciechowski (2015), 

Rodrigues (2016), Zaffaroni (2017), dentre outros. Já acerca da remição de pena por 

leitura, especialmente, Petit (2010), Candido (2011), Capez (2012), Torres (2017) e 

Nucci (2018). Análises de documentos e dados estatísticos oficiais, além da própria 

legislação também são contemplados nessa pesquisa. Concluímos que as obras 

censuradas obedecem ao padrão censório previsto por Costa (2008), quanto aos 

seus temas de ordem moral, social, política e religiosa, embora esta última não 

esteja presente de forma exclusiva nas obras do caso. Entretanto, nossa 

generalização analítica, isto é, o que se pode aproveitar como dado em casos 

futuros de mesma envergadura é que a censura foi realizada, independentemente, 

das obras envolvidas no projeto, mas sim pelo uso delas: conceder um benefício à 

população que deve permanecer encarcerada, invisibilizada e desprovida de 

quaisquer direitos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura midiática; Livros; Censura; Remição de pena; 

Encarceramento brasileiro. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

  

 This is a qualitative approach research, carried out by the case study 

methodology (YIN, 2015), which aims to investigate the reasons for the censorship 

practiced in São Paulo State (Brazil), in February 2020, about the books that would 

be destined to the project “Remição em Rede”, which offered reading clubs in the 

prisons of São Paulo’s capital with the purpose of reducing the days of the inmates’ 

sentences. Our data analysis tool is Discourse Analysis, supported by Mikhail 

Bakhtin (2014; 2017 e 2020), mainly through its dialogism and word concepts. 

Books, being media (BAITELLO JUNIOR, 1998; COSTA, 2014; HELLER et. al., 

2020) justify the adherence of research around communication. Initially we describe 

the event based on the multiple sources that reported it, and then we analyze it, 

supported by different theoretical references from different areas of knowledge. On 

censorship, mainly, Carneiro (2002; 2006), Fico (2002), Costa (2006; 2008; 2011), 

Reimão (2011; 2014; 2016) Paganotti (2012), Darnton (2016) e Nodelman (2020). As 

to incarceration, Carnelutti (1957), Foucault (1987), Wacquant (2001), Gerland 

(2008), Cunha (2015), Wojciechowski (2015), Rodrigues (2016), Zaffaroni (2017), 

among others. As for the remission of sentence by reading, especially Petit (2010), 

Candido (2011), Capez (2012), Torres (2017) e Nucci (2018). Analysis of official 

documents and statistical data, besides the legislation itself, are also contemplated in 

this research. We conclude that the censored works follow the censorship pattern 

predicted by Costa (2008), regarding their moral, social, political, and religious 

themes, although the latter is not exclusively present in the works of the case. 

However, our analytical generalization, that is, what can be used as data in future 

cases of the same scope is that censorship was carried out, regardless of the works 

involved in the project, but for the use of them: to grant a benefit to the population 

that must remain incarcerated, invisible, and deprived of any rights. 

 

KEY-WORDS: Media Culture; Books; Censorship; Sentence Remission; Brazilian 

incarceration. 
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INTRODUÇÃO 

 

O projeto inicial deste pesquisador (2019), impossibilitado pela pandemia 

mundial do coronavírus, era, com inspiração etnográfica como metodologia, analisar 

o potencial transformador da literatura e do livro, como suporte midiático, na 

população encarcerada, identificado pela observação das narrativas e interações em 

rodas de leitura, em que se proporia o debate das mais variadas obras e temas.  

 Para isso, algumas iniciativas já haviam sido tomadas, como (01) participação 

no grupo, hoje Associação “Liberdades Poéticas”, sob a coordenação da professora 

Dra. Barbara Heller (UNIP), responsável por um dos projetos de Remição, isto é, de 

desconto de pena, por Leitura, na Penitenciária Feminina da Capital (SP); e (02) 

participação no Fórum Permanente de Reflexões e Debates Sobre o Sistema 

Penitenciário e Carcerário no Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho 

Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CONDEPE), a convite de seu 

presidente, professor Dr. Dimitri Sales. 

 Todavia, com o avanço dos casos da Covid-19 no Brasil, em 2020, bem como 

a adoção pelos governos estaduais de medidas restritivas de circulação, na forma 

de lockdown e quarentena para serviços “não essenciais”, o contato do grupo 

“Liberdades Poéticas” com suas educandas (custodiadas da Penitenciária Feminina 

da Capital/SP) foi suspenso, o que gerou, consequentemente, o impedimento de 

acesso ao campo de pesquisa, primordial para a condução de uma etnografia.  

 Nesse sentido, sendo observado também o curto prazo de conclusão da 

pesquisa, uma vez que é financiada por incentivo público da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)1, bem como a ausência de 

previsão para a retomada das atividades de campo (presenciais nos presídios), não 

houve outra alternativa que não a adaptação do projeto inicial para outro, que 

pudesse ser investigado, independentemente da pesquisa de campo e de contatos 

físicos. 

 Considerando que estávamos imersos no ambiente prisional e nas práticas de 

remição de pena pela leitura, bem como a formação e atuação jurídica deste 

 
1 Código de financiamento 001. 
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pesquisador, além da recente pesquisa de Mestrado2 que havia defendido, como 

tendo uma das palavras-chave a liberdade de expressão, um evento censório nos 

chamou a atenção naqueles dias.   

 O jornal Folha de S. Paulo foi o primeiro a noticiar o caso, no dia 11 de 

fevereiro de 2020, às 16 horas e 21 minutos, quando publicou em seu portal de 

notícias da internet que o “Governo Doria censura lista de livros de projeto em 

presídios de São Paulo. Obras de García Márquez e Camus estavam no pacote; 

governo diz que não há vetos”3, assinada pelo jornalista Rogério Gentile e pelo 

repórter Guilherme Seto: 

 

Figura 01 - Notícia do portal online Folha de S. Paulo 

 
Fonte: Autor. 

 

 No mesmo dia, a agência de notícias do Grupo Folha, Folhapress, 

compartilhou o caso com os portais da internet Yahoo e GZH, que também 

reverberaram o evento, ambos em uma versão mais simplificada: “Governo Doria 

censura lista de livros de projeto em presídios de São Paulo”4: 

 
2 Disponível em: <https://repositorio.unip.br/dissertacoes-teses-programa-de-pos-graduacao-stricto-
sensu-em-comunicacao/direito-ao-esquecimento-e-rastros-da-memoria-nas-midias-digitais-o-blog-
nao-salvo-e-seus-candidatos-bizarros/>. Acesso em: 10 jun. 2022. 
 
3 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/02/governo-doria-censura-lista-de-
livros-de-projeto-em-presidios-de-sao-paulo.shtml>. Acesso em: 08 jun. 2022. 
 
4 Disponível em: <https://esportes.yahoo.com/noticias/governo-doria-censura-lista-livros-
021500160.html>. Acesso em: 08 jun. 2022.  
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Figura 02 - Notícias dos portais online Yahoo e GZH 

 

 

 

 
Fonte: Autor. 

 

 Ainda no dia 11, outros veículos de imprensa noticiaram o acontecido, como 

no caso do jornal O Globo, que afirmou em seu portal online “Projeto de leitura em 

presídios acusa governo Doria de censurar obras. Entre os livros que não chegaram 

às bibliotecas, estavam títulos de Gabriel García Márquez, Albert Camus e Leonardo 

Padura”, em um texto assinado pela jornalista Silvia Amorim5: 

 
 
 
 
 
 

 
Continuação da nota 4. Disponível em: 
<https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/02/governo-doria-censura-lista-de-livros-de-
projeto-em-presidios-de-sao-paulo-ck6iommym055y01nwr00c13aw.html>. Acesso em: 08 jun. 2022. 
 
5 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/educacao/projeto-de-leitura-em-presidios-acusa-
governo-doria-de-censurar-obras-24243768>. Acesso em: 08 jun. 2022. 
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Figura 03 – Notícia do portal online O Globo 

 

 
Fonte: Autor. 

 

 Igualmente, a Revista Fórum, em seu portal online, anunciou o caso dizendo 

que “Doria censura García Márquez, Camus e Padura. Governo rejeitou doação de 

240 exemplares de 12 obras destinadas a um programa de leitura para 

presidiários”6: 

 
Figura 04 – Notícia do portal online Fórum 

 

 
Fonte: Autor. 

 
6 Disponível em: <https://revistaforum.com.br/politica/2020/2/11/doria-censura-garcia-marquez-camus-
padura-69028.html>. Acesso em: 08 jun. 2022. 
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 Além do caso ter sido propagado nos tradicionais veículos de imprensa, o 

evento também foi assunto do Blog de notícias do jornalista Esmael Morais, que 

comentou o caso considerando ser “Tempos obscuros: Governo Doria também 

censura livros”7: 

 

Figura 05 – Notícia do Blog Esmael Morais 

 

 
Fonte: Autor. 

 

O Movimento Brasileiro Integrado pela Liberdade de Expressão Artística – 

MOBILE também se pronunciou acerca do ocorrido, afirmando “Governo de São 

Paulo censura livros de projeto em presídios”8: 

 

Figura 06 – Pronunciamento do Movimento Brasileiro Integrado pela liberdade de Expressão Artística 

 
Fonte: Autor. 

 

 No dia 12 de fevereiro, a Folha de S. Paulo publicou essa notícia em sua 

versão diária, impressa, de número 33.187, ano 99, página 28, seção B4, com o 

 
7 Disponível em: <https://www.esmaelmorais.com.br/tempos-obscuros-governo-doria-tambem-
censura-livros/>. Acesso em: 08 jun. 2022. 
 
8 Disponível em: <https://movimentomobile.org.br/caso/governo-de-sao-paulo-censura-livros-de-
projeto-em-presidios/>. Acesso em: 08 jun. 2022. 
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título “Governo Doria censura lista de livros de projeto em presídios. Obras de 

García Márquez e Camus estavam no pacote; gestão nega veto”9: 

 

Figura 07 – Notícia do jornal impresso Folha de S. Paulo 

 
Fonte: Autor. 

 

 Nesse dia, outros veículos de imprensa noticiaram o evento censório, como 

no caso do portal online Publish News, que assegurou que o “Governo paulista 

censura lista de livros de projeto de leitura em presídios, aponta Folha”10: 

 
 
 
 
 

 
9 Disponível em: 
<https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=49059&anchor=6406589&origem=busca&originURL=&
pd=e3f2fbf283e9a846c1a6345ce14f2cf1>. Acesso em: 08 jun. 2022. 
 
10 Disponível em: <https://www.publishnews.com.br/materias/2020/02/12/governo-paulista-censura-
lista-de-livros-de-projeto-de-leitura-em-presidios-aponta-folha>. Acesso em: 08 jun. 2022. 



21 
 

Figura 08 - Notícia do portal online Publish News 

 
Fonte: Autor. 

 

 O portal de notícias online Último Segundo – IG também noticiou o caso, 

comunicando que “Projeto de leitura em prisões de São Paulo acusa governo Doria 

de censurar obras. Entre os livros que não chegaram às bibliotecas, estavam títulos 

de Gabriel García Márquez, Albert Camus e Leonardo Padura”11: 

 

Figura 09 - Notícia do portal online Último Segundo – IG 

 

 

 
Fonte: Autor. 

 
11 Disponível em: <https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2020-02-12/projeto-de-leitura-em-prisoes-
de-sao-paulo-acusa-governo-doria-de-censurar-obras.html>. Acesso em: 08 jun. 2022. 
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 Também no dia 12, o portal de notícias online O Documento publicou que 

“Projeto de leitura em prisões de São Paulo acusa governo Doria de censurar 

obras”12: 

 
Figura 10 – Notícia do portal online O Documento 

 

 
Fonte: Autor. 

 

 Já no dia 13, o portal online G1, do grupo Globo, afirmou que “Governo de SP 

censura livros de projeto de leitura para presidiários, diz articuladora. 

Superintendente da Funap sugeriu inclusão de livros de autoajuda em projeto, 

segundo educação; uma reunião nesta quinta-feira discutirá retomada do projeto”13: 

 
Figura 11 - Notícia do portal online G1 

 
Fonte: Autor. 

 
12 Disponível em: <https://odocumento.com.br/projeto-de-leitura-em-prisoes-de-sao-paulo-acusa-
governo-doria-de-censurar-obras/>. Acesso em: 08 jun. 2022. 
 
13 Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/02/13/governo-de-sp-censura-
livros-de-projeto-de-leitura-para-presidiarios-diz-articuladora.ghtml>. Acesso em: 08 jun. 2022. 
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 Ainda nesse dia, a Associação dos Advogados da Fundação Professor Doutor 

Manoel Pedro Pimentel, FUNAP – SP (instituição pública do Estado de São Paulo, 

vinculada à Secretaria da Administração penitenciária, encarregada de promover 

atividades de reintegração à população prisional paulista), publicou em seu site a 

mesma informação do G1, fazendo, inclusive, referência àquela notícia, dizendo 

“Governo de SP censura livros de projeto de leitura para presidiários, diz 

articuladora”14: 

 

Figura 12 – Notícia do site da Associação dos Advogados da FUNAP – SP 

 
Fonte: Autor. 

 

 Paralelamente a essas notícias, também se publicou a informação de que na 

gestão de Márcio França (governador do Estado de São Paulo de 06 de abril de 

2018 a 01 de janeiro de 2019), foi assinado um convênio em setembro de 2018, sem 

qualquer custo aos cofres públicos, denominado “Remição em Rede”. Tratava-se de 

uma parceria entre o próprio Estado, a empresa Jnana Consultoria, o grupo 

Mulheres do Brasil e as editoras Record, Planeta, Todavia e Boitempo. 

 Foi por meio dessa iniciativa que se ampliou a oferta e realização de clubes 

de leitura em presídios do Estado para remição de pena pela leitura, isto é, para o 

abono de quatro dias da pena a cada livro lido e resenhado, em um limite máximo de 

doze títulos ao ano. 

 
14 Disponível em: <http://asaf.org.br/index.php/component/k2/item/101-governo-de-sp-censura-livros-
de-projeto-de-leitura-para-presidiarios-diz-articuladora>. Acesso em: 08 jun. 2022. 
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 Pelo convênio elaborado, a curadoria dos títulos coube aos patrocinadores do 

projeto, isto é, às editoras que doaram as obras, enquanto a mediação dos grupos 

de leitores ficou sob a responsabilidade do corpo de colaboradores da FUNAP, 

treinados pelos articuladores do convênio para mediar leitura no ambiente prisional. 

 As resenhas produzidas individualmente por cada apenado, ao final de cada 

leitura, eram primeiramente encaminhadas à aprovação de pareceristas voluntários 

externos. O juiz da execução da pena, o último a receber os textos dos custodiados, 

detinha o poder de decidir se as resenhas eram meritórias para obterem o benefício 

da remição por meio da leitura. 

 Segundo relata a educadora e articuladora do projeto, Janine Durand15,  os 

livros selecionados para o projeto respeitam a bibliodiversidade, ou seja, a 

multiplicidade de títulos, temas, autores e editoras, a maioria pertencentes ao 

cânone literário nacional. Muitos deles são citados em questões de vestibulares do 

país (ARCOVERDE, 2020; AMORIM, 2020, n. p.). 

 A primeira oferta do projeto Remição em Rede, de setembro de 2018 a agosto 

de 2019, atendeu a dez presídios do Estado de São Paulo, com participação de, em 

média, duzentas pessoas presas. 

 Em julho de 2019, dado o sucesso do projeto, foi assinada sua renovação por 

mais um ano, finalizando então em agosto de 2020, com objetivos mais otimistas: o 

projeto receberia a doação de mais duzentos e quarenta exemplares de livros, 

divididos entre novos doze títulos, para, então, implantar o clube de leitura em até 

vinte penitenciárias do Estado, com abrangência de até quatrocentas pessoas 

presas. 

 Dentre as obras selecionadas para a nova rodada do projeto, havia autores 

consagrados mundialmente, dois com prêmio Nobel de literatura, como Albert 

Camus e Gabriel García Márquez, e outros tantos premiados em outras instâncias. 

As obras censuradas encontram-se na tabela abaixo: 

 

Tabela 01 – Obras censuradas 

Título da Obra Nome do Autor (a) Nacionalidade 

As cartas que não chegaram Maurício Rosencof Uruguaio 

Bonsai Alejandro Zambra Chileno 

 
15 Luciana Gerbovic, embora não citada nas notícias que analisamos, também é articuladora do 
projeto Remição em Rede, ao lado de Janine Durand. 
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Cabo de guerra Ivone Benedetti Brasileira 

Caderno de memórias coloniais Isabela Figueiredo Portuguesa 

Crônicas de uma morte anunciada Gabriel García Márques Colombiano 

Enquanto os dentes Carlos Eduardo Pereira Brasileiro 

O amor que sinto agora Leila Ferreira Brasileira 

O estrangeiro Albert Camus Franco-Argelino 

O fim de Eddy Édouard Louis Francês 

O quarto branco Gabriela Aguerre Uruguaia 

Paisagem de outono Leonardo Padura Cubano 

Vá, coloque um vigia Harper Lee Estadunidense 

Fonte: Autor 

 

 As editoras entregaram os exemplares prometidos, mas não foram 

encaminhados aos presídios pela FUNAP, como acertado previamente. Após quatro 

meses de espera, em dezembro de 2019 os articuladores do projeto foram 

informados de que a lista de livros havia sido recusada pelo diretor executivo da 

fundação, um coronel da reserva da Polícia Militar do Estado, nomeado ao cargo por 

João Doria, sucessor de Márcio França no governo paulista.  

 Em um segundo momento, a FUNAP teria informado aos articuladores do 

projeto de que havia um problema em três das doze novas obras indicadas, sem, 

contudo, apontar quais e sequer fornecer suas justificativas, mas apenas que os 

livros indicados “não são títulos muito adequados aos presos”, querendo substituí-

los por “livros mais pra autoajuda” (ARCOVERDE, 2020, n. p.).  

 A Folha de S. Paulo, inclusive, supôs os motivos de três das obras 

censuradas: Cabo de Guerra, de Ivone Benedetti, Paisagem de Outono, de 

Leonardo Padura e O fim de Eddy, de Édouard Louis: “os livros compõem um amplo 

leque de temas e pode ser difícil apontar os conteúdos que teriam desagradado a 

direção do órgão do governo do estado” (GENTILE; SETO, 2020, n. p.) mas  

 
O romance "Cabo de Guerra", da editora Boitempo, tem como narrador da 
história um agente de governo infiltrado nos grupos de esquerda durante a 
ditadura militar brasileira. A crítica do livro publicada na Folha de S. Paulo 
aponta que "o que mais atordoa [no livro] não é a brutalidade dos militares, 
mas a passividade do protagonista. A ausência de culpa sobre os atos que 
levam à morte de diversas pessoas é transtornante". (GENTILE; SETO, 
2020, n. p.). 
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Além disso, 

 
Padura é um dos mais importantes escritores cubanos de sua geração, para 
citar outro possível óbice para os avaliadores da Funap. "Paisagem de 
Outono", da Boitempo, faz parte da tetralogia "Estações Havana", na qual 
as investigações criminais do protagonista Mario Conde são utilizadas por 
Padura para desvelar sua visão sobre a sociedade de Cuba. (GENTILE; 
SETO, 2020, n. p.). 

 

 E, por último,  

 
"O Fim de Eddy", da editora Tusquets, é o relato de um processo de 
formação "marcado pela descoberta sofrida da homossexualidade num 
ambiente social asfixiante, no qual a fome e a miséria moldavam o cotidiano 
das pessoas", segundo análise publicada na Folha de S. Paulo. (GENTILE; 
SETO, 2020, n. p.). 
 

 Assim, as preocupações da censura quanto aos três livros sugeridos seriam, 

supostamente, a ditadura militar abordada por Ivone Benedetti, o contexto cubano, 

presente na trama de Leonardo Padura e a narrativa sofrida de Eddy, enquanto 

homossexual, escrita por Édouard Louis. 

Ao denunciar a censura, segundo Janine Durand, a FUNAP teria reagido, 

solicitando-lhe uma justificativa por escrito acerca da escolha de cada livro, para 

novas manifestações (ARCOVERDE, 2020, n. p.). 

 Mesmo após atender aos pedidos, a Fundação, por meio do superintendente 

da diretoria de atendimento e promoção humana, mais uma vez manifestou 

discordância com as obras, mas agora, a apenas um livro. Segundo o e-mail de 

resposta, encaminhado às gestoras do Remição em Rede, afirmou que essa obra, 

“diante das novas propostas da gestão atual, não atende ao que se espera para a 

população atendida pela FUNAP”, mas não revelou qual seu título, embora solicitado 

diversas vezes (GENTILE; SETO, 2020, n. p.). 

 Como as gestoras do Remição em Rede se recusaram a alterar a escolha dos 

livros, solicitaram sua devolução. Foram atendidas, mas nunca puderam saber as 

razões oficiais da censura, como se percebe no texto do último e-mail enviado pela 

FUNAP: “agradecemos a colaboração e permanecemos à disposição para qualquer 

outro esclarecimento” (GENTILE; SETO, 2020, n. p.). 

 A gestão do então governador João Doria, por meio da FUNAP, negou a 

prática de qualquer ato censório, uma vez que, para eles, o Estado “não faz juízo de 

valor dos livros” (GENTILE; SETO, 2020, n. p.). Ao contrário: admitiram que seria 
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possível, no futuro, oferecer aos presídios os mesmos livros recomendados pelo 

projeto. 

Apontaram ainda que o “Remição em Rede” era um projeto experimental. 

Apenas “uma pequena parte de todo um trabalho desenvolvido pelo Estado”, já que 

há outro projeto, mais abrangente, chamado “Lendo a Liberdade” que, segundo 

informam, “disponibiliza 650 mil títulos em 206 salas de leitura mantidas pela 

Fundação nas Unidades Prisionais” (ARCOVERDE, 2020, n. p.). 

 Entretanto, de todo o acervo disponível, a nota da FUNAP à imprensa informa 

que apenas 115 títulos são indicados para a atividade da remição de pena pela 

leitura, aparentemente, nos 18 mil atendimentos dos clubes de leitura que informam 

ter realizado. Asseguram que  

são obras dos mais diversos gêneros literários, origens e matizes 
ideológicos. Entre os autores, estão George Orwell, Franz Kafka, Gabriel 
Garcia Márquez, Ernest Hemingway, Mia Couto, José Saramago, Machado 
de Assis, Jorge Amado, Luiz Ruffato, Marcelo Rubens Paiva, Marçal 
Aquino, Fernando Moraes, Patrícia Campos Mello, Aldous Huxley, Jack 
London, Ian McEwan e J.M. Coetzee. (ARCOVERDE, 2020, n. p.). 
 

Em função da acusação de censura por parte das gestoras do Remição em 

Rede e da defesa de que não existe juízo de valor sobre os livros por parte da 

FUNAP, o convênio, por decisão interna, foi descontinuado e a atividade de remir 

pena por meio da leitura nas prisões deixou de ser realizada pelo grupo. Os 

prejuízos recaem diretamente sobre as quatrocentas pessoas que seriam 

beneficiadas pelo projeto e, indiretamente, a todo o sistema prisional paulista.  

Por essa razão, não há como deixar de considerar o evento como mais um 

caso de censura entre o poder instituído, de pensamento dominante, em face do 

desviante, que objetivava o estímulo à leitura e escrita, bem como contribuir para a 

remição de pena. 

Privar seres humanos do contato com “as criações de toque poético, ficcional 

ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura” 

(CANDIDO, 2011, p. 176) é ferir um direito fundamental, especialmente quando a 

censura é executada por grupos hegemônicos, destituídos de representatividade 

democrática. Por isso, queremos explicitar que esta pesquisa se junta às vozes que 

fazem coro às ideias de Antonio Candido, que pensou a literatura como elemento 

essencial para o equilíbrio da psiquê humana, sem exceção. 

Assim, optamos por realizar uma Pesquisa Qualitativa, aplicando a 

metodologia de Estudo de Caso, uma vez que nesta 
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o investigador explora um sistema delimitado contemporâneo da vida real 
(um caso) [...] ao longo do tempo, por meio da coleta de dados detalhada 
em profundidade envolvendo múltiplas fontes de informação [...] e relata 
uma descrição do caso e temas do caso. (CRESWELL, 2014, p. 86). 
 

 Um acontecimento como a censura pode ser objeto de estudos de caso pois, 

conforme Creswell, “[...] podem envolver um indivíduo, vários indivíduos, um 

problema, um evento ou uma atividade” (2014, p. 89). 

 Segundo Robert Yin, o estudo de caso é adequado quando surge o “desejo 

de entender fenômenos sociais complexos”, já que é por meio dessa metodologia 

que os investigadores retêm “uma perspectiva holística e do mundo real” (2015, p. 

04) sobre determinado acontecimento. 

 Para Yin, “a pesquisa do estudo de caso inclui tanto estudos de caso único 

quanto de casos múltiplos” (2015, p. 19), a depender do número de eventos 

analisados. Se trata de uma investigação “que não depende unicamente dos dados 

etnográficos ou de observação participante” (2015, p. 22, grifo do autor), e afirma 

que é plenamente possível “fazer um estudo de caso válido e de alta qualidade sem 

deixar o telefone ou a internet” (2015, p. 22). 

 Outra característica notável é que essa metodologia possui quatro aplicações 

diferentes: "explicar, descrever, ilustrar ou explorar" determinados acontecimentos 

(YIN, 2015, p. 20). Por essa razão, as questões respondidas por essa metodologia 

geralmente concentram-se no “como?” e no “por quê?”, embora outras sejam 

possíveis (YIN, 2015).  

 Para o autor, “os estudos de caso, como os experimentos, são generalizáveis 

às proposições teóricas” (2015, p. 22) e por meio dessa metodologia são produzidas 

o que ele denomina de generalizações analíticas, isto é “uma cuidadosa declaração, 

teoria ou proposição teórica. A generalização pode tomar a forma de uma lição 

aprendida, uma hipótese de trabalho ou outro princípio que se acredite aplicável a 

outras situações” (2015, p. 72). 

Entendemos, assim, que a escolha de tal metodologia é pertinente para 

investigar a censura praticada pelo e no Estado de São Paulo, em fevereiro de 2020, 

que impediu, pela suposta inadequação de livros propostos, a continuidade da 

remição de pena por leitura pelo projeto Remição em Rede.  

 Como podemos constatar, trata-se de um caso único, cujo estudo crítico 

“pode representar uma contribuição significativa para a formação do conhecimento e 
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da teoria, confirmando, desafiando ou ampliando a teoria. Esse estudo pode até 

mesmo ajudar a reenfocar as futuras investigações em todo um campo” (YIN, 2015, 

p. 54), a partir de sua generalização analítica. 

Nossa aplicação para o estudo tem finalidade exploratória, uma vez que não 

podemos explicar a censura com exatidão, já que as motivações oficiais não foram 

divulgadas. Mas, explorando o conjunto de temas do caso, bem como lendo as 

obras e analisando discursivamente as três que mais julgamos “problemáticas” à 

censura, assim como fez a Folha de S. Paulo, poderemos ter indícios das razões 

omitidas pela FUNAP. 

 Esse é, portanto, um estudo crítico de caso único com aplicação exploratória, 

que contará com a Análise Discursiva de Mikhail Bakhtin (2014; 2017 e 2020), como 

ferramenta de análise de dados, sobretudo, a respeito das obras. 

 Tal teoria, especialmente, quanto aos conceitos de dialogismo e palavra, 

permitirá a categorização das obras, na medida em que forem identificadas 

convergências e divergências sobre seus os conteúdos e efeitos de sentido. Assim, 

posteriormente, torna-se possível analisar os prováveis três títulos que, em nossa 

visão, podem ter apresentado os alegados problemas pelo governo do Estado 

paulista. 

 A remição, notadamente, é um instituto jurídico que proporciona um benefício 

penal mediante a realização de uma atividade laboral ou formativa por parte de uma 

pessoa presa. Todavia, a inovação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio 

da Recomendação número 44/2013 (BRASIL, 2013), substituída pela Resolução 

número 391/2021 (BRASIL, 2021a), reconheceu o potencial transformador da leitura 

e o consequente uso do livro como instrumento também passível para a remição de 

pena.  

 Nesse sentido, o livro, enquanto suporte midiático, permite tanto veicular 

conteúdos que contribuem para a formação do indivíduo quanto propiciar um 

benefício penal. A relação entre livro, leitura e remição de pena ainda foi pouco 

estudada na área da comunicação social, lacuna que essa tese pretende começar a 

preencher.  

 Ademais, a censura e, consequentemente, a liberdade de expressão, são 

discutidas tanto sob aspetos legais, quanto comunicacionais, haja vista, por 

exemplo, a existência de diversos Grupos de Pesquisa que se dedicam ao exame 

dos processos censórios, como no caso do grupo “Comunicação, Mídias e 
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Liberdade de Expressão” da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação - INTERCOM16, o “Observatório de Comunicação, Liberdade de 

Expressão e Censura – OBCOM” da Universidade de São Paulo (USP)17, bem como 

o Instituto Palavra Aberta18, dentre outros.   

Podemos afirmar, portanto, que a tese proposta é multidisciplinar e articula 

Comunicação e Direitos Humanos de um grupo social determinado: os custodiados 

no Estado de São Paulo.  

Desse modo, essa pesquisa representa um estudo inovador, de impacto 

social, que reforça a bibliografia da área de Comunicação e se enquadra nos 

interesses do programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Comunicação da 

Universidade Paulista (UNIP), pois adere à sua linha de pesquisa “Contribuições da 

Mídia para a Interação entre Grupos Sociais”, especialmente, pelos livros, como 

suportes midiáticos que são, representarem o objeto principal da censura 

investigada. 

 Não nos cabe aqui considerar a natureza das infrações cometidas pelos que 

buscam remição de pena por leitura, tampouco as sentenças recebidas. Por meio do 

estudo do caso, buscamos analisar, criticamente, pelas convergências e 

divergências temáticas das doze obras censuradas, bem como as características do 

próprio ambiente prisional, os possíveis motivos que levaram a FUNAP a interceder 

em um projeto que prevê no exercício da leitura e da produção de resenhas a 

possibilidade de quatrocentos apenados remirem pena em vinte presídios paulistas.  

Assim, algumas questões nortearam nossa investigação: 

1) Quais as preocupações gerais e históricas dos censores em face do 

pensamento desviante? 

2) Como a censura pode existir em tempos de liberdade de expressão?  

3) Como se sustentam as prisões brasileiras? 

4) Por que a pena de prisão é frequentemente aplicada, mesmo em casos em 

que não existe uma condenação? 

5) Como são implementados os projetos de remição de pena pela leitura no 

Estado de São Paulo? 

 
16 Disponível em: <https://www.portalintercom.org.br/eventos1/gps1/gp-comunicacao-midias-e-
liberdade-de-expressao>. Acesso em: 08 jun. 2022. 
 
17 Disponível em: <http://obcom.nap.usp.br/>. Acesso em: 08 jun. 2022. 
 
18  Disponível em: <https://www.palavraaberta.org.br>. Acesso em: 08 jun. 2022. 
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6) Por que a remição de pena pela leitura representa um desafio em sua 

efetivação? 

7) Quais temas estão presentes nas obras censuradas pela FUNAP, em 

2020, que nos permitem inferir a razão dessa interferência sobre a população 

carcerária do Estado de São Paulo?  

8) Quais são as três obras mais prováveis de terem sido apontadas como 

“problemáticas” pela censura da FUNAP? Por quê? 

 As respostas a essas questões correspondem aos nossos objetivos 

específicos e se encontram divididas nas seções dessa tese, que correspondem 

também aos temas que permeiam o caso em estudo. 

 A primeira seção, intitulada “Comunicação e censura no Brasil: do passado ao 

tempo presente”, será responsável por responder aos nossos primeiros dois 

questionamentos, já que recorremos ao histórico da censura oficial, desde seu início, 

com a Inquisição da Igreja Católica, quando ainda não havia uma clara separação 

entre o poder real e o religioso.  

 No percurso de lá até o fim da ditadura militar brasileira (1985), analisamos 

documentos oficiais que legalizavam o silenciamento das ideias que divergiam das 

dominantes ou então, que asseguravam a liberdade de expressão, mas, por suas 

brechas, continuava a estabelecer a censura em algum grau.  

 Por fim, abordamos o período democrático contemporâneo, em que a regra é 

a liberdade de expressão, mas que ainda pode ser suprimida, nos casos em que os 

chamados direitos fundamentais ao ser humano estiverem em conflito, ou mesmo 

quando praticada a censura informal, isto é, quando qualquer um de nós opta por 

algo em detrimento de outro. 

 Na seção 2 da tese, denominada “O encarceramento brasileiro”, discutimos a 

finalidade e a aplicação das penas no Brasil, bem como a transição do suplício às 

prisões para então, por meio de dados oficiais, disponibilizados pelo Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), abordarmos os pilares de sustentação do cárcere 

brasileiro e suas características. Esses dados, em conjunto, responderão nossas 

questões-problema 3 e 4. 

 Na seção seguinte, “Remição: benefício penal que subverte a lógica 

carcerária”, começamos por conceituar a remição de pena e sua consequente 

previsão legal. Apresentamos, inclusive, um modelo de cálculo que demonstra a 
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efetividade da remição de pena como uma política pública que luta contra o 

superencarceramento. 

 A partir da importância da literatura e sua consideração como verdadeiro 

direito universal humano, narramos também como se deu o surgimento da remição 

de pena pela leitura que, embora seja reconhecida e praticada, não está baseada na 

lei, mas no entendimento do Poder Judiciário. Aqui também ganha espaço a 

caracterização do livro enquanto mídia secundária, suficiente para difundir 

informações e articular práticas comunicacionais. 

 Com isso, passamos a analisar como se oferta e efetiva a remição de pena 

por leitura no Estado de São Paulo e a posição da FUNAP como intermediária das 

ações dentro do universo prisional e suas arbitrariedades. 

 Ao final, analisamos o contexto prisional paulista em seus números e demais 

informações a que tivemos acesso para justificar o excesso de demanda por 

atividades de remição e a pequena ou nenhuma oferta. Assim, estarão respondidos 

os questionamentos 5 e 6. 

 Na última seção, “Os livros e seus efeitos de sentidos percebidos”, 

primeiramente fazemos uma revisão teórica da Análise Discursiva, já que é esse 

ferramental que utilizamos na análise das obras censuradas. 

 Em um segundo momento, a partir da leitura das obras, agrupamos os livros 

de tal forma que estabeleçam uma relação dialógica, isto é, que abordem temas 

iguais ou similares, de forma que o mais representativo de cada categoria seja 

analisado em sua narrativa, capa, contracapa, orelhas e palavras, tudo para apontar 

sua ideologia, possivelmente o foco da censura. 

 Desse modo, são respondidas nossas questões-problema 7 e 8.   
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1 COMUNICAÇÃO E CENSURA NO BRASIL: DO PASSADO AO TEMPO 

PRESENTE 

 

 “A lembrança da censura sempre permanece associada ao último período no 

qual ela existiu [oficialmente], sendo compreensível, portanto, que na imprensa e 

entre os mais jovens, a menção ao assunto remeta imediatamente ao regime militar 

[no Brasil]” (FICO, 2002, p. 253). 

 Tal afirmação do historiador é sustentada por suas pesquisas e análises a 

partir das suas fontes primárias, mas é ele também quem lembra, um pouco mais 

adiante no mesmo artigo, que a censura oficial no Brasil e Portugal é bem mais 

antiga, uma vez que os nossos colonizadores europeus já a praticavam antes 

mesmo da Instalação do Santo Ofício, em 1536, (SILVA, 1996). Para grande parte 

da literatura sobre a história da censura, esse ano marca o início das práticas 

censórias ocidentais. 

 Segundo definição de Otero (2004, p. 2), a censura “é um instrumento de 

controle, um fenômeno histórico e universal. Seu objetivo é a preservação do 

sistema político-ideológico a que pertence e sua marca é a liquidação do 

pensamento divergente”. Nas palavras de Cristina Costa “a censura protege, na 

verdade, o poder instituído, político, religioso ou econômico, que percebe em 

qualquer atitude crítica ou contestadora uma ameaça” (2008, p. 51). 

 Paganotti, em sentido complementar, afirma que esta  

 

interdição conhecida amplamente como "censura" age justamente para 
garantir quais são as expressões adequadas, e tenta estabilizar o sentido 
das ideias, ao mesmo tempo mascarando suas origens sociais e a 
arbitrariedade de seus significados. A censura busca justamente garantir a 
supremacia na arena do simbólico, controlando a luta entre pontos de vista 
conflitantes ao suprimir representações desautorizadas. Ao calar o 
desviante, definem-se quais signos seriam pertinentes, quais seriam as 
formas legítimas no seu uso e quem seriam os agentes com legitimidade 
para fazê-lo. (2012, p. 2). 

 

 Como veremos, a censura é prática tão antiga e recorrente que, quando nos 

referimos a ela, em pleno século XXI, parece que estamos repetindo eventos já 

estudados e consolidados pelos mais diversos pesquisadores, como Maria Luiza 
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Tucci Carneiro, em Livros proibidos, ideias malditas (2002), Carlos Fico, em Prezada 

Censura: cartas ao regime militar (2002), Cristina Costa, em Censura em cena 

(2006), John M. Coetzee, La pasión por silenciar (2007), Sandra Reimão, em 

Repressão e Resistência (2011), Robert Darnton, em Censores em Ação (2016) e 

Perry Nodelman, Somos mesmo todos censores? (2020), para ficarmos em apenas 

alguns exemplos.  

 Embora nossa pretensão seja analisar as práticas censórias nos textos 

impressos, mais especificamente, nos livros que seriam distribuídos aos presídios 

paulistas em 2020, reconhecemos a existência histórica de mecanismos e 

motivações da censura na Imprensa e nas diversões públicas, (teatro, cinema, 

programas televisivos, exposições etc.). Eles também nos interessam, uma vez que 

os registros da censura que sobrevivem à derrocada dos regimes autoritários nem 

sempre permanecem completos e fiéis aos fatos da época. Somados aos achados 

de nossa análise, contribuem para dar sustentação às nossas conclusões sobre 

censura em pleno século XXI, no Estado de São Paulo. 

 Nesse sentido o capítulo subdivide-se em cinco partes, obedecendo à 

cronologia dos primórdios da instalação da censura no mundo ocidental até o século 

XXI. Quando localizadas, recorreremos às legislações que regulamentavam a 

censura oficial, identificando seu aparato e motivações.  

 

1.1 O apagamento de formas de expressão a favor da Igreja e do Estado no 

Brasil colônia 

 

 Nos tempos em que não havia clareza entre o que separava o poder religioso 

do poder real, as primeiras deliberações oficiais acerca da censura das ideias 

ficavam a cargo da Igreja, instituição responsável pela doutrinação do povo. Por 

essa razão, a história da censura acompanha a trajetória clerical, sendo seu poder 

de atuação diretamente proporcional ao avanço da doutrina cristã no mundo.  

 Martino e Sapaterra (2006) apontam que o início da Inquisição pela Igreja 

Católica Romana, sob o Papa Gregório IX, ocorreu em 1233, ano que marca, 

oficialmente, a perseguição, silenciamento e apagamento das ideias divergentes do 
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clero. Todavia, com atuação fragmentada, passou a produzir seus efeitos em 

Portugal apenas cerca de trezentos anos mais tarde, com a instalação do Tribunal 

da Inquisição em Lisboa, como veremos adiante.  

  Interessa-nos investigar a censura oficial no contexto luso-brasileiro, uma vez 

que se trata de recorte mais adequado para o estudo de caso a que propõe essa 

pesquisa. 

 O pacto colonial era o instrumento jurídico que estabelecia a relação de 

dominação da Metrópole sobre a Colônia, sedimentado, principalmente, nas 

relações comerciais, mas que produzia seus efeitos também nas práticas sociais. 

Nesse sentido, estudar a censura brasileira representa, em certa medida, entender 

as práticas censórias de Portugal, assim como seu inverso, pelo menos até 1822, 

quando da independência oficial do Brasil. 

 Conforme já nos antecipamos, em Portugal, a censura existia antes mesmo 

da imposta pela Inquisição Católica, que se inicia, nesse país, em 1536. Conforme 

nos ensina Silva (1996, p. 134), “a censura real é introduzida no segundo quartel do 

século XV. O primeiro documento conhecido é o alvará de Afonso V de 18 de agosto 

de 1451, onde se declara ter sido acordado em Conselho mandar queimar livros 

falsos ou heréticos”. 

 Vale destacar que, embora a censura de Dom Afonso V tenha data anterior 

àquelas praticadas pelo Santo Ofício português, é evidente a influência cristã na 

escolha do que se proibia no reino, justificada pelas “estreitas ligações [de Portugal] 

com o Papado” (SILVA, 1996, p. 133).   

 A doutrinação cristã marcava presença incisiva nos países da Europa, uma 

vez que a Igreja também funcionava como “legitimadora do poder político”, e quem, 

portanto, também controlava a circulação de “ideias que pudessem desestabilizar o 

regime” (SILVA, 1996, p. 133).  

 Todavia, com o advento da tipografia de Gutenberg e o início da imprensa, no 

século XV, “o problema da difusão das ideias passou a ser visto com cuidados 

redobrados” (SILVA, 1996, p. 134). A oralidade – única forma de transmissão das 

ideias até então possível – restringia-se ao limitado público espectador em torno 
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daquele que se expressava, enquanto os textos, a depender da tiragem, dificilmente 

poderiam ser controlados. 

 Assim, os raros livros que, inicialmente, gozavam de certas regalias, como a 

isenção de taxas (SILVA, 1996), pois eram de uso quase exclusivo do clero e dos 

mais privilegiados (MARTINO; SAPATERRA, 2006), passaram a ser verdadeiro 

óbice aos governos absolutistas e à Igreja Católica. 

 Nesse sentido, em 1521, o Papa Leão X edita uma bula19 na qual diz “a D. 

Manuel temer que Martinho Lutero disseminasse nas Espanhas seus livros em 

traduções espanholas, pelo que, exorta a que nem a mais pequena folha dos ditos 

livros seja recebida no Reino” (SILVA, 1996, p. 135). 

 E de forma efetiva procedeu o Rei de Portugal pois, em pouco tempo, o Papa 

agradeceu-lhe com a edição de uma nova bula, na qual expressa que “sendo as 

heresias como plantas, que, a não se erradicarem totalmente, nascem mais 

vigorosas, valera a pena não abrandar a habitual diligência na perseguição do 

monstro até a sua destruição total” (LEÃO X, apud, SILVA, 1996, p. 135). 

 Observamos, portanto, a atuação conjunta entre Igreja e Estado no combate 

das novas ideias, como a doutrina Luterana, nesse caso. Silva (1996) nos ensina 

que existiam, portanto, dois escalões de censura: a régia, ligada ao Rei, e a 

episcopal, relacionada à Igreja. Ambas atuavam para prevenir as ideias que seriam 

veiculadas ou reprimir aquelas já presentes no meio social. 

 Entretanto, a obrigatoriedade de licença prévia para determinada obra ser 

impressa foi oficializada somente em 1534, quando a censura já se mostrava mais 

atuante, além de “dispor de uma numerosa equipe dedicada a várias formas de 

censura” (SILVA, 1996, p. 136). 

 A partir de 1536, com a instalação da Inquisição em Portugal por Dom João 

III, a censura tornou-se ainda mais repressiva, quando foi nomeado inquisidor geral 

o Cardeal Infante Dom Henrique, que instituiu e encarregou uma comissão de 

“examinar todas as obras existentes nas livrarias de Lisboa. Além disso, mandava 

notificar todos os impressores para que não imprimissem nenhum livro sem que 

primeiro fossem vistos e examinados” (SILVA, 1996, p. 137).  
 

19 Segundo o dicionário Oxford, trata-se de um “escrito solene ou carta aberta provida de tal selo, 
expedida em nome do papa, com ordens, concessão de benefícios etc”. 
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 Outro pioneirismo censório de Portugal, sendo este modelo disseminado por 

toda a Europa, foi a publicação de lista com títulos de livros proibidos, denominada 

Prohibicam dos Liuros Defesos, de 1547, que incluía não só autores estrangeiros 

considerados hereges, mas também portugueses, como Gil Vicente (SILVA, 1996).  

 Um pouco mais tarde, em 1559, quando a religião se tornou ainda mais 

predominante sobre os governos e cidadãos, foi publicado pela Igreja Católica o 

Index Librorum Prohibitorum, causando pânico no mundo cristão, jogando autores, 

livreiros e leitores de títulos considerados heréticos, anticlericais ou lascivos às 

chamas das fogueiras. Determinada lista de publicações era dividida em três grupos, 

conforme Silva (1996, p. 138): 

 

1º grupo - autores condenados: todos os livros já editados ou que viessem a 
selo, eram proibidos; 

2º grupo – autores, que se proibiam alguns livros, com indicação dos 
respectivos títulos; 

3º grupo – livros anônimos ou de autor herege incerto.  

 

 Segundo Paganotti (2012), autores como Boccaccio, Rabelais, Erasmo e 

Maquiavel eram proibidos por essa edição do Index. 

 Considerando o descontentamento com o Index Librorum Prohibitorum, bem 

como seu não acatamento na integralidade por parte da comunidade cristã (SILVA, 

1996), o Concílio de Trento (1545-1563) publicou novo índice, em 1564, chamado de 

Índice Tridentino, com teor mais moderado. Embora com mesmo entendimento 

quanto a livros e autores, “aconselhava bispos e inquisidores a completarem o 

índice, de acordo com as peculiaridades de cada país, com obras cuja leitura fosse 

interessante reprovar” (SILVA, 1996, p. 139). 

 Nesse contexto, três censuras passaram a funcionar em Portugal, agindo 

sobre livros e autores de forma complementar, mas com poder soberano ao 

Monarca (SILVA, 1996): duas pela Igreja, isto é, o Santo Ofício e o Ordinário, na 

pessoa do Bispo, e uma pelo poder do Rei, exercido pelo Desembargo do Paço20. 

 
20 Tribunal judicial de última instância, a serviço do Rei.  
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 Conhecidos filósofos e cientistas como Copérnico, Galileu, Pacal, Descartes e 

Hobbes eram proibidos no index de 1564 (PAGANOTTI, 2012). 

 Com a censura institucionalizada, junto com ela foi a “política do medo, do 

temor, da suspeição”, onde “o cérebro emudece, a pena se recolhe” (SILVA, 1996, 

p. 140). Momento em que “os intelectuais tinham consciência dos castigos e do 

perigo que corriam em criar ou conservar obras originais contagiadas pela herética 

pravidade. A trilha a ser seguida era autocensurarem-se e enveredarem pelos 

caminhos do lícito ideológico” (SILVA, 1996, p. 140). 

 Todavia, existiam pessoas à margem das regras, que conseguiam ler ou 

possuir determinadas obras, sem que isso fosse um problema, fazendo valer a 

existência de uma censura seletiva na sociedade, ou seja, que reprime alguns, mas 

autoriza outros. É o que aprendemos com Martino e Sapaterra quando afirmam que 

“algumas pessoas eram privilegiadas por se diferenciarem das demais devido ao 

seu caráter profissional ou sua posição social; poderiam requerer ao rei uma licença 

com a intenção de ler ou possuir determinada obra proibida” (2006, p. 236).  

 Determinada situação perdurou no tempo e, no século XVIII, chegou-se a 

acreditar que os livros faziam mal para a saúde, havendo, portanto, um novo tipo de 

censura na sociedade: a médica, demarcada nos estudos de Tissot apud Abreu: 

 

Os inconvenientes dos livros frívolos são de fazer perder tempo e fatigar a 
vista; mas aqueles que, pela força e ligação das idéias, elevam a alma para 
fora dela mesma, e a forçam a meditar, usam o espírito e esgotam o corpo; 
e quanto mais este prazer for vivo e prolongado, mais as conseqüências 
serão funestas (...) O cérebro que é, se me permitem a comparação, o 
teatro da guerra, os nervos que dele retiram sua origem, e o estômago que 
tem muitos nervos bastante sensíveis são as partes que mais sofrem 
ordinariamente com o trabalho excessivo do espírito; mas não há quase 
nenhuma que não se ressinta se a causa continua a agir durante muito 
tempo. (1999, p. 20-26, grifo nosso).  

 

 Como vimos, os cuidados deveriam ser redobrados quanto às leituras que 

ofereciam perigo para a alma, isto é, que afetam a moral e os bons costumes, pois 

essas são as que “esgotam o corpo”. 

 Martino e Sapaterra (2006) lembram ainda que em 1768 a censura 

portuguesa foi unificada por ordem de Marquês de Pombal, isto é, o que antes era 
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um trabalho de tríplice responsabilidade (Inquisição, Ordinário e Desembargo do 

paço), passa a ser exercido apenas pela Real Mesa Censória, com membros 

nomeados pelo Rei que representassem tanto o clero quanto os funcionários leigos. 

Era a Real Mesa Censória a instância responsável pela fiscalização, impressão e 

circulação de livros dentro do Reino. 

 Importante destacar que o regimento desse órgão fiscalizatório previa um 

perfil esperado do censor, isto é, que “fossem particularmente ativos contra livros 

que disseminassem heresias, superstições, sátiras pessoais e críticas sediciosas ao 

Estado” (MARTINO; SAPATERRA, 2006, p. 237). 

 Já em 1787, pouco depois da queda de Pombal, a “Rainha Louca”, D. Maria I, 

reforma a censura das terras portuguesas, criando a Real Comissão Geral para o 

Exame e a Censura dos Livros que, todavia, teve pouco tempo de funcionamento, 

encerrando suas atividades em 1794, com a volta das três instâncias censórias 

determinadas pela regência de Dom João VI: o Tribunal do Santo Ofício, o Ordinário 

e o Desembargo do Paço21.   

 Essa foi a prática censória determinada por Portugal até 1808, quando a 

família Real desembarca no Brasil, que passa a hospedar, portanto, todo o comando 

administrativo do Império português. Isto é, até esse ano, tudo o que era decidido na 

metrópole, sediada na Europa, produzia seus efeitos nas colônias, todavia, a partir 

de então, “todas as ordens deveriam partir da colônia americana” (MARTINO; 

SAPATERRA, 2006, p. 238). 

 Com o estabelecimento da Corte no Rio de Janeiro, foi criada a primeira 

tipografia brasileira, a Imprensa Régia, em 13 de maio de 1808, com a finalidade de 

dar praticidade à comunicação, publicando os atos oficiais e tudo que fosse de 

interesse do governo que, até então, dependiam das ordens de Portugal.  

 Aos poucos, com o surgimento de outras tipografias, a preocupação com a 

censura começa a se intensificar, uma vez que os primeiros jornais passaram a 

 
21 Disponível em: <https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4311313>. Acesso em: 05 out. 2021. 
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veicular notícias em escala ampliada, como a Gazeta do Rio de Janeiro, inaugurada 

quatro meses mais tarde, em 10 de setembro desse ano22. 

 Aqui, a sistemática da censura funcionava tanto de maneira prévia, 

estabelecida pelas listas de livros proibidos desde Portugal, quanto a pedido, dada a 

dificuldade de acesso às obras, principalmente, quando se tratava de edições 

estrangeiras, a maioria:  

 

[...] pequenos e grandes volumes de livros ficavam retidos na alfândega à 
espera de licença. O interessado enviava à Mesa do Desembargo do Paço 
uma listagem dos livros que desejava que fossem liberados. O escrivão da 
Câmara enviava as listas aos censores régios, que davam seus pareceres. 
Se favoráveis, eram liberadas; se proibidas ou suspeitas, eram negadas as 
licenças. Não se sabe o que se fazia com elas. No caso de haver alguma 
dúvida quanto à liberação, solicitava-se que outro censor fizesse uma nova 
avaliação, ou então o livro era enviado à Mesa para novas leituras. E, por 
fim, cabia ao Rei liberá-la ou não. Nota-se que o processo era lento e 
falho. As normas não eram claras e as listas, desorganizadas. 
(MARTINO; SAPATERRA, 2006, p. 238, grifo nosso). 

 

 Eram muitos os cuidados com o que era novo, com o que vinha de fora, o que 

era desconhecido, muitas vezes em idioma estrangeiro: tudo o que poderia abalar a 

estrutura social e religiosa da época, por isso, na dúvida, a ordem dada era pela 

proibição. 

 Entretanto, como a melhor propaganda de um livro é sua proibição, 

contrabandeá-los tornou-se uma prática recorrente entre os livreiros, dado o alto 

interesse que despertavam (MARTINO; SAPATERRA, 2006). Na França do século 

XVII, por exemplo, enquanto alguns livros queimavam em praça pública, outros, 

igualmente censurados, escapavam da vigilância dos censores e eram 

comercializados clandestinamente. Nas palavras de Robert Darnton:  

 

Sabendo que nada promovia melhor as vendas do que uma boa fogueira, 
preferiam livros, e aprisionar (as autoridades); apreender livreiros com o 
mínimo possível de estardalhaço…enquanto essas obras ardiam em 
chamas, milhares de outras circulavam secretamente pelos canais do 
comércio clandestino. (1998, p. 19). 

 
22 O jornal Correio Braziliense é considerado por muitos como o primeiro jornal brasileiro, dado seu 
início em 01 de junho de 1808, portanto, três meses antes da Gazeta do Rio de Janeiro. Contudo, era 
impresso em Londres, por isso, apenas pode ser considerado o primeiro jornal brasileiro, quando se 
observa a categoria daqueles não impressos no país. 



41 
 

 Assim como na França, Portugal também experimentou a censura e suas 

brechas. Por meio delas, leitores mais abonados conseguiam adquirir obras 

proibidas e encomendadas. 

 Já próximos da Independência do Brasil, em 1821, aprendemos com Martino 

e Sapaterra que o governo, “preocupado com o progresso e a civilização das letras, 

em 2 de março, abolia aparentemente a censura prévia dos escritos, estabelecendo-

a sobre provas tipográficas23, mas havia pena de multa e prisão para os abusos 

cometidos” (2006, p. 239).  Neste mesmo mês, a Inquisição teve seu fim decretado, 

cabendo a censura das heresias ao Ordinário e, as políticas, ao Desembargo do 

Paço. 

 A liberdade de imprensa surge em Portugal a partir de 09 de março de 1821, 

quando as Cortes constituintes aprovaram as bases da lei fundamental que 

produziria seus efeitos no ano seguinte24, estabelecendo:  

 

ARTIGO 8º — As Cortes nomearão um Tribunal Especial (grifo do autor), 
para proteger a liberdade da Imprensa, e coibir os delitos resultantes do 
seu abuso, conforme a disposição dos arts. 177º e 189º.  

Quanto porém ao abuso, que se pode fazer desta liberdade em matéria 
religiosa, fica salva aos Bispos a censura dos escritos publicados sobre 
dogma e moral, e o Governo auxiliará os mesmos Bispos, para serem 
punidos os culpados. 

No Brasil haverá também um Tribunal Especial como o de Portugal. 

[...] 

ARTIGO 177º — Haverá Juízes de Facto (grifo do autor) assim nas causas 
crimes como nas cíveis, nos casos e pelo modo, que os códigos 
determinarem.  

Os delitos de abuso da liberdade de imprensa pertencerão desde já ao 
conhecimento destes Juízes. 

ARTIGO 178º — Os Juízes de facto serão eleitos directamente pelos povos 
formando-se em cada distrito lista de um determinado número de pessoas, 
que tenham as qualidades legais. (PORTUGAL, 1822, grifo nosso). 

 
23 “O termo ‘prova tipográfica’ vem de uma época anterior à mídia eletrônica, aos computadores e até 
às máquinas de escrever, quando os tipos para impressão eram montados manualmente, usando 
blocos de madeira ou metal e colocados em bandejas de metal chamadas “componedores”. Estes 
eram então usados para imprimir páginas de tipos em uma só coluna, ou “provas”, nas quais os 
autores verificariam as correções necessárias no texto e as retornariam ao tipógrafo. Este então 
reorganizaria cuidadosamente os blocos de tipos que precisavam ser corrigidos antes de imprimi-los 
novamente”. Disponível em: <https://www.enago.com.br/academy/galley-proofs-the-final-step-before-
manuscript-publication/>. Acesso em: 19 out. 2021. 
 
24 Disponível em: <https://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/As-Cortes-Constituintes.aspx>. 
Acesso em: 05 out. 2021. 
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 Como vimos, fora estipulado que um mesmo tribunal seria responsável tanto 

pela “proteção” da liberdade de imprensa, como pela coação, em caso de abuso. 

Ora, embora possamos entender, por um lado, que liberdade de imprensa não 

convive com mecanismos de controle, especialmente se exercidos pelo mesmo 

órgão, por outro, podemos considerar que tal arranjo mostra uma tímida limitação do 

poder do Estado nas práticas censórias, reproduzida também no Brasil, embora 

oficializada pela Constituição portuguesa. 

 É importante ressaltar que, mesmo o Brasil se tornando independente em 07 

de setembro de 1822, sua primeira constituição é datada de 1824, como falaremos 

na sequência. Por essa razão, nesse período em que o país já era independente, 

mas sem uma constituição para regê-lo, muitas leis portuguesas ainda produziam 

aqui seus efeitos. 

 Assim, podemos perceber que as práticas censórias luso-brasileiras tinham 

uma finalidade única: silenciar e apagar tudo que pudesse desestabilizar o 

entendimento e a propagação das ideias cristãs, bem como garantir a manutenção e 

a organização estatal pela monarquia. Como veremos, esse objetivo tende a 

continuar com o passar dos anos de forma menos ou até mais explícita, a depender 

de quem se encontrava no poder e sua vontade de nele permanecer.  

 

1.2 A regulamentação e o aparato federal da censura oficial no Brasil entre a 

Independência e a Segunda República (1822-1934) 

 

 A partir da Independência foi preciso estruturar o Estado na forma de leis 

escritas próprias, que até então eram as mesmas de Portugal ou até mesmo 

inexistentes. As novas leis surgem com a finalidade de regular os temas de interesse 

da nação, entre elas, a censura.  

 Assim, para facilitar o entendimento quanto à cronologia dessa legislação, no 

início de cada seção apresentaremos uma tabela com as principais leis que tratam 

da censura e liberdade de expressão e comunicação no Brasil.  

 Perceberemos, ao final, que no período que compreende a Independência do 

Brasil até a Constituição de 1988, muitas leis criadas tinham o intuito de regular tudo 
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que pudesse desestabilizar, de alguma forma, o pensamento dominante ou oficial. 

Mesmo depois de várias terem sido revogadas, quando vistas em conjunto, 

percebemos o alto grau de abstração que continham, o que pode ter levado à 

incompreensão de boa parte delas.  

 

Tabela 02 –  

Leis que regulamentaram a Censura federal e a Liberdade de Expressão/Comunicação no Brasil 
entre a Independência e a Segunda República 

Ano Lei 

1823 Carta de Lei de 2 de outubro de 1823 

1824 Constituição do Império do Brasil 

1830 Código Criminal 

1890 Código Penal 

1891 Constituição da Primeira República 

1898 Lei nº 496 de 1º de agosto de 1898 

1907 Decreto nº 6.562, de 16 de julho de 1907 

1920 Decreto nº 14.529, de 9 de dezembro de 1920 

1932 Decreto nº 21.240, de 4 de abril de 1932 

1934 Decreto nº 24.651, de 10 de julho de 1934 

Fonte: Autor. 

 

 O advento do “grito do Ipiranga”, em 7 de setembro de 1822, que consolidou 

oficialmente, nos livros de história, a separação do Brasil de Portugal, marcou a 

necessidade de redigir uma nova Constituição, a fim de organizar os direitos e as 

garantias sociais, além de todo o funcionamento da máquina pública. Para tanto, 

iniciaram-se as atividades do Conselho de Estado em conjunto com o Imperador do 

Brasil, Dom Pedro I. 

 Antes mesmo da outorga da Constituição de 1824, a Assembleia Geral 

Constituinte e Legislativa do Império do Brasil decretou a Carta de Lei de 2 de 

outubro de 1823, segundo a qual: 

 

1. Nenhuns escriptos, de qualquer qualidade, volume ou denominação, 
são sujeitos à censura, nem antes, nem depois de impressos.  

2. He por tanto livre a qualquer pessoa imprimir, publicar, vender e 
comprar livros e escriptos de toda qualidade, sem responsabilidade 
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alguma, fora dos casos declarados nesta lei. (ARAUJO, 1838, p.136, grifo 
nosso).  

 

 Embora tais artigos iniciais da referida Carta de Lei demonstrem combate à 

censura, à medida em que avançamos sua leitura, percebemos a influência da Igreja 

pois quem atentasse contra sua imagem ou pregações, bem como a moral e os 

bons costumes, seria punido com até um ano de prisão, além de multa em dinheiro: 

 

5. Todo aquelle que abusar da liberdade da Imprensa contra a Religião 
Catholica Romana, negando a verdade de todos ou alguns dos seus 
dogmas, ou estabelecendo e defendendo dogmas falsos, será condemnado 
em hum anno de prisão e 100$rs.; e se o abuso consistir em blasphemar ou 
zombar de Deos, dos seus Santos, ou do culto religioso, approvado pela 
Igreja Catholica, terá a pena de 6 mezes de prisão e 50$rs.   

[...] 

10. Quem abusar da liberdade da Imprensa contra a moral christã, ou 
bons costumes, será condemnado em 6 mezes de prisão e 50$rs. 
(ARAUJO, 1838, p.136, grifo nosso). 

 

 Falar do Governo era ainda mais grave, pois sujeitava à pena de exílio: 

 

7. Se o abuso consistir em atacar a fórma do Governo Representativo 
Monarchico Constitucional, adoptado pela nação, será condenado em 5 
annos de degredo e 600$rs. 

8. Se se dirigir a infamar ou injuriar a Assembléa Nacional, ou o Chefe do 
Poder Executivo, será condemnado em tres annos de degredo e 400$rs. 
(ARAUJO, 1838, p.136, grifo nosso). 

 

 Além de estipular as penalidades impostas aos que abusassem da liberdade 

de imprensa, Araujo (1838) nos informa que essa Carta de Lei estabelecia também a 

proibição do anonimato (artigo 3º) nos escritos, bem como a responsabilização dos 

autores, tradutores e até impressores a eles relacionados (artigo 16).  

 Já a Constituição do Brasil Império, de 1824, limitou-se a afirmar:     

 

Art. 179. IV. Todos podem communicar os seus pensamentos, por 
palavras, escriptos, e publical-os pela Imprensa, sem dependencia de 
censura; com tanto que hajam de responder pelos abusos, que 
commetterem no exercicio deste Direito, nos casos, e pela fórma, que a Lei 
determinar. (BRASIL, 1824, grifo nosso). 
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 Assim, percebemos que inicialmente a Constituição mostrava-se liberal, mas 

logo em seguida assumia caráter autoritário, uma vez que não esclarecia o que 

configurava abuso, tornando passíveis de punição todos os cidadãos que 

eventualmente ferissem alguns desses princípios não revelados, mas sugeridos na 

Carta de Lei de 2 de outubro de 1823, analisada anteriormente. 

 Com o surgimento do Código Criminal de 1830, a censura ganha ainda mais 

envergadura, embora teoricamente proibida pela Constituição. Ao Estado é 

permitida a condenação de todos os envolvidos com determinada obra - do 

vendedor ao autor – enquanto se busca o verdadeiro responsável pela circulação do 

escrito considerado abusivo: 

 

Art. 7º Nos delictos de abuso da liberdade de communicar os 
pensamentos, são criminosos, e por isso responsaveis: 

1º O impressor, gravador, ou lithographo, os quaes ficarão isentos de 
responsabilidade, mostrando por escripto obrigação de responsabilidade do 
editor, sendo este pessoa conhecida, residente no Brazil, que esteja no 
gozo dos Direitos Politicos; salvo quando escrever em causa propria, caso 
em que se não exige esta ultima qualidade. 

2º O editor, que se obrigou, o qual ficará isento de responsabilidade, 
mostrando obrigação, pela qual o autor se responsabilise, tendo este as 
mesmas qualidades exigidas no editor, para escusar o impressor. 

3º O autor, que se obrigou. 

4º O vendedor, e o que fizer distribuir os impressos, ou gravuras, quando 
não constar quem é o impressor, ou este fôr residente em paiz estrangeiro, 
ou quando os impressos, e gravuras já tiverem sido condemnados por 
abuso, e mandados supprimir. 

5º Os que communicarem por mais de quinze pessoas os escriptos não 
impressos, senão provarem, quem é o autor, e que circularam com o seu 
consentimento: provando estes requesitos, será responsavel sómente o 
autor. (BRASIL, 1830, grifo nosso). 

 

 Ao mesmo tempo, os que escreviam algo de interesse estatal ou religioso, 

tinham salvo-conduto garantido pela Lei:  

 

Art. 9º Não se julgarão criminosos: 

1º Os que imprimirem, e de qualquer modo fizerem circular as opiniões, e 
os discursos, enunciados pelos Senadores, ou Deputados no exercicio 
de suas funcções, com tanto que não sejam alterados essensialmente na 
substancia. 

2º Os que fizerem analyses razoaveis dos principios, e usos religiosos. 
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3º Os que fizerem analyses rasoaveis da Constituição, não se atacando 
as suas bases fundamentaes; e das Leis existentes, não se provocando a 
desobediencia á ellas. 

4º Os que censurarem os actos do Governo, e da Publica Administração, 
em termos, posto que vigorosos, decentes, e comedidos. (BRASIL, 1830, 
grifo nosso). 

 

 Esse entendimento perdurou até 1889, quando a Proclamação da República, 

em 15 de novembro, forçou uma mudança significativa no cenário político, mas nem 

por isso alterou significativamente o contexto jurídico e legislativo brasileiro. Os atos 

liderados por marechal Manuel Deodoro da Fonseca, que consolidou a primeira 

república brasileira, destituindo o imperador D. Pedro II, também eram revestidos de 

caráter autoritário e nada democráticos. 

 O Código Criminal de 1830 deu espaço para o novo Código Penal, de 1890, 

ainda mais severo quanto aos chamados abusos: 

 

Art. 22. Nos crimes de abuso da liberdade de communicação do 
pensamento são solidariamente responsaveis: 

a) o autor; 

b) o dono da typographia, lithographia, ou jornal; 

c) o editor. 

§ 1º Si a typographia, lithographia, ou jornal pertencer a entidade collectiva, 
sociedade ou companhia, os gerentes ou administradores serão 
solidariamente responsaveis para todos os effeitos legaes. 

§ 2º Serão tambem responsaveis: 

a) o vendedor ou distribuidor de impressos ou gravuras, quando não constar 
quem é o dono da typographia, lithographia, ou jornal, ou for residente em 
paiz estrangeiro; 

b) o vendedor ou distribuidor de escriptos não impressos, comunicados a 
mais de 15 pessoas, si não provar quem é o autor, ou que a venda ou 
distribuição se fez com o consentimento deste. (BRASIL, 1890, grifo nosso). 

 

 Percebemos que, enquanto o Código Criminal de 1830 tornava responsáveis 

pelas obras os impressores, gravadores, litógrafos e editores, caso não 
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demonstrassem a inteira responsabilidade do autor, o Código Penal de 1890 deixava 

explícita a responsabilidade solidária25 entre todos esses.     

 Nesse sentido, poderia responder pelo abuso da liberdade de comunicação, 

individualmente, qualquer das partes à obra vinculada: 

 

Art. 23. Nestes crimes não se dá cumplicidade, e a acção criminal 
respectiva poderá ser intentada contra qualquer dos responsaveis 
solidarios, a arbitrio do queixoso. 

§ 1º Quando a condemnação recahir no dono da typographia, lithographia 
ou jornal, ser-lhe-ha applicadas sómente a pena pecuniaria elevada ao 
dobro. 

§ 2º No julgamento destes crimes os escriptos não serão interpretados por 
phrases isoladas, transpostas, ou deslocadas. (BRASIL, 1890, grifo nosso). 

 

 Sem uma lei atualizada que pudesse nortear o julgador quanto ao que seria 

abuso da liberdade de comunicação, uma das interpretações possíveis é de que 

ainda eram utilizados os fundamentos da Carta de Lei de 2 de outubro de 1823 para 

essa classificação, bem como para o estabelecimento das penas a serem aplicadas 

em conjunto com o Código Penal. 

 A Constituição da Primeira República é datada de 1891 e não altera 

significativamente o entendimento quanto à liberdade de expressão ou 

comunicação, se comparada com a Constituição de 1824: 

 

Art. 72 - § 12 - Em qualquer assumpto é livre a manifestação do 
pensamento pela imprensa ou pela tribuna, sem dependencia de 
censura, respondendo cada um pelos abusos que commetter, nos casos 
e pela fórma que a lei determinar. Não é permittido o anonymato. (BRASIL, 
1891, grifo nosso). 

 

 A grande inovação dessa constituição é a sua forma de governo, que extingue 

a monarquia e passa a ser presidencialista. Com isso, o Brasil solidifica grandes 

mudanças em seu modo administrativo: enquanto antes muitas decisões eram 

resumidas à vontade do Imperador, a partir de então era preciso haver um processo 

 
25 Em termos jurídicos, a palavra “solidária” concede ao termo o sentido de vínculo. Em uma 
obrigação de pagar, por exemplo, se esta for solidária, torna cada um dos muitos devedores obrigado 
ao pagamento total da dívida.  
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legislativo mais rigoroso e, por isso, muitas leis e decretos foram redigidos a partir de 

então. 

 Outro ponto de destaque foi a dissociação entre o Estado e a Igreja Católica 

Apostólica Romana que, enquanto império, era a religião oficial. Agora, “todos os 

indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, 

associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do 

direito comum” (BRASIL, 1891, artigo 72, § 3º). 

 Percebemos, portanto, que até então as Constituições estabeleciam a 

liberdade de expressão, bem como a proibição da censura, mas tornava possível a 

punição do autor que, eventualmente, utilizasse de sua liberdade com “abuso”, 

ficando a cargo do Código Penal vigente, bem como as inspirações da Carta de Lei 

de 2 de outubro de 1823, a previsão das punições e de quem seriam culpados.  

 Nesse sentido, constatamos, a existência da censura na prática, ainda que 

fosse prevista a liberdade de comunicação. Qualquer notícia que desagradasse, o 

Estado (e, até certo ponto, também a Igreja), era considerado “abusivo” e, portanto, 

passível de punição, uma vez que não havia clareza dos limites entre o abusivo e o 

não-abusivo. 

 Tampouco havia definição para o que se considerava uma boa obra, mas, 

com o passar do tempo, surgiram alguns aparatos que tentavam de alguma forma 

separar as obras desejadas das indesejadas, como no caso da Lei de Direitos 

Autorais de 1898. 

 Essa regulação (Lei nº 496, de 1º de agosto de 1898) buscava definir e 

garantir os direitos autorais em âmbito nacional, contudo, era aplicável apenas 

àqueles que registrassem sua obra na Biblioteca Nacional, no prazo máximo de dois 

anos desde sua produção. Assim, o Estado estabelecia a censura, sob a forma de 

“direitos autorais”, uma vez que o registro seria concedido apenas às obras que não 

abusassem da liberdade de comunicação, isto é, aquelas que resguardassem a 

“moral e os bons costumes” e não criticassem o Estado e sua forma de governo 

(BRASIL, 1898).   

 Entre o fim do século XIX e início do século XX, as salas de teatro e cinema 

passaram a ganhar mais espaço no Brasil e, aos poucos, a se popularizar. Com 
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isso, nasce a preocupação de regulamentar determinados espaços, responsáveis 

pelas diversões públicas, especialmente, de forma prévia. 

 Assim, é publicado o Decreto nº 6.562 em 16 de julho de 1907 que aprova o 

regulamento para a inspeção dos teatros e outras casas de diversões públicas, 

tornando necessária a licença para apresentações de peças teatrais, concedida 

apenas aos autores que tivessem suas obras registradas na Biblioteca Nacional, nos 

termos da lei de Direitos Autorais (BRASIL, 1907). 

 Já na década de 1920, um novo decreto passa a regulamentar as casas de 

diversões e espetáculos públicos, com capítulo específico para a censura prévia:  

 

Art. 39. A representação de qualquer peça theatral depende da censura 
prévia feita pelo 2º delegado auxiliar. 

    § 1º Para este fim o autor da peça ou emprezario theatral requererá por 
escripto o registro da peça, apresentando dous exemplares impressos ou 
dactylographados, sem emenda, rasura ou borrão. 

    § 2º O requerimento será dirigido ao 2º delegado auxiliar, devendo essa 
autoridade, findo o prazo de tres dias, autorizar a representação da peça 
ou não, declarando neste caso se a recusa é absoluta ou poderá ser 
revogada, uma vez que o autor ou seu representante legal supprima ou 
modifique os pontos indicados. 

    § 3º A Policia não poderá fazer directamente qualquer alteração ou 
suppressão na peça apresentada a registro. 

    § 4º A censura prévia, feita de accôrdo com o art. 49, § 2º, comprehende 
tambem a caracterização e guarda-roupa dos artistas, marcação e 
scenarios da peça. 

    § 5º Na censura das peças theatraes a policia não entrará na apreciação 
do valor artistico da obra; terá por fim, exclusivamente, impedir offensas á 
moral e aos bons costumes, ás instituições nacionaes ou de paizes 
extrangeiros, seus representantes ou agentes, allusões deprimentes 
ou aggressivas a determinadas pessoas e a corporação que exerça 
autoridade publica ou a qualquer de seus agentes ou depositarios; 
ultrage, vilipendio ou desacato a qualquer confissão religiosa, a acto 
ou objecto de seu culto e aos seus symbolos; a representação de peças 
que, por suggestão ou ensinamento, possam induzir alguem pratica de 
crimes ou contenham apologia destes, procurem crear antagonismos 
violentos entre raças ou diversões classes da sociedade, ou 
propaguem idéas subversivas da sociedade actual. (BRASIL, 1920, grifo 
nosso). 

 

 Podemos notar que a censura dos espetáculos era bastante minuciosa, 

cuidando desde a caracterização e guarda-roupa dos artistas, até as marcações de 
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cena e cenários da peça, devendo obedecer, sobretudo, à moral e aos bons 

costumes. 

 Com o cinema falado, na década de 1930, os filmes também começaram a 

ser objeto de preocupação do governo, o que motivou a criação do serviço de 

censura aos filmes cinematográficos pelo Decreto nº 21.240 de 1932, assinado pelo 

então presidente Getúlio Vargas. 

 A legislação exigia do filme um certificado do Ministério da Educação e Saúde 

Pública para sua exibição, que seria “fornecido ou denegado, após projeção integral 

do filme, perante a comissão de censura [...] e pagamento da importância devida 

pela Taxa Cinematográfica para a educação popular” (BRASIL, 1932, artigo 3º). 

 Aqui já podemos notar uma diferença em relação às décadas anteriores, dada 

a ausência da Igreja na comissão de censura, pelo fato de a Constituição Vigente 

(1891) já contemplar a previsão do Estado laico, embora os preceitos cristãos já 

estivessem enraizados na sociedade brasileira: 

 

Art. 6º A comissão de censura será assim composta: 

a) de um representante do Chefe de Polícia; 

b) de um representante do Juizo de Menores; 

c) do diretor do Museu Nacional; 

d) de um professor designado pelo Ministério da Educação e Saude 
Pública; 

e) de uma educadora, indicada pela Associação Brasileira de Educação. 
(BRASIL, 1932). 

 

 Em 10 de julho de 1934, Getúlio Vargas cria o Departamento de Propaganda 

e Difusão Cultural (DPDC) por meio do Decreto nº 24.651, subordinado ao Ministério 

da Justiça e Negócios Interiores (também criado por esse decreto) que estava 

“destinado a estudar e orientar a utilização do cinematógrafo e dos demais 

processos técnicos, que sirvam como instrumento de difusão cultural” (BRASIL, 

1934a). 

 Nessa ocasião, a comissão de censura passou por reforma e começou a ser 

composta por  
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[...] um representante do Ministério de Justiça e Negócios Interiores, um 
representante do Ministério da Educação e Saúde Pública, um 
representante do Ministério do Exterior, um representante do Juízo de 
Menores, um representante do chefe de Polícia e um representante da 
Associação Brasileira de Produtores Cinematográficos. (BRASIL, 1934a). 

 

 Em 16 de julho deste mesmo ano foi promulgada uma nova Constituição 

(1934) e esta dava atenção especial à censura, formalizando, a nível constitucional, 

tudo o que já estava regulado por decretos, contemplando em seu texto, inclusive, 

os espetáculos e diversões públicas: 

 

Art. 113 - 9) Em qualquer assunto é livre a manifestação do 
pensamento, sem dependência de censura, salvo quanto a espetáculos 
e diversões públicas, respondendo cada um pelos abusos que cometer, 
nos casos e pela forma que a lei determinar. Não é permitido anonimato. É 
segurado o direito de resposta. A publicação de livros e periódicos 
independe de licença do Poder Público. Não será, porém, tolerada 
propaganda, de guerra ou de processos violentos, para subverter a ordem 
política ou social. 

[...] 

Art. 175 - 2) na vigência do estado de sítio só se admitem estas medidas de 
exceção: 

[...] 

c) censura de correspondência de qualquer natureza, e das 
publicações em geral; 

[...] 

§ 5º - Não será obstada a circulação de livros, jornais ou de quaisquer 
publicações, desde que os seus autores, diretores ou editores os 
submetam à censura.  

§ 6º - Não será censurada a publicação dos atos de qualquer dos Poderes 
federais, salvo os que respeitem as medidas de caráter militar. (BRASIL, 
1934b, grifo nosso). 

 

 Como vimos, a manifestação do pensamento era “livre” em tempos normais, 

exceto quanto aos espetáculos e ao que se relacionava às diversões públicas, pois 

eram regulamentados pelos decretos que antecederam a Constituição (BRASIL, 

1920; 1932), bem como em eventual decretação de Estado de Sítio26, quando 

qualquer obra deveria ser submetida à censura. 

 
26 Estado de sítio é um instrumento emergencial à disposição do Presidente da República que 
suspende, temporariamente, a atuação dos poderes Legislativo e Judiciário, bem como alguns 
direitos individuais dos cidadãos. No Brasil, atualmente, está disciplinado pelos artigos 137 a 141 da 



52 
 

 Entretanto, sabemos que a liberdade à qual se refere a norma constitucional 

estava mais relacionada à teoria do que à prática, uma vez que, novamente, a 

subjetividade quanto à responsabilização dos abusos cometidos estava a cargo de o 

próprio Estado definir. 

 

1.3 Os modos censórios do Estado Novo ao pré-golpe militar (1937-1964) 

 

 Aqui, abordaremos a regulação e os aparatos da censura entre o segundo 

governo de Getúlio Vargas e o fim do governo de João Goulart. 

 

Tabela 03 –  

Leis que regulamentaram a Censura federal e a Liberdade de Expressão/Comunicação no Brasil 
entre o Estado Novo e o pré-golpe militar 

1937 Constituição do Estado Novo 

1937 Decreto-Lei nº 93, de 21 de dezembro de 1937 

1939 Decreto-Lei nº 1.915, de 27 de dezembro de 1939 

1940 Código Penal 

1946 Decreto nº 20.493, de 24 de janeiro de 1946 

1946 Constituição da República Populista 

1953 Lei da Liberdade de Imprensa 

Fonte: Autor. 

 

 Em 1937, com a Constituição do Estado Novo, a censura oficial passou a ter 

caráter prévio: 

 

Art. 122 - 15) todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento, 
oralmente, ou por escrito, impresso ou por imagens, mediante as 
condições e nos limites prescritos em lei.             

        A lei pode prescrever: 

        a) com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, a 
censura prévia da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da 
radiodifusão, facultando à autoridade competente proibir a circulação, a 
difusão ou a representação; 

 
Constituição Federal, que estabelecem os requisitos para decretação, além do prazo de duração de 
30 dias, prorrogável, somente, em casos de guerra declarada ou agressão armada estrangeira. 
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        b) medidas para impedir as manifestações contrárias à moralidade 
pública e aos bons costumes, assim como as especialmente destinadas à 
proteção da infância e da juventude; 

        c) providências destinadas à proteção do interesse público, bem-
estar do povo e segurança do Estado. (BRASIL, 1937a, grifo nosso). 

 

 É válido destacar que esse dispositivo constitucional não menciona, 

expressamente, a punição pelos abusos da liberdade de manifestação, mas tão 

somente estabelece limites que seriam impostos posteriormente pela lei.  

 Nesse sentido, os eventuais abusos eram regulados pelos decretos 

destinados aos espetáculos (BRASIL, 1920; 1932) e pelo Departamento de 

Propaganda e Difusão Cultural (BRASIL, 1934a) até 1939, quando Getúlio Vargas 

cria o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que comentaremos melhor 

logo abaixo. 

 Antes disso, precisamos ressaltar que os livros não são citados diretamente 

na Constituição de 1937, os esforços da censura são direcionados para a imprensa, 

teatro, cinema e rádio. 

 Os livros eram incentivados no início do governo Vargas, tanto que foi em seu 

mandato que o Instituto Nacional do Livro (INL) foi criado, por meio do Decreto-Lei nº 

93, de 21 de dezembro de 1937, com o objetivo de: 

 

a) organizar e publicar a Enciclopédia Brasileira e o Dicionário da Lingua 
Nacional, revendo-lhes as sucessivas edições; 

b) editar toda sorte de obras raras ou preciosas, que sejam de grande 
interesse para a cultura nacional; 

c) promover as medidas necessárias para aumentar, melhorar e 
baratear a edição de livros no país bem como para facilitar a importação 
de livros estrangeiros; 

d) incentivar a organização e auxiliar a manutenção de bibliotecas 
públicas em todo o território nacional. (BRASIL, 1937c, grifo nosso). 

 

 Assim justificou Gustavo Capanema, então ministro da Educação de Vargas, 

sobre a importância do INL:  

 

[...] O livro é, sem dúvida, a mais poderosa creação do engenho 
humano. A influência que ele exerce, sob todos os pontos de vista, não 
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tem contraste. O livro não é só companheiro amigo, que instrue, que 
diverte, que consola. É ainda e sobretudo o grande semeador, que, pelos 
seculos afora, vem transformando a face da terra. Encontraremos sempre 
um livro no fundo de todas as revoluções. É, portanto, dever do Estado 
proteger o livro, não só promovendo e facilitando a sua produção e 
divulgação, mas ainda vigilando no sentido de que ele seja, não o 
instrumento do mal, mas sempre o inspirador dos grandes sentimentos e 
das nobres causas humanas. Para tais objetivos, seria conveniente a 
creação do Instituto Nacional do Livro. (BRASIL, 1937b, grifo nosso). 

 

 Entretanto, temia-se que os livros, associados à disseminação das ideias 

comunistas (Motta, 2006), ameaçassem ainda mais os ideais do Estado com a 

eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939. 

 Assim apesar de o Brasil ter dado grande destaque aos livros nesse período, 

com a Guerra, a censura foi diretamente proporcional ao seu realce: 

 

A censura bibliográfica e a defesa contra a propagação dos ideais contrários 
configuraram-se como uma caça aos livros. O poder do livro como 
importante difusor de ideias é reconhecido e chega a ter a sua destruição 
como proposta para combatê-lo [...] a censura durante o Estado Novo [...] 
esteve, sobretudo, ocupada com o combate à difusão das ideias 
revolucionárias, esquerdistas ou liberais contrárias ao regime. (RIBEIRO DA 
IGREJA, 2021, p.123;125). 

 

 Esse movimento não estava aliado somente aos interesses do Estado, mas 

também aos de quem o financiava, o que ampliou ainda mais a demanda da 

censura, o que justificou, mais tarde, a criação do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (BRASIL, 1939). Assim,  

 

a apreensão de impressos ditos “perigosos à ordem instituída” e as 
sistemáticas prisões de seus produtores e impressores devem ser avaliadas 
como a formulação de uma resposta institucional à ameaça representada 
por aqueles que atentavam contra a estabilidade das elites dominantes. A 
partir do momento em que o Estado criou um órgão dedicado a reprimir 
idéias sediciosas, caçar a palavra impressa e penalizar seus mentores, 
anulava-se a noção de sociedade civil. Para as autoridades da repressão, o 
“produtor de um jornal” era apenas o outro, elemento provocador que, como 
tal, deveria ser isolado. Como consequência temos o retorno da razão do 
Estado que, em nome da segurança pública e bem-estar da nação, pôde 
colocar fim no Estado de direito. (CARNEIRO, 2006, p. 157). 

 

  Nem mesmo renomados autores estrangeiros e nacionais, voltados ao 

público infantil, foram poupados: 
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As obras de Monteiro Lobato foram queimadas arbitrariamente e As 
aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, foi julgado tão perigosamente 
subversivo que, não satisfeito em confiscar a edição, o governo prendeu 
Cecília Meireles por tê-lo traduzido. (HALLEWELL, 2012, p. 504-505). 

 

 Para Sandra Reimão, “a força dos livros enquanto veículo de difusão de 

ideias é reconhecida e temida pelos regimes autoritários; é deste temor que nascem 

as atividades censórias contra livros” (2016, p. 9). 

 Desse modo, quase quatro meses após o início da guerra, Vargas institui o 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que tinha como objetivo, entre 

outros, “fazer a censura do Teatro, do Cinema, de funções recreativas e esportivas 

de qualquer natureza, de radiodifusão, da literatura social e política, e da 

imprensa, quando a esta forem cominadas as penalidades previstas por lei” 

(BRASIL, 1939, grifo nosso). 

 Notamos, portanto, a inclusão da literatura como objeto da censura Estatal, 

algo que até então não era previsto pela Lei. Assim, a censura, a partir de 1939, é 

transferida, integralmente, para exercício do DIP, que era constituído de 6 divisões: 

 

a) Divisão de Divulgação; 

b) Divisão de Rádio-difusão; 

c) Divisão de Cinema e Teatro; 

d) Divisão de Turismo; 

e) Divisão de Imprensa; 

f) Serviços Auxiliares, que são os de Comunicações, Contabilidade e 
Tesouraria Material, Filmoteca. Discoteca, Biblioteca. (BRASIL, 1939). 

 

 Nessa época, com o Código Penal de 1890 ainda em vigor, os abusos da 

liberdade de comunicação apontados pela censura eram punidos criminalmente até 

a década de 1940, quando o novo Código Penal foi aprovado, não mais tornando 

crime os considerados abusos. Assim, prevaleceram apenas as punições de caráter 

administrativo. 

 O governo passou a utilizar, portanto, o DIP e o INL como instituições 

censórias, responsáveis pela homogeneização do pensamento nacional, visando 

combater, direta e indiretamente, os ideais revolucionários, tendo em vista que, 



56 
 

segundo Carneiro, “homogeneizando o pensamento, diminuíam-se os riscos de 

contestação seguindo-se à risca o padrão de construção do consenso” (2002, p. 

148).  

 Com o fim da guerra e do segundo governo de Getúlio Vargas, em 1945, o 

DIP deu espaço ao Serviço de Censura de Diversões Públicas (SCDP), instituído 

pelo Decreto-Lei nº 8.462 de 26 de dezembro de 1945 e regulamentado pelo 

Decreto nº 20.493 de 24 de janeiro de 1946, que estava incumbido de censurar 

previamente e autorizar: 

 

Art. 4º - I - as projeções cinematográficas; 

II - as representações de peças teatrais; 

III - as representações de variedade de qualquer espécie; 

IV - as execuções de pantomimas e bailados; 

V - as execuções de peças declamatórias; 

VI - as execuções de discos cantados e falados, em qualquer casa de 
diversão pública, ou em local frequentado pelo público, gratuitamente ou 
mediante pagamento; 

VII - as exibições de espécimes teratológicos; 

VIII - as apresentações de préstimos, grupos, cordões, ranchos, etc. e 
estandartes carnavalescos; 

XIX - as propagandas e anúncios de qualquer natureza quando feitos em 
carros alegóricos ou de feição carnavalesca, ou, ainda, quando realizados 
por propagandistas em trajes característicos ou fora do comum; 

X - a publicação de anúncios na imprensa ou em programas e a exibição de 
cartzes e fotografias, quando se referirem tais anúncios, cartazes e 
fotografias aos assuntos consignados nos números anteriores dêste artigo; 

XI - as peças teatrais, novelas e congêneres emitidas por meio de rádio; 

XII - as exibições de televisão. (BRASIL, 1946a). 

 

 Os capítulos dedicados exclusivamente ao cinema (III), teatro e diversões 

públicas (IV) e radiofonia (V) demonstram o rigor do SCDP para com essas 

atividades e/ou mídias, ratificado pelo artigo 79 do decreto que afirma: 

 

Qualquer espetáculo público (representações, execuções, irradiações, 
funções esportivas e recreativas, etc) realizado em teatro, cinema, estações 
de rádio, circo, parque, cassino, clube, associações recreativas ou 
esportivas, salões ou dependências adequadas, depende de aprovação do 
respectivo programa pelo S. C. D. P., seja o espetáculo ou função 
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promovido por pessoa física ou jurídica, ou por entidade de organização 
comercial ou de organização civil. (BRASIL, 1946a, grifo nosso). 

 

 A partir da instituição do SCDP, podemos perceber o grande aparato do 

Estado para com a censura de toda e qualquer representação, execução, irradiação, 

funções esportivas e recreativas de obras teatrais, cinematográficas, radiofônicas, 

circenses e quaisquer outras, dada a amplitude do texto legal. 

 Nesse sentido, a Constituição de 194627 lidou com a censura em um sentido 

bastante similar ao que foi regulado pela Constituição de 1934, apenas 

acrescentando a censura em casos de preconceitos de raça ou de classe social, 

uma vez que o serviço de censura do Estado já estava consolidado pela legislação 

criada oito meses antes da constituinte:  

 

Art. 141 - § 5º - É livre a manifestação do pensamento, sem que 
dependa de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, 
respondendo cada um, nos casos e na forma que a lei preceituar pelos 
abusos que cometer. Não é permitido o anonimato. É assegurado o direito 
de resposta. A publicação de livros e periódicos não dependerá de 
licença do Poder Público. Não será, porém, tolerada propaganda de 
guerra, de processos violentos para subverter a ordem política e social, 
ou de preconceitos de raça ou de classe. (BRASIL, 1946b, grifo nosso). 

 

 Como vimos, o mandamento constitucional voltou a condenar, 

expressamente, os abusos da liberdade de pensamento e manifestação, algo que a 

Constituição de 1937 havia retirado de seu texto. Entretanto, como o Código Penal 

vigente (1940) já não mais previa determinados delitos, foi necessária a criação de 

uma nova lei sobre o assunto. É nesse contexto que foi sancionada a Lei da 

Liberdade de Imprensa de 1953. 

 Essa lei trazia em seu texto a livre publicação e a circulação no território 

nacional de jornais e outros periódicos, proibindo, contudo, a circulação e publicação 

dessas mídias quando clandestinas, isto é, “sem editores, diretores ou redatores 

conhecidos, ou quando atentarem contra a moral e os bons costumes” (BRASIL, 

1953, art. 1º, § 1º), ou de caráter obsceno (BRASIL, 1953). 
 

27 Nas Constituições de 1937 e 1946, assim como na de 1934, havia a previsão da censura de 
correspondências e de todas as comunicações orais e escritas, de publicidade, inclusive de 
radiodifusão, cinema e teatro quando em Estado de Sítio, vide artigos 168, alínea “b” da Constituição 
de 1937 e 209, parágrafo único, inciso I da Constituição de 1946. 
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 Quanto aos abusos, a lei estabelecia em seus artigos 8º e 9º, em média, nove 

crimes com penas que variavam entre multa e prisão, sendo os limites da liberdade, 

minimamente, descritos pela lei, mas não sanando as brechas que a subjetividade 

do Estado se incumbiria de preencher no caso a caso. 

 Dentre outros, era considerado abuso da liberdade de expressão “fazer 

propaganda de guerra, [ou] de processos violentos para subverter a ordem política e 

social, ou propaganda que se proponha a alimentar preconceitos de raça e de 

classe”, ou também, “ofender a moral pública e os bons costumes” (BRASIL, 1953). 

  Assim, por mais uma vez, podemos afirmar que tudo aquilo que pudesse 

desestabilizar o pensamento dominante ou o regime vigente, acabava por ser 

censurado, pois, estrategicamente, “os regimes autoritários, especialmente, usam de 

tal método para recuar os avanços dos pensamentos adversários que ameaçam seu 

poder” (RIBEIRO DA IGREJA, 2021, p.120). 

 

1.4 A censura na ditadura militar brasileira (1964-1985) 

 

 Em 1º de abril de 1964, os militares, por meio de um golpe de Estado, 

assumiram o Poder Executivo do Brasil, que antes estava nas mãos do presidente 

eleito, João Goulart. A princípio, mantiveram a Constituição de 1946, mas editaram 

os Atos Institucionais números 1, 2, 3 e 4 que ratificavam o poder dos militares, não 

alterando o que já estava estipulado quanto à censura. 

 

Tabela 04 –  

Leis que regulamentaram a Censura federal e a Liberdade de Expressão/Comunicação durante e 
após a ditadura militar brasileira 

1964 Lei nº 4.483, de 16 de novembro de 1964 

1967 Constituição do Regime Militar 

1967 Lei da Liberdade de Manifestação do Pensamento e de Informação (Lei de 

Imprensa). 

1967 Decreto nº 61.123, de 1º de agosto de 1967 

1968 Lei nº 5.536, de 21 de novembro de 1968 

1968 Ato Institucional nº 5 
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1970 Decreto-Lei nº 1.077, de 26 de janeiro de 1970 

1970 Portaria 11-B, de 06 de fevereiro de 1970 

1978 Emenda Constitucional nº 11 

1988 Constituição Cidadã 

Fonte: Autor. 

 

 Com o golpe, o já existente Serviço de Censura de Diversões Públicas28 

passou a ser exercido pela Polícia Federal, cuja repressão aos considerados 

abusadores da liberdade de comunicação e expressão estava a cargo da Divisão de 

Ordem Política e Social (DOPS), também dessa instituição (BRASIL, 1964). 

 Com esse aparato estruturado, é em 1965 que se publica, em tempos 

modernos, a primeira lista de títulos considerados subversivos, de que se tem notícia 

(REIMÃO, 2016): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Em 1972, com o Decreto nº 70.665 e, definitivamente, em 1973, com o Decreto nº 73.332, a 
estrutura da Polícia Federal foi alterada, de modo que passou a contemplar em seus quadros a 
Divisão de Censura de Diversões Públicas, com poder de atuação ainda maior. 
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Figura 13 – Ofício 882 de 8 de dezembro de 1965 – Faz solicitação de proceder à censura 

 

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo, apud Reimão, 2016, p. 77. 
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Figura 14 – Relação dos livros tidos como subversivos pela Ditadura Militar em 1965 

 

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo, apud, Reimão, 2016, p. 76. 
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 Como se pode notar na fig. 13, o Departamento Federal de Segurança 

Pública, Mantenedor da Polícia Federal, encaminha à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de São Paulo a solicitação de que seu secretário determinasse as 

providências necessárias para apreender, onde fossem encontradas e expostas à 

venda, as obras constantes da relação que encaminhava, ressaltando que na 

Capital de São Paulo e nas cidades de Santos e Bauru esta ação já havia sido 

realizada. 

 Observamos na fig. 14 a primeira listagem publicada dos livros tidos pela 

ditadura como subversivos: trinta e três obras, que se relacionam de alguma forma 

com os ideais marxistas, história e política do Brasil, golpes e revoluções, tudo o que 

poderia pôr em risco as ideias do regime vigente.   

 Nota-se também que alguns autores têm seus nomes destacados por um 

traço preto avermelhado, que indicam os nacionais, ou que aqui residiam, como no 

caso de Eduardo Bailby (Edouard Bailby29), repórter francês que iniciou a carreira 

em jornais do Rio de Janeiro nos anos 1940. 

 O Jornal do Brasil (JB), em 22 de janeiro de 1966, chegou descrever as 

apreensões que estavam acontecendo em São Paulo: 

 

[...] pelo que se depreende do material apreendido, todo livro cujo título se 
referia a socialismo, marxismo, comunismo ou tenha na capa nome de 
autor russo, ou assemelhado, deve ser recolhido à fogueira purificadora 
do DOPS. É por aí os equívocos cometidos são de tal ordem que parece 
apenas ter escapado o Livro Vermelho de telefones. (apud Reimão, 2016, p. 
78, grifo nosso). 

 

 Em 1967, passou a vigorar a Constituição do Regime Militar que incumbiu a 

Polícia Federal de censurar as diversões públicas, mas afrouxou as restrições 

anteriores relativas à “manifestação do pensamento” e “publicação de livros”.30: 

 

Art. 8º - Compete à União: 

[...] 

 
29 Disponível em: <https://www.portaldosjornalistas.com.br/aprendi-ser-jornalista-no-brasil-diz-frances-
edouard-bailby/>. Acesso em: 23 out. 2021. 
 
30 Quanto à censura em Estado de Sítio, consultar artigo 152, § 2º, alínea “e” da Constituição.  
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VII - organizar e manter a polícia federal com a finalidade de prover: 

[...] 

d) a censura de diversões públicas; 

[...] 

Art. 150 - § 8º - É livre a manifestação de pensamento, de convicção 
política ou filosófica e a prestação de informação sem sujeição à 
censura, salvo quanto a espetáculos de diversões públicas, 
respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. É 
assegurado o direito de resposta. A publicação de livros, jornais e 
periódicos independe de licença da autoridade. Não será, porém, tolerada 
a propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de 
raça ou de classe. (BRASIL, 1967a, grifo nosso). 

 

 Como não havia previsão nas constituições imediatamente anteriores sobre 

punição aos “abusos” da livre manifestação, nem mesmo no Código Penal de 1940, 

os militares sancionaram, em 9 de fevereiro de 1967, a lei de liberdade de 

manifestação do pensamento e de informação, conhecida como Lei de Imprensa, 

sob número 5.250/67.  

  Assim, a Lei nº 2.083, de 12 de novembro de 1953 foi revogada e 

imediatamente substituída pela de 1967, muito mais autoritária e condizente com o 

pensamento político em vigência:  

 

Art. 1º É livre a manifestação do pensamento e a procura, o 
recebimento e a difusão de informações ou idéias, por qualquer meio, 
e sem dependência de censura, respondendo cada um, nos têrmos da lei, 
pelos abusos que cometer. 

        § 1º Não será tolerada a propaganda de guerra, de processos de 
subversão da ordem política e social ou de preconceitos de raça ou 
classe. 

        § 2º O disposto neste artigo não se aplica a espetáculos e diversões 
públicas, que ficarão sujeitos à censura, na forma da lei, nem na vigência 
do estado de sítio, quando o Govêrno poderá exercer a censura sôbre os 
jornais ou periódicos e emprêsas de radiodifusão e agências 
noticiosas nas matérias atinentes aos motivos que o determinaram, 
como também em relação aos executores daquela medida. 

Art. 2º É livre a publicação e circulação, no território nacional, de livros 
e de jornais e outros periódicos, salvo se clandestinos (art. 11) ou quando 
atentem contra a moral e os bons costumes. (BRASIL, 1967b, grifo 
nosso). 

 

 Os crimes de abuso no exercício da liberdade de manifestação, do 

pensamento e informação estavam previstos entre os artigos 12 e 22 desta lei e as 
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penas variavam de multas a prisão de até 10 anos. Os limites da liberdade eram 

pouco tangíveis, assim como em outros dispositivos legais até então vigentes no 

país. Ficava a cargo do censor estipular quando e como ocorria “ofensa à moral 

pública e aos bons costumes”, bem como os conteúdos pornográficos (BRASIL, 

1967b).   

 Segundo Otero, “o pano de fundo ideológico que conduziu as ações da 

ditadura, no terreno da moral [e dos bons costumes], foi o catolicismo, o 

conservadorismo e o medo do comunismo, que povoava a mente da classe média 

brasileira e dos golpistas de 1964” (2004, p. 5). 

 Além disso, a Lei nº 4.944/66 criou uma suposta “proteção a artistas, 

produtores de fonogramas e organismos de radiodifusão” (BRASIL, 1966), 

regulamentada apenas em 1º de agosto de 1967, pelo Decreto nº 61.123, mas que 

nada mais é que a censura, pois estabeleceu que: 

 

Art. 8º. Dependem de prévia aprovação de respectivo programa pelo 
Serviço de Censura de Diversões Públicas (SCDP) do Departamento de 
Polícia Federal: 

     I - as execuções, irradiações, bailes, funções esportistas, recreativas ou 
beneficentes, realizadas em teatros, cinemas, estações de rádio e televisão 
(com ou sem auditório), circos, parques, cassinos, bares, "boites", hotéis, 
restaurantes, "dancings", cabarés, cafés-concerto, sociedades recreativas 
ou esportistas, salões ou dependências adequadas, ou quaisquer outros 
estabelecimentos ou locais freqüentados pelo público; 

     II - as representações e execuções dos quais participe ator, locutor, 
narrador, declamador, cantor, coreógrafo, bailarino, músico ou qualquer 
outra pessoa que interprete ou execute obra literária, artística ou científica; 

     III - sempre que realizadas por processo mecânico, auditivo ou 
audiovisual, de qualquer tipo ou natureza: 

a) as representações de peças teatrais de qualquer espécie, 
integralmente ou em parte; 

b) as execuções de números de canto, música, bailados, peças 
declamatórias e pantomimas; 

c) as audições de discos fonográficos. (BRASIL, 1967c, grifo nosso). 

 

 Embora a imprensa também fosse amplamente censurada, pois recebia, 

frequentemente, os temas sobre os quais não se poderia escrever ou falar (FICO, 

2002), por outro lado, também colaborava com a censura, intencionalmente ou não, 

quando publicava resenhas de livros, filmes e peças de teatro, concedendo, em 
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primeira mão, uma análise da obra aos censores. Contudo, disso também poderiam 

se beneficiar os editores, pois: 

 

Da mesma forma que a Censura se utilizava das notícias de jornal sobre 
novos lançamentos ou novas edições, muitos editores afirmavam que as 
notícias em jornais ou revistas, sobre “capítulos potencialmente mais 
ofensivos de um livro”, sem reação da Censura, indicava “que o livro 
poderia ser publicado sem problemas”. (OTERO, 2004, p. 7).   

 

 Dentre os colaboradores da censura, havia uma parcela da população que, 

espontaneamente, escrevia cartas endereçadas aos censores: 

 

A maioria dos missivistas era constituída por homens, vindo em segundo 
lugar entidades diversas, como associações cívicas, clubes de serviços e as 
próprias empresas atingidas, como as emissoras de TV, produtoras de 
filmes ou editoras de livros e revistas [...] Somente em terceiro lugar vinham 
as mulheres individualmente, aqui não se computando o bom número de 
entidades congregadoras de mulheres defensoras da moral e dos bons 
costumes, espécie de seguimento natural das famosas “Marchas da 
Família, com Deus, pela Liberdade”. (FICO, 2002, p. 269). 

 

  Fico nos ensina que o perfil de quem escrevia as cartas, era conivente com o 

pensamento autoritário, pois tratava-se de “um indivíduo que, exposto a material que 

o ofendia, tomava a decisão súbita de dirigir-se, “pessoalmente”, à esfera pública” 

(2002, p. 269). Os temas considerados mais ofensivos nesses textos estavam 

ligados à pornografia, ao necessário cuidado com os jovens, crianças e mulheres 

considerados indefesos e incapazes.  

 Quanto às crianças, muitas cartas diziam: 

 

“falta-lhes ainda, infelizmente, a orientação segura que nem o lar nem a 
escola” deveriam dar. Tudo poderia atingi-los, degenerá-los, despertar-lhes 
“os maus sentimentos porventura embrionários”, pois os “menores não 
sabem discernir”. Inseguros diante da “onda erótica e pornográfica”, do 
“vandalismo sexual”, da “poluição do sexo”, da “anarquia sexual”, apelavam 
para a autoridade, narrando seus infortúnios. (FICO, 2002, p. 270). 

 

 Sobre o cuidado com o universo feminino, afirmavam “nossas mulheres, 

dotadas, mentalmente, igual à criança, absorvem todas essas imundícies [da TV]”. 
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Um filme como Dona Flor e seus dois maridos “só deveria ser exibido para homem” 

(FICO, 2002, p. 270). 

 Assim, a censura aos livros, à imprensa, ao teatro, ao cinema ou aos 

programas televisivos, sugerida tanto pelos militares quanto pelos missivistas 

demonstravam características que ainda hoje reconhecemos na sociedade 

brasileira: o paternalismo e o machismo.  

 As apreensões de livros eram recorrentes tanto em bibliotecas, livrarias, 

editoras, quanto na casa de pessoas comuns e o acervo encontrado servia para 

incriminar os seus responsáveis. Segundo Otero, “a coação era tão grande que, 

quando os agentes de segurança não confiscavam os livros, os próprios diretores 

das editoras acendiam suas fogueiras” (2004, p. 6), o que sugere a autocensura 

praticada pelo medo da repressão. 

 Quanto às apreensões particulares: 

 

Ao realizar ações de apreensão na casa das pessoas consideradas 
subversivas pelo regime militar, a finalidade era encontrar e apreender 
provas das atividades revolucionárias dos suspeitos. Sendo assim, 
tudo que pudesse incriminar os acusados era recolhido e levado para 
constar nos autos e, posteriormente, processos judiciais. (REIMÃO, 2016, p. 
80, grifo nosso). 

 

 Exemplo disso foi a sentença individual de Francisco Gomes (Chico 

Gomes)31, segundo a qual “os livros apreendidos em sua casa serviram de prova de 

sua subversão” (REIMÃO, 2016, p. 82). 

 Quanto às obras teatrais e cinematográficas, uma regra específica entrou em 

vigor em 1968, com a Lei nº 5.536, responsável também pela criação do Conselho 

Superior de Censura (CSC), visando estabelecer ainda mais controle pelo regime, 

pois estabelece censura direta às obras que, além dos assuntos já regulados 

anteriormente, poderiam: 

 

I - atentar contra a segurança nacional e o regime representativo e 
democrático; 

 
31 Militante contra a ditadura, membro da Ação Libertadora Nacional e um dos fundadores do Partido 
dos Trabalhadores (PT). 



67 
 

II - ofender à coletividades ou às religiões ou incentivar preconceitos de 
raça ou luta de classes; e 

III - prejudicar a cordialidade das relações com outros povos. (BRASIL, 
1968a, grifo nosso). 

 

 A mídia televisiva necessitava de um cuidado ainda maior da censura, 

segundo os missivistas: 

 

Se a fantasia do escritor pode influenciar através do livro, quando essa é 
transmitida pela televisão sua capacidade de influenciar é infinitamente 
maior, uma vez que essa, com suas técnicas modernas, consegue traduzir 
um aspecto de realismo no vídeo. Por isso mesmo, a televisão constitui-se 
num instrumento decisivo de interferência na formação moral-social do 
indivíduo. (FICO, 2002, p. 270). 

 

 Assim, uma prática dos censores era também “condenar o realismo de cenas 

que lhes parecem ultrajantes e até mesmo obscenas, como escrevem em seus 

pareceres, por remeterem a uma realidade que, ao contrário de ser levada aos 

palcos, deveria ser evitada e esquecida” (COSTA, 2011, p.38). 

 Percebemos, portanto, que as obras da época eram proibidas de exercer, 

praticamente, qualquer tipo de crítica ou menção a causas sociais ou políticas, 

quanto ao governo, religião, pessoa, sistema econômico ou a outros países. Em 

suma, “os censores viam com maus olhos as referências explícitas a acontecimentos 

reais” (COSTA, 2011, p. 38). As novelas “Sinal de Alerta” (1978), “Te contei?” (1978) 

e “Tic-Tac” (1978), por exemplo, foram censuradas porque veiculavam 

 

cenas maliciosas, ambientes agressivos, mentiras, leituras eróticas, 
consumo de álcool, linchamentos, ódio marital, amor livre [...] traumas 
psicológicos, deformações físicas, casamento na Umbanda, fanatismo 
religioso, desarmonia entre irmãos, suicídios e roubo cometidos por 
menores. (FICO, 2002, p. 263). 

 

 Quanto ao Conselho Superior de Censura, passou a funcionar como instância 

recursal das decisões do Serviço de Censura de Diversões Públicas, contando com 

quinze membros, sendo um representante de cada instituição ligada diretamente ao 

assunto: 
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I - do Ministério da Justiça; 

II - do Ministério da Relações Exteriores; 

III - do Ministério das Comunicações; 

IV - do Conselho Federal de Cultura; 

V - do Conselho Federal de Educação; 

VI - do Serviço Nacional do Teatro; 

VII - do Instituto Nacional do Cinema; 

VIII - da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor; 

IX - da Academia Brasileira de Letras; 

X - da Associação Brasileira de Imprensa; 

XI - dos Autores Teatrais; 

XII - dos Autores de Filmes; 

XIII - dos Produtores Cinematográficos; 

XIV - dos Artistas e Técnicos em espetáculos de Diversões Públicas; 

XV - dos Autores de Radiodifusão. (BRASIL, 1968a). 

 

 Contudo, embora houvesse diversidade de participações no Conselho, seus 

membros eram de indicação exclusiva do Ministro da Justiça, segundo sua 

conveniência. Eram escolhidas exclusivamente pessoas com diploma universitário 

nos cursos de “Ciências Sociais, Direito, Filosofia, Jornalismo, Pedagogia ou 

Psicologia” (BRASIL, 1968a), o que tornava pouco democráticas as decisões do 

conselho, bem como, possivelmente, reforçavam ainda mais a censura estabelecida 

na instância inferior. 

 No período entre 1968 e 1969 foram publicados 13 Atos Institucionais 

(números 5 a 17), que concediam ainda mais poder aos militares e menos direitos 

aos cidadãos, como no caso do AI-5, o mais severo quanto à censura, uma vez que 

o Presidente passou a ter autonomia quanto à decretação de Estado de Sítio, bem 

como de atribuir recesso ao Congresso Nacional, cabendo a ele, nesse caso, 

legislar em todas as matérias (BRASIL, 1968b).  

 Além disso, o AI-5 concedia ao presidente militar a possibilidade de 

suspender os direitos políticos dos cidadãos para preservar aos interesses da 

"revolução”, a “proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza 

política”, e a fixação de “restrições ou proibições relativamente ao exercício de 
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quaisquer outros direitos públicos ou privados” (BRASIL, 1968b, artigo 5º, inciso III e 

§ 1º). 

 A motivação da censura, nesse período, tinha a finalidade única de 

manutenção dos militares no poder e repúdio às ideias divergentes, justificadas pela 

necessária seguridade da pátria, como nos ensina Leitão: 

 

O golpe militar de 1964 fez com que a segurança nacional passasse a ter 
prioridade nas decisões oficiais. Por isso, os processos censórios ficaram 
ainda mais rígidos, colaborando com as ações que garantiam e legitimavam 
o poder e a autoridade absoluta do Estado. (2011, p. 161). 

 

 A justificativa para o AI-5 foi estampada logo em seu preâmbulo: o “combate à 

subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo” (BRASIL, 1968b). 

 O mais paradoxal é que, segundo pensavam os militares, a “Revolução 

Vitoriosa” - por nós entendida como o golpe – ao mesmo tempo que amparou a 

população com instrumentos jurídicos para sua defesa e bem-estar,  também servia  

para combater seus benfeitores e, por isso, era necessário extingui-los: 

 

[...] atos nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos setores 
políticos e culturais, comprovam que os instrumentos jurídicos, que a 
Revolução vitoriosa outorgou à Nação para sua defesa, desenvolvimento 
e bem-estar de seu povo, estão servindo de meios para combatê-la e 
destruí-la. (BRASIL, 1968b). 

 

 Desse modo, especificamente contra os livros, o governo militar, motivado 

pela proteção da família e da preservação dos valores éticos, além de “assegurar a 

formação sadia e digna da mocidade” (BRASIL, 1970a), aprovou o decreto-lei, nº 

1.077, de 26 de janeiro de 1970, que estabelecia a censura prévia.  

 Para os dirigentes do país, havia “generalizado a divulgação de livros que 

ofendem frontalmente à moral comum”, que “insinuam o amor livre e ameaçam 

destruir os valores morais da sociedade Brasileira” (BRASIL, 1970a). 

 Com isso, o Ministro da Justiça da época baixou a portaria 11-B, segundo a 

qual “a divulgação de livros ou periódicos no Território Nacional fica subordinada à 
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verificação prévia da existência de matéria ofensiva à moral e aos bons costumes” 

(BRASIL, 1970b). 

 Sandra Reimão nos ensina que  

 

os livros são encarados pelos poderes repressivos como algo a ser vigiado 
e, se possível, impedido de circular. O poder que os livros possuem, a 
força das ideias impressas, por sua capacidade de difusão, é que dá aos 
impressos – e em especial aos livros – seu significado cultural e político 
insubstituível na história; e àqueles que os produzem, um papel particular 
no processo de criação intelectual. (2016, p. 11, grifo nosso). 

 

 Assim, já se sabe, por meio de pesquisas e levantamentos anteriores, que 

foram censurados “mais de 500 livros, além de centenas – e às vezes milhares – de 

filmes, peças de teatro, músicas, cartazes, jingles e diversas outras produções, 

entendidas como artísticas e culturais, censuradas [apenas] entre 1974 e 1978” 

(SILVA, 2010, p. 18). 

 Cristina Costa revela que “os trâmites para liberação de uma obra pela 

censura costumavam levar cerca de um mês” (COSTA, 2011, p. 35). Embora o 

tempo de espera fosse, relativamente grande, a alta demanda pela censura - uma 

vez que toda produção literária, teatral, cinematográfica, televisiva e da imprensa 

necessitava de supervisão – marcava uma prática superficial de leitura das obras 

que, “desde sempre, procurou encontrar nas palavras, nas expressões e nos 

diálogos o conteúdo explícito das intenções dos autores” (COSTA, 2011, p. 37, grifo 

nosso). 

 Os conteúdos proibidos não mudavam muito dos que já estavam na mira da 

censura desde o século XVI, com o Index Librorum Prohibitorum, isto é, os que 

ferissem a moral e os bons costumes, por conterem pornografia, conteúdo político, e 

tudo aquilo que poderia ser considerado “subversivo” (SILVA, 2010), apurados pelo 

serviço especializado de censura, a cargo da Polícia Federal. 

 Relativamente à censura brasileira, Cristina Costa reconheceu que as obras 

eram censuradas de acordo com pelo menos uma das quatro grandes categorias 

censórias: (a) Ordem Religiosa, (b) Ordem Moral, (c) Ordem Política e (d) Ordem 

Social (COSTA, 2008, p. 49-50). 



71 
 

 Quanto à censura de ordem religiosa, eliminavam das obras “qualquer 

menção a Deus e aos santos católicos, assim como ao Papa, ao Vaticano e aos 

padres e cardeais” (COSTA, 2008, p. 49). 

 Obedecendo aos critérios de ordem moral, os censores “cortavam palavras 

como amante, a campeã de vetos. Palavrões eram igualmente um dos principais 

alvos da censura, que também não deixava ir ao palco palavras mais inofensivas 

como chato e chatice, por serem consideradas de apelo sexual” (COSTA, 2008, p. 

50, grifo do autor).  

  A censura de ordem política determinava a proibição, a priori, de algumas 

palavras, independentemente de seu contexto, como:  

 

Brasil também era palavra ilícita, pois a censura julgava que assim protegia 
a pátria de situações constrangedoras. Nomes próprios como Getúlio eram 
vetados mesmo sendo apenas a denominação de um figurante. 
Personagens com nome russo eram proibidos por, de alguma forma, 
fazerem referência à ex-União Soviética e ao comunismo, outra grande 
preocupação dos censores. Palavras como ditador e presidente igualmente 
faziam parte da lista de cortes, assim como qualquer menção às forças 
armadas. Da mesma forma, as batinas e os uniformes militares não eram 
permitidos para os personagens. (COSTA, 2008, p. 50, grifo do autor). 

 

 Por fim, quanto à ordem social, “eram os cortes que procuravam extrair das 

peças a menção a conflitos entre grupos e classes sociais. Judeu e negro eram 

vetados, assim como outros relatos sobre grupos étnicos e religiosos” (COSTA, 

2008, p. 50, grifo do autor). 

 Vale destacar que embora a preservação da moral e dos bons costumes 

comparecesse historicamente em muitas legislações, os critérios para permitir ou 

cortar ideias e palavras ficavam a critério da subjetividade do censor. Cristina Costa 

considera-os “oportunistas e superficiais”, pois “manifestam uma visão estereotipada 

das artes, dos conflitos sociais e do público, considerado sempre incapaz de 

escolher o que era melhor para si” (2008, p. 51). 

 Contudo, não podemos ignorar que, nesse período, ocorreu um singelo recuo 

da censura por meio da Instrução número 01 de 24 de fevereiro de 1970, acerca da 

Portaria 11-B de 6 de fevereiro de 1970, que dizia: 
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estão isentas da verificação prévia as publicações e exteriorizações de 
caráter estritamente filosófico, científico, técnico e didático, bem como as 
que não versarem temas referentes ao sexo, moralidade pública e bons 
costumes. (BRASIL, 1970c, grifo nosso).  

 

 Sandra Reimão constata que esse 

 

Foi um avanço democrático conseguido pelas forças sociais do momento, 
mas é claro também que os limites para decidir se um texto enfoca ou 
não, tangencia ou não, temas de moralidade pública, bons costumes 
ou sexo, são limites bastante móveis e essa mobilidade permitiu que 
relevantes obras – teóricas, conceituais e ficcionais – fossem alvo de 
rigorosos atos censórios. (2014, p. 78, grifo nosso). 

 

 Essa é uma das razões para que “a censura a livros no Brasil [tenha sido] 

marcada por uma atuação confusa e multifacetada pela ausência de critérios, 

mesclando batidas policiais, apreensões, confiscos e coerção física” (REIMÃO, 

2014, p. 75). 

 Fico nos aponta que a falta de critérios da censura “era flagrante e, muitas 

vezes, os próprios censores reclamavam do problema, pois muitas decisões eram 

tomadas com base em ‘subjetivismos e impressões pessoais’” (2002, p. 266). 

 Assim, percebemos que o controle social estava nas mãos do presidente e foi 

exercido até a revogação dos Atos Institucionais dez anos mais tarde, com a 

Emenda Constitucional nº 11 (BRASIL, 1978). 

 

1.5 Em tempos de liberdade, somos todos censores. 

 

 A censura oficial do Brasil foi extinta com a Constituição de 1988, ainda 

vigente, que assegura: 

 

Art. 5º IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato; 

[...] 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença; 

[...] 
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Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

[...] 

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica 
e artística. (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

 

 Com a volta da democracia a partir de 1985, todas as disposições em 

contrário da livre manifestação do pensamento, expressão e atividades autorais 

foram anuladas, inclusive a Lei de Imprensa, de 1967, a última a perder efeito, pois 

acabou revogada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) número 130, apenas em 30 de 

abril de 2009, por ser considerada inconstitucional.  

 Entretanto, os tempos sombrios em que a censura oficial esteve em pleno 

vigor deixaram sua marca estampada na sociedade, o que podemos notar até nos 

dias atuais, pois:  

 

o problema da institucionalização da censura não pode ser reduzida ao 
número de livros que proibiu, nem nos pensadores que intimidou, mas na 
sua notável influência em produzir uma sociedade de mutilados mentais, na 
formação de uma mentalidade preconceituosa, conservadora, refratária à 
ideia de progresso. (SILVA, 1996, p. 141).  

 

  Embora as palavras de Silva tenham se dirigido à nação portuguesa, 

enxergamos aplicabilidade de sua ideia também no contexto brasileiro, sobretudo 

pelos acontecimentos que sucederam à “extinção da censura”, melhor estudado 

adiante. 

 Como vimos, a liberdade de expressão, de comunicação, de manifestação ou 

de pensamento - a depender de como esse direito foi previsto nas leis que 

estudamos há pouco – esteve presente no Brasil em todas as suas Constituições. 

Contudo, em 1824 e 1891 apesar de garantida a liberdade de expressão, era 

estabelecida também a responsabilização pelos "abusos" cometidos, algo não muito 

diferente das Cartas Políticas de 1934, 1937, 1946 e 1967 que, além disso, previam, 

expressamente, a censura a espetáculos e às diversões públicas.  
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 A exceção foi estabelecida em 1988 que, consagrou a liberdade de expressão 

como um direito fundamental, podendo ser limitado apenas no embate com outros 

direitos humanos, já que nenhum direito pode ser considerado absoluto, isto é, no 

embate entre direitos conflitantes em uma mesma situação, sempre haverá uma 

análise jurídica para determinar qual prevalecerá. 

 Embora a censura oficial do Brasil tenha tido, até então, sua data de início e 

de término, é válido ressaltar que outras modalidades de censura permearam e 

ainda permeiam a sociedade, mesmo com a vigência da Constituição de 1988. 

Segundo Martino e Sapaterra,  

 

A partir da segunda metade do século XIX, a censura já não era [só] a do 
governo ou da Inquisição, havia uma outra censura, mais velada, porém 
não menos perniciosa. Ela se manifestava por controles informais - 
boicotes, segregações, marginalizações, perseguições. Um exemplo de 
censura indireta dessa época é o de Raimundo Correia (bacharel e poeta), 
que foi aconselhado a não mais escrever, se quisesse ascender na 
magistratura. (2006, p. 239, grifo nosso). 

 

 Nesse sentido, acreditamos que a liberdade de expressão prevista nas 

constituições se deu mais no campo teórico do que prático pois, historicamente, a 

censura sempre existiu no Brasil. Supostos abusos, nem sempre descritos com 

clareza pela Lei, eram investigados e julgados pelos mesmos órgãos incumbidos de 

punição, o que mostra a arbitrariedade de todo o sistema da censura. 

 Além disso, a autocensura também é uma prática censória tanto do passado 

como do presente, observada naqueles que visam “agradar sempre”, almejando um 

bom relacionamento com o governo ou instituições que acompanham a sua doutrina, 

aplicável também a relacionamentos menos formais, mas que dependem de alguma 

aceitação do outro.  

 A censura informal, isto é, a que as próprias pessoas realizam, de acordo com 

seus entendimentos e julgamentos quanto ao certo/errado e justo/injusto, mostra-se 

tão repressiva quanto a oficial e gera grandes debates como a do politicamente 
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correto (SCABIN, 2016), ou aquela mais recentemente traduzida como “cultura do 

cancelamento”, presente nas redes sociais da internet32. 

 Nesse momento, vale a reflexão quanto aos tipos de censura que estão entre 

nós e os que estavam presentes em tempos passados.  

 Quando a censura oficial estava em pleno vigor, dirigia-se tanto aos autores, 

quanto aos leitores e espectadores:  

 

A censura fazia parte da manutenção da soberania do Estado e da 
preservação de seus ideais. Dessa forma, propunha-se a “defender os 
cidadãos” das ideias sediciosas e que atentassem contra a moral, os bons 
costumes e os ideais nacionais, conceitos vagos que, contudo, 
favoreciam medidas arbitrárias que, na verdade, atentavam diretamente 
contra o direito à liberdade intelectual. (RIBEIRO DA IGREJA, 2021, p.123). 

 

 Com o fim aparente dessa censura, hoje existe um grande debate quanto à 

liberdade de expressão e dos assuntos de que se fala. Embora a liberdade seja um 

direito fundamental garantido pela Constituição, outros direitos de igual importância 

também são assegurados, o que nos faz, em algumas ocasiões, militar pela censura 

de um, para que prevaleça um direito que julgamos ser maior.  

 Assim, podemos notar que na contemporaneidade a censura, quando 

praticada, está sustentada na defesa dos próprios direitos fundamentais, origem da 

liberdade de expressão. Outrora, a censura era direcionada às críticas ao Estado, à 

religião e a outros assuntos de interesse exclusivamente do governo e aos seus 

protegidos. 

 Também é válido ressaltar que hoje não há censura prévia, nem mesmo 

oficial do Estado, assim, alguém que queira apoiar, escrever ou defender o racismo, 

por exemplo, até consegue fazê-lo, cabendo, a uma análise judicial posterior, 

sopesar os direitos que permeiam o caso: por um lado, a liberdade de expressão e, 

de outro, o direito de existência, igualdade e dignidade das pessoas. Sendo certo 

que esses últimos estão posicionados acima da liberdade que prega pela 

 
32 Trata-se de um movimento em que parte dos seguidores virtuais de uma pessoa deixam de segui-
la por não concordarem com algum comportamento, comentário ou fala dessa personalidade, 
aplicado também às empresas por seus consumidores. Os prejuízos causados pela cultura do 
cancelamento são tão expressivos que, geralmente, mobilizam rapidamente a pessoa ou empresa 
cancelada na prática de atitudes contrárias ao que motivou o cancelamento, justamente, para reverter 
seu prestígio. 
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superioridade entre raças, a justiça reprimirá a liberdade de expressão na forma da 

Lei, seja pelos crimes de racismo, nesse caso, ou mesmo danos morais, individuais 

e coletivos. 

 É bem verdade que o agir politicamente correto e o movimento das redes na 

cultura do cancelamento nasceram com o sentido de não tolerar comportamentos, 

comentários e pensamentos racistas, homofóbicos, xenofóbicos e machistas, o que 

está de acordo com a Constituição Federal, como vimos, bem como acaba sendo 

movimentos da população que contribuem para a censura a ser exercida 

judicialmente. 

 Segundo Scabin, o politicamente correto - por nós também aplicável na 

cultura do cancelamento - "extrai o caráter universalista das causas buscadas, a 

responsabilidade de cada um na manutenção do bem comum, a defesa da 

dignidade humana e o respeito a todas as pessoas, iguais em suas diferenças" 

(2016, p. 147).  

 Isso nos faz acreditar que esses movimentos podem representar um "caminho 

para a civilidade", como ensina Scabin (2016, p. 147), mas não deixam de ser, em 

algum grau, uma forma de censura, já que, "em ambos os casos, o que está em jogo 

é a resposta a formas de ofensa" (SCABIN, 2016, p. 148). 

 Entretanto, diferentemente do propósito inicial do politicamente correto e, por 

nós entendido também da cultura do cancelamento, que estavam alicerçados na 

"defesa de demandas contrárias a ideologias estabelecidas de longa data - caso do 

racismo, machismo, homofobia etc." (SCABIN, 2016, p.148), o que se tem percebido 

com o tempo é o “cancelamento” também motivado pelo posicionamento político das 

pessoas e por questões diversas que podem suscitar revolta ou descrédito de 

seguidores. 

 Mas como tais ações não comprometem o sentido democrático da 

Constituição, que preza pela pluralidade das ideias, não se justifica qualquer ação 

judicial. Cabe, portanto, aos que se sentem lesados por determinadas ideias, decidir 

quem continuarão a seguir nas redes sociais. 

 Perry Nodelman, em sua obra Somos todos censores, ajuda na reflexão sobre 

essa censura, ainda que sua obra tenha como objeto a produção de livros infantis:  
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É mais provável que nós, que somos contra a censura, nos tornemos 
censores de livros que divergem de nossos próprios valores 
teoricamente anticensura, livros que agridem o direito individual de escolha 
ou que reforçam estereótipos de gênero. (NODELMAN, 2020, p. 17-18, grifo 
nosso). 

 

 Para o autor, a censura tem como pretexto proteger terceiros, como se 

fossem incapazes de decidir e de confiar em seus próprios critérios sobre o que lhes 

apraz, lhes fere princípios importantes coletivos ou individuais, e é nesse sentido 

que nos tornamos todos censores de algo, em alguma medida (NODELMAN, 2020).  

 Vimos na seção anterior algumas cartas destinadas aos censores, cujos 

remetentes expressavam esse temor em relação às mulheres, jovens e crianças, por 

acreditarem que eram frágeis, incapazes de discernir a ficção da realidade e 

altamente influenciáveis. 

 Perry Nodelman afirma ainda que: 

 

Rejeitamos livros com base na ideia de que eles podem ensinar a elas 
[crianças] algo sobre o que nós mesmos já sabemos, mas que não 
desejamos que elas saibam de jeito nenhum. Normalmente, não 
queremos que saibam algo porque achamos que pode prejudicá-las ou 
corrompê-las, porque achamos que conhecer o mal poderá prejudicá-las 
ou torná-las más. (2020, p. 22, grifo nosso). 

 

 Sobre esse aspecto é possível identificar o protecionismo que o Estado tem 

demonstrado com seus custodiados quanto aos livros que leem e aos conteúdos 

que acessam. 

 Embora censura e censores difiram de um país para outro (DARNTON, 2016), 

esta é comumente ativada quando textos “especialmente os literários [subvertem] o 

sistema de valores no qual a sociedade deveria ancorar-se” (ABREU, 1999, p. 11). 

 Embora os romances não estivessem explícitos nas leis citadas 

anteriormente, concordamos com Marcia Abreu quando explica que  

 

A leitura desenfreada [de romances], sem supervisão, feita na intimidade e, 
portanto, sem orientação de um leitor mais experiente ou fora do controle de 
uma instituição legítima era outro grande estorvo, pois permitia uma 
perigosa liberdade que possibilitaria o “prazer solitário”. (apud, MORAIS, 
2006, p. 204). 
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 Para os censores, a leitura literária, pode 

 

excitar os sentidos, inflamar os desejos, tornar as paixões desenfreadas e, 
muito perigosamente, insuflar a imaginação já “naturalmente” fértil das 
mulheres [...] poderiam, por exemplo, identificar-se com as personagens dos 
romances, não conseguindo mais distinguir entre realidade e ficção, 
desejando fazer o que as heroínas dos romances faziam. (MORAIS, 2006, 
p.204). 

 

 O imaginário do romance como um mal a ser combatido foi incorporado pelos 

literatos brasileiros, como Rachel de Queiroz, entre outros. Em sua obra O Quinze, 

de 1930, Conceição, a protagonista que vive os efeitos da histórica seca de 1915 no 

Ceará, se ressente dos efeitos dos discursos moralistas vigentes desde os anos 

1700, enunciados pela avó Inácia (HELLER, 1997): 

 

-- E esses livros prestam para moça ler, Conceição? No meu tempo, moça 
só lia romance que o padre mandava (1993. p.123). 

-- E você sem largar esse livro! Até em hora de missa! (1993, p.123). 

-- Apaga a luz, menina! Já é meia-noite! (1993. p.9). 

 

 Do século XVIII à contemporaneidade, como sintetiza Cristina Costa, a 

censura aos livros e às artes em geral nunca deixou de ser exercida no Brasil, 

apesar dos governos menos ou mais democráticos ao longo da nossa história 

republicana: 

 

Nossa cultura censória é a mesma do passado. Os recursos são outros, 
mas os motivos são os mesmos. E os motivos que mais vencem qualquer 
resistência à veiculação de uma obra são a subversão, ou seja, o conteúdo 
político, de denúncia e crítica, que são considerados subversão, e as 
questões de moralidade e bons costumes, além da religião. 

[...] 

A cultura censória é a mesma e somos um povo muito autoritário. Tivemos 
censura antes de ter teatro, antes de ter biblioteca, antes de ter 
universidade, editora, imprensa, antes de tudo isso nós já tínhamos 
censura. Quando alguém diz que quer dar liberdade de expressão, é para 
quem pensa igual a ele, porque ninguém quer dar liberdade de expressão 
pra quem pensa diferente. Essa é a cultura brasileira fomentada ao longo de 
500 anos. (COSTA, 2017). 
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 Assim, como já introduzimos, embora a liberdade de expressão tenha hoje 

força de lei e ser premissa da democracia, nunca, no Brasil, se deixou de praticar 

controle sobre o que se diz, se mostra, se ouve e se lê. Se não é o Estado quem 

censura, são outros grupos sociais, sempre ligados ao poder hegemônico. 

 Os exemplos recentes de veto às artes são vários: encerramento abrupto da 

exposição Queermuseu: Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, em 2017, pelo 

seu financiador Santander Cultural, em Porto Alegre, graças à pressão de 

Movimento Brasil Livre (MBL), cujos participantes identificavam apologia à pedofilia, 

à pornografia, à zoofilia e desrespeito à figura religiosa33; apreensão do quadro 

Pedofilia, por um delegado, no Museu de Arte Contemporânea de Campo Grande, 

em Mato Grosso do Sul, também em 201734; denúncias, ainda em 2017, de usuários 

da Internet, acusando o artista performático brasileiro Wagner Schwartz de pedofilia, 

no Museu de Arte Moderna (MAM), em São Paulo35; proibição por um juiz de 

Jundiaí, em São Paulo, da apresentação da peça O Evangelho Segundo Jesus, 

Rainha do Céu, com uma atriz transexual no papel de Jesus Cristo, em 2017 e 

201836 e, ainda, o pedido da Prefeitura do Rio de Janeiro para que livros fossem 

apreendidos na Bienal de 2019, pois o prefeito Marcelo Crivella considerou 

inadequado o desenho de um casal de homens se beijando em Vingadores, a 

Cruzada das Crianças, da Marvel37. Em 2021, funcionários do Inep denunciaram que 

ao menos 20 questões que seriam aplicadas no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) em novembro do mesmo ano foram cortadas, pois envolviam contextos 

 
33 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/11/politica/1505164425_555164.html>. 
Acesso em: 22 nov. 2021. 
 
34 Disponível em: <https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/policia-ve-incentivo-a-
pedofilia-e-apreende-quadro-exposto-no-marco>. Acesso em: 22 nov. 2021. 
 
35 Disponível em: <https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/interacao-de-crianca-com-artista-nu-em-
museu-de-sp-gera-polemica.ghtml >. Acesso em: 22 nov. 2021. 
 
36 Disponível em: <https://www.viomundo.com.br/denuncias/censura-juiz-proibe-a-peca-evangelho-
segundo-jesus-rainha-do-ceu-minutos-antes-de-comecar-no-sesc-jundiai.html>. Acesso em 22 nov. 
2021. 
 
37 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/09/marcelo-crivella-manda-censurar-
gibis-dos-vingadores-na-bienal-do-livro-no-rio.shtml>. Acesso em  22 nov. 2021. 
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sociopolíticos ou socioeconômicos, em especial as que giravam em torno da história 

dos últimos 50 anos do Brasil38. 

 No parágrafo anterior compareceram diferentes agentes censórios, que vão 

desde o econômico, representado pelo banco Santander; o jurídico, pelo juiz; o 

policial, pelo delegado, o poder público, pelo prefeito e por agentes do governo 

federal, até a opinião pública, pelos militantes do MBL e pelos internautas. 

 Não menos graves que os casos já citados é o nosso objeto de reflexão: a 

censura a doze livros em 2020 que seriam entregues nas penitenciárias do Estado 

de São Paulo, pela Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel, para que o projeto 

Remição em Rede operacionalizasse seus clubes de leitura. 

 Assim, a conclusão dessa pequena análise histórica que chega até a 

contemporaneidade é que as faces da censura sempre estiveram presentes 

revestidas ou não de caráter oficial, seja por parte do Governo, das empresas, da 

autocensura de autores, ou mesmo daquela exercida por nós mesmos, quando 

“cancelamos” pessoas porque não se alinham com nossos pensamentos. 

 Perry Nodelman (2021) contribui para esse pensamento ao afirmar que o 

direito de algumas pessoas falarem coisas das quais não gostamos ou não 

compactuamos, não implica que outras tenham a obrigação de ouvi-las.    

  A censura nossa de cada dia, portanto, deve se restringir a alguns limites, 

sobretudo quanto à manutenção dos direitos fundamentais humanos. Obras, 

pensamentos, enunciados verbais e orais, espetáculos, livros, artes em geral etc., 

não podem atentar contra a vida, existência, igualdade e dignidade das pessoas, ou 

incitar a violência, por exemplo. Em todos os demais cenários, o que deve 

prevalecer, em um estado democrático de direito, é a livre expressão e o livre-

arbítrio para seguirmos, ouvirmos, lermos, escutarmos, frequentarmos o que 

quisermos na vida presencial ou virtual. 

  Nesse sentido, e dando continuidade na compreensão dos temas básicos que 

permeiam o nosso estudo de caso, abordaremos no próximo capítulo o contexto 

prisional brasileiro, ambiente que, majoritariamente, não resguarda direitos aos seus 

custodiados e é onde a censura mostra-se frequentemente utilizada.  

 
38 Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/noticias/2021/11/14/servidores-do-inep-detalham-
censura-em-questoes-da-historia-recente-no-enem.htm>.  Acesso em: 22 nov. 2021. 
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2 O ENCARCERAMENTO BRASILEIRO 

 

 A prisão é uma das formas de punição previstas no ordenamento jurídico 

brasileiro, sendo esta, a que se utiliza, legalmente, em último caso, uma vez que 

existem outros meios de solucionar conflitos no âmbito penal, como a restrição 

temporária de direitos e a multa. 

 Nesse sentido, já que pena não necessariamente significa prisão, antes de 

falar das prisões brasileiras, que é nosso objetivo, é necessário relacionar o 

entendimento jurídico quanto às finalidades das penas (e não só das prisões).  

 Pensando os estudos penais a partir da Escola Positiva, Cunha nos ensina 

que “a pena funda-se na defesa social; objetiva a prevenção de crimes; deve ser 

indeterminada, adequando-se ao criminoso para corrigi-lo” (2015, p. 383). Nesse 

sentido, segue a escola Correcionalista, ao defender a pena como “correção da 

vontade do criminoso e não a retribuição a um mal [causado], motivo pelo qual pode 

ser indeterminada” (CUNHA, 2015, p. 384).  

 Segundo essas formas de pensamento, a preocupação maior está na 

prevenção a novos crimes a partir da correção do criminoso, sendo a pena um 

instrumento para tal. Essa ideia difere do entendimento contemporâneo, da qual o 

Brasil é signatário, principalmente, pela inexatidão temporal, uma vez que, para 

essas correntes de pensamento, a pena deve ser indeterminada, isto é, enquanto 

perdurar o comportamento criminoso. 

 Mais extremista, a Escola Técnico Jurídica defende a pena ser um “meio de 

defesa contra a perigosidade do agente; tem por objetivo castigar o delinquente”, é 

similar à Escola Clássica, que afirma a pena surgir “como forma de prevenção de 

novos crimes, [com a] defesa da sociedade (...) [um] reequilíbrio do sistema” 

(CUNHA, 2015, p. 384).  

 Identificamos aqui a essência vingativa do Estado, uma vez que busca o 

reequilíbrio da situação, isto é, reparar/retribuir o mal causado pelo criminoso 

castigando-o com a pena, semelhante ao propósito do suplício, que abordaremos 

posteriormente. 

  Por outro lado, alinhada à Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 

Escola Penal Humanista nos ensina que “a pena é forma de educar o culpado” 

(CUNHA, 2015, p. 384) e, para isso, torna-se necessário identificar o criminoso 

também como sujeito de direitos. Aqui é que muitos encaixam, juridicamente, a visão 
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que o Brasil possui da pena, ratificado pelo Código Penal vigente pois, diante de um 

crime, o julgador  

 
atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências 
do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá [a pena], 
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 
crime”. (BRASIL, 1940, artigo 59, ressaltamos). 
 

 Com isso, podemos perceber que dentre as finalidades que o Brasil adota 

para a prática punitiva estão a reprovação da conduta e a prevenção de novos 

crimes. 

 Em sentido complementar, a Lei de Execução Penal - LEP, logo em seu 

primeiro artigo, estabelece que a execução das penas aplicadas “tem por objetivo 

efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições 

para a harmônica integração social do condenado e do internado” (Brasil, 1984, 

grifamos).  

 Assim, identificamos que a reprovação e prevenção do crime deve ocorrer de 

forma a reintegrar socialmente o condenado de forma harmônica, isto é, sem 

arbitrariedades e desrespeito aos direitos fundamentais humanos, previsão do artigo 

terceiro da mesma Lei. 

 A recuperação e educação do condenado são preocupações da Lei, 

igualmente, debatidos pela doutrina: 

 
Somente a recuperação do condenado faz da pena um instituto legítimo. 
Ademais, a própria sociedade se beneficia desta espécie de prevenção, já 
que, ao retornar para o convívio, o indivíduo estará mais bem preparado 
para respeitar as regras impostas pelo Direito. (CUNHA, 2015, p. 384). 

 

 Embora possamos compreender o debate presente na legislação e o esforço 

de muitos tribunais em cumprir determinados mandamentos e preocupações, 

infelizmente se faz necessário o reconhecimento de que, na prática, a pena no 

Brasil, sobretudo, o cárcere, não resguardam muitas dessas características que 

podemos chamar de utópicas. 

 Aqui nosso objetivo não é recordar as formas de punir os criminosos e sua 

evolução temporal, mas apresentar a situação carcerária brasileira da 

contemporaneidade e seus pilares de sustentação. Entretanto, não podemos deixar 

de abordar, ainda que brevemente, a transição das penas corporais para a privação 
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da liberdade pois muitas dessas características ainda persistem nas prisões 

brasileiras. 

 A tortura física, o suplício e a marca do corpo criminoso foram as práticas 

constantes na aplicação de penas aos transgressores da Lei até o século XVIII, 

quando a punição começa a ganhar outra envergadura.    

 Segundo De Araujo Sousa “o corpo supliciado é o corpo torturado, violentado, 

humilhado, esquartejado, exposto ao público em um cerimonial teatral, onde o 

criminoso totalmente sob domínio tem sua sentença cumprida através de um ritual 

de crueldade” (2013, p. 63), uma vez que, com o açoite do corpo, ocorria “a 

manifestação do poder que pune” (FOUCAULT, 1987, p. 37), isto é, a resposta da 

justiça pela vingança estatal que reprime e castiga o criminoso, já que 

 
As práticas do suplício, longe de serem apenas atos selvagens, revelam 
uma lógica específica: o suplício é, ao mesmo tempo, um procedimento 
técnico e um ritual. Como procedimento técnico, o suplício pretende 
produzir uma quantidade de sofrimento que possa ser apreciada, 
comparada, hierarquizada, modulada de acordo com o crime cometido. 
Como ritual, visa marcar o corpo da vítima, tornar infame o criminoso. 
(ALVAREZ, 2004, p. 171). 

 

Para Michel Foucault, o suplício mostrava-se 

 
Revoltante, visto da perspectiva do povo, onde ele revela a tirania, o 
excesso, a sede de vingança e o “cruel prazer de punir” [e] Vergonhoso, 
considerado da perspectiva da vítima, reduzida ao desespero e da qual 
ainda se espera que bendiga “o céu e seus juízes por quem parece 
abandonada”. (1987, p. 94). 

 

 Por essa razão, muitos protestos foram desencadeados contra o poder do 

soberano em executar publicamente determinadas penas corporais, especialmente 

na segunda metade do século XVIII (FOUCAULT, 1987). 

 O Iluminismo e sua racionalidade, assim como a evolução dos direitos 

humanos, proporcionaram, em tese, a adoção de penas mais brandas, visando a 

punição para a disciplina e controle dos criminosos e não para a manifestação de 

uma vingança por parte do Estado. É nesse sentido que Foucault considera ser 

“preciso punir de outro modo: eliminar essa confrontação física entre soberano e 

condenado; esse conflito frontal entre a vingança do príncipe e a cólera contida do 

povo, por intermédio do supliciado e do carrasco” (1987, p. 94). 

 O suplício público deu espaço para as prisões e com isso a pena teve um 

novo sentido atribuído: 
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Se não é mais ao corpo que se dirige a punição, em suas formas mais 
duras, sobre o que, então, se exerce? A resposta dos teóricos — daqueles 
que abriram, por volta de 1780, o período que ainda não se encerrou — é 
simples, quase evidente. Dir-se-ia inscrita na própria indagação. Pois não é 
mais o corpo, é a alma. (FOUCAULT, 1987, p. 20). 
 

 Assim,  

 
A prisão deve ser um aparelho disciplinar exaustivo. Em vários sentidos: 
deve tomar a seu cargo todos os aspectos do indivíduo, seu treinamento 
físico, sua aptidão para o trabalho, seu comportamento cotidiano, sua 
atitude moral, suas disposições; a prisão, muito mais que a escola, a oficina 
ou o exército, que implicam sempre numa certa especialização, é 
“onidisciplinar”. (FOUCAULT, 1984, p. 264). 

 

 Foucault ainda afirma que 

 
Na prisão o governo pode dispor da liberdade da pessoa e do tempo do 
detento; a partir daí, concebe-se a potência da educação que, não em só 
um dia, mas na sucessão dos dias e mesmo dos anos pode regular para o 
homem o tempo da vigília e do sono, da atividade e do repouso, o número e 
a duração das refeições, a qualidade e a ração dos alimentos, a natureza e 
o produto do trabalho, o tempo da oração, o uso da palavra e, por assim 
dizer, até o do pensamento, aquela educação que, nos simples e curtos 
trajetos do refeitório à oficina, da oficina à cela, regula os movimentos do 
corpo e até nos momentos de repouso determina o horário, aquela 
educação, em uma palavra, que se apodera do homem inteiro, de todas as 
faculdades físicas e morais que estão nele e do tempo em que ele mesmo 
está. (1984, p. 265). 
 

 Para Soares,  

 
Esse deslocamento da cena mórbida do espaço público para o (semi) 
privado – ou melhor, reservado – e essa transferência do tormento físico 
para o confinamento correspondem à mudança do próprio sentido da 
punição: ela deixa de ser castigo e vingança e passa ser – pelo menos em 
teoria – mecanismo de inibição de crimes futuros. Antes esse elemento 
estava presente na equação do grande teatro dos horrores: um dos 
objetivos era, exatamente, desestimular a repetição das transgressões. 
(apud Rodrigues, 2016, p. 76). 

 

 Nesse sentido, é válido considerar que a evolução dos direitos do condenado 

transferiu o poder de punir do soberano e do carrasco para outro que, 

aparentemente, pune de forma menos vergonhosa ou dolorosa, fazendo não mais 

existir, conforme Foucault (1987, p. 18), “o grande espetáculo da punição física (...) 

exclui-se do castigo a encenação da dor”. Contudo,  

 
(...) o princípio da humanidade do condenado representa uma mera 
superfície aparente que esconde, na sua profundidade, uma radical 
transformação das forças de saber e de poder, no sentido de limitar a tirania 
do soberano e a rebeldia das massas, em contrapartida, gera um 
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deslocamento de parcela significativa do exercício do poder do rei para as 
mãos dos magistrados e dos pensadores defensores desse novo preceito 
(politicamente conveniente) de “humanidade”. (Silveira, 2001, p. 55). 

 

 A prisão surge como um estabelecimento disciplinar que visa, ao mesmo 

tempo, a defesa da sociedade e a recuperação do criminoso, por meio do controle e 

da vigilância, que o segrega da sociedade e o disciplina, uma vez que “não se pune 

portanto para apagar um crime, mas para transformar um culpado” (FOUCAULT, 

1987, p. 146) 

 O encarceramento, para Foucault, é eficaz, já que “o isolamento [do indivíduo 

infrator perante a sociedade] constitui “um choque terrível”, a partir do qual o 

condenado, escapando às más influências, pode fazer meia-volta e redescobrir no 

fundo de sua consciência a voz do bem” (1987, p. 142). 

 A finalidade da prisão é reconstruir “não tanto o sujeito de direito, que se 

encontra preso nos interesses fundamentais do pacto social”, mas “o sujeito 

obediente, o indivíduo sujeito a hábitos, regras, ordens, uma autoridade que se 

exerce continuamente sobre ele e em torno dele, e que ele deve deixar funcionar 

automaticamente nele” (FOUCAULT, 1987, p. 148). 

 Agora que compreendemos as características da prisão moderna, isto é, 

pensada a partir do Iluminismo, não podemos olvidar que, por ser uma instituição 

social, também contempla mudanças no tempo, sobretudo, em sua forma de 

produzir efeitos no sujeito encarcerado, mas resguardam em si, seus princípios e 

funções básicas, descritas por Foucault.  

 Após essa análise teórica, mostra-se relevante identificarmos a atual 

incidência da prisão como forma de punição no Brasil, que faremos com base nos 

dados quantitativos nacionais. 

 Diferentemente do que está na lei brasileira, constatamos que, na prática, a 

privação de liberdade funciona como a resposta mais fornecida por parte do Estado 

diante do acontecimento de um fato por ele proibido, haja vista as mais de 670 mil 

pessoas presas em celas físicas estaduais no país, conforme gráfico abaixo: 
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Gráfico 01 – Presos em Unidades Prisionais Estaduais no Brasil – período de julho a dezembro de 
2021 

 

 
Fonte: Departamento Penitenciário Nacional - SISDEPEN. Dados disponíveis em: 

<https://bityli.com/cPqtMy>. Acesso em: 19 mai. 2022. Busca por “informações gerais”, tela 3. 
 

 Já em presídios federais, o quantitativo é menor, cerca de 500 pessoas 

presas: 

 

Gráfico 02 – Presos em Unidades Prisionais Federais no Brasil – período de julho a dezembro de 
2021 

 

 
Fonte: Departamento Penitenciário Nacional - SISDEPEN. Dados disponíveis em: 

<https://bityli.com/cPqtMy>. Acesso em: 19 mai. 2022. Busca por “informações gerais”, tela 3. 



87 
 

 Quanto à população reclusa em prisão domiciliar, obtivemos a marca de mais 

de 156 mil pessoas: 

 
Gráfico 03 – Presos em prisão Domiciliar no Brasil – período de julho a dezembro de 2021 

 

 
Fonte: Departamento Penitenciário Nacional - SISDEPEN. Dados disponíveis em: 

<https://bityli.com/cPqtMy>. Acesso em: 19 mai. 2022. Busca por “informações gerais”, tela 3. 
 

 Com esses dados, somam-se, portanto, 827.290 pessoas privadas de 

liberdade no Brasil, em seus diferentes formatos. Entretanto, pela navegação no 

sistema de informações penitenciárias, encontramos um dado ainda maior: são mais 

de 835 mil pessoas presas no país, uma vez que, agora, são somadas ao 

quantitativo aquelas que cumprem pena em “outras prisões”, isto é: cadeias 

públicas, sob custódia das polícias judiciárias, batalhões de polícias e bombeiros 

militares: 
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Gráfico 04 – População Prisional e outras Prisões (presos que estão sob custódia das Polícias 
Judiciárias, Batalhões de Polícias e Bombeiros Militares) - período de julho a dezembro de 2021 

 

 

  

 
Fonte: Departamento Penitenciário Nacional - SISDEPEN. Dados disponíveis em: 

<https://bityli.com/cPqtMy>. Acesso em: 19 mai. 2022. Busca por “informações gerais”, tela 12. 
 

 Vale ressaltar que a disponibilidade dos dados prisionais desafia as pesquisas 

acerca da temática, considerando que os precários sistemas de informação 

negligenciam muitos números relevantes e apresentam os quantitativos de maneira 

confusa39, como, por exemplo, o total de pessoas presas, por cuja lógica do sistema 

faz o pesquisador primeiro acreditar que seriam 670.417 pessoas, quando, na 

verdade, são 835.643. 

 Nesse sentido, o DEPEN divulga que a taxa de aprisionamento nacional em 

dezembro de 2021 é de 318,5840 a cada 100 mil habitantes e, nesse cálculo, exclui 

os presos em prisão domiciliar a partir de 2020 que, embora estejam cumprindo 

pena nessa modalidade, não deixam de ter uma sentença e receberem como pena a 

restrição de sua liberdade.  

 
39 O Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional (SISDEPEN) torna secundários 
os dados de presos em unidades federais e em prisão domiciliar, bem como a informação quanto aos 
presos em “outras prisões” é apresentada apenas 8 telas adiante da primeira informação do 
quantitativo prisional. Ou seja, a disposição das informações no sistema faz com um usuário 
despercebido acredite sempre que os números são inferiores à realidade. 
 
40 Dados do SISDEPEN, disponíveis em: <https://bityli.com/cPqtMy>. Acesso em: 19 mai. 2022. 
Busca por “informações gerais”, tela 15. 
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 Destacamos que a taxa de aprisionamento brasileira divulgada pelo DEPEN 

conflita com aquela divulgada pelo World Prison Brief (WPB), que faz um 

comparativo com todos os países do mundo, vejamos: 

 

Tabela 05 – Taxa de população prisional no mundo 
 

   
Fonte: World Prison Brief. Disponível em: <https://www.prisonstudies.org/highest-to-

lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=All>. Acesso em: 19 mai. 2022. 
 

 Segundo o número constatado pelo WPB (381 pessoas a cada 100 mil 

habitantes), o Brasil encontra-se na 14ª posição no ranking mundial de 

aprisionamento, dado diferente anunciado pelo DEPEN quando divulga em seus 

sistemas a taxa de 318,58 pessoas presas a cada 100 mil habitantes. 

 Todavia, consideramos que a situação do Brasil é ainda mais alarmante do 

que a apurada pelo WPB, talvez pela diferença temporal na coleta de dados.  

 Considerando o total de apenados com alguma privação de liberdade no país 

(835.643 pessoas) e a população brasileira de 214.619.275 pessoas41, alcançamos 

a marca de 389,3642 presos a cada 100 mil habitantes, 70,78 pessoas presas a mais 

 
41 Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html>. Acesso em: 19 mai. 
2022. 
 
42 Para se chegar ao dado, foi dividido o total da população brasileira apurado (214.619.275), pelo 
indicador de 100 mil habitantes, alcançando o resultado de 2.146,19. Então dividimos o total da 
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do que o divulgado pelo DEPEN e 8,36 pessoas presas a mais do que o apurado 

pelo WPB. 

 Outro fator que aponta o excesso prisional brasileiro é o déficit de vagas nas 

prisões, que contam hoje com 466.529 vagas disponíveis no âmbito estadual e 

1.040 no federal43, em face das 835.643 pessoas que cumprem alguma pena 

privativa de liberdade. 

 Excluindo desse cálculo as 156.066 pessoas que atualmente cumprem pena 

em prisão domiciliar, muitas delas, justamente, pela falta de vagas, chegamos à 

conclusão de que 679.557 pessoas são custodiadas pelo Estado nas 467.569 vagas 

do sistema prisional, apresentando o déficit de, pelo menos, 211.988 vagas. 

 Utilizando dos dados obtidos, sejam oficiais, sejam aqueles que constatamos 

a maior, o ponto pacífico é de que no Brasil o encarceramento é bastante elevado 

quando comparado com os demais países do mundo, havendo, inclusive, a 

chamada superlotação carcerária, pelo déficit de vagas do sistema.   

 Os números significativos nos mostram que, para além de uma simples 

resposta ao crime, a prisão brasileira é também uma “rejeição moral do criminoso 

pela comunidade livre” (RODRIGUES, 2016, p. 75), indicando que a prisão é um 

instrumento do Estado, uma organização perversa, projetada para realizar os 

desejos da sociedade em relação ao condenado. 

 Em nosso entendimento, esse quantitativo e, por sua vez, a rejeição moral de 

quem se busca emprisionar, é sustentado por alguns pilares que passaremos a 

abordar, quais sejam: a relação entre mídia, crime e encarceramento; o racismo 

estrutural do país e as políticas econômicas vigentes.  

 

2.1 O espetáculo midiático 

 

 Como vimos, o espetáculo causado em torno de questões criminais não é 

recente. No tempo dos suplícios, suas execuções em praça pública bem 

 
população prisional (835.643) por 2.146,19, quando obtivemos o resultado de 389,36 pessoas presas 
a cada 100 mil habitantes. 
 
43 Informação do SISDEPEN, disponível em: <https://bityli.com/cPqtMy>. Acesso em: 19 mai. 2022. 
Busca por “informações gerais”, tela 18. Soma das vagas estaduais e federais. 



91 
 

demarcavam a espetacularização das consequências de um crime, algo não muito 

diferente do que se observa atualmente.  

 Se antes o soberano promovia a cena para reafirmar seu poder, hoje é a 

mídia quem exerce esse papel, de forma a conquistar audiência, já que  

 
O espetáculo apresenta-se como algo grandioso, positivo, indiscutível e 
inacessível. Sua única mensagem é “o que aparece é bom [ou, considerado 
por nós, como verdade], o que é bom aparece”. A atitude que ele exige por 
princípio é aquela aceitação passiva que, na verdade, ele já obteve na 
medida em que aparece sem réplica, pelo seu monopólio da aparência. 
(DEBORD, 1997, p. 5). 

  

 São utilizadas técnicas próprias para a abordagem de tais assuntos. Gomes 

(2015, p. 75) nos ensina que “quando se trata de criminalidade, a linguagem dos 

meios de comunicação dramatiza os sentimentos humanos, identificando-os com 

manifestações superficiais de emotividade”. Nesse sentido, Rodrigues também 

colabora com o debate, ao afirmar que    

 
A mídia desempenha um papel central na formação de opiniões sobre o 
crime e justiça. Contribui, inclusive, apresentando uma visão distorcida da 
criminalidade e da utilidade da punição. Por exemplo, a maneira como o 
crime é retratado na mídia sugere que ele é mais prevalente, mais 
ameaçador e também que a punição é mais exigida em resposta. (2016, p. 
91). 

 

 Mas a mídia não noticia o crime de forma homogênea, pois 

 
quando os crimes atingem as elites e a classe média, a ênfase e 
repercussão midiáticas são infinitamente maiores e diferenciadas: a vítima 
tem identidade (um nome, uma família, uma biografia, desejos e 
aspirações). Já quando a vítima é o “outro” – pertencente à classe de 
marginalizados – torna-se número, estatística, objeto de headlines 
despersonalizantes (reduzem vidas a números, a dados quantitativos). 
(WOJCIECHOWSKI, 2015, p. 56). 

 

 As vítimas conhecidas exigem mais comoção, já que a classe hegemônica e 

até mesmo o mercado financeiro, clamam por punição, justiça e mais segurança, 

como nos sequestros de Abílio Diniz em 1989, de Roberto Medina em 1990 e Silvio 

Santos em 2001, crimes cibernéticos contra Carolina Dieckmann em 2011 e 

homicídio de Marcos Kitano Matsunaga em 2012.  

 Quando lida com óbitos, em se tratando dos crimes de homicídio ou latrocínio, 

por exemplo, a ênfase da mídia recai na violência, truculência e na repetição 

cotidiana de casos. Dando a entender que essa incidência criminosa está em plena 
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ascensão, apela aos sentimentos das famílias das vítimas como chamariz da 

audiência. Entretanto,  

 
diferentemente do vinculado na mídia, o percentual de mortes provocadas 
em assaltos é extremamente inferior ao comparado com o de acidentes de 
trânsito (...), mas na exposição midiática o destaque e o tempo destinado 
para as mortes destas naturezas não é proporcional às referidas 
proporções. (ARBAGE, 2020, p. 105). 

 

 Por causa do espetáculo, a opinião pública, atraída pelas coberturas 

criminais, que exploram o senso de impunidade e insegurança, molda seus 

conceitos e ideologias, frequentemente conservadores. Francesco Carnelutti, em 

1957 já observava determinado fenômeno: 

 
Um pouco em todos os tempos, mas na atualidade cada vez mais o 
processo penal interessa à opinião pública. Os jornais ocupam boa parte de 
suas páginas para a crônica dos delitos e dos processos. Quem as lê, aliás, 
tem a impressão de que existem mais delitos do que boas ações neste 
mundo. A eles é que os delitos assemelham-se às papoulas que, quando se 
tem uma em um campo, todos delas se apercebem; e as boas ações se 
escondem, como as violetas entre as ervas do prado. Se dos delitos e dos 
processos penais os jornais se ocupam com tanta assiduidade, é que as 
pessoas por estes se interessam muito; sobre os processos penais assim 
ditos célebres a curiosidade do público se projeta avidamente. E é também 
esta uma forma de diversão: foge-se da própria vida ocupando-se da dos 
outros; e a ocupação nunca é tão intensa como quando a vida dos outros 
assume o aspecto de drama. O problema é que assistem ao processo do 
mesmo modo com que deliciam o espetáculo cinematográfico, que, de 
resto, simula com muita frequência, assim, o delito com o relativo processo. 
Assim como a atitude do público voltado aos protagonistas do drama penal 
é a mesma que tinha, uma vez, a multidão para com os gladiadores que 
combatiam no circo, e tem ainda, em alguns países do mundo, para com a 
corrida de touros, o processo penal não é, infelizmente, mais que uma 
escola de incivilização. (2013, p. 7). 

 

 A “escola de incivilização” a que Carnelutti se refere, consolida   

 
o clamor social por “mais do mesmo”: penas mais graves, mais tipos penais, 
mais cárcere, mais polícia. A essa reivindicação o poder estabelecido 
responde com o recrudescimento legislativo e com políticas criminais de lei 
e ordem, “sob o aplauso insano da mídia e da população em geral”, 
disseminando-se a crença e a ilusão de que um sistema penal rigoroso e 
dilatado – fortalecido por medidas nada éticas ou até mesmo ilegais – 
resultará em mais segurança urbana. (WOJCIECHOWSKI, 2015, p. 55). 

 

 Isso não quer dizer que a mídia é quem cria o apetite das massas por 

conteúdos criminais, pois o Direito Penal, por natureza  

 
parece atrair de maneira muito peculiar o interesse da população, desde o 
estarrecimento promovido pelos espetáculos públicos de punição corporal, à 
época dos suplícios, até o interesse pelo sensacionalismo maniqueísta das 
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notícias veiculadas nos diversos meios de comunicação, fato é que o Direito 
Penal mantém uma relação híbrida – de fascínio e expiação – com os 
grandes públicos. (WOJCIECHOWSKI, 2015, p. 52). 

 

 A mídia estimula, portanto, o debate a partir do que é sensível para sua 

audiência, culminando quase sempre no sensacionalismo, que está longe de 

abarcar toda a complexidade necessária para o contexto prisional. Geralmente, 

conta com “um discurso punitivista centrado em episódios criminosos, a partir dos 

quais se identificam os inimigos a serem neutralizados” (WOJCIECHOWSKI, 2015, 

p. 50) e, mais do que isso, pelo espetáculo, fomenta a criação de leis e novos 

crimes, a toque de caixa, que agradam a opinião pública mas que “destroem os 

códigos penais” (ZAFFARONI, 2017). 

 Para Santos (2011), é a emoção das questões sociais, colonizada e 

potencializada pela mídia que interfere nos processos judiciais, legislativo e de 

políticas públicas:  

 
Se olharmos o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública, em 2000, e a 
Lei dos Crimes Hediondos, a Lei Maria da Penha, são legislações que 
derivaram de situações de alta emocionalidade social, de um pânico social, 
situações em que o legislador transforma o medo em lei. (p. 179). 

 

 É válido ressaltar que determinadas leis, como no caso dos Crimes 

Hediondos e da Maria da Penha, já representavam lacunas jurídicas que há tempos 

eram reivindicadas, mas que só foram efetivamente preenchidas depois do 

acontecimento de eventos que fomentaram o clamor e o debate midiático.  

 Gerland (2008) considera que a TV44, por favorecer a comunicação de massa, 

tornou os políticos mais populistas, uma vez que estavam diretamente ligados ao 

sentimento do público, mudando, portanto, as regras de seus discursos.  

 É nesse contexto que “as medidas políticas são tomadas de maneira tal que 

aparentam valorizar a vantagem política e a opinião pública, em detrimento da 

opinião de especialistas e resultado de pesquisas” (Gerland, 2008, p. 54), o que gera 

o chamado populismo penal: a “busca de um conjunto de políticas penais para 

conquistar os votos, ao invés de reduzir as taxas de crime ou para promover a 

justiça” (Rodrigues, 2016, p. 88). 

 É válido destacar que não só os meios de comunicação analógicos 

impulsionam determinadas pautas. Os discursos populistas penais também estão 

 
44  Por extensão, considerado por nós, o rádio e a internet. 
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presentes na internet e ganham outra envergadura: são instantâneos e 

independentes de editoriais para entrarem no ar, como no exemplo abaixo, do atual 

chefe do Poder Executivo brasileiro: 

 

Figura 15 – Discurso Populista Penal de Jair M. Bolsonaro na rede social Twitter, em 15 de fevereiro 
de 2020 

 

 
Fonte: Portal Gov. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-

seguranca/2020/02/dados-sobre-populacao-carceraria-do-brasil-sao-atualizados>. Acesso em: 08 
mar. 2022. 

  

 Como vimos, Jair Bolsonaro, que assumiu a presidência do Brasil em 2019, 

comemora, de forma espetaculosa, o crescimento da população prisional brasileira, 

no início de 2020, pois conclui que a partir de então há “3,89% a menos de bandidos 

levando o terror à população [sic]”. Seu enunciado é “curtido” por, pelo menos, 32 

mil pessoas, número que mostra a alta aderência de suas ideias na formação da 

opinião pública brasileira. 

 Do populismo penal, é desencadeada a cultura do punitivismo, isto é, quando 

a punição e o encarceramento se tornam a solução para todos ou quase todos os 

tipos de conflitos e problemas sociais, ou seja,  



95 
 

A resposta penal se converte em resposta simbólica oferecida pelo Estado 
em face de demandas de segurança e penalização da sociedade, 
expressas pela mídia, sem relação direta com a verificação de sua eficácia 
instrumental como meio de prevenção ao delito. O direito penal se converte 
em recurso público de gestão de condutas utilizado contingencialmente e 
não em instrumento subsidiário de proteção de interesses ou bens jurídicos. 
(AZEVEDO, 2005, p. 236). 

 

 Nesse sentido, é estabelecida a necessidade não só de punir, mas punir 

rapidamente, em grande intensidade e aprisionar em larga escala, para que seja 

garantido o senso de segurança na sociedade. O resultado é que muitos 

magistrados dialogam com as mídias e, consequentemente, com o público e suas 

expectativas, atuando de forma a satisfazer suas demandas: 

 
Existindo, na realidade brasileira, um senso comum punitivista enraizado na 
população, é natural que estes representantes do Poder Judiciário – que 
podem se colocar, inclusive, como representantes do povo – atuem de 
maneira a corroborar o punitivismo, com decisões que desafiam a 
Constituição Federal, normas processuais e todo um sistema que deveria 
atuar de forma imparcial e neutra. (KOBIELSKI, 2019, p.35). 

 

 Com o espetáculo em curso, somado à mentalidade conservadora, enraizada 

em boa parte da população brasileira, observamos pessoas sendo presas sem 

mesmo haver o devido processo legal, nem o reconhecimento da presunção de sua 

inocência, princípios constitucionais consagrados no Brasil. A segurança para a 

sociedade é colocada em primeiro lugar, antes mesmo de o sujeito encarcerado se 

defender das acusações, pois embora sem sentença, já começa a cumprir pena.  

 Prova disso são os números de prisões provisórias no país que, via de regra, 

deveriam ser utilizadas em último caso, apenas quando qualquer das medidas 

cautelares diversas da prisão45 fossem ineficientes para “garantia da ordem pública, 

 
45 Conforme artigo 319 do Código de Processo Penal, são medidas cautelares: “I - comparecimento 
periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - 
proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas 
ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas 
infrações; III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias 
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; IV - proibição de 
ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação 
ou instrução; V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado 
ou acusado tenha residência e trabalho fixos; VI - suspensão do exercício de função pública ou de 
atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a 
prática de infrações penais; VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados 
com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 
26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para 
assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso 
de resistência injustificada à ordem judicial; IX - monitoração eletrônica”. (BRASIL, 1941). 
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da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a 

aplicação da lei penal” (BRASIL, 1941, artigo 311).    

 

Gráfico 05 – Presos Provisórios x Presos Sentenciados 

 
Fonte: Autor. Baseado nos dados do SISDEPEN, disponíveis em: <https://bityli.com/cPqtMy>. Acesso 

em: 19 mai. 2022. Busca por “informações gerais”, tela 14. 
 

 Analisando os dados do DEPEN, identificamos que das 835.643 pessoas que 

cumprem alguma pena privativa de liberdade, 227.622 estão presas 

provisoriamente, isto é, quase 30% da população carcerária brasileira não possui 

julgamento e pode, inclusive, ser absolvida e considerada inocente das acusações, 

ao final do processo que responde.  

 Ou seja: banalizam-se as finalidades da prisão, uma vez que se mostra 

consequência praticamente automática ao crime, muitas vezes sem haver qualquer 

análise de sua eficácia para a pessoa a ser julgada.  

 As penas restritivas de direitos ou de multa, previstas no Código Penal 

(BRASIL, 1940, artigos 32, 43 a 52), são nada estimuladas pela mídia, o que 

constatamos com base em uma observação própria, enquanto cidadão, isto é, de 

quem também é atravessado pelas mídias diariamente. Uma hipótese que justifica 

determinada postura é de que essas penas não proporcionam a mesma sensação 

de justiça e segurança que o cárcere.  

Presos 
sentenciados; 
608.021; 73%

Presos 
provisórios; 

227.622; 27%
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 Por sua vez, as penas alternativas à prisão também acabam pouco utilizadas 

pelo Poder Judiciário, até por uma questão legislativa, que estabelece requisitos 

objetivos e subjetivos46 para sua aplicabilidade. 

 A consequência é que, basicamente, a resposta da justiça para a 

transgressão de uma Lei penal é a prisão, ainda que essa forma de punição não 

mais atenda aos seus objetivos iniciais e pautados pela Lei, dada superlotação 

carcerária da atualidade e sua complacência do sistema com outros interesses 

sustentados na sociedade que abordaremos na sequência. 

 

2.2 “A marca do crime: ser negro” 

 

 Emprestamos de Luiza Sousa de Carvalho (2018, p. 10) a frase que dá título 

à essa seção, pois não há como refutá-la: os números do quantitativo prisional e os 

fatos diários ratificam esse entendimento e nos mostram quem é o sujeito destinado 

à punição e o aprisionamento.  

 Para compreendermos o racismo como elemento basilar na formação do 

público-alvo do sistema carcerário, é necessário identificarmos os números de 

pessoas presas com base em sua cor de pele. Entretanto, novamente, nos 

deparamos com informações dispostas no sistema do DEPEN de forma a mascarar 

os verdadeiros percentuais. Vejamos. 

 Os números apresentados quanto à “composição da população por cor ou 

raça”, como denominam, seguem a mesma estratégia do quantitativo da população 

total, ou seja, apresentam dados em telas iniciais e outros de forma secundária.  

 É também importante ressaltar que, nessa seção de informações, o 

Departamento Penitenciário Nacional estabelece, em primeiro lugar, a não 

existência de informações sobre a totalidade de pessoas presas, ou seja, sempre 

apresenta uma parcela sobre a qual não se sabe sua cor da pele. 

 
46 Conforme artigo 44 do Código Penal, “As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem 
as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro 
anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a 
pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a 
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os 
motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (BRASIL, 1940). 
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 Para facilitar a compreensão, desenvolvemos a tabela abaixo para comparar 

e somar os números, visto que não há, no sistema, uma análise total dos 

percentuais que buscamos aqui. 

 

Tabela 06 – Total da população carcerária que se conhece a cor da pele por tipo de estabelecimento 
prisional, excluídos os presos sob custódia de outras prisões. Período de julho a dezembro de 2021 

 
Prisões estaduais – presos 

em celas físicas 

 

Prisões federais – presos 

em celas físicas 

 

Presos em prisão domiciliar       

 

Fonte: Autor. Baseado nos dados do SISDEPEN, disponíveis em: <https://bityli.com/MJCBJi>. Acesso 
em: 19 mai. 2022. Busca por “mulheres e grupos específicos”, tela 04. 

 

 Pelos cálculos do sistema, nesse filtro de informações, são consideradas 

827.290 pessoas presas, pois desconsideram as 8.353 que cumprem pena em 

“outras prisões”, isto é, aqueles que estão sob custódia das Polícias Judiciárias, 

Batalhões de Polícia e Bombeiros Militares.  

 O que nos chama atenção é que, a partir desse quantitativo, o DEPEN 

considera que possui informações apenas de 641.852 pessoas (resultado da soma 

de pessoas que se tem informações: 579.059 + 494 + 62.299), deixando de registrar 
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os dados quanto à cor da pele de 193.791 pessoas presas (resultado entre a 

diferença de população total e população com informações, nas três formas de 

prisão consideradas, somado o quantitativo de “outras prisões”). 

 Organizamos a tabela abaixo, com base nos gráficos do DEPEN, para 

catalogar e somar os percentuais que estão registrados pelo sistema. 

 
Tabela 07 – Total da população carcerária que se conhece a cor da pele por tipo de estabelecimento 
prisional, excluídos os presos sob custódia de outras prisões. Período de julho a dezembro de 2021 

 
Prisões estaduais – presos 

em celas físicas 

 

Prisões federais – presos em 

celas físicas 

            

Presos em prisão domiciliar 

    
Fonte: Autor. Baseado nos dados do SISDEPEN, disponíveis em: <https://bityli.com/MJCBJi>. Acesso 

em: 19 mai. 2022. Busca por “mulheres e grupos específicos”, tela 04. 
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 Como podemos observar, das 641.852 pessoas presas sobre as quais o 

DEPEN possui informações, 436.711 são pretas ou pardas, representando, portanto, 

68,03%, enquanto a população carcerária branca atinge o patamar de 199.023 

pessoas, 31% do sistema penitenciário. 

 Nesse sentido, constatamos que o percentual de pessoas pretas ou pardas 

privadas da liberdade representa mais que o dobro das pessoas brancas que estão 

presas. Isso sem considerar a lacuna de 193.791 pessoas que o próprio poder 

público, seu encarcerador, não tem informações sobre elas. 

 A motivação oficial para essa negligência de dados talvez nunca saibamos, 

mas o que podemos inferir é que os 68,03% da população carcerária ser 

representada por pessoas pretas e pardas, pode ser ainda maior. 

 Quanto à população geral, os quantitativos mais atualizados são da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) em 2019 e está baseada na autodeclaração dos brasileiros. 

Segundo o levantamento, 56,2% da população brasileira é parda ou preta, enquanto 

42,7% é branca: 

 

Gráfico 06 – População residente, por cor ou raça % 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua 2012-2019. Disponível em: <https://bityli.com/NuyKI>. Acesso 

em: 19 mai. 2022. 
 

 Nesse contexto, embora a população parda e preta seja de maior número no 

país, a diferença em pontos percentuais, quando comparada à branca, é de apenas 

13,5%, longe de representar mais que o dobro, presente no sistema carcerário. 

 Para De Carvalho (2018), é o passado escravocrata brasileiro que sustenta a 

realidade penal e seu público-alvo majoritariamente preto e pardo, uma vez que, 

com a abolição da escravatura, em 1888, o poder público vigente à época não editou 
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legislações que os considerassem sujeitos de direitos, aptos ao exercício da 

cidadania. Para a autora, os negros foram libertos das senzalas, mas colocados em 

um “não lugar, ou no lugar dos indesejados” (p. 7). 

 Pensando do ponto de vista jurídico e social, Ferraz et. al. (2019) lembra que, 

antes da abolição, os escravizados já eram considerados inferiores, “juridicamente 

desqualificados, considerados “coisa” perante o direito civil, mas “pessoas” perante o 

direito criminal” (p. 81), ou seja, sem nenhum direito, equiparado a um objeto nas 

relações privadas, mas com plenos deveres quanto à suas ações, provando que 

antes mesmo de serem libertos, já eram clientes do sistema penal brasileiro. 

 Com a alforria, o cenário não melhorou: 

 
Não eram mais escravos, tampouco se tornaram cidadãos, não tinham 
posses, e agora também não tinham função social para as classes 
dominantes. Portanto, após a abolição, as únicas legislações que se 
referiam aos negros, eram relacionadas a penalização de práticas culturais 
afro-brasileiras, como por exemplo a capoeira, o maracatu, a congada, e as 
religiões de matriz africana, dentre outras, por todo o país. (DE CARVALHO, 
2018, p. 8). 

 

 O “não lugar” a que a população preta foi sujeitada pelos dominantes é o da 

necessidade, da miséria, da fome, da prostituição, do abandono, da criminalidade. 

Por isso, o racismo mostra-se um “elemento essencial à formação da clientela do 

sistema penal” (FLAUZINA, 2017, p. 154). 

 E mais, a autora considera que o sistema penitenciário passou a ser moldado 

para a contenção da população negra e, dessa forma,  

 
o tipo de atuação do sistema penal, a sua metodologia estão assentadas 
sobre um paradigma racista. Por isso, qualquer questionamento que se 
direcione ao “como” do sistema penal, das intervenções truculentas, 
passando pela seletividade e a corrupção endêmica, até a deteriorização 
dos agentes, passa obrigatoriamente pelo racismo. (FLAUZINA, 2017, p. 
154). 

  

 Racismo presente ainda hoje, mais de 130 anos após a abolição da 

escravatura, que sujeita práticas “não acidentais ou fruto de ignorância, elas fazem 

parte da construção do Outro”, como sendo o diferente do Eu, que enxerga o negro 

“estigmatizado, inferiorizado, indesejável, faz com que este seja colocado em 

lugares subalternos, ou mesmo no lugar da morte” (DE CARVALHO, 2018, p. 9). 
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 O resultado é aquele que já nos antecipamos ao analisar os números do 

cárcere brasileiro: quase 70% da sua população é marcada pelas pessoas pretas e 

pardas, sendo o racismo, outro grande pilar de sustentação das prisões brasileiras. 

 

2.3 “A ‘mão invisível’ do mercado necessita do ‘punho de ferro’ do Estado 

penal” 

 

 A citação que nomeia essa seção é de Rodrigues (2016, p. 94) e, com ela, 

procuraremos tecer nossos argumentos quanto ao outro pilar das prisões brasileiras. 

Não mais falando do racismo, mas de outra forma de discriminação, o cárcere 

brasileiro mostra-se também lugar dos pobres, já que o aprisionamento colabora, em 

alguma medida, com o sistema econômico. 

 O neoliberalismo47, como conjunto de ideias políticas e econômicas 

capitalistas, hoje presente nos países de maior influência financeira, não teve data 

certa para começar no Brasil, entretanto, a construção do seu pensamento vem 

sendo realizada desde o início do século XX, com o consolidado discurso 

anticomunista em 1935, passando pelas teorias da modernização, abertura do país 

ao capital estrangeiro, desmobilização da classe trabalhadora, violência e repressão 

da ditadura militar (LONGHI, 2021).   

 O discurso dos defensores desse modelo de sociedade é homogêneo, uma 

vez que objetiva, desde sempre a 

 
a liberação crescente e generalizada das atividades econômicas, 
englobando produção, distribuição, troca e consumo. Funda-se no 
reconhecimento da primazia das liberdades relativas às atividades 
econômicas como pré-requisito e fundamento da organização e 
funcionamento das mais diversas formas de sociabilidade, compreendendo 
não só as empresas, corporações e conglomerados, mas também as mais 
diferentes instituições sociais. (...) O poder estatal é liberado de todo e 
qualquer empreendimento econômico ou social que possa interessar 
ao capital privado nacional e transnacional. Trata-se de criar o “Estado 
mínimo”, que apenas estabelece e fiscaliza as regras do jogo econômico, 
mas não joga. (IANNI, 1998, p. 28, ressaltamos). 

 

  Considerar as liberdades econômicas uma prioridade faz com que o 

neoliberalismo, por um lado, prometa atrair investimentos estrangeiros e movimentar 

 
47 Não é nosso objetivo aprofundar o debate, historicamente e cronologicamente, sobre a construção 
do pensamento neoliberal na sociedade brasileira, mas sim apontar como essas ideias políticas e 
econômicas afetam diretamente o sistema carcerário brasileiro.  



103 
 

a economia, mas, por outro, produz resultados perversos na sociedade, 

principalmente contra a população que já se encontra em vulnerabilidade, como vem 

acontecendo no Brasil.  

 A reforma trabalhista (2017), por exemplo, foi uma medida recente que 

priorizou o Capital, flexibilizando uma série de direitos dos trabalhadores com a 

promessa de estimular novos postos de trabalho. Contudo, quase 5 anos se 

passaram e nada modificou nos índices de desemprego no Brasil48. Conforme 

levantamento do IBGE, ainda existem mais de 12 milhões de pessoas 

desempregadas49. 

 O crescente índice de desigualdade social no Brasil não é só expressivo, mas 

também alarmante: 1% dos mais ricos concentram 49,6% de toda a riqueza do 

país50. Assim, na terra onde os ricos ficam mais ricos e os pobres cada vez mais 

pobres, também quase não há mobilidade social: conforme relatório do Fórum 

Econômico Mundial, no Brasil, uma pessoa pobre demora até nove gerações para 

alcançar a renda média do país51, além do que, com a pandemia da covid-19, 55% 

dos brasileiros encontram-se em situação de insegurança alimentar52. 

 Com todo esse contexto, podemos inferir que aqueles que não se encontram 

contemplados nas “vantagens” do neoliberalismo, selecionados, especialmente, pelo 

discurso meritocrático, são rejeitados socialmente e excluídos das oportunidades e 

do mercado de trabalho. 

 Deixadas à própria sorte, muitas dessas pessoas estão sujeitas a tudo para 

sua sobrevivência e, com isso, “o alarme social que se cria em torno da 

criminalidade acaba por provocar um generalizado desejo de punição, uma intensa 

busca de repressão e uma obsessão por segurança, ainda que simbólica” 

(PASTANA, 2009, p. 01). 

 
48 Informação disponível em: <https://exame.com/economia/reforma-trabalhista-completa-4-anos-
sem-conseguir-estimular-empregos/>. Acesso em: 02 mar. 2022. 
 
49 Informação disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php>. Acesso em: 02 mar. 
2022. 
 
50 Informação disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/desigualdade-no-brasil-cresceu-
de-novo-em-2020-e-foi-a-pior-em-duas-decadas/>. Acesso em: 02 mar. 2022. 
 
51 Informação disponível em: <https://exame.com/economia/brasil-e-um-dos-paises-com-menor-
mobilidade-social-em-ranking-global/>. Acesso em: 02 mar. 2022. 
 
52 Informação disponível em: <https://gife.org.br/desigualdade-social-no-brasil/>. Acesso em: 02 mar. 
2022. 
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 O Estado, por sua vez, satisfazendo aos interesses neoliberais, busca 

 
Fazer o melhor policial possível (...) para atrair o capital nômade a investir 
no bem-estar dos seus súditos; e assim o caminho mais curto para a 
prosperidade econômica da nação e, supõe-se, para a sensação de 'bem-
estar' dos eleitores, é a da pública exibição de competência policial e 
destreza do Estado.  (BAUMAN, 1999, p. 129). 

 

 Para Loïc Wacquant, sociólogo e pesquisador do cárcere americano,  

 
a penalidade neoliberal apresenta o seguinte paradoxo: pretende remediar 
com um 'mais Estado' policial e penitenciário o 'menos Estado' econômico e 
social que é a própria causa da escalada generalizada da insegurança 
objetiva e subjetiva em todos os países. (2001, p. 07). 

 

 O autor afirma também que os países latino-americanos que se envolveram 

na 

 
experimentação precoce de uma desregulação econômica radical (isto é, 
rerregulação em favor de empresas multinacionais) e depois caído sob a 
tutela de organizações financeiras internacionais que impunham dogmas 
monetaristas, constituíam um terreno mais propício para a adoção de 
versões severas do populismo penal e a importação de estratagemas 
estadunidenses de combate ao crime. (WACQUANT, 2012, p. 08). 

 

 Os números do sistema penitenciário brasileiro comprovam essa ideia, pois o 

encarceramento ganha outra envergadura, torna-se: 

 
uma opção política vinculada a questões econômicas, sociais, institucionais 
e culturais, e não simplesmente uma resposta espontânea ao crime. Essa 
opção tomada no Brasil é escancarada pelo fato de que os crimes que mais 
dão causa ao encarceramento são os patrimoniais e o tráfico de drogas. 
(DAL SANTO, 2019, p. 6). 

 

 Vejamos na tabela abaixo (08) os tipos de crimes cometidos no Brasil, 

separados por seu gênero e pelo estabelecimento prisional na qual a pessoa presa 

cumpre pena.  

 Observamos, de antemão, mais uma vez, uma falha no sistema de dados do 

DEPEN, uma vez que são considerados os crimes praticados por 749.233 pessoas 

(incidências somadas), enquanto o quantitativo encarcerado é de 827.290 pessoas 

presas, como já constatamos, desconsiderando as 8.353 que cumprem pena em 

“outras prisões”.   
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Tabela 08 – Quantidade de Incidências por Tipo Penal por tipo de estabelecimento prisional, 
excluídos os presos sob custódia de outras prisões. Período de julho a dezembro de 2021 

 
Prisões 

estaduais – 

presos em 

celas físicas 

 

Prisões 

federais – 

presos em 

celas físicas 

 

Presos em 

prisão 

domiciliar 

 
Fonte: Autor. Baseado nos dados do SISDEPEN, disponíveis em: <https://bityli.com/tZsXRu>. Acesso 

em: 19 mai. 2022. Busca por “informações criminais”, tela 03. 
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 Do total catalogado, somamos as quantidades por tipo de estabelecimento 

prisional e proporcionamos suas incidências, assim pudemos observar que 37,46% 

das infrações penais estão relacionadas ao Patrimônio (sendo os crimes de furto e 

roubo os mais cometidos) e 29,91% correspondem aos crimes ligados às Drogas. 

Ou seja, pelo menos 67,37% dos presos brasileiros cometeram crimes relacionados 

à busca pelo dinheiro ou algum valor que proporcione, em boa parte dos casos, sua 

própria sobrevivência. 

 Nesse sentido,  

 
O que o Brasil assume do neoliberalismo (para além das problemáticas 
econômicas), e que marca sua política criminal contemporânea, é o reforço 
das práticas punitivas (com adesão, muitas vezes, explícita, dos atores do 
sistema de justiça criminal), do controle social ostensivo sobre a miséria, as 
políticas de combate ao crime e de “tolerância zero”, o populismo punitivo e 
a consequente hipercriminalização, que se reflete em demandas cada vez 
maiores por mais criminalização e punição. (FERRAZ et. al., 2019, p. 82). 

 

 Há quem diga que a Constituição Federal de 1988 embora seja o berço dos 

direitos fundamentais, por outro lado, atendendo, inclusive, às demandas do 

Mercado, é quem também impulsiona o punitivismo: 

 
Começando pela própria Constituição, apesar de inaugurar e ser bastante 
pródiga em matéria de direitos fundamentais, ela, mais do que qualquer 
outra Carta anterior, é marcada por várias normas programáticas 
criminalizantes, que, ou trazem obrigações de criminalização ao legislador, 
ou incrementam punição sobre delitos já existentes: isso foi, 
particularmente, sensível no que diz respeito aos chamados “crimes 
hediondos” e equiparados, entre os quais, o tráfico de drogas, inafiançáveis 
e insuscetíveis de graça ou anistia (art. 5º, XLII, CRFB). A “fertilidade 
punitiva” do texto constitucional abriu espaço para o incremento do 
punitivismo, que marcou a década de 90 e toda a atividade legislativa do 
período – sendo a mais representativa a Lei de Crimes Hediondos – Lei 
8.072/90 (LGL\1990\38) –, tendo como resultado final deste período uma 
dilatação do input e um estreitamento do output do sistema, passando a 
população carcerária brasileira a crescer ininterrupta e vertiginosamente 
desde então, como todas as estatísticas oficiais apontam. (FERRAZ et. al., 
2019, p. 82). 

 

 Nesse contexto, Pastana (2009) acredita que   

 
o aprisionamento é útil apenas, para retirar da sociedade os indesejados, 
para gerar empregos e para estimular uma recente e perversa política 
econômica. Nossa Justiça Penal, inserida no discurso hegemônico liberal, 
produz a expansão do confinamento e a transformação da inércia marginal 
em insumo para uma nova acumulação de capital. (p. 8). 

 
 O neoliberalismo, portanto, contribui significativamente para o cárcere 

brasileiro, sobretudo, por verticalizar as relações sociais, pautadas em princípios 
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puramente econômicos que sustentam a existência de classes cada vez mais 

desiguais, com raras oportunidades de ascensão, pois são o refugo do sistema 

econômico. 

 O Estado, por sua vez, embora tenha o dever de assistência aos 

desamparados, conforme a Constituição Federal (artigo 6º) assim procede também 

de acordo com os interesses do mercado, uma vez que, rotineiramente, sacrifica 

princípios fundamentais para encarcerar (e oferecer o mito de mais segurança), isto 

é, o isolamento e a neutralização do preso está acima de sua humanidade e 

qualquer chance de recuperação:  

 
A justiça mostra às minorias sua face mais austera, relativizando princípios 
como o da insignificância penal e até mesmo garantias constitucionais, 
como é o caso da presunção da inocência, direito fundamental previsto no 
artigo 5º, LVII da Constituição Federal que atualmente corre risco de 
extinção. (...) O sistema econômico, quando utiliza a pena como método de 
controle dos grupos marginalizados, não apenas ocasiona que estes sejam 
os mais representados entre a população encarcerada, mas, também, 
dificulta a possibilidade de ressocialização. Ele, então, ao mesmo tempo 
que compele o vulnerável ao crime, pune-o de forma severa e impede que 
este tente se reinserir na sociedade, forçando-o, ao etiquetá-lo como 
criminoso, a permanecer neste meio. (SILVA, 2019, p. 30-33). 

 

 Com o avanço da desigualdade social, como comentamos, os “excluídos” 

aumentam a cada dia, são abandonados à própria sorte e tornam-se a clientela 

favorita das prisões brasileiras, fazendo com que o universo prisional, ao fim, seja 

composto, majoritariamente, por pessoas pobres, pretas e pardas.   

 A quem o povo poderia recorrer, como garantidor de direitos, isto é, o Estado, 

“está em todos os lugares e em nenhum lugar. O Estado não só tem diferentes 

faces; ele mostra diferentes faces a diferentes indivíduos, sendo que os mais 

privilegiados esperam tratamento privilegiado” (O’DONNELL apud FERRAZ et. al., 

2019, p. 75). Por sua vez, os marginalizados são obrigados a contentarem-se com 

as migalhas, insuficientes para tirá-los do seu lugar de sujeição.  

 Assim, as relações econômicas, marcadas pelo neoliberalismo, se mostram 

outro pilar de sustentação do cárcere brasileiro. 
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2.4 O encarceramento em massa e a nova função da prisão 

 

 Agora que já compreendemos os pilares que sustentam as prisões brasileiras, 

utilizaremos desse contexto para abordar outra característica marcante do cárcere, 

sua abrangência massiva. Nesse sentido, aprendemos com Ferraz et. al. que  

 
em termos conceituais, a simples desproporção entre o número de vagas, 
de um lado, e o de presos, de outro, não indica necessariamente a 
ocorrência de “encarceramento em massa”. Nesse sentido, é possível haver 
superlotação carcerária sem encarceramento em massa, assim como é 
possível haver uso excessivo da prisão como resposta ao crime e nenhuma 
superlotação carcerária. (2019, p. 72). 

 

 Entretanto, no caso brasileiro, não são só o populismo penal e o punitivismo 

que circulam como práticas e discursos; aqui é estabelecido um público-alvo para 

ser emprisionado que vai além da relação causa e efeito no cometimento de crimes: 

 
o encarceramento em massa se caracteriza, em primeiro lugar, pelos fatos 
brutos da abrangência da população prisional e da magnitude da taxa de 
encarceramento; em segundo lugar, pode-se dizer que o encarceramento 
se torna encarceramento em massa quando deixa de funcionar como 
mecanismo de aprisionamento do indivíduo transgressor e passa a operar 
como mecanismo de aprisionamento de estratos populacionais. (MINHOTO, 
2020, p. 167). 

 

 Por essa razão, o Brasil claramente se enquadra no contexto do 

encarceramento em massa, não só por ter sua clientela favorita ao sistema, mas 

também por ressignificar sua própria função. Para além daquelas descritas por 

Foucault e reproduzidas no início desse capítulo, verificamos que as prisões 

brasileiras são um verdadeiro “mecanismo de gestão da miséria e dos grupos 

inconvenientes representados pelos mal adaptados e desajustados sociais” 

(CARVALHO, 2010, p. 29).  

 Wacquant também nota essa mudança no perfil prisional contemporâneo: 

 
Não se trata mais de disciplinar, de readaptar ou reinserir: não é 
economicamente interessante, culturalmente desejável nem politicamente 
útil às classes dominantes. Mas, ao mesmo tempo, a prisão não é 
dispensável: ela serve (como, no fundo, sempre serviu) para controle social 
repressivo e seletivo de marginalizados, excluídos e discriminados. (apud 
FERRAZ et. al., 2019, p. 79). 

 

 David Garland corrobora para esse entendimento quando explicita que hoje 
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o encarceramento emergiu em sua forma renovada e reinventada porque é 
capaz de desempenhar um papel essencial no funcionamento das 
sociedades pós-modernas, neoliberais: a de instrumento “civilizado” e 
“constitucional” de segregação das populações problemáticas criadas pela 
economia e pelos arranjos sociais atuais. (apud RODRIGUES, 2016, p. 76-
77). 

 

 De acordo com a racionalidade majoritária do sistema carcerário e seus 

números, seja resultado do espetáculo midiático e clamores sociais, seja pelo 

racismo e influências do mercado, o que compreendemos é que a prisão não é uma 

alternativa viável à ressocialização do preso, tanto pleiteada pela Lei, nem mesmo 

proporciona “condições para a harmônica integração social do condenado e do 

internado” (BRASIL, 1984, artigo 1º).  

 A prisão hoje “serve apenas para fabricar novos criminosos ou para afundá-

los ainda mais na criminalidade” (RODRIGUES, 2016, p. 76) porque a superlotação 

carcerária produz um efeito perverso, isto é, muitas vezes obriga o contato entre 

pessoas que cometeram delitos de pequeno potencial ofensivo, com os que 

praticaram atos hediondos. 

 Com isso, o processo que, em tese, visaria a reeducação do apenado, mais 

se parece com uma estratégia perversa de apagamento, esquecimento e 

desumanização dos sujeitos.  

 Segundo Minhoto, nesse contexto, “a duração da pena depende cada vez 

menos da natureza do crime praticado ou da avaliação do caráter do criminoso e 

cada vez mais da elaboração de perfis de risco que possibilitem seu controle a longo 

prazo dentro e fora das prisões” (2020, p. 167). 

 Para Ferraz et. al. “trancar e jogar a chave fora” (2019, p. 79) é a expressão 

que seria mais adequada para definir os propósitos da prisão junto ao perfil de 

contenção das massas indesejadas. 

 Por essa razão é que o Brasil não possui muito zelo quanto às condições das 

suas prisões. Não é necessário garantir direitos para aqueles que são o refugo 

social. “As condições desumanas, a violência e a superlotação que historicamente 

caracterizaram as prisões brasileiras permanecem entre os problemas mais sérios 

de direitos humanos do país” (ZACKSESKI et. al., 2017, s. p.) e são 

internacionalmente reconhecidas (DAL SANTO, 2019). 

 Cordazzo et. al. afirma ser notório que o sistema penitenciário brasileiro  
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não oferece condições básicas de existência da pessoa humana, é 
degradante  ao  bem  jurídico  da  vida.  Mais do  que  isso,  o  sistema 
prisional  é  insalubre,  impõe  ao  detento  um  tratamento  desumano,  
gerando  diversos riscos, como o contágio de doenças e aos mais 
vulneráveis riscos a integridade física e moral. (2020, p. 417). 

  

 A desumanidade habitual das prisões é tamanha que não mais soam 

estranhas notícias de mulheres emprisionadas que utilizam miolos de pães como 

absorventes53 além da dificuldade para obterem outros itens básicos de higiene 

pessoal. Homens e mulheres encarcerados também estão frequentemente privados 

de atendimento médico54, são vítimas de torturas e agressões55, recebem 

alimentação estragada, deixam de receber correspondência a que têm direito56 e, 

quase sempre as prisões são controladas por facções criminosas (DAL SANTO, 

2019). 

 Esses fatos não são esporádicos, mas práticas intencionais do sistema 

prisional, já que 

 
Intenta-se promover uma incapacitação seletiva, efetiva e organizada para a 
máxima redução de custos possível: a prisão passa a funcionar como mero 
depósito, sendo destinada ao controle dos sujeitos definidos como mais 
perigosos, deixando de oferecer ao preso atividades potencialmente 
reabilitadoras (atividades “capacitantes”) e promovendo uma deterioração 
nas condições de vida prisional em todos os seus aspectos, implicando 
alterações, que vão, desde a intensificação da superlotação, até uma 
redução de qualidade no padrão alimentar destinado aos reclusos, por 
exemplo. (DAL SANTO, 2019, p. 03). 

 

 Atividades de caráter ressocializador até são ofertadas nas prisões, mas 

dependem, na maioria dos casos, de proativo voluntariado que acaba 

desenvolvendo suas oficinas com recursos próprios e em espaços improvisados 

(RODRIGUES, 2016), quando não são boicotados pela burocracia imposta pelos 

órgãos responsáveis. 

 
53 Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/brasil/prisoes-femininas-presas-usam-miolo-de-
pao-como-absorvente,cbaec6a46c78ba371bf9e9b00dd051cd2i3uRCRD.html>. Acesso em: 09 jun. 
2021. 
 
54 Disponível em: <https://ponte.org/presos-se-rebelam-por-falta-de-atendimento-medico-em-manaus-
am-segundo-familiar/>. Acesso em: 09 jun. 2021. 
 
55 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/mulheres-de-presos-relatam-tortura-agressoes-no-
para-1-24007713>. Acesso em: 09 jun. 2021. 
 
56 Disponível em: <https://ponte.org/preso-denuncia-de-comida-estragada-ate-cartas-retidas-em-
presidio-de-sp/>. Acesso em: 09 jun. 2021. 
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 Por essa razão, o que nos parece é que o Estado possui uma visão 

coisificada de seus custodiados e, por isso, encara o sistema penitenciário como se 

prateleira fosse: que recepciona os objetos nela depositados, quase sempre para 

além de sua capacidade. Quando desmoronar, a culpa é sempre das coisas, 

grandes e pesadas demais, mas nunca de quem as acondicionou. Francesco 

Carnelutti nos faz essa advertência:  

 
Considerar o homem como uma coisa: pode-se ter uma forma mais 
expressiva da incivilidade? Mas é aquilo que acontece, infelizmente, nove 
entre dez vezes no processo penal. Na melhor das hipóteses aqueles que 
se vão ver, fechados nas prisões como os animais do jardim zoológico, 
parecem homens fictícios ao invés de homens verdadeiros. E se, todavia, 
alguém percebe que são homens de verdade, parece-lhe que são homens 
de uma outra raça ou, quase, de um outro mundo. (2013, p. 08). 
 

 Assim, como resultado perverso do sistema prisional brasileiro, quando saem 

das prisões, os presos acabam, majoritariamente, em condição pior do que se 

encontravam antes dela, “sofrendo discriminação e preconceito oriundos do estigma 

prisional, com dificuldades de se inserir no mercado de trabalho, estudar, com suas 

relações sociais e familiares profundamente abaladas pelo período de cárcere” 

(FERRAZ et. al, 2019, p. 84). 

 Cria-se, portanto, um círculo vicioso: “a miséria alimenta o sistema carcerário, 

que por sua vez produz mais miséria” (DANIN, 2017, p. 130). 

 É necessário ressaltar que, pela nossa argumentação, não defendemos o fim 

das punições previstas aos transgressores das leis penais. O que defendemos é o 

necessário olhar humanitário para o apenado e a consideração do mesmo como 

sujeito de direitos no cumprimento de suas penas, sobretudo, na prisão.  

 Isso não quer dizer que a nossa postura é de afagar o crime, mas sim de 

repreendê-lo de forma coerente, de modo que as penas passem a atingir suas reais 

finalidades, isto é, de reprovação e prevenção de novos crimes, promovendo, 

inclusive, “a harmônica integração social do condenado e do internado57” (BRASIL, 

 
57 A condição de internado ou condenado, quando se diz respeito ao sistema prisional, está, 
basicamente, relacionada ao indivíduo: se imputável, pode ser condenado por um crime e cumprir 
pena em estabelecimento prisional; se comprovadamente inimputável ou semi-imputável, e for o caso 
de aplicação de Medida de Segurança, o sujeito é absolvido, mas internado em Hospital de Custódia 
(em termos jurídicos, essa absolvição é classificada como imprópria, pois ainda prevê alguma 
privação de liberdade). 
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1984), uma vez que não existe prisão por tempo indeterminado no país58, sendo, 

portanto, incontestável que, cedo ou tarde, haverá o retorno da população presa 

para a sociedade livre. Por isso, é fundamental seu acolhimento, em todos os 

sentidos, para que não voltem à criminalidade.  

 Por essa razão, defendemos a necessidade, ampliação e manutenção dos 

direitos dos presos para que possam, de alguma forma, sobreviverem ao cárcere e 

retomarem suas vidas extramuros. 

 Com esse trabalho, defendemos, especificamente, os direitos ao trabalho e 

ao estudo à população prisional e, consequentemente, o benefício da remição de 

pena, uma vez que determinadas atividades, inclusive, suas complementares, são 

ocupações que tiram os custodiados da “coisificação” estatal e proporcionam um 

olhar humanitário para o sujeito, modificando, portanto, a realidade vivida, ainda que 

pelo viés da subjetividade. 

 

2.5 Os direitos de quem não deve ter direito 

 

 Com todo o pano de fundo explorado nas seções anteriores, mostra-se 

indispensável agora uma abordagem do funcionamento lógico do cárcere, do ponto 

de vista dos direitos assegurados, ou que deveriam ser, para o cumprimento das 

finalidades jurídicas da pena, e não das finalidades de fato, como constatamos 

anteriormente. 

 Para tanto, a Lei precisa estabelecer regras, direitos e deveres, que 

observaremos a seguir. 

 A concessão de quaisquer direitos dentro do sistema penitenciário não é bem 

recepcionada na sociedade brasileira, especialmente pela existência dos três pilares 

do cárcere que discutimos anteriormente: o espetáculo midiático requer cada vez 

mais punição para a sensação de justiça e segurança, o que é incompatível com as 

ideias de direitos e benefícios ao sujeito encarcerado; o racismo estrutural e o 

neoliberalismo precisam que seus alvos sejam excluídos, neutralizados e retirados 

 
58 Conforme previsão do artigo 75 do Código Penal, “o tempo de cumprimento das penas privativas 
de liberdade não pode ser superior a 40 (quarenta) anos” (BRASIL, 1940). Isto é, mesmo que uma 
sentença possa, em regra, atingir mais de 100 anos de prisão, por exemplo (por haver soma das 
penas dos crimes praticados, em casos de concurso formal ou material de crimes), o período em que 
o apenado passará preso, será de, no máximo, quatro décadas. 
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definitivamente do convívio social, o que impede, portanto, o olhar humanizado ao 

preso. 

 Reconhecemos, todavia, que existe um esforço, pelo menos teórico, para a 

modificação da realidade carcerária. Legalmente, “ao condenado e ao internado 

serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, sendo 

que “a assistência ao preso e ao internado [e ao egresso] é dever do Estado, 

objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade” 

(BRASIL, 1984, artigos 3º e 10). 

 De forma bastante otimista, para Neves e Silva, “foi a Lei de Execução Penal 

que acabou definitivamente com a noção de que prisão é instrumento de violência e 

ociosidade” (2020, p. 98).  

 Podemos até compreender que, ao comparar o período anterior a 1984 e o 

advento da Lei, são percebidas algumas melhoras tanto estruturais, quanto 

filosóficas das prisões, entretanto, ousamos discordar com os autores, sobretudo, 

por indicarem que a noção de violência e ociosidade acabou “definitivamente”.  

 Como vimos, é frequente a negligência aos direitos fundamentais no sistema 

penitenciário o que, por si só, já é uma violência simbólica produzida pelo Estado. 

Mais do que isso, com essa afronta aos direitos, o que ganha força nas unidades 

prisionais é a violência física de ambos os lados: dos custodiados, pela disputa do 

espaço e dos poucos recursos ofertados, inclusive, quanto à higiene e alimentação; 

e dos agentes penitenciários, que precisam utilizar da força para controlar os presos 

que se filiam, muitas vezes às organizações criminosas que, não raro, tomam o 

controle das prisões e provocam rebeliões. 

 Para Ferraz et. al.  

 
o cárcere brasileiro nunca foi visto ou edificado como espaço de (algum) 
direito. Na verdade, ele é comparável não a “prisões medievais”, como 
muito se critica (até porque o medievo não concebeu a prisão com as 
características principais que conhecemos hoje), mas à senzala ou ao navio 
negreiro, que o Brasil conheceu como poucos países no mundo: destinos 
fatais inevitáveis do negro, espaços seletivos e segregados de não direito, 
de violência pura e simples, nos quais os escravos ficavam completamente 
à mercê dos seus senhores. (2019, p. 81). 

 

 Em nossa visão, a Lei de Execução Penal (LEP) é um lampejo do progresso e 

da humanização. É um instrumento normativo que luta contra a própria filosofia 

arraigada do sistema carcerário, mas que ainda é incipiente: os efeitos da Lei, 
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quando possível de ser aplicada, são percebidos, mas como a demanda prisional 

cresce a cada dia, acabam sendo insuficientes. 

 É válido ressaltar que outros dispositivos, sobretudo, de direito internacional 

visam regular as práticas carcerárias aos países filiados às Nações Unidas e, 

portanto, produzem eficácia no Brasil, como por exemplo as “Regras Mínimas das 

Nações Unidas para o Tratamento de Presos”, conhecida por “Regras de Mandela” 

(BRASIL, 2016), a “Convenção Americana sobre Direitos Humanos” (BRASIL, 1992), 

as “Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas 

não privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras”, ou, simplesmente, “Regras de 

Bangkok” (BRASIL, 2019). 

 Nesse trabalho, lidaremos com a Lei de Execução Penal, pois é ela que 

regulamenta todo o momento posterior a uma sentença, isto é, prevê como serão 

organizados os regimes de cumprimento de pena, os direitos dos presos, condições 

de salubridade, dentre outros. Os preceitos discutidos e estabelecidos no âmbito nas 

Nações Unidas, como aqueles que citamos anteriormente, com o decorrer do tempo, 

são incorporados pela Lei de Execução Penal, que os torna tátil à realidade do 

cárcere brasileiro. 

 Nesse sentido, as prisões do Brasil se diferem, principalmente, por seus 

regimes de cumprimento de pena, quais sejam, o fechado, semiaberto e aberto, que 

correspondem, diretamente, ao nível de encarceramento ou privação de liberdade 

do preso, já que as precárias condições são características de todas elas.  

 Talvez um dos direitos mais importantes do sistema carcerário é a progressão 

de regime59, uma vez que busca devolver, aos poucos, a liberdade ao preso, 

conforme se atinjam percentuais do cumprimento da pena (vide artigo 112 da Lei de 

Execução Penal). 

 Nesse sentido, o Código Penal estabelece em qual regime o apenado deve 

começar a cumprir sua pena:  

 
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la 
em regime fechado; 
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e 
não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-
aberto; 

 
59 É válido lembrar que também existe a previsão da regressão de regime, isto é, a transferência a 
regime mais gravoso que o atual, mediante o cometimento de infrações determinadas pela Lei 
(BRASIL, 1984, artigo 118). 
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c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) 
anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. (BRASIL, 1940, 
artigo 33). 
 

 Para além da progressão de regime, a Lei de Execução Penal entende que o 

Estado deva suportar o custodiado e o egresso (pelo prazo de um ano a contar da 

saída do estabelecimento prisional) em sua saúde e em questões materiais, 

jurídicas, educacionais, sociais e religiosas, prevendo dispositivos para regulamentar 

determinados direitos (BRASIL, 1984, artigos 12 a 27), acrescidos, objetivamente, 

dos seguintes: 

 
Art. 40 - Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e 
moral dos condenados e dos presos provisórios. 
 
Art. 41 - Constituem direitos do preso: 
I - alimentação suficiente e vestuário; 
II - atribuição de trabalho e sua remuneração; 
III - Previdência Social; 
IV - constituição de pecúlio; 
V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso 
e a recreação; 
VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e 
desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; 
VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 
VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 
IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 
X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 
determinados; 
XI - chamamento nominal; 
XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização 
da pena; 
XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; 
XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; 
XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da 
leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os 
bons costumes. 
XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da 
responsabilidade da autoridade judiciária competente. (BRASIL, 1984). 
 

 Pela leitura desses artigos, podemos até imaginar que a prisão, de fato, 

proporcionaria condições humanizadas para a subsistência, e que sustentaria a 

harmônica integração social do apenado, especialmente, quando também nos 

deparamos com a previsão das características físicas da prisão que, infelizmente, 

são muito distantes da realidade.  

 Quando no regime fechado, a privação da liberdade ocorre em uma 

penitenciária (BRASIL, 1984), em que: 
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Art. 88. O condenado será alojado em cela individual60 que conterá 
dormitório, aparelho sanitário e lavatório. 
 
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: 
a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, 
insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; 
b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados). (BRASIL, 1984). 

 

 No regime semiaberto, o estabelecimento prisional responsável pela privação 

da liberdade recebe o nome de Colônia Agrícola ou Industrial (BRASIL, 1984), 

havendo um abrandamento nas restrições de convivência: 

 
Art. 92. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, 
observados os requisitos da letra a, do parágrafo único, do artigo 88, desta 
Lei. 
 
Parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências 
coletivas: 
a) a seleção adequada dos presos; 
b) o limite de capacidade máxima que atenda os objetivos de 
individualização da pena. (BRASIL, 1984). 
 

 No regime aberto, por ser o menos gravoso da privação e liberdade, a pena é 

cumprida em Casa de Albergado (BRASIL, 1984), com características também 

previstas na Lei: “o prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais 

estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a 

fuga” (BRASIL, 1984, artigo 94). 

 Prezando pela objetividade, abordaremos aqui, de forma mais detalhada, os 

direitos ao trabalho e estudo do preso, uma vez que são as atividades que, pela Lei, 

são passíveis de remição de pena, objeto de investigação dessa pesquisa.  

 Nesse sentido, “o trabalho do condenado, como dever social e condição de 

dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva”, assim como “a assistência 

educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e 

do internado” (BRASIL, 1984, artigos 28 e 17). 

 Esses dois direitos recebem seções específicas na Lei de Execução Penal 

que melhor definem como será a efetivação dessas atividades. 

 Quanto ao trabalho, embora não esteja sujeito à Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), será interno ou externo à prisão, obrigatório61 e remunerado, “não 

 
60 Foucault considera a individualidade no cárcere para a disciplina do apenado, uma vez que “a 
solidão é a condição primeira da submissão total (...) o isolamento assegura o encontro do detento a 
sós com o poder que se exerce sobre ele” (1984, p. 266). 
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podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário-mínimo”, devendo servir para 

atender: 

 
a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados 
judicialmente e não reparados por outros meios; 
 
b) à assistência à família; 
 
c) a pequenas despesas pessoais; 
 
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção 
do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação 
prevista nas letras anteriores. (BRASIL, 1984, artigos 28 e 29). 
 

 A necessidade do trabalho no ambiente prisional é observada por Foucault 

pois tem significativa importância no adestramento do condenado, já que é “tanto um 

exercício de conversão quanto de aprendizado; não reformará simplesmente o jogo 

de interesses próprios ao homo oeconomicus62, mas também os imperativos do 

indivíduo moral” (1987, p. 142).  

 Já quanto a educação, embora seja possível a oferta de diferentes níveis, do 

fundamental ao superior, apenas “o ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se 

no sistema escolar da Unidade Federativa” (BRASIL, 1984, artigo 18).  

 Os demais níveis de ensino, sobretudo, o médio, passaram a ser incentivados 

apenas em 2011 e 201563, por Leis que atualizaram a Lei de Execução Penal, 

visando efetivar o “preceito constitucional de sua universalização” (BRASIL, 1984, 

artigo 18-A). Embora ainda facultativos, a Lei possibilita o supletivo na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), além dos ensinos técnico e superior, nas modalidades 

presencial ou a distância (BRASIL, 1984). 

 
61 Conforme artigo 31, “o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na 
medida de suas aptidões e capacidade”. No caso de presos provisórios, “o trabalho não é obrigatório 
e só poderá ser executado no interior do estabelecimento” (BRASIL, 1984). 
 
62 Foucault, considera o ser humano naturalmente econômico a partir de uma inspiração em Charles 
Lucas (1838) que diz “O homem que não encontra sua subsistência deve absolutamente ser levado 
ao desejo de procurá-la pelo trabalho; ela lhe é oferecida pela polícia e pela disciplina; de alguma 
maneira, ele é obrigado a se entregar; a atração do ganho o excita, em seguida: corrigido em seus 
hábitos, acostumado a trabalhar, alimentado sem inquietação com alguns lucros que reserva para a 
saída [ele aprendeu uma profissão] que lhe garante uma subsistência sem perigo” (apud, Foucault, 
1987, p. 141). 
 
63 Lei nº 12.433 de 29 de junho de 2011. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12433.htm> e Lei nº 13.163 de 9 de 
setembro de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13163.htm>. Acessos em 09 mar. 2022. 
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 As instalações físicas para a educação devem ser adequadas e, para sua 

efetivação, “podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, 

que instalem escolas”, além de ser obrigatória a dotação de cada estabelecimento 

com uma biblioteca “para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros 

instrutivos, recreativos e didáticos” (BRASIL, 1984, artigos 20 e 21). 

 A escolarização, portanto, mostra-se também uma prioridade no ambiente 

prisional, não só pelas aprendizagens de componentes curriculares, mas por 

desenvolver um verdadeiro processo de socialização pelo convívio com o outro, 

respeito de diversos espaços, pela troca de conhecimentos e amadurecimento 

intelectual.  

 Paulo Freire, por sua vez, sugere que “quanto mais [o homem] conhecer, 

criticamente, as condições concretas, objetivas, de seu aqui e de seu agora, de sua 

realidade, mais poderá realizar a busca, mediante a transformação da realidade” 

(1997, p. 12). Assim, a educação transforma a conjuntura do educando, sobretudo, 

quando há a problematização da mesma, prática que tem como seu ambiente 

propício a escola. 

 Em que pese a existência desses direitos e características do ambiente 

prisional, assegurados, teoricamente, pela Lei, a realidade prova o descaso e a 

negligência do Estado para com as demandas prisionais, como já demonstramos por 

meio de dados concretos. 

 Nesse sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), número 347 do 

Distrito Federal, em 2015, reconheceu que o sistema penitenciário nacional 

encontra-se em “estado de coisa inconstitucional”, isto é, que a instituição possui um 

“quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de 

falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de 

medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária” 

(BRASIL, 2015). 

 Com isso, a Justiça brasileira reconhece a falibilidade das prisões do país, 

sobretudo, quanto às suas finalidades. Não à toa, existem inúmeros debates em 

âmbito nacional quanto a alternativas mais eficientes e/ou, ressocializadoras do 

cárcere, mas que são pouco efetivadas. Uma delas será abordada no próximo 

capítulo, qual seja, a remição de pena. 
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3 REMIÇÃO: BENEFÍCIO PENAL QUE SUBVERTE A LÓGICA CARCERÁRIA 

 

 Nesse capítulo, abordaremos o benefício da remição de pena, enquanto 

política pública judiciária destinada à redução do superencarceramento e a 

proporcionar atividades de contato humano e humanizado, portanto, 

ressocializadoras aos custodiados pelo Estado e que efetiva os direitos ao trabalho e 

à educação do preso.  

 É outro tema fundamental de nossa pesquisa, já que os livros censurados em 

nosso estudo de caso seriam destinados para oficinas de leitura que 

proporcionariam a remição de pena. 

 Enquanto “remissão” significa perdão ou sentimento de misericórdia, o termo 

“remição”, objeto de nossa investigação, está juridicamente relacionado a uma 

espécie de quitação da pena, mediante alguma atividade realizada. Fernando Capez 

afirma que “se trata de um verdadeiro pagamento: o condenado está pagando um 

dia de pena a cada 3 dias de trabalho ou um dia de pena a cada 12 (doze) horas de 

frequência escolar” (2012, p. 408).  

 Para Nucci, a remição é o 

 
desconto na pena do tempo relativo ao trabalho ou estudo do condenado, 
conforme a proporção prevista em lei. É um incentivo para que o 
sentenciado desenvolva uma atividade laborterápica ou ingresse em curso 
de qualquer nível, aperfeiçoando a sua formação. Constituindo uma das 
finalidades da pena a reeducação, não há dúvida de que o trabalho e o 
estudo são fortes instrumentos para tanto, impedindo a ociosidade 
perniciosa no cárcere. (2018, p.173). 

 

 Embora os termos homófonos tenham sentidos diversos, é importante notar 

que, tanto “remissão”, quanto “remição”, são institutos jurídicos brasileiros, mas 

disciplinados por leis diferentes. Encontramos a remissão na Constituição Federal, 

visto que é prerrogativa do Congresso Nacional a concessão de Anistia (vide artigo 

48, inciso VIII) e do Presidente da República a aquiescência de Graça e Indulto 

(artigo 84, inciso XII) para perdoar e/ou, renunciar ao direito de punir do Estado em 

crimes de cunho político ou não (BRASIL, 1988). Já a remição, está prevista na Lei 

de Execução Penal, em seção específica, a partir do artigo 126 (BRASIL, 1984). 

 A remição de pena, como um direito e benefício do preso, surgiu com a Lei de 

Execução Penal em 1984, durante o governo militar de João Batista Figueiredo 

(1979-1985) e se restringia na troca de dias da pena por atividades exclusivamente 
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laborais do apenado. Segundo Torres (2017), foi uma inspiração no Direito Penal 

Militar Espanhol (Decreto Lei nº 281 de 1937) que deu origem ao instituto no Brasil. 

 Eli Torres nos ensina que as práticas de estudo como forma de remição 

iniciaram apenas 6 anos mais tarde, em 1990, no Rio Grande do Sul, por meio de 

alguns juízes e membros do Ministério Público local que entendiam ser “possível 

estabelecer analogia entre a remição pelo trabalho (...) e a prática educativa em 

espaços prisionais” (2017, p. 39), fazendo a matéria tornar-se parte da 

jurisprudência64 progressista do Estado. 

 Em 26 de setembro de 2000, o secretário da Administração Penitenciária do 

Estado de São Paulo, inspirado nas práticas dos tribunais gaúchos, procurou 

implementar a remição pela educação nas penitenciárias locais, o que não se 

efetivou, por resistência “de segmentos da mídia, dos membros do Ministério Público 

e de parcela dos juízes responsáveis pelas varas de execução penal” (TORRES, 

2017, p. 39). 

 Por essa razão, a aplicabilidade do estudo como forma de remição ficava a 

cargo da interpretação de cada juiz. Contudo, os debates e controvérsias frequentes 

que geravam em torno do assunto desdobraram-se em um entendimento pacífico, 

isto é, majoritário, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reduzido a termo pela 

súmula65 nº 341, no ano de 2007: “A frequência a curso de ensino formal é causa de 

remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou 

semiaberto” (BRASIL, 2007).  

 Embora a partir de 2007, com a súmula, o direito de remição pelo estudo 

tornou-se juridicamente seguro, não era legalmente garantido, isto é, por não haver 

Lei que disciplinasse a matéria, ainda cabia à decisão de um juiz a sua 

aplicabilidade. No caso de rejeição, era possível recorrer aos tribunais superiores 

que, por sua vez, atribuiriam o direito ao apenado. 

 Segundo Torres (2017), apenas nove tribunais brasileiros, em 2010, 

garantiam a aplicação da súmula do STJ, quais sejam: Rio Grande do Sul, Mato 

Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito 

Federal, Rondônia e Ceará.    

 
64 Reiteradas decisões judiciais pelo mesmo tribunal acerca de uma determinada interpretação. 
 
65 Registro de uma interpretação pacífica por um tribunal superior.  
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 O estudo passou a ser reconhecido nacionalmente como atividade também 

passível de remição apenas em 2011, com a Lei nº 12.433, que reformou a Lei de 

Execução Penal, especificamente para esse fim, estabelecendo que: 

 
Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 
execução da pena. 
 
§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:                    
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - 
atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou 
superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 
3 (três) dias; 
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. 
 
§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser 
desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a 
distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais 
competentes dos cursos frequentados. 
 
§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de 
trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. 
 
§ 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos 
estudos continuará a beneficiar-se com a remição. 
 
§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 
(um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou 
superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão 
competente do sistema de educação. 
 
(...) 
 
Art. 128.  O tempo remido será computado como pena cumprida, para 
todos os efeitos. (BRASIL, 1984, grifo nosso). 
 

 Importante ressaltar que o preso em regime aberto não possui o direito de 

remição de pena, uma vez que, pelas características do regime, e pelo mandamento 

da Lei de Execução Penal, apenas pode nesse regime ingressar o preso que já 

“estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente” 

(BRASIL, 1984, artigo 114, I), bem como, é característica do regime aberto a 

frequência em cursos e palestras (BRASIL, 1984).  

 Assim, pelas atividades descritas serem requisitos básicos de permanência 

no regime aberto, determinadas atividades não são aptas a remir pena. 

 Outro ponto que vale ressaltar é a premiação que recebe o preso quando 

conclui, durante o cumprimento da pena, o nível de ensino a que se comprometeu. 

Nesse caso, o bônus será de 1/3 de todo o tempo remido pelo estudo naquele ciclo. 
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 Embora as frações, aparentemente, não sejam tão significativas, como 

observamos na Lei - isto é, 1 dia de remição a cada 3 trabalhados e 1 dia para cada 

12 horas estudadas, divididas em, no mínimo 3 dias – emprestamos de Eli Torres 

(2020) um cálculo realizado para demonstrar o quanto, na realidade, a remição 

impacta no cumprimento da pena. 

 A tabela abaixo considera que uma pessoa presa tenha compatibilidade de 

horários para realizar atividades tanto de trabalho, quanto de estudo, podendo 

cumular, portanto, as formas de remição (conforme artigo 126, § 3º da LEP). O 

cálculo prevê a remição no período de um ano: 

 

Tabela 09 – Cálculo de remição pelo trabalho e estudo acumulados durante 1 ano 
 

Dias trabalhados 252 

Dias remidos por trabalho 84 

  

Horas de estudo no 

calendário letivo 

800 

Dias remidos por estudo 67 

  

Dias remidos acumulados 151 

Fonte: Autor. Baseado nos dados de Torres (2020, p. 178) 
 

 Assim, observamos que a cada ano que o preso consiga estudar e trabalhar, 

são até 151 dias remidos de sua pena. Em uma visão mais otimista, se 

considerarmos que o tempo médio de uma formação, seja de nível fundamental, 

médio, técnico ou superior é de, mais ou menos, 3 anos, e que o preso conclua essa 

formação, podemos acrescentar mais 2266 dias remidos ao ano, por considerar o 

bônus de 1/3 aos concluintes. Ou seja, ao total, quase metade de cada ano seria 

 
66 Para se chegar ao resultado do cálculo, primeiro buscamos a média de tempo necessária para a 
conclusão de um nível de ensino - considerando 2 anos para o Fundamental e 2 anos para o ensino 
Médio (na modalidade supletiva ou Educação de Jovens e Adultos), 2 anos para o Técnico e 4 anos 
para o superior - o resultado é 2,5 anos. Consideramos, todavia, 3 anos como sendo o tempo médio 
de formação, pelas possibilidades de reprovação e de cursos com maior duração. Multiplicamos esse 
número pela quantidade média de dias remidos por ano (67) e atingimos a marca de 201 dias ao total 
de 3 anos que seriam remidos por estudo. Pela formatura, é concedido o bônus de 1/3 do tempo 
remido nesse nível de ensino, isto é, no exemplo, 1/3 de 201, que corresponde a 67 dias. Mas como 
estamos verificando o cálculo de dias remidos ano após ano, dividimos os 67 dias por 3, que seriam 
os anos necessários para a formação. Assim, identificamos que, no caso de formatura, seriam 22 
dias a mais por ano considerados na remição.   
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remido por meio das atividades citadas, especificamente, 173 dias dos 365 anuais, 

considerando penas cumpridas em regime fechado ou semiaberto. 

 Diante do exposto, podemos observar a significância da remição na vida da 

pessoa encarcerada, não só pelo exercício das atividades que, por si só são 

humanizadoras, mas, principalmente, por diminuir o tempo de privação da liberdade.  

 Todavia, o que nos interessa ainda mais é o debate acerca da existência e 

reconhecimento da remição de pena pela leitura, modalidade ainda não garantida 

pela Lei, mas que se justifica e tenta ganhar mais espaço a cada dia dentro das 

prisões, embora sofra, da mesma forma, as represálias dos dominantes do sistema 

carcerário. 

 

3.1 Leitura e Direitos Humanos: uma abordagem comunicativa 

 

 Para Antonio Candido, bens incompreensíveis são aqueles “que não podem 

ser negados a ninguém” (2011, p. 175) e mostram-se 

 
não apenas os que asseguram a sobrevivência física em níveis decentes, 
mas os que garantem a integridade espiritual. São incompreensíveis 
certamente a alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a 
liberdade individual, o amparo da justiça pública, a resistência à opressão 
etc.; e também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e 
à literatura. (CANDIDO, 2011, p. 176). 
 

 Por literatura, Candido considera “todas as criações de toque poético, 

ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de 

cultura” (2011, p. 176) e que  

 
aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em 
todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, 
isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de 
fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de 
passar vinte e quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao 
universo fabulado. (2011, p. 176). 
 

 O autor, portanto, recorre aos sonhos para aperfeiçoar seu argumento do 

quão fundamental é a literatura, uma vez que são involuntários, constantes e 

proporcionam efeitos semelhantes àqueles que vivenciamos quando acordados, já 

que 
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durante a vigília a criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em 
todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, 
analfabeto ou erudito – como anedota, causo, história em quadrinho, 
noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. Ela 
se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus até a 
atenção fixada na novela de televisão ou na leitura corrida de um romance. 
Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem mergulhar no 
universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a 
que me referi parece corresponder a uma necessidade universal, que 
precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. (CANDIDO, 2011, 
p. 176-177). 
 

 Para Candido, “as produções literárias de todos os tipos e todos os níveis, 

satisfazem necessidades básicas do ser humano” (2011, p. 182) pois “confirma o 

homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no 

subconsciente e no inconsciente” (2011, p. 177). É um pressuposto do ser humano 

que deve ser satisfeito “sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar 

forma aos sentimentos e à visão de mundo ela [a literatura] nos organiza, nos liberta 

do caos e, portanto, nos humaniza” (2011, p.188). 

 Michèle Petit, por sua vez, acredita que as leituras “permitem a construção de 

um mundo interior, um espaço psíquico, além de sustentar um processo de 

autonomização, a construção de uma posição do sujeito” (2010, p. 32).  

 Para a autora, “todo ser humano sente, de modo vital, necessidade de ter à 

sua disposição espaços onde encontrar mediações ficcionais e simbólicas” (PETIT, 

2010, p. 288), proporcionadas pelos livros e pela literatura, sobretudo, em meio a 

processos traumáticos, como uma guerra, crise ou o cárcere, já que “os livros lidos 

ajudam algumas vezes a manter a dor ou o medo à distância, a transformar a agonia 

em ideia e a reencontrar a alegria” (PETIT, 2010, p. 34). 

 Por essa razão,  

 
a literatura, a cultura e a arte não são um suplemento para a alma, uma 
futilidade ou um monumento pomposo, mas algo de que nos apropriamos, 
que furtamos e que deveria estar à disposição de todos, desde a mais 
jovem idade e ao longo de todo o caminho, para que possam servir-se dela 
quando quiserem, a fim de discernir o que não viam antes, dar sentido a 
suas vidas, simbolizar suas experiências. (PETIT, 2010, p. 289). 
 

 É a partir desse referencial que se estabelece a essencialidade da literatura e 

dos livros para o ser humano. Michèle Petit, conclui seus argumentos citando falas 

que ouviu em seu percurso de pesquisa - iniciado nos anos 1990, no Laboratório de 

Dinâmicas Sociais e Recomposição dos Espaços, na França - como por exemplo 

acerca de “um caminhão que levava obras para as crianças de regiões destroçadas 
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pela guerra: ‘a biblioteca ambulante é tão importante para nós quanto o ar ou a 

água!’” (PETIT, 2010, p. 290). 

 Amparados pelos dois autores, partimos do pressuposto de que o acesso à 

literatura é um direito universal do ser humano e, por estar intrinsecamente ligado ao 

estudo, é que se torna possível defender sua prática também no ambiente prisional.   

 Diante do exposto, podemos notar que o livro, enquanto mídia é quem 

estimula tanto a atividade formativa, quanto a remição de pena (como veremos), o 

que se mostra de estudo essencial no campo comunicacional, embora ainda pouco 

abordado, o que justifica também a importância da presente pesquisa.  

 A etimologia da palavra media, ou mídia, denota o conjunto dos meios de 

comunicação que estabelecem a mediação que, para Josimey Costa (2014, p. 325-

326), “é a articulação entre práticas de comunicação e movimentos sociais; é a 

modalidade da comunicação dentro da qual se inserem os meios e que estão 

ligados ao sensorium (lat.: lugar em que reside o sentimento) dos modos de 

percepção e da experiência social [...]”. 

 Entretanto, media/mídia também tem seu sentido singular que, pela definição 

do dicionário Oxford, é “todo suporte de difusão da informação que constitui um meio 

intermediário de expressão capaz de transmitir mensagens67”. 

 Em sentido complementar, Baitello Junior (1998, p. 11) nos ensina que 

“processos comunicativos são construções de vínculos”, além de que a 

“comunicação nada mais é que a ponte entre dois espaços distintos”. 

 Assim, funcionam como mídia os mais diversos suportes de uma mensagem, 

começando do próprio “corpo e suas incontáveis possibilidades de produção de 

linguagens”, sendo esta a “mídia primária” (PROSS apud BAITELLO JUNIOR, 1998, 

pp. 12) além da “mídia secundária”, que contempla “o uso de ferramentas 

comunicativas com a finalidade de amplificar suas mensagens no tempo, espaço ou 

na intensidade” (BAITELLO JUNIOR, 1998, p. 13), materializada na forma do traço, 

por meio da pintura e da escrita, nos quadros, livros, jornais, cartazes etc. 

 Embora não seja objeto desta pesquisa o estudo da mídia terciária, cumpre 

destacar sua existência a partir da eletricidade, uma vez que esta “requer o uso de 

um aparato emissor e codificador da mensagem e de outro aparato receptor e 

 
67 Disponível em: <https://bityli.com/kACCs>. Acesso em: 25 jan. 2021. 
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decodificador”, como nos ensina Baitello Junior (1998, p. 13). É nesse contexto que 

o rádio, a televisão e a internet ganham espaço. 

 O objetivo, portanto, de trazer ao debate este breve estudo da mídia, é 

contextualizar e posicionar os livros e a literatura em análise como mídia secundária, 

estabelecendo assim a contribuição deste estudo para o campo comunicacional, 

sobretudo.  

 Ademais, é importante ressaltar que, enquanto a mídia massiva, por um lado, 

sustenta o punitivismo e o encarceramento em massa, por meio do espetáculo 

gerado em torno das questões criminais, por outro, também promove a liberdade, 

pela remição de pena em que se utiliza do livro enquanto suporte. 

 Os livros, em especial os que revelam alguma experiência, além de 

materializarem a escrita original do autor, são 

 
Transformados em produtos editoriais bem cuidados, operam com os mais 
variados sentidos do corpo e da mente: visual, porque apresentam capas e 
contracapas com design atraente; tátil, porque a gramatura das páginas e 
das capas agradam ao toque; emocional, porque contam histórias de vida 
permeadas de ameaças e superação; intelectual, porque informam dados 
até então pouco conhecidos de eventos e de personagens, entre outros. 
(Heller; Vargas, 2020, p. 38). 

 

 Livros também incorporam muitos elementos advindos da publicidade, pois 

são produtos voltados ao mercado. Assim, por exemplo, aprendemos com Heller e 

Vargas que “a capa é o primeiro espaço visual de contato entre o livro e o leitor”, 

sendo ela um “forte elemento mediador no consumo” (2020, p. 39), é tão passível de 

análise como os textos que abriga. Analisada em conjunto, possibilita compreender 

a obra também por seus enunciados verbo-visuais e, portanto, comunicacionais, 

como procederemos na próxima seção. 

 O livro, enquanto suporte midiático, é quem intermedia autor e leitor, trazendo 

à tona toda narrativa expressa por meio de enunciados em que seus sentidos só são 

entendidos e aprimorados graças à interlocução estimulada página após página, 

seja impressa, seja virtual.  

 A relevância da literatura e dos livros é demarcada socialmente por diversas 

áreas: da Educação à Publicidade, das Artes ao Direito, da Filosofia à Engenharia. 

Por essa razão, devem também estar em todos os cantos do país, de forma a 

permanecer à disposição de toda e qualquer pessoa, por ser um direito fundamental 

de sua existência, seja dentro, seja fora de prisões. 
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 Nesse sentido, entre os dias 12 e 14 de julho de 2006 ocorreu o “Seminário 

Nacional pela Educação nas Prisões: significados e proposições”, ao longo dos 

quais os ministérios da Educação e da Justiça, em conjunto com a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), realizaram 

propostas básicas a serem atendidas pelo sistema penitenciário brasileiro. 

Evidenciamos a que tem relação direta com nosso objeto: 

 
A – GESTÃO, ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 
As propostas enquadradas neste eixo destinam-se a fornecer estímulos e 
subsídios para a atuação da União, dos estados e da sociedade civil, com 
vistas à formulação, execução e monitoramento de políticas públicas para a 
educação nas prisões. Nesse sentido, de acordo com os participantes do 
seminário, para que se garanta uma educação de qualidade para todos no 
sistema penitenciário, é importante que: 
(...) 
18. A existência de uma política de incentivo ao livro e à leitura nas 
unidades, com implantação de bibliotecas e com programas que atendam 
não somente aos alunos matriculados, mas a todos os integrantes da 
comunidade prisional. (BRASIL, 2006). 
 

 A partir de então, passamos a notar alguns movimentos do sistema no sentido 

de incorporar determinadas propostas, como, por exemplo, a resolução nº 3 do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ligada ao Ministério da 

Justiça que, em 2009, estabeleceu que  

 
Art. 3º - A oferta de educação no contexto prisional deve: 
(...) 
IV – estar associada às ações de fomento à leitura e à implementação ou 
recuperação de bibliotecas para atender à população carcerária e aos 
profissionais que trabalham nos estabelecimentos penais. (BRASIL, 2009). 
 

 Com o cenário favorável, a ideia da remição de pena pela leitura começou a 

ser estruturada e hoje já é reconhecida, embora ainda pouco praticada pelo sistema 

penitenciário. 

 Segundo Eli Torres, “o projeto de remição pela leitura foi instituído, ainda em 

2009, no interior da penitenciária federal de Catanduvas, no estado do Paraná, pela 

equipe de especialistas e técnicos em execução penal e tratou-se da primeira 

iniciativa [de] que se tem registro no país68” (2017, p. 235). 

 Embora a ideia tenha surgido “da necessidade de atividades motivacionais, 

educacionais e, especialmente, que ocupassem os internos da penitenciária” 

 
68 Identificamos, que o precursor da remição de pena pela leitura no Brasil foi o conhecido e hoje, ex-
juiz, Sérgio Moro, que deixou a toga no início de 2019, para assumir o Ministério da Justiça do 
governo federal, chefiado por Bolsonaro. 
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(TORRES, 2017, p. 235) e diante da “urgência de ações que possibilitassem 

atividades de reintegração” (TORRES, 2017, p. 236), a argumentação existente 

quanto à necessidade da literatura ao ser humano demonstram que, para além de 

atender às demandas identificadas, ela auxilia na superação do encarceramento por 

parte do apenado. 

 É válido destacar que estimular e efetivar a remição de pena por leitura em 

2009 foi um ato ousado (embora já em terreno fértil), uma vez que, até então, sequer 

a remição por estudo tinha sido reconhecida legalmente. Isso ocorreu apenas em 

2011, embora já existisse, desde 2007 enquanto a súmula do nº 341 do STJ permitia 

sua aplicabilidade. 

 Conforme Torres,  

 
A primeira fase do projeto foi realizada com a leitura da obra Crime e 
Castigo do escritor russo Fiódor Dostoievski, acervo constituído por 22 
exemplares, os quais foram comprados pela Vara Criminal Federal de 
Curitiba, juiz corregedor Sergio Fernando Moro e, posteriormente, 
destinadas ao acervo da Biblioteca da penitenciária federal de Catanduvas-
PR. Sendo o projeto inicial bem-sucedido, o Conselho da Comunidade 
escolheria os próximos títulos e submeteria nova proposta à avaliação do 
juiz. (2017, p. 237). 
 

 Nesse sentido, 

 
o preso, voluntariamente, poderia optar por realizar a leitura e elaborar a 
resenha em até 2 (duas) semanas. Naquela fase, competia aos membros 
do Conselho da Comunidade realizar a avaliação das resenhas; sendo 
aprovadas, cada resenha garantiria ao preso, até 4 (quatro) dias de redução 
da pena. (TORRES, 2017, p. 237). 
 

 A remição por leitura obteve resultados positivos e, a partir de então, 

estabeleceu um precedente na justiça brasileira. Formalizada em 2012, por meio da 

Portaria Conjunta número 276 (BRASIL, 2012), a Corregedoria da Justiça Federal e 

o Departamento Penitenciário Nacional, reconheceram tal possibilidade somente no 

âmbito das penitenciárias federais.    

 Esse direito e benefício penal foi ampliado a todo país no ano seguinte, pela 

recomendação número 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)69, que 

 
69 O CNJ, “é uma instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, 
principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual”, como 
se autodeclaram em seu site, disponível em: <https://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/quem-somos/>. 
Acesso em: 14 mar. 2022.  
Pela Constituição Federal, “Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira 
do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de 
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confirmava a todos os Tribunais de Justiça dos Estados brasileiros, a importância 

de: 

 
Estimular, no âmbito das unidades prisionais estaduais e federais, como 
forma de atividade complementar, a remição pela leitura, notadamente 
para apenados aos quais não sejam assegurados os direitos ao 
trabalho, educação e qualificação profissional. (BRASIL, 2013, artigo 1º, 
V, grifo nosso). 
 

 Observamos que a destinação da remição de pena pela leitura era 

considerada prioritária aos presos sem acesso a outras formas de remição já que, 

pela grande demanda e pouca oferta, não é garantido, embora seja um direito, o 

acesso ao trabalho e ao estudo. Assim, de forma a compensar tais ausências, 

permitia-se a remição pela leitura. 

 Para tanto, a recomendação do CNJ estipulava regras a serem observadas 

para a concessão do benefício, dizendo que os Tribunais de Justiça deveriam: 

 
procurar estabelecer, como critério objetivo, que o preso terá o prazo de 21 
(vinte e um) a 30 (trinta) dias para a leitura da obra, apresentando ao 
final do período resenha a respeito do assunto, possibilitando, segundo 
critério legal de avaliação, a remição de 4 (quatro) dias de sua pena e ao 
final de até 12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas, a possibilidade 
de remir 48 (quarenta e oito) dias, no prazo de 12 (doze) meses, de 
acordo com a capacidade gerencial da unidade prisional. (BRASIL, 2013, 
artigo 1º, V, “e”, grifos nossos). 
 

 Também era regulamentada a forma em que as oficinas de leitura seriam 

ofertadas, pois dependiam de projeto organizado por comissão específica para a 

remição de pena, além da quantidade mínima de 20 unidades de cada obra “literária, 

clássica, científica ou filosófica, dentre outras” a serem utilizadas, de modo que 

fosse disponibilizado um exemplar a cada participante (BRASIL, 2013, artigo 1º, V). 

 As resenhas eram analisadas pela própria comissão que ofertava o projeto,  

 
observando aspectos relacionados à compreensão e compatibilidade do 
texto com o livro trabalhado. O resultado da avaliação deverá ser enviado, 
por ofício, ao Juiz de Execução Penal competente, a fim de que este decida 
sobre o aproveitamento da leitura realizada. (BRASIL, 2013, artigo 1º, V, 
“f”). 
 

 
outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: I zelar pela autonomia do 
Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos 
regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; (...). (BRASIL, 
1988, artigo 103-B, § 4º, grifo nosso). 
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 Contudo, pela aplicabilidade dessa forma de remição ser apenas sugestiva, 

muitos juízes deixavam de reconhecer esse direito aos seus custodiados. 

Acrescente-se, ainda, que nem todas as unidades prisionais contavam com projetos 

de remição de pena por leitura, uma vez que essas oficinas são mantidas, 

majoritariamente, por voluntariado, em menor número se comparado com a 

demanda pela atividade. 

 No ano de 2018 foi instituída a Política Nacional de Leitura e Escrita, por meio 

da Lei nº 13.696, como “estratégia permanente para promover o livro, a leitura, a 

escrita, a literatura e as bibliotecas de acesso público no Brasil” (BRASIL, 2018, 

artigo 1º), tendo como algumas de suas diretrizes  

 
I - a universalização do direito ao acesso ao livro, à leitura, à escrita, à 
literatura e às bibliotecas; 
II - o reconhecimento da leitura e da escrita como um direito, a fim de 
possibilitar a todos, inclusive por meio de políticas de estímulo à leitura, as 
condições para exercer plenamente a cidadania, para viver uma vida digna 
e para contribuir com a construção de uma sociedade mais justa. (BRASIL, 
2018, artigo 2º). 
 

 Além disso, constitui objetivo da Política Nacional de Leitura e Escrita, dentre 

outros, “democratizar o acesso ao livro e aos diversos suportes à leitura por meio de 

bibliotecas de acesso público, entre outros espaços de incentivo à leitura, de forma a 

ampliar os acervos físicos e digitais e as condições de acessibilidade” (BRASL, 

2018, artigo 3º, I). 

 Nesse sentido, dois anos mais tarde, o Departamento Penitenciário Nacional 

editou uma nota técnica “com a finalidade de apresentar orientação nacional para 

fins da institucionalização e padronização das atividades de remição de pena pela 

leitura e resenhas de livros no sistema prisional brasileiro”, sendo a iniciativa 

considerada por eles como o “marco inicial para a criação do Programa Nacional de 

Remição de Pena pela Leitura no Brasil” (BRASIL, 2020). 

 A nota técnica assegura que  

 
o programa de remição pela leitura oportuniza, não somente a possibilidade 
de diminuição de parte da pena, mas também, a construção de indivíduos 
com maior capacidade de análise crítica da sociedade envolvente e da sua 
própria realidade. A leitura e a escrita, tornam-se, nesse contexto, 
mecanismos eficazes para a reflexões, ampliação da capacidade de 
compreensão e para o enriquecimento do vocabulário. Ou seja, 
transformações propiciadas por meio do gradativo desenvolvimento 
cognitivo dos indivíduos. (BRASIL, 2020, p. 321-322). 
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 Esse contexto proporcionou um avanço significativo na remição de pena por 

leitura pois, com esse impulso, foi editada pelo CNJ a Resolução número 391 em 10 

de maio de 2021 e, com isso, a remição pela leitura deixa de ser uma 

recomendação, e passa a ter reconhecimento pelo poder judiciário (BRASIL, 2021a).  

 Assim, juridicamente, o direito de remição de pena pela leitura passou a ser 

garantido aos apenados, embora ainda não tenha força de lei. Isso quer dizer que 

hoje ainda é possível que, num primeiro momento, o benefício seja negado ao 

preso, mas recorrer dessa decisão faz com que a remição seja concedida pelos 

tribunais superiores, como ocorreu com a remição pelo estudo, até que fosse 

editada a respectiva Lei. 

 Embora a Resolução não proponha soluções de como resolver a equação 

entre oferta e demanda das atividades - dada sua alta procura e, ao mesmo tempo, 

o pequeno voluntariado - são muitos os avanços percebidos, a começar pelo 

reconhecimento de práticas sociais educativas não escolares como outra forma de 

remição de pena, como no caso de atividades de “natureza cultural, esportiva, de 

capacitação profissional, de saúde, dentre outras” (BRASIL, 2021a, artigo, 2º, II). 

 Além disso, a remição pela leitura agora é considerada para todas as pessoas 

privadas de liberdade (não só aquelas sem garantia de trabalho ou educação, ou 

que estejam em regime fechado ou semiaberto) que comprovarem a leitura, de 

alguma forma, sobre “qualquer obra literária, independentemente de 

participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados” (BRASIL, 

2021a, artigo 5º, grifo nosso). 

 Destacamos o trecho anterior, pois o CNJ traz verdadeira inovação ao 

reconhecer a possibilidade de leitura livre, autônoma, da pessoa presa, e de 

qualquer obra a que tenha acesso, sem necessariamente depender de lista de 

títulos aprovados previamente ou de livros que façam parte do acervo do sistema 

penitenciário. 

 O prazo de leitura foi mantido de acordo com o dispositivo antecessor, ou 

seja, de 21 a 30 dias, mas ganhou prazo de 10 dias para a realização do relatório de 

leitura, que será analisado por comissão de validação “considerando-se, conforme o 

grau de letramento, alfabetização e escolarização da pessoa privada de liberdade, a 

estética textual (legibilidade e organização do relatório), a fidedignidade (autoria) e 

a clareza do texto (tema e assunto do livro lido)” (BRASIL, 2021a, artigo 5º, §1º, 

grifo nosso). 
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 A resolução é clara no sentido de que “a validação do relatório de leitura não 

assumirá caráter de avaliação pedagógica ou de prova, devendo limitar-se à 

verificação da leitura” (BRASIL, 2021a, artigo 5º, §1º, III, grifo nosso). 

 Com isso, notamos a preocupação do CNJ para que o direito da remição seja 

estendido também às pessoas em fase de alfabetização, ou mesmo não 

alfabetizadas ou estrangeiras, uma vez que é autorizado o uso de audiobooks ou 

leitura entre pares, sendo as leituras validadas de forma oral ou outras formas de 

expressão, como desenhos e teatro (BRASIL, 2021a).  

 Outro ganho de notória importância diz respeito ao acervo bibliográfico das 

prisões, em que deve ser “assegurada a diversidade de autores e gêneros textuais, 

incluindo acervo para acesso à leitura por estrangeiros, sendo vedada toda e 

qualquer forma de censura”, havendo, inclusive, a presença de livros em braile, 

sendo que as formas de aquisição das obras não se restringe à compra pelo Poder 

Público, isto é, doações de pessoas físicas ou de empresas são permitidas (BRASIL, 

2021a, artigo 5º, §3º e 4º). 

 Feita a validação da leitura, o juiz responsável pela execução da pena do 

preso deverá remir 4 dias do tempo remanescente à sua conclusão, sendo que é 

necessário atender ao limite de 48 dias, no prazo de 12 meses (BRASIL, 2021a). 

 O que é importante destacar é que a Resolução reforça o direito de os presos 

cumularem a remição de pena pela leitura ou pelas outras práticas sociais 

educativas não escolares com o trabalho e educação (BRASIL, 2021a, artigo 7º). 

 Ratificando o entendimento quanto à remição de pena pela leitura, o 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) editou a Nota Técnica nº 72, em 22 

de setembro de 2021, para contemplar os avanços da Resolução 391 do CNJ e 

orientar o sistema penitenciário dos Estados quanto à sua aplicação, inclusive 

fornecendo modelo de relatório de leitura e de validação: 
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Figura 16 – Formulário para elaboração do relatório de leitura (CNJ) 
 

 
Fonte: BRASIL, 2021b, p.16. 

 

 Verificamos, portanto, que no espaço destinado para o desenvolvimento do 

relatório de leitura sequer existem linhas, fomentando, por sua vez, a criatividade e a 

liberdade de registro quanto à compreensão da obra da forma que seja possível ao 

preso: se alfabetizado a escrita; se não, o desenho.  

 Por sua vez, a nota técnica estabelece um modelo para a validação dos 

relatórios, sem haver qualquer característica avaliativa: 
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Figura 17 – Formulário padrão para validação dos relatórios (CNJ) 
 

 
Fonte: BRASIL, 2021b, p.17. 

 
 

 Notamos, portanto, a autonomia da verificação da leitura por parte do 

parecerista, que deve justificar apenas os itens que considerar ausentes no relatório, 

prática que fomenta, por sua vez, a validação/aprovação dos relatórios. 

 Nesse contexto, complementamos o cálculo realizado por Torres (2020) de 

forma a estimar o máximo de dias que podem ser remidos ao ano, considerando, 

pelo menos, três modalidades de remição de pena, em horários que se 

compatibilizem: 
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Tabela 10 – Cálculo estimado de remição de pena por três modalidades que se compatibilizem, 
acumulados durante 1 ano 

 

Dias trabalhados 252 

Dias remidos por trabalho 84 

  

Horas de estudo no 

calendário letivo 

800 

Dias remidos por estudo 67 

Dias considerados pelo 

bônus de formatura  

22 

  

Livros lidos 12 

Dias remidos pela leitura 48 

  

Total de dias remidos em 1 

ano 

221 

Fonte: Autor. 
 

 Infelizmente, o expressivo número de dias de remissão, embora possível, 

ainda é realidade para poucas pessoas presas. Embora com a resolução a leitura de 

livros não mais dependa de um projeto que os ofereça, sendo possível a leitura 

autônoma, as atividades laborais e de estudo ainda dependem de oferta, que são 

pequenas em face da demanda. 

 Entendemos, portanto, que a remição de pena, de modo geral, é um instituto 

subversivo à lógica do sistema carcerário brasileiro. Como já demonstramos, o 

cárcere, na maioria das vezes, é um ambiente em que se busca a efetivação do “não 

direito”, embora a legislação faça um esforço para estabelecê-los. Assim, por ser um 

benefício inserido nesse contexto é que identificamos sua aplicabilidade muitas 

vezes seletiva, embaraçosa, burocrática e censurada, como já discutimos e ainda 

reforçaremos adiante.   
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3.2 O Estado de São Paulo e a Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel 

(FUNAP)  

 

 Prezando pela objetividade e observando aos interesses desse trabalho, 

passaremos a compreender como se desenvolvem as demandas prisionais no 

Estado de São Paulo, já que o caso em análise está imerso nesse contexto.   

 A Constituição Federal determina que “compete à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: direito tributário, financeiro, 

penitenciário, econômico e urbanístico (...)” (BRASIL, 1988, artigo 24, I, grifo 

nosso). Isto é, a União em primeiro lugar e, os Estados, de modo secundário, 

poderão legislar sobre a temática penitenciária. 

 Por esse motivo é que afirmam no Brasil existirem “diversos sistemas 

penitenciários” (NEVES e SILVA, 2020, p. 99). Enquanto a Lei de Execução Penal, 

editada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República 

estabelece os parâmetros mínimos a serem observados no cárcere brasileiro, cada 

Estado pode criar novas disposições que atendam às suas demandas e orçamento, 

desde que não haja conflito com o que foi disposto pela União. 

 É nesse sentido, por exemplo, que o Estado de São Paulo, para atuar em 

conjunto com seu Departamento dos Institutos Penais do Estado (DIPE), hoje sua 

Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), instituiu a “Fundação Estadual de 

Amparo ao Trabalhador Preso”, estabelecendo que  

 
Artigo 3º - A Fundação terá por objeto contribuir para a recuperação social 
do preso e para a melhoria de suas condições de vida, através da 
elevação do nível de sanidade física e moral, do adestramento 
profissional e do oferecimento de oportunidade de trabalho remunerado, 
propondo-se, para tanto, a: 
I - concorrer para a melhoria do rendimento do trabalho executado pelos 
presos; 
II - oferecer ao preso novos tipos de trabalho, compatíveis com sua situação 
na prisão; 
III - proporcionar a formação profissional do preso, em atividades de 
desempenho viável, após a sua liberação; 
IV - concorrer para a laborterapia, mediante a seleção vocacional e o 
aperfeiçoamento profissional do preso; 
V - colaborar com o Departamento dos Institutos Penais do Estado - DIPE, e 
com outras entidades, na solução de problemas de assistência médica, 
moral e material ao preso, à sua família, bem como à família da vítima do 
delito; 
VI - concorrer para o aperfeiçoamento das técnicas de trabalho, com vistas 
à melhoria, qualitativa e quantitativa, da produção dos presídios, com a 
elaboração de planos especiais para as atividades industriais, agrícolas e 
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artesanais, promovendo a comercialização do respectivo produto, com 
sentido empresarial; 
VII - promover estudos e pesquisas relacionados com seus objetivos e 
sugerir, se for o caso, aos poderes públicos competentes, medidas 
necessárias ou convenientes para atingir suas finalidades; 
VIII - apoiar as entidades públicas ou privadas que promovam ou incentivam 
a formação ou aperfeiçoamento de pessoal penitenciário; 
IX - desempenhar outros encargos que visem à consecução de seus fins. 
(SÃO PAULO, 1976). 

 

 A Fundação do Estado passou a denominar-se “Prof. Dr. Manoel Pedro 

Pimentel” em 1994 (SÃO PAULO, 1994) e conta hoje com diversos programas que 

visam atender as disposições de sua Lei Organizacional, isto é, mostra-se “focada 

na reintegração social da pessoa privada de liberdade, por meio do desenvolvimento 

de seu potencial como indivíduo e cidadão”, como se definem. Para isso, contam 

com programas de desenvolvimento humano e cultural; educação para o trabalho e 

cidadania, formação em nível superior no sistema prisional; incentivo à leitura – 

projeto lendo a liberdade; assistência jurídica suplementar; alocação de mão de 

obra; capacitação profissional; e escola de empreendedorismo em arte70.   

 Encontramos na Secretaria da Administração Penitenciária um organograma 

que demonstra as relações hierárquicas entre Estado e FUNAP: 

 

Figura 18 – Parte do organograma da SAP 

 
Fonte: SAP. Disponível em: 

<http://www.sap.sp.gov.br/download_files/pdf_files/organograma_sap_2020.pdf>. Acesso em: 14 mar. 
2022. 

 

 Na sequência do organograma encontram-se as coordenadorias regionais 

que administram as unidades prisionais e seus departamentos em todos os cantos 

do Estado de São Paulo. O que nos chama atenção é que a FUNAP se encontra 

posicionada antes mesmo do gabinete do secretário, demonstrando que é 

 
70 Informações disponíveis em: <http://www.funap.sp.gov.br/>. Aba “Programas”. Acesso em: 14 mar. 
2022. 
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autoridade e possui autonomia na propositura das atividades que se compromete a 

desenvolver. 

 É válido destacar que a competência legislativa concorrente entre Estado e 

União se limita às questões administrativas do sistema penitenciário, uma vez que 

os direitos atribuídos ao público-alvo do sistema são disciplinados pelos códigos 

Penal e Processual Penal, isto é, de forma privativa da União (BRASIL, 1988, artigo 

22, I). 

 A exemplo disso, podemos citar a lei do Estado de São Paulo nº 16.648 de 11 

de janeiro de 2018, que buscava instituir “no âmbito dos estabelecimentos 

carcerários das comarcas do Estado, a possibilidade de remição da pena pela 

leitura” (SÃO PAULO, 2018, preâmbulo). 

 Com isso, o Estado acolhia, formalmente, a recomendação nº 44 do CNJ e 

passava a obrigar sua aplicabilidade nas penitenciárias de São Paulo, mas havia 

algumas limitações em seu texto, como por exemplo, a necessária alfabetização dos 

presos para participarem das oficinas de leitura (SÃO PAULO, 2018, artigo 2º), bem 

como, estabelecia favoritismo religioso, ao determinar que, especificamente, a Bíblia 

poderia ser livro passível de remição de pena: 

 
Sendo a Bíblia a obra literária escolhida, esta será dividida em 39 (trinta e 
nove) livros segundo o Velho Testamento e 27 (vinte e sete) livros 
integrantes do Novo Testamento, considerando-se assim a leitura de cada 
um destes livros como uma obra literária concluída. (SÃO PAULO, 2018, 
artigo 2º, parágrafo único). 
 

 Entretanto, pela remição de pena constituir um direito e benefício da pessoa 

presa, é matéria legislativa que apenas a União pode editar. Por essa razão, o 

Procurador-geral de Justiça de São Paulo, ingressou com Ação Direta de 

Inconstitucionalidade em face da referida Lei estadual em 19 de agosto de 2019, 

gerando o processo número 2182765-41.2019.8.26.0000 do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, que julgou procedente a ação em 29/01/2020 (p. 282-304), 

anulando, assim, o dispositivo estadual da remição de pena pela leitura. 

 Dessa forma, observamos que a lei Estadual vigorou por 2 anos (entre janeiro 

de 2018 e 2020), e, nesse período, estariam os juízes vinculados em seu 

reconhecimento. Quando a lei foi anulada, a remição de pena pela leitura no Estado 

de São Paulo, voltou a ser regulada, a princípio, pela Recomendação do CNJ que, 
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por apenas sugerir a forma de remição, não obrigava os juízes a aceitá-la, como já 

comentamos, e agora, pela Resolução 391/2021. 

 Assim, no Estado de São Paulo, a FUNAP, por ser a instituição que se 

compromete com a gestão de todas as atividades de reintegração social no âmbito 

das prisões, editou portarias que recepcionam a remição de pena por leitura, mas 

que em certa medida contrariam o disposto pelo CNJ e pelo DEPEN, órgãos 

nacionais, que possuem competência hierárquica superior à FUNAP, na adoção de 

formas de trabalho no Poder Judiciário e do sistema penitenciário. Vejamos. 

 Quanto à leitura livre (Portaria 72/00/2021), a FUNAP entende como aquela 

realizada  

 
nas salas de leitura por meio do empréstimo de livros do acervo das 
Unidades Prisionais, sob a gestão de monitores de apoio (reeducandos) 
contratados e remunerados pela FUNAP para a organização do acervo 
literário e o controle de empréstimos às pessoas privadas de liberdade, 
privilegia o fomento e o desenvolvimento do hábito da leitura para melhor 
formação pessoal, cultural, profissional e social dos reeducandos [grifo 
nosso].71 
 

 Mas prevê sua existência apenas  

 
mediante adesão formal da direção das UP [Unidades Prisionais] ou dos 
HCTP [Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico], dos órgãos ou 
entidades em parceria, das pessoas voluntárias em atuar nas atividades, 
bem como das PPL [Pessoas Privadas de Liberdade] às ações vinculadas 
ao programa, conforme modelos estabelecidos pela FUNAP. (SÃO PAULO, 
2021a, artigo 4º, § 1º). 
 

 Ou seja, não havendo adesão da Unidade Prisional ao programa ofertado 

pela FUNAP, o direito de remição de pena pela leitura será negligenciado ao preso. 

Na hipótese de adesão ao programa, a FUNAP estipula as regras de sua realização, 

dissonantes daquelas conhecidas em âmbito nacional. 

 Estabelece, por sua vez que é “vedada a elaboração do RL [Relatório de 

Leitura] nos pavilhões habitacionais ou em ambientes sem a supervisão direta de 

servidores da administração penitenciária ou da FUNAP” (SÃO PAULO, 2021a, 

artigo 4º, § 4º), ou seja, atribui expressamente a característica avaliativa do relatório, 

algo que, como vimos, o CNJ e o DEPEN condenam. 

 Vejamos o modelo de relatório de leitura estabelecido pela FUNAP: 

 
 

71 Disponível em: <http://www.funap.sp.gov.br/index.php/projeto-de-leitura-livre-nas-prisoes/>. Acesso 
em: 14 mar. 2022. 
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Figura 19 – Relatório de Leitura proposto pela FUNAP 
 

 
Fonte: SÃO PAULO, 2021a, anexo 01 do documento. 

 
 

 Identificamos, portanto, características que afrontam diretamente ao disposto 

pelo CNJ (fig. 16, p. 133), uma vez que equipara o relatório de validação a 
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avaliações formais, tanto que pressupõe a existência de um “aplicador”, que “deverá 

ler (em voz alta) as orientações abaixo ao leitor”, estabelece o tempo de 60 minutos 

para sua elaboração (SÃO PAULO, 2021a, anexo 01 do documento) e, pela 

existência de linhas, condiciona que todos escrevam seus relatórios, 

impossibilitando de outras formas de demonstração de leitura, como no caso dos 

analfabetos.  

 Ademais, o trabalho dos pareceristas é bastante complexo, uma vez que 

devem ser preenchidos dois formulários de validação da leitura: um que contemple o 

solicitado pelo CNJ (SÃO PAULO, 2021a, anexo 2 do documento), e um paralelo, 

que será enviado mensalmente à FUNAP para, a priori, “tabulação e elaboração de 

estudos dobre o programa” (SÃO PAULO, 2021a, artigo 8º, § 2º e anexo 3 do 

documento). 

 Esse segundo relatório de validação, nomeado pela FUNAP como “Relatório 

de Validação Qualitativa de Leitura”, estabelece que além dos itens descritos pelo 

CNJ, quais sejam, estética textual, fidedignidade e clareza do texto, devem ser 

observados “parâmetros de validação qualitativa da leitura das obras empregadas 

no programa”, que serão contabilizados e, a partir da quantidade de parâmetros 

validados, terá um conceito atribuído pelo validador (SÃO PAULO, 2021a, artigo 8º, 

§ 2º). 

 Vejamos o modelo proposto pela FUNAP quanto ao formulário de validação 

qualitativa de leitura (fig. 20). 
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Figura 20 – Formulário de validação qualitativa da leitura proposto pela FUNAP – página 01 
 

 
Fonte: SÃO PAULO, 2021a, anexo 03 do documento – página 01. 
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Figura 21 – Formulário de validação qualitativa da leitura proposto pela FUNAP – página 02 
 

 
Fonte: SÃO PAULO, 2021a, anexo 03 do documento – página 02. 

 

 Não sabemos ao certo a real intenção da FUNAP na solicitação desse 

segundo relatório: se alimentar banco de dados para tabulação e estudos, como 

afirmam, ou para, de forma implícita, servir de suporte aos pareceristas para, a partir 
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dele, definirem se estão presentes os itens solicitados pelo CNJ para aprovação do 

relatório de leitura.  

  De uma forma ou de outra, determinada prática mostra-se irregular pois, 

independentemente do objetivo atribuído pela FUNAP, ao elaborar o segundo 

relatório, o parecerista estará voltado ao preenchimento de tais parâmetros que, 

direta ou indiretamente, condicionarão a análise do relatório. 

 Isso porque os sete parâmetros são contabilizados para determinar se a 

leitura está apta “com louvor”: quando se somam os sete; apta, de 3 a 6 parâmetros 

válidos; e inapta, quando se somam até 2 parâmetros (SÃO PAULO, 2021a, artigo 

8º, § 3º).  

 Ademais, embora a FUNAP demonstre “repulsa a qualquer comportamento 

ou ato censurador”, atribui à comissão de validação dos relatórios de leitura a 

atividade de “colaborar com a administração penitenciária para a realização da 

curadoria do acervo literário existente nas UP e nos HCTP” (São Paulo, 2021a, 

artigo 5º, § 1º, II, grifo nosso), afirmando que “as atividades de curadoria do acervo 

literário visam à formação de um conjunto eclético de obras literárias capaz de 

atender aos mais diversos anseios dos Leitores, observado o seu grau de 

letramento, alfabetização e escolarização” (SÃO PAULO, 2021a, artigo 5º, § 3º, 

grifo nosso). 

 A comissão de validação,  

 
No exercício do apoio à curadoria, poderá propor à direção da UP ou do 
HCTP a inclusão de obras para melhor atender às ações do Programa, 
bem como o desbastamento do acervo literário existente para a 
manutenção e o remanejamento de exemplares entre itens ativos e 
inativos. (SÃO PAULO, 2021a, artigo 5º, § 4º, grifo nosso). 
 

 Nesse sentido, observamos mais uma afronta ao disposto pelas regras 

nacionais. Enquanto o CNJ assegura “a diversidade de autores e gêneros textuais, 

incluindo acervo para acesso à leitura por estrangeiros, sendo vedada toda e 

qualquer forma de censura” (BRASIL, 2021a, artigo 5º, § 4º), a FUNAP deixa 

explícita a possibilidade de manejo de obras para o arquivo, tornando inativas ao 

consumo dos presos, por uma comissão de validação que será formada por sete 

membros, das quais quatro vagas (a maioria) são, obrigatoriamente, do próprio 

sistema penitenciário e FUNAP, enquanto as outras três vagas são destinadas a 

“pessoas voluntárias da sociedade” (SÃO PAULO, 2021a, artigo 6º). 



145 
 

 Isto é uma porta de entrada à censura de obras indesejadas pelo sistema, ou 

à criação de lista de livros autorizados para a remição de pena, posicionamento 

ratificado quando analisamos a proposta de remição de pena pela leitura em clubes, 

estabelecida pela portaria 77/00/2021 da FUNAP, que não altera as disposições já 

analisadas quanto à existência e aceite do projeto, relatório de leitura, formulários de 

validação e curadoria de obras. A portaria 77/00/2021, formalmente, informa que 

apenas estabelece a possibilidade de leitura dirigida. 

 Nesse caso, a FUNAP entende  

 
promover a oportunidade de inclusão, por meio do fomento à leitura dirigida, 
privilegiando o desenvolvimento da escrita e do hábito da leitura, o 
aprimoramento da formação pessoal, cultural, profissional e social, 
proporcionando também a possibilidade de remição de pena pela leitura. Os 
“Clubes de Leitura” são organizados e orientados pela mediação, que indica 
o acervo de livros que será utilizado. Concebido preferencialmente às 
pessoas privadas de liberdade não contempladas pela oferta de vagas para 
o exercício do trabalho ou do estudo.72 
 

 Para os clubes de leitura, pressupõe-se, dentre outras formas, a existência de 

grupos voluntários que ofertem a oficina de leitura coletiva, fornecendo as obras em 

quantidade suficiente para o grupo de leitores e exerçam ainda as funções de 

mediadores de leitura e/ou pareceristas dos relatórios de validação (SÃO PAULO, 

2021b). 

 É nesse contexto que se inserem, por exemplo, os projetos “Remição em 

Rede”, “Leitura: um convite à liberdade” e “Liberdades Poéticas”, já que a FUNAP 

centralizou o estabelecimento de Termos de Cooperação Técnica com grupos 

voluntários e é quem regulamenta suas ações. Sem a parceria firmada com a 

Fundação, não é possível ofertar oficinas de leitura nas prisões paulistas. 

 Durante a realização dessa pesquisa, pudemos experimentar, por meio de 

relação direta com a FUNAP, como se daria a formalização de uma parceria para a 

oferta de clubes de leitura, pois tentamos renovar a parceria firmada em 2020 entre 

a Penitenciária Feminina da Capital (PFC) e o grupo que articulava o projeto de 

remição de pena por leitura denominado “Liberdades Poéticas”, hoje Associação 

Liberdades Poéticas, composto por voluntários oriundos de universidades, de 

secretarias, além de profissionais liberais, como advogados e psicólogos. 

 
72 Disponível em: <http://www.funap.sp.gov.br/index.php/clubes-de-leitura-2/>. Acesso em: 14 mar. 
2022 
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 Foram sete meses de tratativas para a formalização do Termo de Cooperação 

Técnica (de abril/2021 a novembro/2021). A princípio, podíamos editar as cláusulas 

existentes e propor outras mas, com a publicação das portarias 72 e 77/00/2021, um 

novo documento nos foi enviado, que contemplava apenas o preenchimento das 

informações necessárias. 

 O Termo de Cooperação Técnica exigia anuência do grupo voluntário às 

cláusulas de oferta de remição de pena por leitura, nos termos das portarias 

editadas que, em grande parte, confrontam o disposto pelo CNJ e DEPEN, 

sobretudo, pelo necessário estabelecimento de lista prévia de títulos a serem 

trabalhados durante o ano, como condição indispensável à formalização do termo, 

que assim dizia: 

 
O acervo de obras do Projeto “Liberdades Poéticas” será formado pela 
produção literária nacional e estrangeira, impressa em forma de livros, 
ordinariamente no idioma nacional e extraordinariamente no idioma da 
pessoa privada de liberdade, desde que seja possível a mediação e a 
avaliação dos resultados do processo de ensino-aprendizagem. 
 
A escolha das obras indicadas será feita previamente ao início do 
processo de capacitação dos mediadores e dos avaliadores envolvidos no 
projeto e será comunicada a todos os partícipes. 
 
O acervo será formado tendo como fundamento a inclusão de temáticas 
relacionadas à proteção da vida, da integridade física e da dignidade 
da pessoa humana, ao respeito à diversidade, à preservação do meio 
ambiente e à cultura da não violência, entre outros correlatos. 
 
O processo de escolha do acervo ainda levará em conta o respeito à 
multidisciplinaridade dos temas abordados e à diversidade de autores 
e de obras, garantindo-se assim a repulsa a qualquer comportamento 
ou ato censurador. 
 
O acervo, objeto deste instrumento, será formado por 10 (dez) títulos, com 
21 (vinte e um) exemplares de cada obra disponibilizada pela “Liberdades 
Poéticas” para os Clubes de Leitura, destinados a 01 (um) mediador de 
leitura e a 20 (vinte) Leitores/Alunos, a saber: 
 
1. OBRA 01, nome do autor; 
 
2. OBRA 02, nome do autor; 
 
3. OBRA 03, nome do autor; 
 
4. OBRA 04, nome do autor; 
 
5. OBRA 05, nome do autor; 
 
6. OBRA 06, nome do autor; 
 
7. OBRA 07, nome do autor; 
 
8. OBRA 08, nome do autor; 
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9. OBRA 09, nome do autor; 
 
10. OBRA 10, nome do autor. (ACERVO PESSOAL, 2021, p. 5-6, grifo 
nosso). Ver anexo da tese nº 01. 
 

  Diante da burocracia imposta pela FUNAP na formulação das parcerias para 

a oferta de clubes de leitura que objetivassem a remição de pena, bem como a 

afronta direta aos dispositivos do CNJ, muitos grupos se viram obrigados a deixar de 

oferecer seus projetos nas penitenciárias do Estado de São Paulo, por não 

compactuarem com as regras estabelecidas pela FUNAP, movimentando, inclusive, 

um posicionamento público pela revogação da portaria 77/00/202173. 

 Até o presente momento não há modificações na portaria da FUNAP, fazendo 

com que a demanda pela remição, que já era grande, fique ainda maior, como 

veremos a seguir. 

  

3.3 Análise do contexto prisional paulista 

 

 O Estado de São Paulo possui, atualmente, 179 unidades prisionais, sendo 

88 penitenciárias, 49 centros de detenção provisória, 16 centros de progressão 

penitenciária, 22 centros de ressocialização, 01 unidade de regime disciplinar 

diferenciado e 03 hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Cinco unidades 

prisionais encontram-se em construção74, distribuídas, geograficamente, em todo o 

Estado, como podemos observar na imagem abaixo, onde estão destacadas as 

regiões com algum estabelecimento prisional:  

 

 

 
73 Assinam o manifesto contra a portaria da FUNAP os seguintes grupos: Associação Liberdades 
Poéticas, Ação Educativa, Defensoria Pública de São Paulo – Núcleo Especializado de Situação 
Carcerária, Remição em Rede, Observatório dos Direitos Educativos da População Carcerária- 
Unifesp, Conectas Direitos Humanos, A Tenda das Candidatas, Associação de Leitura do Brasil, 
Cenpec, Clínica Poiesis, Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB/SP, Fio.de.Contas 
Produções Culturais, Geledés Instituto da Mulher Negra, Grupo de Estudos e Pesquisas Em 
Educação Moral (GEPEM), IBEAC – Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, Instituto 
Emília, Jasmim Produção Cultural, Rede LEQT – Leitura e Escrita de Qualidade para Todos, Ubuntu 
– Leitores e leituras, Unidade Escolar Alberto Leal Nunes, Universidade de São Paulo – USP, 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Disponível em: 
<https://acaoeducativa.org.br/editoriais/posicionamento-publico-pela-revogacao-da-portaria-n-077-
000-2021-da-funap/>. Acesso em: 15 mar. 2022. 
 
74 Informações disponíveis em: <http://www.sap.sp.gov.br/>. Acesso em: 15 mar. 2022. 
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Figura 22 – Unidades Prisionais do Estado de São Paulo 
 

 
Fonte: Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo. Disponível em: 

<http://www.sap.sp.gov.br/>. Clicar em “Unidades Prisionais” e “Categorias”. Acesso em: 15 mar. 
2022.  

 

 Por São Paulo adotar nomenclaturas em grande parte diferentes daquelas 

estabelecidas pela Lei de Execução Penal, mostra-se necessária a definição dos 

estabelecimentos para maior compreensão de suas funções. 

 Nesse sentido, as penitenciárias são as prisões destinadas aos presos que 

cumprem pena em regime fechado, como já observamos anteriormente. Os centros 

de detenção provisória destinam-se às pessoas presas que aguardam julgamento, 

isto é, para prisões provisórias ou temporárias. Por sua vez, os centros de 

progressão penitenciária são aqueles que abrigam presos que cumprem pena em 

regime semiaberto (considerado pela LEP como colônia agrícola ou industrial). Já os 

centros de ressocialização abrigam “presos primários e de baixa periculosidade”75 

tanto do regime fechado quanto do semiaberto (não previsto pela LEP).  

 O regime disciplinar diferenciado é aquele que abriga o preso provisório ou 

condenado, que pratica, enquanto encarcerado, crime doloso, falta grave ou 

“ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas”, com características próprias 

de privação de liberdade ainda mais severo que o habitual (BRASIL, 1984, artigo 
 

75 Informações disponíveis em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/saiba-a-diferenca-
entre-cdp-cpp-crp-e-penintenciaria-compacta/>. Acesso em: 15 mar. 2022. 
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52). Por ser um regime e, via de regra, não uma nova pena, pela LEP, poderia haver 

seu cumprimento na mesma unidade prisional em que o preso se encontra, mas 

como vimos, São Paulo possui uma unidade prisional exclusiva para atender a esse 

regime. 

 Os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico são as unidades do sistema 

carcerário que abrigam as pessoas que cumprem medida de segurança, por serem 

considerados inimputáveis ou semi-imputáveis76 aos olhos da Lei, isto é, não se trata 

de uma punição pelas infrações que cometeram, mas de uma internação ou 

frequência periódica ao estabelecimento, para a realização de tratamento que, assim 

como uma pena, resguarda um lapso temporal.   

 Após esse pequeno contexto numérico e característico, para compreender a 

dimensão carcerária do Estado de São Paulo, apresentaremos, a seguir, dados que 

se relacionam de alguma forma com a remição de pena pela leitura, uma vez que é 

o assunto diretamente ligado ao nosso estudo de caso.  

 Entretanto, é fundamental ressaltar que essas análises não contemplam as 

práticas previstas na Resolução 391 do CNJ, uma vez que ela passou a produzir 

seus efeitos a partir de maio de 2021, enquanto as informações são de fevereiro de 

202077. 

  Nesse caso, o que regulamentava as práticas de remição de pena ao tempo 

dos dados era a Recomendação 44 do CNJ, que não contemplava a leitura 

autônoma do preso, como vimos, exigindo presença de grupos voluntários que 

ofertassem as rodas de leitura dentro das prisões. 

 Assim temos algumas constatações quanto aos números de 2020: (01) 

refletem o contexto pré-pandemia; (02) não representam o tempo presente pois, com 

o distanciamento social foram suspensas as atividades de remição de pena pela 

leitura, em um tempo que a leitura autônoma não era validada como remição; (03) 

não representam a atualidade, já que muitos grupos deixaram de atuar nas prisões 

de São Paulo, dada necessidade de firmar o Termo de Cooperação Técnica com a 

FUNAP, que contraria em muitos pontos o que o CNJ e o DEPEN estabeleceram, 

 
76 Vide artigos 26, 97 e 98 do Código Penal. (BRASIL, 1940). 
 
77 Os dados foram obtidos por meio da participação deste pesquisador no Fórum Permanente de 
Reflexões e Debates Sobre o Sistema Penitenciário e Carcerário no Estado de São Paulo, órgão do 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CONDEPE). Foram inseridos na tese 
mediante autorização expressa do CONDEPE e encontra-se no anexo 02 da tese. As referências a 
esse documento serão citadas pela indicação “SÃO PAULO, 2020a”. 
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como comentamos; e (04) o quantitativos de pessoas que participam da remição de 

pena por leitura tende a, atualmente, ser menor do que em 2020 pois, embora a 

Resolução 391 do CNJ permita a leitura autônoma para a remição de pena, sem a 

presença dos grupos voluntários, não há mais o incentivo desses para com a leitura 

das obras. 

 Assim, podemos afirmar o descaso a que os encarcerados de São Paulo 

estão sujeitos78, sobretudo, por parcela dessa população sequer ter acesso às 

bibliotecas prisionais, bem como pelo crescimento de demanda reprimida pela 

remição de pena por leitura.  

 Conforme já observamos, a Lei considera obrigatória a existência de 

bibliotecas nas prisões (BRASIL, 1984) de modo a fomentar a educação, leitura e 

escrita. Nesse sentido, podemos considerar que o livro é a única mídia incentivada 

dentro do sistema carcerário, já que televisores, rádios e jornais, embora 

autorizados, dependem da aquisição própria do preso, geralmente com ajuda de 

familiares. Os smartphones são proibidos, assim como os computadores de uso 

pessoal. 

 Todavia, constatamos que, em 2020, havia 148 bibliotecas fixas no Estado de 

São Paulo, sendo que 3 delas encontravam-se em Hospitais de Custódia (por não 

haver cumprimento de pena nesses estabelecimentos, não há oferta de remição de 

pena).  

 Existiam também bibliotecas itinerantes que operam em 07 centros de 

detenção provisória na coordenadoria “COREVALI” (Vale do Paraíba e Litoral) da 

SAP que, embora não seja apresentada sua quantidade, consideramos o seu 

máximo, isto é, uma para cada unidade, mais bem demonstradas no gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
78 Aqui não adentrarmos em outros aspectos como superlotação, alimentação, higiene, saúde, dentre 
outros que, como vimos nas seções anteriores, são problemas crônicos do cárcere brasileiro. 
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Gráfico 07– Presença de bibliotecas nos presídios paulistas 
 

 
Fonte: Autor. Baseado nos dados de SÃO PAULO, 2020a, questão 01. 

 

 Observamos, portanto, a presença de bibliotecas fixas em 83% dos 179 

estabelecimentos prisionais do Estado de São Paulo enquanto 4% são itinerantes. 

Portanto, 87% das unidades prisionais do Estado possuem bibliotecas, sendo que a 

LEP torna obrigatória sua presença em todo o sistema prisional brasileiro.  

 Nesse sentido, 11% das prisões paulistas estão sem qualquer tipo de fomento 

ao acesso de livros79, e 2% das prisões não se têm informação, dada a inauguração 

de 03 unidades prisionais entre os anos de 2020 e 2022, não contempladas nos 

documentos analisados. 

 Comparando esses dados com o levantamento da população carcerária, 

realizado pelo DEPEN no período de janeiro a junho de 202080, que corresponde ao 

tempo das informações que estamos analisando, constatamos que havia 28.715 

pessoas presas no Estado sem acesso às bibliotecas, enquanto 190.194 pessoas 

conseguiam frequentar as bibliotecas nos presídios onde cumpriam pena81. 

 
79 No caso de unidades prisionais sem bibliotecas, o acesso aos livros fica por conta exclusiva da 
doação dos familiares do preso ou de outros custodiados. 
 
80 Total de 218.909 pessoas presas em celas físicas no Estado de São Paulo, excluindo os presos 
que estão sob custódia das polícias judiciárias, batalhões de polícias e bombeiros militares. Dados do 
SISDEPEN, disponíveis em: <https://bityli.com/Ppsgp>. Acesso em: 15 mar. 2022. Busca por 
“informações gerais”, tela 02, filtrar pelo Estado de São Paulo. 
 
81 Cálculo baseado em SÃO PAULO, 2020a, questão 03. 

83%

4%

11% 2% Bibliotecas fixas

Bibliotecas itinerantes

Unidades prisionais sem bibliotecas
(fixas ou itinerantes)

Unidades prisionais sem informação
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 Em sentido complementar, quanto aos estabelecimentos prisionais do Estado 

de São Paulo com bibliotecas, sejam fixas ou itinerantes (155 unidades), 

identificamos que em 72% delas era possível a prática da Remição de Pena por 

Leitura. No entanto, em 28% das unidades prisionais, embora contassem com 

bibliotecas, essa modalidade de remição de pena ainda não era praticada:  

 

Gráfico 08 – Presídios com bibliotecas e a prática da remição de pena por leitura 
 

 
Fonte: Autor. Baseado nos dados de SÃO PAULO, 2020a, questão 03. 

 

 Ainda segundo os dados da Secretaria da Administração Penitenciária de 

2020 (anexo 02 da tese, questões 2 e 3), os projetos de Remição de Pena por 

Leitura estavam em fase de implantação em mais 06 unidades prisionais do Estado.  

 Esse dado, todavia, suscita dúvidas, pois o cenário da pandemia da Covid-19, 

desde março de 2020, no Brasil, instalou o distanciamento social, inclusive nas 

prisões. Nesse sentido, a reflexão que levantamos é: como estavam sendo 

implantados os projetos, sem que os grupos pudessem executar as oficinas de 

leitura?  

 Com o impedimento da entrada nas prisões de grupos voluntários que 

atuavam nos projetos de remição de pena por leitura, como o Liberdades Poéticas, 

determinada possibilidade de remição permaneceu parada por, pelo menos, 2 anos, 

uma vez que naquele tempo ainda não era possível a remição de pena pela leitura 

autônoma, novidade da Resolução 391 do CNJ que, embora seja de maio 2021, foi 

72%

28% Possibilitam a Remição de Pena
por Leitura

Embora tenham bibliotecas, não
possibilitam a Remição de Pena
por Leitura
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regulamentada para as prisões de São Paulo pela FUNAP apenas em outubro de 

2021, para início provável em 2022. 

 Ademais, o cenário mais incoerente encontra-se na análise do número de 

custodiados que, embora cumprissem pena em estabelecimentos com biblioteca e 

autorização para a prática da Remição de Pena por Leitura, não participavam 

desses projetos: 

 

Gráfico 09 – População carcerária paulista com acesso a bibliotecas e à prática da remição de pena 
por leitura 

 

 
  Fonte: Autor. Baseado nos dados de SÃO PAULO, 2020a, questão 03. 

 

 Em números, isso significa que 162.630 pessoas emprisionadas com acesso 

às bibliotecas prisionais eram afetadas, desnecessária e diretamente, pela ausência 

de práticas de Remição de Pena por Leitura. Apenas 14% da população carcerária 

paulista (considerando o levantamento do DEPEN de 2020), isto é, 27.564 pessoas 

participavam da Remição de Pena por Leitura em estabelecimentos que a 

autorizavam e recepcionavam os grupos voluntários.  

 Havia também uma distribuição pouco homogênea quanto à oferta e 

demanda pela remição de pena por leitura, isto é, enquanto em alguns presídios a 

SAP informa que todos participavam dessa modalidade de remição, em outros nem 

1% de sua população tinha essa oportunidade.  

 Elaboramos a tabela abaixo para demonstrar essa afirmação em uma 

amostra de 10% do universo prisional paulista (18 unidades) e destacamos em 

vermelho os menores índices: 

86%

14%
População Carcerária do Estado
de São Paulo que tem acesso a
bibliotecas em seus presídios,
mas não participam de projetos
de Remição de Pena por Leitura

População Carcerária do Estado
de São Paulo que tem acesso a
bibliotecas em seus presídios e
participam de projetos de
Remição de Pena por Leitura
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Tabela 07 – Amostra de acesso à remição de pena pela leitura 
 

Unidade Prisional Vagas da 

unidade 

prisional 

População 

carcerária 

Presos 

com 

acesso à 

biblioteca 

Presos com 

acesso à 

remição pela 

leitura 

     

Penitenciária de Iperó 1.851 2.975 2.654 20 

CDP Campinas 822 2.322 2.322 20 

Penitenciária I de Tremembé 1.465 2.096 2.096 20 

Penitenciária II de Guareí 844 2.082 2.082 20 

Penitenciária II de Potim 1.063 2.071 2.071 10 

Penitenciária de Franco da 

Rocha I 

1.022 1.991 1.991 20 

Penitenciária de Franca 847 1947 1947 1935 

Penitenciária de Cerqueira 

Cesar 

847 1.892 1.892 1.883 

Penitenciária I de Potim 844 1.880 1.880 10 

Penitenciária de Serra Azul I 853 1.868 1.868 1.855 

Penitenciária II de Balbinos 844 1.833 1.833 1.813 

CPP Jardinópolis 1.080 1.724 1.724 1.688 

CDP Taubaté 844 1.457 1.457 13 

CDP Hortolândia 844 1.332 1.332 9 

Penitenciária II de Avaré 918 986 986 933 

CDP Serra Azul 856 562 562 554 

CR de Avaré 214 216 216 216 

CR de Ourinhos 123 129 129 129 

Fonte: Autor. Baseado nos dados de SÃO PAULO, 2020a, questão 03. Quantitativo de vagas 
disponível em: <http://www.sap.sp.gov.br/ >. Acesso em: 15 mar. 2022.  

 

 Observamos, por exemplo que, enquanto nas penitenciárias de Potim II e 

Iperó, era mais ou menos, 0,5% de sua população carcerária que participava de 

atividades de remição de pena (0,48% e 0,67%, respectivamente), na penitenciária 
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de Balbinos, eram 98%82, chegando a 100% nos centros de ressocialização de 

Avaré e Ourinhos.  

 Tais números nos permitem afirmar a diferença de condições das prisões e 

tratamento de seus encarcerados, dentro do mesmo Estado. Enquanto quem 

cumpria sua pena na penitenciária de Balbinos, por exemplo, teria plena condição de 

praticar a remição de pena pela leitura, aqueles que foram destinados à 

penitenciária de Potim II provavelmente não teriam acesso a esse direito. 

 Ademais, podemos também cogitar que as diretorias dos presídios com baixo 

índice de remição de pena por leitura talvez ainda resistissem ao reconhecimento 

desse direito, enquanto eram reguladas pela Recomendação do CNJ, ou que o 

voluntariado que impulsionava as oficinas de leitura era pequeno, enquanto a 

demanda mostrava-se inversamente proporcional. 

 Também podemos acreditar que os baixos índices eram provenientes dos 

rigorosos critérios de seleção dos presos que poderiam participar da remição de 

pena por leitura já que, conforme informações da SAP,  

 
Para participar dos projetos de remição de pena pela leitura, além da 
manifestação de interesse, o preso necessita ter as competências de 
leitura e escrita necessárias para a execução das atividades e da 
elaboração do trabalho final, possuindo condições de fazer uma resenha 
segundo os critérios estipulados (...) Por fim, o preso que apresentar 
aptidão e grau de instrução condizente à finalidade do programa, será 
submetido a análise da Diretoria de Segurança e Disciplina, que avaliará 
seu perfil e conduta carcerária. (SÃO PAULO, 2020a, questão 04, grifo 
nosso). 
 

 Assim, percebemos que os requisitos para acesso ao direito de remição de 

pena por leitura, que já se encontrava reconhecido pelo CNJ, eram totalmente 

subjetivos, ficando a cargo da diretoria a escolha de quem realmente participava dos 

projetos. Embora alguém manifestasse o interesse em participar, apresentasse 

competências de leitura e escrita e o chamado “grau de instrução”, a última palavra 

ainda era da diretoria, que avaliava seu perfil para com a atividade. 

 A resenha a ser produzida pela leitura da obra mostrava-se específica aos 

alfabetizados e com boa noção de escrita e grau de instrução, pois a portaria 

 
82 Os dados otimistas fornecidos pela SAP podem suscitar dúvidas, pois chegam a afirmar que todos 
os presos de uma ou outra unidade prisional participam das atividades de remição de pena pela 
leitura, quando a maioria das informações apresentam que essa participação se dá a um percentual 
quase sempre menor do que 10% da população custodiada nos estabelecimentos prisionais. 
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52/00/2020 da FUNAP estabelecia quais eram os critérios a serem observados na 

avaliação das resenhas:  

 
O processo de avaliação observará aos aspectos relacionados à 
compreensão e à compatibilidade do texto com o livro trabalhado, conforme 
critérios propostos para concessão da remição da pena, a saber: 
a. Estética (elaboração de parágrafos, ausência de rasuras, presença de 
margens, uso de letra cursiva e legível). 
b. Limitação ao tema (respeito ao conteúdo do livro, ausência de 
abordagem de assuntos alheios e desconexos aos objetivos propostos). 
c. Fidedignidade (originalidade e autoria da resenha). 
d. Argumento (construção da argumentação e de posicionamento crítico). 
e. Emprego da norma culta (uso correto da Língua Portuguesa ou, quando 
possível, da língua estrangeira, especialmente quanto à correção 
gramatical). 
f. Coerência (construção compreensível do texto). 
g. Coesão (conexão textual por meio do uso de advérbios, pronomes, de 
conectivos, sinônimos, dentre outros). (SÃO PAULO, 2020b, artigo 8º, XII). 
 

 Além disso, era atribuída uma nota à resenha do preso: 

 
O avaliador emitirá nota, em números inteiros, com graduação de 0 (zero) a 
10 pontos pelo trabalho elaborado, assim computados: 
a. Pela adequação do resumo geral da obra: até 5 pontos. 
b. Pela pertinência das considerações pessoais sobre a obra: até 4 pontos. 
c. Pelo emprego correto da Língua Portuguesa: até 1 ponto. 
 
XI - Concluída a correção, o avaliador classificará os trabalhos elaborados 
com base nos resultados obtidos pelos Alunos / Leitores, observando as 
seguintes faixas de desempenho: 
a. Apto com Louvor: a partir de 9 pontos; 
b. Apto: de 4 pontos a 8 pontos; 
c. Inapto: de 0 (zero) pontos a 4 pontos. (SÃO PAULO, 2020b, artigo 9º, X e 
XI). 
 

 Felizmente essas características hoje são superadas de modo a possibilitar 

que a população prisional se beneficie da remição de maneira ampla e menos 

excludente, pois não mais se limita aos alfabetizados e com boa prática de escrita, 

como já observamos pela Resolução 391 do CNJ. Entretanto, sem dúvida, o 

regramento superado era um dos fatores que impossibilitava o acesso à remição 

pela maior parte dos encarcerados paulistas. 

 Embora o número de pessoas presas beneficiadas pelo direito da remição de 

pena pela leitura em São Paulo fosse baixo (27.564 no total), consideramos que esta 

é uma importância otimista, uma vez que o cenário atual é significativamente pior.  

 Nesse sentido, podemos considerar que hoje a demanda pela remição tornou-

se ainda maior do que era no passado, graças ao burocrático regramento 
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estabelecido pela FUNAP, bem como pelas afrontas que estabeleceu em face das 

regras do CNJ. 

 Para evidenciar essa afirmação, buscamos por meio do Diário Oficial de São 

Paulo a adesão de grupos voluntários à Portaria 77/00/2021 para a remição de pena 

pela leitura dirigida e a efetivação das penitenciárias à Portaria 72/00/2021 para 

possibilitar a remição pela leitura livre ou autônoma. 

 Nesse sentido, utilizamos o portal online do Diário Oficial de São Paulo83 e, na 

busca por palavra, sem limitação temporal, portanto, a mais ampla possível, 

utilizamos os termos “portaria FUNAP 72/00/2021” e “portaria FUNAP 77/00/2021” 

para identificar suas aplicabilidades. Elaboramos a tabela abaixo para organizar os 

resultados: 

 
Tabela 12 – Aplicabilidade das portarias 72 e 77/00/2021 da FUNAP 

 

Termo 

buscado 

Resultados 

encontrados 

Grupo voluntário ou Unidade prisional que 

aderiu à portaria 

portaria FUNAP 

72/00/2021 

9 Penitenciária Feminina de Tupi Paulista – 

13/01/2022 

  Penitenciária de Capela do Alto – 19/02/2022 

  Penitenciária de Caiuá – 31/05/2022 

  Penitenciária Dr. Geraldo de Andrade Vieira – 

São Vicente - 10/06/2022 

  Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado – 

Tremembé – 28/06/2022 

portaria FUNAP 

77/00/2021 

3 0 

Fonte: Autor. Baseado no resultado das buscas no Diário Oficial de São Paulo em 12 jul. 2022. 
Quanto aos termos “portaria FUNAP 72/00/2021”, dados disponíveis em: <https://bityli.com/xpyjN>. 

Para os termos “portaria FUNAP 77/00/2021” informações disponíveis em: 
<https://bityli.com/YZPmd>.  

 
 Observamos, portanto, que apenas 5 dos 179 estabelecimentos prisionais de 

São Paulo aderiram à portaria da FUNAP para possibilitar a remição de pena por 

leitura livre/autônoma, enquanto nenhum grupo voluntário aderiu oficialmente à 

portaria 77/00/2021 para possibilitar a remição pela leitura dirigida.  

 
83  Disponível em: <http://www.imprensaoficial.com.br/>. Acesso em: 19 mai. 2022. 
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 A pequena incidência da remição serve de argumento ao poder público para 

demonstrar que sua aplicabilidade é praticada, embora para o menor número de 

pessoas possível. Contudo, em nossa leitura, o cenário que se instala confirma a 

ideia principal dessa seção e consolida a remição de pena como um benefício 

subversivo à lógica do sistema carcerário que, por sua vez, fomenta espaços de não 

garantia de direitos. 

 Agora que compreendemos os principais temas que permeiam o caso em 

estudo, quais sejam, a censura, o encarceramento brasileiro e o benefício da 

remição de pena por leitura, temos o contexto necessário para a análise das obras 

envolvidas na censura, objeto da próxima seção. 
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4 OS LIVROS E SEUS EFEITOS DE SENTIDOS PERCEBIDOS  

 

 Antes de compreendermos os efeitos de sentidos dos livros censurados, 

mostra-se fundamental observarmos quais obras mais se tem lido no universo 

penitenciário paulista, informações que constatamos por meio do extenso relatório 

da SAP a que tivemos acesso (SÃO PAULO, 2020a). 

 A questão 05 do ofício que motivou o relatório solicitava a indicação dos 

títulos mais lidos em cada estabelecimento prisional com biblioteca do Estado de 

São Paulo. Por isso, apenas para responder a essa questão, a SAP usou 19 páginas 

para a demonstração desse acervo.  

 Compilamos em uma planilha os títulos mais lidos em cada estabelecimento, 

de tal forma que as obras que se repetiam como sendo as mais lidas, em prisões 

distintas, atribuíamos-lhes uma cor distinta das demais. No fim, pudemos levantar as 

obras mais lidas nas unidades prisionais, tendo como fonte o material da SAP e 

nosso cruzamento com as unidades prisionais em que se encontram. 

 Produzimos a tabela abaixo como uma amostra do que constatamos, 

apresentando aqui as 10 posições de livros mais lidos, colorindo os autores que se 

repetem. Não conseguimos apurar os 10 livros mais lidos com exatidão, pois existem 

posições em que as obras empatam em sua incidência, como veremos: 

 

Tabela 13 – Obras mais lidas nos presídios paulistas 
 

Posição Número de 

unidades em 

que a obra é 

lida 

Título Autor Gênero 

     

01 39 A Cabana William P. Young Drama 

02  31 O Vendedor de 

Sonhos 

Augusto Cury Romance 

03 20 O Caçador de Pipas Khaled Hosseini Romance 

 20 O Código Da Vinci Dan Brown Romance 

04 19 O Alquimista Paulo Coelho Romance 

05 17 A Culpa é das John Green Romance 
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Estrelas 

 17 O Diário de Anne 

Frank 

Anne Frank Biografia 

06 15 Nada a Perder (Vol. 

01) 

Edir Macedo Drama 

07 14 A Menina que 

Roubava Livros 

Markus Zusak Romance 

08 13 O Monge e o 

Executivo 

James C. Hunter Autoajuda 

 13 Armadilhas da Mente Augusto Cury Autoajuda 

 13 O Pequeno Príncipe Antonie de Saint-

Exupéry 

Literatura 

Infantil 

 13 O Código da 

Inteligência 

Augusto Cury Autoajuda 

 13 O Futuro da 

Humanidade 

Augusto Cury Romance 

 13 Anjos e Demônios Dan Brown Suspense 

09 12 Como eu era antes 

de você 

Jojo Moyes Romance 

 12 O menino do pijama 

listrado 

John Boyne Guerra 

 12 Os três mosqueteiros Alexandre Dumas Romance 

10 11 Capitães de Areia Jorge Amado Romance 

 11 Festa no Covil Juan Pablo 

Villalobos 

Ficção 

 11 O Homem mais 

inteligente da história 

Augusto Cury Autoajuda 

Fonte: Autor. Baseado no nos dados de SÃO PAULO, 2020a, questão 05. 
 

 Como percebemos, Augusto Cury é o autor com maior número de livros entre 

os mais lidos, totalizando 05 obras (O vendedor de sonhos, Armadilhas da mente, O 

código da inteligência, O futuro da humanidade e O homem mais inteligente da 

história), seguido por Dan Brown, com 2 obras (O código da Vinci e Anjos e 

demônios). 
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 Quanto ao gênero, o preferido é o romance, com 10 obras (O vendedor de 

sonhos, O caçador de pipas, O código da Vinci, O alquimista, A culpa é das estrelas, 

A menina que roubava livros, O futuro da humanidade, Como eu era antes de você, 

Os três mosqueteiros e Capitães de Areia), e em segundo lugar, é autoajuda, com 

04 obras (O monge e o executivo, Armadilhas da mente, O código da inteligência e 

O homem mais inteligente da história). 

 É importante ressaltar que, aparentemente, apenas Jorge Amado está entre 

os autores indicados pela FUNAP, como uma das referências das oficinas de 

remição de pena por leitura (ARCOVERDE, 2020), conforme já indicamos na 

introdução dessa pesquisa. Ao mesmo tempo, ele consta entre os mais lidos 

indicados pela SAP, o que nos causa certa estranheza já que, se realmente foram 

atendidas 18 mil pessoas presas em seus clubes de leitura, ao tempo das 

informações, mais títulos dos que indicaram estariam entre os mais lidos. 

 Agora que já tabulamos os livros mais lidos no universo prisional paulista, nos 

resta conhecer e analisar os efeitos de sentidos dos que foram impedidos de circular 

para, então, tentarmos inferir as possíveis alegações do ato censório promovido pela 

FUNAP. 

 Achamos procedente iniciarmos com uma apresentação sucinta, mas 

pedagógica, dos conceitos da Análise Discursiva que sustentaram nossas 

considerações.  

 Mikhail Bakhtin considera “enunciado” um conceito-chave para compreender 

sua proposta de significação. Em que pese sua relevância, esta concepção “não se 

encontra pronta e acabada numa determinada obra, num determinado texto: o 

sentido e as particularidades vão sendo construídos ao longo do conjunto das obras” 

(BRAIT; DE MELO, 2018, p. 65). 

 Para a definição, precisamos considerar como alicerce desse conceito que “a 

linguagem é concebida de um ponto de vista histórico, cultural e social, que inclui, 

para efeito de compreensão e análise, a comunicação efetiva e os sujeitos e 

discursos nela envolvidos” (BRAIT; DE MELO, 2018, p. 65).  

 Para Brait e De Melo, muitos definem “enunciado” como “frase ou a 

sequências frasais” (2018, p. 63) mas, para Bakhtin, esse conceito é muito mais 

amplo, “muitas vezes substituído ou fundido na ideia de palavra, de texto, de 

discurso” (BRAIT; DE MELO, 2018, p. 67). 
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 Assim, o enunciado, para Bakhtin, pode ser qualquer elemento, desde um 

texto, uma frase ou, até mesmo, uma única palavra, contanto que “configurem, 

necessariamente, o processo interativo” (BRAIT; DE MELO, 2018, p. 67) 

comunicando um ou mais sentidos. 

 Um discurso, portanto, é formado por um enunciado na qual o seu locutor 

emprega-lhe suas paixões, seu juízo de valor, selecionando fragmentos verbais ou 

não-verbais de forma a melhor atribuir esses sentidos, que serão decifrados pelo 

enunciatário.  

 Nesse sentido, a palavra é o elemento que muito se enfoca na produção de 

enunciados, uma vez que é “produto ideológico vivo”, isto é, “acumula as entoações 

do diálogo vivo dos interlocutores com os valores sociais, concentrando em seu bojo 

as lentas modificações ocorridas na base da sociedade e, ao mesmo tempo, 

pressionando uma mudança nas estruturas sociais estabelecidas” (STELLA, 2018, 

p. 178). 

 Para Paulo Rogério Stella, “o falante, ao dar vida à palavra com sua 

entoação, dialoga diretamente com os valores da sociedade, expressando seu ponto 

de vista em relação a esses valores” (2018, p. 178). Não à toa, a palavra, ou o 

conjunto delas são selecionadas, propositalmente, pelo locutor, de forma a 

expressar um significado (ou vários) a ser compreendido. 

 Antonio Candido, nesse sentido, afirma que “as palavras organizadas são 

mais do que a presença de um código: elas comunicam sempre alguma coisa, que 

nos toca porque obedece a certa ordem”, isto é, um “arranjo especial das palavras” 

que faz, por sua vez, “uma proposta de sentido” (2011, p. 180). 

 Sobre a formação desse arranjo, Bakhtin nos ensina que 

 
[...] toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de 
que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela 
constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda 
palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, 
defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 
coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os 
outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se 
sobre meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 
interlocutor. (2014, p. 117). 
 
 

 Assim, os valores atribuídos pelas palavras em um enunciado/discurso 

“devem ser entendidos, apreendidos e confirmados ou não pelo interlocutor” 

(STELLA, 2018, p. 178). 
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 Sob esse olhar, Marcia Benetti atribui aos discursos “um efeito de sentido 

entre interlocutores. Isso significa que é [...] uma construção que se completa 

quando entra em cena um outro sujeito, chamado intérprete ou receptor [...] em uma 

situação social e histórica de comunicação” (2009, p. 142). 

 Essa construção é um dos grandes interesses de Bakhtin, quando afirma que 

“um sentido só revela as suas profundezas encontrando e contatando o outro, o 

sentido do outro: entre eles começa uma espécie de diálogo que supera o 

fechamento e a unilateralidade desses sentidos” (2017, p. 19). 

 Ora, se para haver um discurso torna-se necessário a presença de ao menos 

um locutor/enunciador e um receptor/enunciatário, dentro de um determinado 

contexto, pois o sentido é construído, existe uma divisão de ações entre os 

interlocutores, como afirma Bakthin: 

 
O ouvinte, ao perceber e compreender o significado do discurso, ocupa 
simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda 
ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se 
para usá-lo, etc. [...] toda compreensão é prenhe de resposta, e, nessa ou 
naquela forma, a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. (2020, p. 
271). 
 

 Os discursos são, portanto, dialógicos, “cada enunciado é um elo na corrente 

complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 2020, p. 272), onde a 

palavra transita, frequentemente, entre os interlocutores, isto é, até mesmo o falante 

é um respondente:  

 
porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno silêncio 
do universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que usa 
mas também de alguns enunciados antecedentes com os quais o seu 
enunciado entra nessas ou naquelas relações. (2020, p. 272). 
 

 Assim, Bakhtin nos ensina que “todo enunciado (...) tem, por assim dizer, um 

princípio absoluto e um fim absoluto: antes de seu início, os enunciados de outros; 

depois de seu término, os enunciados responsivos dos outros” (2020, p. 275). 

 Já quanto à literatura e seus sentidos, Bakhtin defende que “é parte 

inseparável da cultura, não pode ser entendida fora do contexto pleno de toda a 

cultura de uma época” (2017, p. 11), tampouco deve se limitar à época de sua 

criação, pois assim, “nunca penetramos nas profundezas dos seus sentidos” (2017, 

p. 14), construído a cada leitura e a cada leitor. 
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 Bakhtin acredita que “as obras dissolvem as fronteiras da sua época, vivem 

nos séculos, isto é, no grande tempo, e além disso levam frequentemente (as 

grandes obras, sempre) uma vida mais intensa e plena do que em sua atualidade”, 

porque “no processo de sua vida post mortem elas se enriquecem com novos 

significados, novos sentidos” (2017, p. 14). 

 Com isso, a literatura produz seus efeitos independentemente da época em 

que se lê e seus sentidos só são verdadeiramente percebidos se considerados tanto 

o seu contexto de criação quanto o tempo presente. 

 É por essa razão a constante preocupação dos censores com o que se lê, 

conforme já demonstramos na seção 01: o contágio com a literatura ou, nas 

palavras de Antonio Candido (2011), com a fabulação, exige uma posição 

responsiva por parte do leitor (conforme ensinamentos de Bakhtin) que, cedo ou 

tarde, o motivará na utilização desses enunciados como base para os discursos que 

produzirá e, além disso, estabelece uma relação ideológica, por meio das palavras, 

nem sempre agradável aos censores. 

 Assim, “a leitura na cultura escrita passa a ser uma prática social de alcance 

político, por ser atividade constitutiva de sujeitos capazes de inteligir o mundo e nele 

atuar, exercendo a cidadania” (BRANDÃO, 2015, p. 273). 

 Para análise das obras censuradas no presente estudo de caso, focaremos 

em duas faces do discurso: o dialogismo e as palavras.  

 Primeiramente, agruparemos os livros pela relação dialógica presente em 

seus enunciados, conforme as categorias84 estabelecidas por Cristina Costa (2008, 

p. 49-50) a que já nos referimos no capítulo 1.  

 Assim, para demonstrar o diálogo temático presente em cada uma das obras 

que pertencem à mesma categoria, no início de cada seção, apresentaremos uma 

tabela, organizando os livros com suas principais informações e uma coluna 

dedicada aos temas presentes na obra que foram identificados na medida em que 

foram lidos em sua integralidade. 

 Na sequência, selecionaremos a obra mais representativa de cada categoria, 

para que seja analisada discursivamente por meio de sua narrativa, contexto, capa, 

 
84 Consideramos alguns livros como aderentes a mais de uma categoria de censura, contudo, 
mantivemos a obra naquela predominante. 
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contracapa, orelhas e palavras frequentemente utilizadas, que expressam, portanto, 

sua ideologia.  

Entendemos que esse recorte de análise comporta certa fragilidade, dado que 

o critério de seleção das obras mais representativas de cada categoria se encontra 

na subjetividade deste pesquisador, na medida em que seus efeitos de sentidos 

foram percebidos durante a leitura e se destacaram como mais evidentes aos olhos 

do próprio pesquisador. 

A fim de justificar teoricamente a incorporação da subjetividade do 

pesquisador como parte integrante da pesquisa, recorremos rapidamente a Edgard 

Morin que, em 1999, refletiu sobre as lacunas educacionais do século XX. Entre os 

sete saberes que elenca como necessários para melhorar a educação no futuro, 

destacamos o item “Ensinar a condição humana”, que, simplificando, nada mais é do 

que entender o ser humano como parte constituinte intrínseca da sociedade, bem 

como integrante da espécie homo sapiens. Isso significa que, sem as interações 

entre os indivíduos é impossível construir uma sociedade. 

No estudo em tela, foi a sensibilidade do pesquisador, suas relações 

interpessoais com a sociedade em que está inserido, suas experiências de vida, 

suas leituras anteriores e colocadas em diálogo, é que permitiram que determinados 

temas, palavras, enunciados chamassem mais sua atenção do que outras, 

configurando o que também Morin nomeia como compreensão: 

 
O que significa compreender? A palavra compreender vem de 
compreendere em latim, que quer dizer: colocar junto todos os elementos 
de explicação, quer dizer, não ter somente um elemento de explicação, mas 
diversos. Mas a compreensão humana vai além disso, porque na realidade 
ela comporta uma parte de empatia e identificação, o que faz com que se 
compreenda alguém que chora, por exemplo, não é analisando as lágrimas 
no microscópio, mas porque sabe-se do significado da dor, da emoção, por 
isso é preciso compreender a compaixão que quer dizer sofrer junto, é isto 
que permite a verdadeira comunicação humana. (2013, p. 7). 

 

Assim, julgamos pertinente, útil e necessária essa filtragem por duas razões: 

primeiro porque a FUNAP indicou haver problemas em três das doze obras do 

projeto Remição em Rede, o que coincide com o número de categorias aqui 

estabelecidas, sendo, portanto, esse um forte indício para se decifrar as obras 

verdadeiramente censuradas, já que seus títulos nunca foram divulgados. Em 

segundo lugar, mas não menos importante, a partir do momento em que as obras de 

uma mesma categoria são assim consideradas por estarem relacionadas 
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dialogicamente, isto é, apresentam uma narrativa sustentada por temas que se 

assemelham, suas análises levariam, em sua grande maioria, a um resultado 

bastante similar. 

 É válido destacar que não identificamos dentre as obras uma censura que 

pudesse ser exercida pela ordem religiosa, isto é, aquela que, como já observamos 

anteriormente, buscava eliminar as menções contrárias a Deus e aos santos 

católicos “assim como ao Papa, ao Vaticano e aos padres e cardeais” (COSTA, 

2008, p. 49), mas apenas às ordens moral, política e social. 

A seleção das palavras dos livros foi realizada página por página da obra, na 

medida que se repetiam, ou que estavam relacionadas às que se repetiam, com 

significados semelhantes, para formar uma nuvem em que se destacam as mais 

utilizadas. Esse critério foi praticado pois pela escolha das palavras é que o autor 

também demarca sua ideologia, alvo da censura.  

 Das palavras destacadas na nuvem que contemplam toda a narrativa, 

analisaremos os dois primeiros planos, isto é, as que são posicionadas em até duas 

escalas de tamanho, por serem essas as que são, de fato, as mais repetidas na obra 

e acabam por demarcar a ideologia central do livro. 

 

4.1 Censura de ordem moral 

 

 Obedecendo aos critérios de ordem moral, os censores “cortavam palavras 

como amante, a campeã de vetos. Palavrões eram igualmente um dos principais 

alvos da censura, que também não deixava ir ao palco palavras mais inofensivas 

como chato e chatice, por serem consideradas de apelo sexual” (COSTA, 2008, p. 

50, grifo do autor).  

 Nesse sentido, esta categoria de livros censurados busca obras que, de 

alguma forma, oferecem um risco à moralidade do sistema, sob a ótica censória 

sempre controladora, conservadora e machista. Assim, constatamos as obras 

abaixo, que de alguma maneira resguardam temas sexuais, prostituição, 

pornografia, homofobia e drogas: 
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Tabela 14 – Obras censuradas por ordem moral 

Título Autor Nacionalidade 

/ País 

Ano Gênero Temas abordados85 

Bonsai Alejandro 

Zambra 

Chile 2006 Ficção Relacionamento; 

Leitura; Sexo; 

Pornografia; Drogas. 

Crônicas de 

uma morte 

anunciada 

Gabriel 

García 

Márques 

Colômbia 1981 Romance Xenofobia; Crime; 

Racismo; Estupro; 

Casamento forçado; 

Machismo; 

Prostituição. 

Enquanto os 

dentes 

Carlos 

Eduardo 

Pereira 

Brasil 2017 Romance Saúde; Intolerância; 

Adaptação de vida; 

Memórias; Homofobia; 

Machismo 

O amor que 

sinto agora 

Leila 

Ferreira 

Brasil 2018 Romance Saudade; 

Lembranças; História 

de família; 

Prostituição; Jogos de 

Azar; Machismo; 

Estupro. 

O estrangeiro Albert 

Camus 

Argélia 1942 Romance Indiferença; 

Machismo; 

Perda; Invisibilidade; 

Sistema Prisional; 

Morte. 

O fim de 

Eddy 

Édouard 

Louis 

França 2014 Romance Homofobia;  

Bullying; Violência; 

Machismo; 

Pornografia; Racismo; 

Xenofobia. 

Fonte: Autor 

 
85 Nessa coluna, elencamos as palavras-chave que contemplam os temas que, direta ou 
indiretamente, foram tratados nos livros por meio de seus enunciados e discursos, implícitos e 
explícitos, algo que constatamos por meio da leitura de cada obra. Pela identificação dos temas é que 
foi possível agrupar os livros por suas relações dialógicas de enredo, contexto e desfecho. 
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 Como observamos, o gênero romance é o que está mais presente nesta 

categoria, e temas como pornografia, estupro, orientação sexual e diversas formas 

de intolerância são comuns na maioria das obras aqui alocadas. Exceto “Crônicas 

de uma morte anunciada” e “O estrangeiro”, todas as demais obras foram publicadas 

pela primeira vez já no século XXI e sua maioria são de autores da América Latina 

(dois autores brasileiros, um colombiano e um chileno). 

 Para representar essa categoria na análise, selecionamos “Bonsai”, de 

Alejandro Zambra pois, como veremos, há passagens em que há forte apelo sexual 

e pornográfico em sua trama. Tais temas, como já mencionado anteriormente, têm 

sido historicamente visados pelos censores. Também comparecem, em Bonsai, 

repetidas referências ao uso de drogas. 

 É importante esclarecer que as obras eleitas como modelares de cada tipo de 

censura foram lidas na sua totalidade e comparadas entre si. Acreditamos, assim, 

que a sensibilidade do pesquisador é um bom critério, desde que sustentada em 

argumentos concretos, como o número de incidência de determinadas palavras, 

temas, enunciados etc. 

 

4.1.1 Obra mais representativa da categoria: Bonsai – Alejandro Zambra 

 

 Bonsai (2006) é o primeiro romance do escritor chileno Alejandro Zambra 

Infantas, considerado, em 2007, pelo Hay Festival e pelo Bogota39, um dos 

escritores latino-americanos mais importantes com menos de 39 anos e eleito em 

2010 pela revista britânica Granta entre os 22 melhores escritores de língua 

espanhola com menos de 35 anos86. 

 A obra foi publicada no Brasil por várias editoras: Cosac & Naify, Companhia 

das Letras e Tusquets (Planeta do Brasil). A que analisaremos é a edição de 2018, 

da editora Planeta do Brasil, que reúne, no mesmo livro, duas obras do autor: Bonsai 

e A vida privada das árvores: 

 

 

 

 
86 Informações obtidas em: <https://bityli.com/eZcnhb>. Acesso em: 27 mai. 2022. 
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Figura 23 – Capa do livro Bonsai 
 

  
Fonte: <https://bityli.com/qPpJcg>. Acesso em: 24 mai. 2022. 

 

 A cor preta predomina o contato visual com o livro. Na capa, o escuro 

emoldura um arvoredo em um entardecer de inverno. A cor não é por acaso: 

antecipa o luto que é apresentado no enredo da obra e fomenta o cenário exposto 

na primeira orelha, pela breve crítica de Bonsai, elaborada pelo The New York 

Times, quando diz “Bonsai é um retrato assustador, sutil e, em última instância, 

libertador de uma história de amor no Chile... Um verdadeiro soco na cara”: 
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Figura 24: Primeira orelha do livro Bonsai / Recorte da primeira orelha 
 

  
Fonte: Autor 

 

 O clima demonstrado na capa (fig. 23) é marcado pelos traços solares que 

aparecem parcialmente no chão e no lado esquerdo da copa de algumas árvores, 

em tom amarelo-alaranjado, típicos do crepúsculo. Além disso, o gramado verde, 

apenas sob as copas das árvores, chama a atenção; todo o restante do terreno é 

apresentado em tom frio, branco nevado. 
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 O destaque, contudo, é atribuído às próprias árvores, pois suas copas e 

grande parte do tronco se encontram embalados em um plástico translúcido e 

bastante apertado, dadas as ranhuras que se formam entre os galhos e sua 

amarração junto ao tronco. 

 A embalagem das árvores causa a sensação de asfixia e de limitação, que 

ilustram tanto “A vida privada das árvores”, como “Bonsai”. Este último, por suas 

especificidades no cuidado, como a poda das raízes e plantio em vasos pequenos, 

tudo para impedir seu crescimento, dá a impressão de que um Bonsai sempre é uma 

árvore jovem, principalmente por seu tamanho, quando na verdade pode contar com 

mais de mil anos, como no caso do Bonsai de Ficus em Crespi, na Itália, 

considerado o mais antigo do mundo. 

 Nesse sentido, ao intitular “Bonsai”, Alejandro Zambra tem a possibilidade de 

trabalhar variadas relações de oposição em sua obra que, ao mesmo tempo, podem 

caracterizar o pequeno e o grande, o curto e o comprido, o novo e o velho, dentre 

outras antíteses.  

 Alejandro Zambra (2018, p. 7) utiliza desse recurso logo em seu prefácio, 

quando esclarece que “Bonsai é a história longa de um livro breve”, e narra como se 

deu a escrita dessa obra que, embora tratada como ficção em sua ficha catalográfica 

(p. 4), a considera um romance: “não lembro quando, exatamente, Bonsai começou 

a ser (ou parecer) um romance. Eu desconfiava da ficção (...). Não queria escrever 

um romance, e sim um resumo de romance. Um bonsai de romance” (ZAMBRA, 

2018, p. 8). 

 Zambra afirma que “queria escrever – queria ler – um livro que se chamasse 

Bonsai, mas não sabia como”. Foi quando na “primavera de 2001 (...) dois amigos 

me deram de presente um pequeno olmo87 (‘para que você escreva seu livro’, me 

disseram)”:  

Cuidei do bonsai o melhor que pude: consegui manuais, consultei 
especialistas, e até mesmo, num arroubo de paternidade responsável, 
assinei a revista Bonsái Actual. Pouco depois parti para Madri, por um ano. 
Quando voltei o olmo estava completamente seco. (2018, p. 8). 
 

 Com esse texto preliminar, o autor já demonstra traços de que sua obra 

abordará uma narrativa que envolve algum cuidado e dedicação, mas que, ao fim, 

será em vão, pois o desfecho contrariará as expectativas iniciais.  

 
87 Ou ulmeiro são espécies de árvores nativas da Europa que, naturalmente, alcançam até 30 metros 
de altura. 
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 Isso se confirma quando, no primeiro parágrafo, Zambra faz um “bonsai de 

resumo”, isto é, em aproximadamente 5 linhas antecipa toda a obra: 

 
No final, ela morre e ele fica sozinho, ainda que na verdade ele já tivesse 
ficado sozinho muitos anos antes da morte dela, de Emilia. Digamos que ela 
se chama ou se chamava Emilia e que ele se chama, se chamava e 
continua se chamando Julio. Julio e Emilia. No final, Emilia morre e Julio 
não morre. O resto é literatura. (2018, p. 18). 
 

 Nesse sentido, o que podemos imaginar é que Bonsai conta a história de um 

relacionamento que começa, é cultivado e, em pouco tempo, termina.  

 A composição imagética da capa (fig. 23) possui traços de intertextualidade 

evidentes com a obra: as árvores, ainda que sufocadas, fornecem abrigo aos que 

estão sob sua copa. No caso do jardim, protege da neve e garante que o gramado 

permaneça verde e vivo. Na obra, como veremos, enquanto o Bonsai vive, o amor 

que une o casal também permanece estável.  

 Determinada interpretação ganha força pela análise da contracapa que, entre 

comentários críticos da obra, assinados por Ricardo Piglia (conhecido escritor 

argentino), possui uma reprodução da imagem da capa, mas dessa vez é dado 

enfoque em sua metade inferior esquerda, isto é, retrata claramente a proteção que 

as árvores fornecem ao que se encontra sob suas copas:  
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Figura 25 – Contracapa do livro Bonsai / Recorte da contracapa 
 

 

 
Fonte: Autor. 
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 A relação estabelecida pelas cores, de um lado amarela/verde e, de outro, 

branca, demarca o que está protegido e desprotegido, o que é gramado e o que é 

neve, o que está livre e o que está confinado. Além disso, essas relações 

ultrapassam os limites das imagens e chegam à reflexão entre vida e morte e entre o 

que se destaca e o que é comum, também notado nos textos da capa, contracapa e 

orelhas, que se dividem entre o amarelo (em destaque) e o branco (comum).  

 Julio e Emilia são estudantes de Letras e se conhecem em um grupo de 

estudos para a prova de Sintaxe Espanhola II, “matéria que nenhum dos dois 

dominava” (ZAMBRA, 2018, p. 18). 

 O grupo de estudos foi transformado em uma festa: “alguém colocou música 

(...) outro trouxe vodca (...) e um terceiro foi comprar laranjas (...) às três da manhã, 

completamente bêbados, resolveram ir dormir” (ZAMBRA, 2018, p. 18), foi quando 

Emilia e Julio passaram a primeira noite juntos, dividindo o quarto de empregada. 

 Julio foi o quarto homem, mas o “segundo parceiro sexual da vida de Emilia 

(...) que passou, por sua vez, a ser o primeiro relacionamento sério de Julio. Julio 

fugia dos relacionamentos sérios. Não se escondia das mulheres, mas da seriedade” 

(ZAMBRA, 2018, p. 19). 

 É na segunda página do romance que a obra demonstra seu forte apelo 

sexual, deixando a protagonista transparecer que existem diferenças entre “fazer 

amor”, “transar”, “trepar”, “foder” e “fuder”:  

 
Pouco antes de se envolver com Julio, Emilia decidiu que ali pra frente só 
follaría, transaria, como os espanhóis, não faria mais amor, não deitaria 
nem transaria com mais ninguém, muito menos foderia ou fuderia. Esse é 
um problema chileno, disse Emilia, então, a Julio, com uma desenvoltura 
que só lhe nascia na escuridão, e em voz bem baixa, naturalmente: Este é 
um problema dos jovens chilenos, somos jovens demais para fazer amor, e 
no Chile, se você não faz amor, só pode foder ou fuder, mas eu não 
gostaria de fuder nem de foder com você, preferiria que nós trepássemos, 
como na Espanha. (ZAMBRA, 2018, p. 19). 
   

 O relacionamento de Julio e Emilia se sustenta, basicamente, nos livros que 

leram e que mentem terem lido (Marcel Proust, Em busca do tempo perdido). A 

leitura de uma mesma obra passou a ser uma prática cotidiana dos dois 

protagonistas quando formaram um casal, bem como “a pensar parecido e a 

disfarçar as diferenças (...) moldaram vaidosa intimidade (...) em resumo, foram 

felizes.” (ZAMBRA, 2018, p. 27).  
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 O hábito do casal era “ler em voz alta – em voz baixa - toda noite, antes de 

trepar” já que possuíam extravagâncias compartilhadas “que não eram apenas 

sexuais (que existiam) nem emocionais (que eram muitas), mas também, digamos, 

literárias”, pois davam um ar erótico às leituras que faziam, como quando leram “um 

poema de Rubén Darío que Emilia dramatizou e banalizou até transformar num 

verdadeiro poema sexual, um poema de sexo explícito, com gritos, com orgasmos” 

(ZAMBRA, 2018, p. 32). 

 A vida do casal mudou completamente quando se depararam com o conto 

“Tantalia”, de Macedonio Fernandes:  

 
A história de um casal que decide comprar uma plantinha para conservá-la 
como símbolo do amor que os une. Percebem, tardiamente, que, se a 
plantinha morrer, morrerá com ela o amor que os une. E como o amor que 
os une é imenso e por nenhum motivo estão dispostos a sacrificá-lo, 
decidem fazer a plantinha se perder entre uma multidão de plantas 
idênticas. Depois ficam inconsoláveis, infelizes por saber que nunca mais 
poderão encontrá-la. (ZAMBRA, 2018, p. 33). 
 

 O conto causou um certo desconforto e “aquela deveria ter sido a última 

trepada de Emilia e Julio”, contudo, “continuaram (...) talvez para amenizar a 

decepção, ou simplesmente para mudar de assunto, desde então recorreram 

exclusivamente a clássicos” (ZAMBRA, 2018, p. 35).  

 Assim como acabou a união do casal de Macedonio Fernandes, ocorreu o 

desenlace de Emilia e Julio. Mas a obra não acaba com o fim desse relacionamento. 

Bonsai ainda descreve a fase posterior à separação do casal. 

 Emilia era amiga de Anita, cuja boca já havia beijado, mesmo contra sua 

vontade, por duas vezes, e era sua colega de moradia, até que Anita se casou com 

Andrés, tendo com ele dois filhos.  

 Algum tempo depois, Emilia procura por Anita, fazendo-lhe uma visita 

inesperada às quase onze da noite, pedindo que a amiga lhe emprestasse seu 

marido, Andrés, para acompanhá-la a uma festa da escola onde emprega-se como 

professora de castelhano, pois tinha dito que era casada. 

 Com o truque arquitetado, os dois foram à festa e, na volta, ainda no carro, à 

frente do apartamento de Emilia, o marido da amiga tentou beijá-la, pois “fazia muito 

tempo que a olhava com outros olhos”, mas Emilia “lhe respondeu com um soco na 

boca” (ZAMBRA, 2018, p. 46). 
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 “As duas amigas ficaram sem se ver por muito tempo depois daquele 

incidente. Anita (...) [sobre o ocorrido] de início não lhe agradou e que depois a 

deixou indiferente, dado que seu interesse por Andrés era cada vez menor”, até que, 

por fim, também se separaram (ZAMBRA, 2018, p. 47). 

 Emilia se mudou para Madri e Julio, além de dar aulas de Latim, é procurado 

para trabalhar com um escritor local, Gazmuri, que lhe ofereceu a missão de 

transcrever um romance que acabou de ser escrito, dado que sua esposa, que 

sempre transcrevia os seus escritos, “está cansada. Está cansada de Gazmuri, há 

semanas não fala com ele” (ZAMBRA, 2018, p. 52). 

 O romance que Julio deveria transcrever é considerado o mais pessoal do 

autor, que em uma conversa o resumiu: “ele fica sabendo que uma namorada de 

sua juventude morreu. Como faz todas as manhãs, liga o rádio e ouve no obituário o 

nome da mulher. Dois nomes e dois sobrenomes. Tudo começa assim” e termina 

como sempre: “Tudo vai para o saco” (ZAMBRA, 2018, p. 55). 

 Pelo serviço, Julio cobrou cem mil pesos, mesmo estando “disposto até 

mesmo a trabalhar de graça” (ZAMBRA, 2018, p. 54). 

 Julio estabelece uma suposta continuação ao romance, quando o descreve 

para sua vizinha, María (considerada por ele, a princípio, como lésbica) antes de 

“duas garrafas de vinho e depois sexo”, intitulando a obra de Bonsai:  

 
Ele nunca a esqueceu, foi seu grande amor. Quando eram jovens, 
cuidavam de uma plantinha (...). um bonsai. Decidiram comprar um bonsai 
para simbolizar o amor imenso que os unia. Depois, tudo vai para o saco, 
mas ele nunca a esquece. Fez sua vida, teve filhos, se separou, mas nunca 
se esqueceu dela. Um dia fica sabendo que ela morreu. Então resolve lhe 
prestar uma homenagem. Mas ainda não sei em que consiste essa 
homenagem. (ZAMBRA, 2018, p. 58). 
 

 Ocorre que Gazmuri negou o trabalho a Julio, uma vez que a senhorita Silvia, 

da editora Planeta, lhe cobrou quarenta mil pesos pela transcrição. Contudo, Julio se 

reunia de forma imaginária com o autor para que ele lhe contasse mais sobre o 

romance que, por sua vez, passou a ser escrito por Julio, fingindo “a letra de 

Gazmuri” e também transcrito, dando forma a “um romance que já não sabe se é 

alheio ou próprio” (ZAMBRA, 2018, p. 62). 

 O produto final foi dado como presente de despedida a María, pois também 

se mudou, um ano após ter conhecido Julio: “Todas as suas garotas vão embora 

para Madri, teria sido o deboche de alguns amigos vulgares” (ZAMBRA, 2018, p. 60) 
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 Sem mais trabalho, com a recusa de seus pais lhe sustentarem, Julio investe 

parte do dinheiro da venda de seus livros de literatura para  

 
documentar-se sobre os bonsais. Compra manuais e revistas 
especializadas, que decifra com metódica ansiedade (...) lê sobre as 
doenças mais comuns entre os bonsais, sobre a pulverização das folhas, 
sobre a poda (...) consegue, por último, sementes e ferramentas. (...) Faz 
um bonsai. (ZAMBRA, 2018, p. 67-68). 
 

 Emilia deixa Bonsai quando certo dia se atira no metrô, mas a história de Julio 

“não termina, ou melhor, termina” quando Andrés lhe conta, “só um ano ou um ano e 

meio mais tarde (...) uma história muito longa que ninguém conhece bem” (ZAMBRA, 

2018, p. 72-73). 

 Andrés lhe informa “que Emilia sofreu um acidente (...) se jogou na linha do 

metrô, ou algo assim, a verdade é que eu não sei. Estava envolvida com drogas, 

parece” (ZAMBRA, 2018, p. 73). 

 Julio, acabara de receber seu pagamento de vendedor: três notas de dez mil 

pesos, o que o sustentaria pelas duas semanas seguintes, “faz sinal para um táxi e 

pede ao motorista que dirija trinta mil pesos (...) siga em qualquer direção (...) eu 

desço do táxi quando bater nos trinta mil pesos” (ZAMBRA, 2018, p. 73). 

 Durante o trajeto, “Julio não responde a nenhuma das perguntas que o 

motorista do táxi lhe faz. Não o escuta” (ZAMBRA, 2018, p. 73). 

 Com o desfecho, constatamos que o romance de Gazmuri, a história de Julio, 

e o conto “Tantalia” se misturam, ou seja, são intertextuais, e deixam a sensação de 

que a narrativa de Bonsai pode representar qualquer uma dessas histórias, não 

sendo explícito, ao fim, de quem na verdade se fala.  

 O romance, ou melhor, o bonsai de romance escrito por Zambra tem ao todo 

55 páginas (18-73) e foram destacadas 295 palavras que se repetiam, ou que 

estavam relacionadas às repetidas. 

 Abaixo, apresentamos a nuvem de palavras construída para Bonsai, sendo as 

maiores as palavras que mais se repetem e, as menores, as menos incidentes. 

 É válido destacar que a nuvem demonstra uma narrativa própria, 

considerando tanto os significados das palavras, quanto suas repetições. Como 

observaremos, essa exposição tende a acompanhar o discurso da trama sem, 

entretanto, contemplar a riqueza de detalhes concedida pelas preposições, 

conjunções e demais elementos gramaticais, que não são objeto desta análise.  
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 O que nos interessa é destacar as palavras mais incidentes da obra para, em 

conjunto com o enredo, reforçar sua a ideologia, que é a grande preocupação dos 

censores que, neste caso, defendem a moralidade:  

  

Figura 26 – Nuvem de palavras – “Bonsai” de Alejandro Zambra 
 

 
Fonte: Autor. Anexo 03 da tese. 

 

 Como observamos, as maiores palavras são: Amor, com 10 repetições; 

Romance, com 9 incidências; Trepar e Sangue, repetidas 7 vezes cada. Já em um 

segundo plano, visualmente um pouco menor do que as primeiras palavras, estão 

Lésbica e Mulher, ambas presentes em 5 ocasiões da trama e Sexual, com 4 

repetições.  

 O Romance, enquanto gênero textual, também é motivo de censura, como 

destacamos na seção 1. Neste caso, ao ser destacado como uma das palavras de 

maior destaque da obra, a reprimenda ganha maior envergadura, até mesmo por, na 

trama, ser o verdadeiro estopim para o término da relação entre os protagonistas.   

 A censura, historicamente, também não tolera a pornografia, nem a 

abordagem de qualquer prática sexual, sentidos que podem ser constatados pelas 

palavras Amor, a de maior destaque na obra, Trepar, Sangue e Sexual. 
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 Tampouco é tolerado o discurso sobre orientação sexual, representado aqui 

pela palavra Lésbica. Para os censores, esse assunto é considerado muitas vezes 

doença ou desvio da moralidade, por isso deve ser excluído, como forma de 

controle, dominação e reafirmação da hegemonia social. 

 A palavra Mulher em evidência pode tanto significar o protagonismo feminino 

atribuído pelo autor em face do machismo e patriarcado, outra quebra de paradigma, 

como também pode sugerir a objetificação da mulher como figura sexual, a partir da 

mentalidade masculina. Em uma visão mais pessimista, também pode demonstrar 

que a mulher é culpada pelo término dos relacionamentos. 

 Ao compreendermos ideologia como conjunto de convicções filosóficas, 

sociais e políticas de um indivíduo, Zambra, ao escrever um romance com destaque 

nas palavras indicadas acima, demonstra e deseja transmitir ao leitor uma 

personalidade bastante desconstruída, isto é, rejeita preconceitos, opiniões, padrões 

e papeis sociais hegemônicos. Isso por si só contraria o conservadorismo que é 

base da censura. 

 

4.2 Censura de ordem política 

 

  A censura de ordem política determinava a proibição, inicialmente, de 

algumas palavras, independentemente de seu contexto, como o próprio nome do 

país, Brasil:  

pois a censura julgava que assim protegia a pátria de situações 
constrangedoras. Nomes próprios como Getúlio eram vetados mesmo 
sendo apenas a denominação de um figurante. Personagens com nome 
russo eram proibidos por, de alguma forma, fazerem referência à ex-União 
Soviética e ao comunismo, outra grande preocupação dos censores. 
Palavras como ditador e presidente igualmente faziam parte da lista de 
cortes, assim como qualquer menção às forças armadas. Da mesma forma, 
as batinas e os uniformes militares não eram permitidos para os 
personagens. (COSTA, 2008, p. 50, grifo do autor). 

 

 Assim, observamos que essa forma de censura buscava tirar de circulação 

tudo aquilo que poderia desestruturar o regime vigente, seja criticando, seja 

apresentando novas formas de governo ou organização social. As obras que 

categorizamos como possíveis vítimas de censura pela ordem política abordam 
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temáticas ligadas à guerra, ditadura, morte, traição, corrupção, memória, imigração, 

exílio, dentre outras: 

Tabela 15 – Obras censuradas por ordem política 
 

Título Autor Nacionalidade / 

País 

Ano Gênero Temas abordados 

As cartas 

que não 

chegaram 

Maurício 

Rosencof 

Uruguai 2013 Biografia Guerra; Campos de 

Concentração; 

Holocausto; 

Memória; Saudade; 

Cartas. 

Cabo de 

guerra 

Ivone 

Benedetti 

Brasil 2016 Romance Ditadura; Traição; 

Morte; Machismo; 

Polarização política. 

O quarto 

branco 

Gabriela 

Aguerre 

Uruguai 2019 Ficção Ditadura; Aborto; 

Imigração; Exílio; 

Saudade; Morte; 

Luto. 

Paisagem 

de outono 

Leonardo 

Padura 

Cuba 1998 Ficção Cuba; 

Pertencimento; 

Frustração; 

Corrupção; Crime; 

Estereótipos; 

Investigação Policial. 

Fonte: Autor 

 

 Podemos observar que o gênero predominante dessa categoria é a ficção. Os 

autores são todos da América Latina, sendo metade deles uruguaios, enquanto 

Ivone Benedetti é brasileira, e Leonardo Padura, cubano. As obras são 

majoritariamente do século XXI, exceto Paisagem de outono que demarca o fim do 

século XX, datada de 1998. 

 Para ilustrar essa categoria de análise, selecionamos Cabo de Guerra, de 

Ivone Benedetti, uma vez que retrata o período da ditadura militar brasileira, em 

evidente discussão a partir da eleição de Jair Bolsonaro à Presidência da República 
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do Brasil (01/2019-12/2022), que colocou em circulação um discurso ameno quanto 

ao golpe de março de 1964, renomeando-o como “revolução civil-militar”. 

 Além disso, a obra retrata já em seu título, Cabo de Guerra, a polarização 

política entre direita e esquerda, principalmente, pela vida dupla do protagonista, que 

transita entre o serviço que presta aos militares e, ao mesmo tempo, para os 

revolucionários que lutam contra o regime vigente. 

 Ademais, o contato visual com o livro demonstra uma riqueza em elementos 

discursivos verbo-visuais que, por si só, apresentam uma narrativa bastante 

complementar à da obra, com remições aos militares, à ditadura, ao golpe, à 

censura e aos manifestantes. 

 

4.2.1 Obra mais representativa da categoria: Cabo de Guerra – Ivone 

Benedetti 

 

 O romance em questão tem sua temporalidade marcada pela memória da 

ditadura militar brasileira, sobretudo, entre os anos 1968 e 1984, e seu narrador-

protagonista não se apresenta, apenas descreve suas lembranças. No presente, 

datado de 2009, narra a história do passado, quando era um garçom de restaurante 

que foi demitido por “reinvindicação de aumento de salário” (BENEDETTI, 2016, p. 

30). 

Cabo de guerra, de Ivone Benedetti88, foi finalista do Prêmio São Paulo de 

Literatura em 2010 e publicado pela Boitempo, em 2016. O livro trata da história de 

um militante da esquerda que trai seus colegas durante o período mais repressivo 

da ditadura militar no Brasil. A trama tem início com o relato de um atropelamento 

fatal, que o protagonista da obra testemunhou por acaso na sua juventude na cidade 

de Santos, quando ia participar pela primeira vez de um encontro do movimento 

estudantil. Por ter anotado a chapa do carro, informa aos pais da vítima quem foi o 

motorista assassino, para conseguir alguma recompensa financeira. O pai do jovem 

morto o expulsa da casa assim que entende de que tratava a inesperada visita, mas 

sua mulher acaba por lhe oferecer um emprego medíocre, em um escritório dirigido 

por um coronel, prontamente aceito, embora já estivesse envolvido com a luta da 

 
88 Parte da análise dessa obra encontra-se em avaliação para publicação em periódico desde julho de 
2021. 
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esquerda. Quando é preso e torturado, delata os colegas e passa a colaborar 

diretamente com os militares. 

 

Figura 27 – Capa do livro Cabo de Guerra 
 

 
Fonte: <https://bityli.com/Jikypy>. Acesso em: 27 mai. 2022. 

 
 O protagonista é desprovido de personalidade, de rosto, de nome próprio, 

mas tem aderência com o serviço militar, evidenciado por vários grafismos que 

comparecem na capa: desde a palavra “GUERRA” do título, com a letra “U” 
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invertida, e a foto parcial de uma pessoa de costas, com a cabeça raspada. Não é 

possível reconhecê-la por nenhuma característica física, sequer pelos cabelos, mas 

a inversão da letra “U” permite compreender, após a leitura da obra, que se trata de 

uma analogia à morte do pai do protagonista que, certa vez, após discutir com seu 

avô, caiu do telhado da casa sobre um velho engenho de açúcar no quintal:  

 
Saio correndo e vejo: meu pai, dobrado na cintura sobre o eixo do trapiche, 
tem cabeça e os braços pendentes de um lado da geringonça, e as pernas, 
do outro [...] penso imediatamente no aguilhão, que deve estar cravado em 
seu abdome, como de fato está. O sangue escorre pelo eixo do trapiche e 
pinga das pontas de seus dedos. (BENEDETTI, 2016, p. 288) 

 

 Determinada passagem forma e provoca uma reflexão no protagonista: “à 

parábola de nossa existência. Espécie de u invertido. U de culpa, que passou a 

batucar feito um bumbo nos ouvidos noturnos de meu avô pelo resto de sua, agora 

curta, vida” (BENEDETTI, 2016, p. 289).  

Na metade da capa (fig. 27), uma faixa verde, como se reproduzisse um grito 

ampliado por um megafone, sobrepõe a imagem da nuca até a altura das orelhas da 

figura retratada. Servindo ao mesmo tempo de fundo para o nome da autora, para o 

título e para seu gênero literário, também permite imaginar que o berro 

metonimizado por essa faixa verde é ofensivo. Tal hipótese parece se confirmar se 

lembrarmos que o protagonista é um sujeito sem princípios morais, com vida dupla, 

um inflitrado e, portanto, merecedor do desprezo e da raiva alheios. A cor verde 

também não é aleatória, uma vez que remete à cor do exército e à bandeira 

brasileira. Fica, então, a pergunta: quem emite o grito são os militares ou os 

militantes da luta armada? 

Essa incerteza também se faz presente quando obsevamos na capa um 

gesto duplo no direcionamento da cabeça retratada. Na imagem principal, que ocupa 

pelo menos 2/3 da capa, percebemos uma leve inclinação do rosto para cima e 

virado à esquerda, algo que pode representar o alinhamento ideológico primário do 

protagonista. Entretanto, com maior destaque, o 1/3 central da capa, que contém a 

faixa verde, apresenta uma imagem, da mesma pessoa, mas agora com o rosto 

posicionado à direita, lado que, historicamente, se relaciona com a ala mais 

combativa do poder político.  

Nesse sentido, os elementos imagéticos podem sugerir que os ideiais de 

esquerda, se encontram em um plano secundário, enquanto a direita tem posição 
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privilegiada e em pleno crescimento, ultrapassando o brado retumbante que não 

provém dos anseios de um povo heróico, mas sim do militarismo, que submeteu a 

nação às suas mazelas.     

Logo abaixo da faixa, encontram-se a reprodução do carimbo do D.O.P.S, a 

sigla da famigerada polícia política e social, responsável pela repressão violenta aos 

que lutaram contra a ditadura e, quase ao pé da capa, o símbolo da editora. Ainda 

que o leitor não saiba o conteúdo da trama, desde que conheça o significado da 

sigla, já percebe se tratar de obra com conteúdo político. 

No verso da capa, desdobrando-se a orelha, sobre a qual comentaremos em 

seguida, encontra-se a fotografia do Correio da Manhã, em branco e preto, de 04 de 

abril de 1968, do Arquivo Nacional, com a legenda: “Tanques ocupam a Av. 

Presidente Vargas, no Rio de Janeiro” (fig. 28): 

 

Figura 28 – Verso da capa do livro Cabo de Guerra 
 

 
Fonte: Autor. 
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Temos, portanto, uma narrativa visual independente, que corre paralela aos 

enunciados verbais que compõem a obra. No primeiro contato com o livro, isto é, na 

capa e no seu verso, as informações relativas à repressão são apresentadas de 

forma gradual e crescente: primeiro, o grito; depois, o carimbo do D.O.P.S e, na 

sequência, a imagem de tanques perfilados em plena avenida no Rio de Janeiro, 

com seus soldados. 

Dando sequência à narrativa imagética, o verso da contracapa (fig. 29) 

apresenta outro momento da história politica brasileira, com a reprodução da 

fotografia da manifestação pelas Diretas Já, em frente ao Congresso Nacional, em 

Brasília, em 1984, do Arquivo Agência Brasil. 

 

Figura 29 – Verso da contracapa do livro Cabo de Guerra 
 

 
Fonte: Autor. 
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Movimento decisivo para o fim do regime militar, essa imagem, também em 

branco e preto e tirada dez anos mais tarde da primeira fotografia estampada no 

livro, funciona como clímax dessa narrativa. No lugar de tanques e soldados do 

começo do livro, são os civis, em pé e sentados, que ocupam o espaço público com 

bandeiras e palavras de ordem, no centro nervoso do país, sua capital política. 

Trata-se portanto, de um texto não verbal com alto teor otimista, utópico, que se 

opõe à distopia dos tanques enfileirados. 

No entanto, a contracapa (fig. 30), se compreendida como epílogo das 

imagens anteriores, quebra esse clima de leveza e esperança, pois reproduz 

graficamente o layout de uma página do romance, com a interferência tradicional da 

censura que, além de cortar palavras, também estampava carimbos para 

documentar a oficialidade do processo. Se observarmos o texto com mais cuidado, 

entretanto, teremos outra leitura: as poucas palavras cobertas de tinta preta não 

interferem na compreensão do tema que subjaz a toda a trama, isto é, o combate à 

ditadura, apesar da traição do protagonista. 

Não à toa, esse segmento reproduzido do romance está impregnado de 

enunciados politicamente engajados: “táticas de combate à ditadura”, “cartilhas 

marxistas-leninistas”, “guerrilha urbana e rural”, “Stalin”, “Guevara”, “Mao”, “militante 

de vanguarda,” entre outros. Tais palavras explícitas, carregadas de sentido político 

e ideológico, acabam, por um lado, por dar continuidade à ideia da luta contra o 

poder autoritário e repressor. Por outro, parecem indicar a incompetência dos 

censores que parecem ter eliminado palavras supérfluas e deixaram visíveis as que 

veiculam conteúdos impróprios para a mantenção do sistema. 
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Figura 30 – Contracapa do livro Cabo de Guerra 
 

 
Fonte: Autor. 

 

A cor vermelha da margem esquerda da contracapa, que tem origem na 

segunda orelha do livro (fig. 32), remete à ideia do sangue derramado das vítimas do 

sistema, em vias de manchar uma página escrita e censurada, um dos signos mais 

simbólicos e conhecidos da ditadura. 

 
As duas orelhas do livro (figs. 31 e 32), que intermediam as imagens (figs. 27, 

28, 29 e 30), são textos que merecem igual análise. Assinadas por Bernardo 
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Kucinski, docente aposentado de jornalismo da Universidade de São Paulo, estreou 

na literatura aos 74 anos com o romance K: relato de uma busca, no qual relata a 

busca da família por sua irmã Ana, presa pelos militares em 1974 e desaparecida 

desde então.  

A primeira (fig. 31) tem a cor verde como fundo, como se a faixa da capa (fig. 

27), que remete ao som do berro ampliado por um megafone, tivesse ultrapassado 

os limites das páginas. Seu alcance é interrompido pela foto de arquivo (fig. 28) na 

qual comparecem as forças armadas, responsáveis pela repressão aos gritos de 

liberdade nesse período da história brasileira.  

 

Figura 31 – Primeira orelha do livro Cabo de Guerra 
 

 
Fonte: Autor. 
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A assinatura na segunda orelha (fig. 32) representa mais do que um nome 

próprio bastante conhecido e respeitado nos meios acadêmico e jornalístico. Trata-

se de um enunciado completo, em uma relação dialógica com todas as páginas do 

romance e com o leitor, desde que conhecedor da história de luta e de resistência da 

família. O não-dito, a luta da família Kucinski, tem mais força que o dito, realçado 

ainda  pela cor vermelha, quente, que vaza para a quarta capa (fig.30). 

 

Figura 32 – Segunda orelha do livro Cabo de Guerra 
 

 
Fonte: Autor. 

 

Constatamos, portanto, a presença de várias vozes em disputa: a dos 

militares, a dos militantes da luta armada, a dos órgãos oficiais e repressivos do 
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governo, a dos movimentos sociais e, também, as da autora e da editora. A 

Boitempo, no mercado há mais de 20 anos e sediada em São Paulo, assim divulga 

seu trabalho:  

 
Os temas são variados e amplos: indústria cultural, ditadura militar, 
neoliberalismo, trabalho, capitalismo, comunismo, marxismo, questões de 
gênero, filosofia, educação, ética e meio ambiente. Entre os principais 
autores estão Boaventura de Sousa Santos, David Harvey, Edward Said, 
Ellen Wood, Emir Sader, Francisco de Oliveira, François Chesnais, Giorgio 
Agamben, György Lukács, Immanuel Wallerstein, István Mészáros, Leandro 
Konder, Maria Rita Kehl, Michael Löwy, Mike Davis, Perry Anderson, 
Ricardo Antunes, Tariq Ali e Slavoj Žižek89. 
 

Vemos, portanto, que a editora publica expressivamente pensadores 

nacionais e internacionais críticos ao sistema autoritário, configurando, assim, sua 

marca identitária e ideológica. Como qualquer outra editora, busca garantir-se no 

mercado livreiro e, com essa diferença, conquista a fidelidade de um nicho 

específico de leitores.  

Ivone Benedetti reforça o time de autores “combativos”. Autora de diversos 

livros anteriores ao Cabo de Guerra e também tradutora, foi presa na juventude 

durante a ditadura militar. Reconhece em entrevista90 que seu livro contém 

passagens biográficas e de amigos da época. Para ela, a ditadura assemelha-se a 

um fantasma, introjetado por todos que foram suas vítimas. Por isso, ao assumir 

uma voz não identificada e imoral, expõe ao mesmo tempo o raciocínio de um 

sujeito odioso, que se comporta como um “duplo” e, pela via do contrário, reafirma 

sua posição pessoal, externa ao livro, de oposição ao regime arbitrário e repressor.  

Assim, tanto editora quanto autora compartilham a postura de não esquecer 

os profundos danos causados pela violência estatal, mas também deram voz a 

outros grupos sociais que o apoiaram. 

Finalmente, mas não menos importante, é a charge da Laerte Coutinho (fig. 

33), produzida em 14 de setembro de 2015, que fecha o miolo do livro: 

 

 

 

 

 
89 Disponível em: <https://www.boitempoeditorial.com.br/sobre-a-loja>. Acesso em: 27 mai. 2022. 
 
90 Entrevista disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pvVxEDG7J_s>. Acesso em: 07 mai. 
2022. 
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Figura 33 – Charge de Laerte Coutinho 
 

 
Fonte: Autor. 

 

Trata-se de dialogismo implícito com a antiga piada que circulava nos mais 

diversos grupos sociais, em que uma criança, sobre a bicicleta e sem as mãos no 

guidão, gritava para sua mãe: “Olha, mãe, sem as mãos” e, no caminho da volta, 

com voz sibilada e com as mãos no guidão, lhe dizia: “Olha, mãe, sem os dentes”.  

A paródia se realiza quando o enunciado “Sem as mãos” é substituído por 

“Sem os militares”, seguida pelo desenho de uma figura estilizada sentada sobre a 

palavra “Golpe”, cujas letras assemelham-se às rodas e ao selim de uma bicicleta de 

duas rodas. 

O texto que acompanha essa imagem, reproduzido logo abaixo, reforça mais 

uma vez o compartilhamento de vozes que prezam os ideais democráticos, 

usurpados pelos militares e novamente ameaçados em 2016, quando um golpe tirou 

Dilma Rousseff da presidência do Brasil: 

 
Publicado em maio de 2016, cerca de 50 anos depois dos acontecimentos 
que inspiraram esta ficção, num momento em que as instituições 
democráticas do Brasil são, mais uma vez, ameaçadas por um conluio de 
seres retrógrados do parlamento, do judiciário e do oligopólio midiático, este 
livro foi composto em Adobe Garamond Pro, corpo [...] para a Boitempo, 
com tiragem de 1.500 exemplares. (Sem autor. In: BENEDETTI, 2016, n. 
p.). 
 

 A obra de Ivone Benedetti tem ao todo 288 páginas (13-301) das quais foram 

destacadas 5.228 palavras que se repetiam, ou que estavam relacionadas às 

repetidas. Assim como fizemos em Bonsai, abaixo apresentaremos a nuvem de 

palavras de Cabo de Guerra, de modo a representar, graficamente, as palavras que 
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mais compõem a trama, reforçando, assim, a ideologia marcante da obra, combatida 

pelos censores dada exposição política provocada: 

  

Figura 34 – Nuvem de palavras – “Cabo de Guerra” de Ivone Benedetti 
 

 
Fonte: Autor. Anexo 04 da tese. 

 

 Em primeiro plano, identificamos Coronel, como a maior palavra, repetida 140 

vezes, o que reforça tanto o contexto da ditadura militar presente na obra, quanto a 

guerra trazida logo no título do livro e reproduzida na disputa ideológica da trama. 

Mulher é a segunda palavra mais utilizada, com 97 incidências, seguida de Homem, 

com 85 repetições.  

Em Cabo de Guerra, a palavra Mulher quase sempre está ligada aos 

relacionamentos do protagonista, enquanto Homem, majoritariamente, às pessoas 

pertencentes ao conflito político, sejam os militares, sejam os militantes civis.  

É válido destacar que em alguns momentos da trama, embora poucos, as 

mulheres ganham enfoque, quase sempre estão relacionadas aos militantes civis, 

enquanto aos militares, apenas Samira, mas que não está diretamente ligada à 

disputa ideológica. Isso sustenta a ideia de que os anos de chumbo foram 

comandados pelos homens, assim como os assuntos políticos são, principalmente, 
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relacionados a eles, o que reforça a relação de dominação do universo machista que 

a sociedade brasileira enfrentou e ainda enfrenta atualmente. 

Enquanto no primeiro plano de palavras podemos identificar os atores da 

trama, no segundo, Benedetti apresenta as características que envolvem a obra e as 

relações entre as personagens. Interessante notar a sequência a qual são 

apresentadas, pois além da ideologia, apresentam uma narrativa complementar à 

obra: Verdade (53 repetições), Corpo (37), Esquerda (32), Medo (32), Culpa (30), 

Direita (29), Dor (24), Polícia (25), Deus (25), Morto (25), Memória (23), Dinheiro 

(20). 

As palavras Verdade, Corpo, Dor e Polícia podem ser analisadas em 

conjunto, já que, em se tratando do contexto ditatorial, as seções de tortura, que 

marcam o corpo pela dor, realizadas pelos agentes do Departamento de Ordem 

Política e Social – DOPS eram justificadas pela busca da “verdade”, isto é, na escuta 

de algo que fosse interessante aos militares, quase sempre ligadas à delação de 

colegas e de esquemas que combatiam o regime vigente. 

Da mesma forma, as palavras Esquerda e Medo merecem análise conjunta, já 

que era a esquerda, a ala política que combatia o regime e, por isso, duramente 

reprimida pelos militares, por essa razão, sentia muitas vezes medo e insegurança. 

As palavras Culpa e Direita também não estão relacionadas por acaso: com o 

fim dos anos de chumbo, foi atribuída à ala conservadora a culpa pelas mortes e 

desaparecimentos de pessoas que até hoje permanecem sem explicação. 

O termo Deus está presente em ocasiões distintas da obra: alucinações do 

protagonista, o fato de que o avô do protagonista quase se formou padre, o padre 

amigo da família que os visita frequentemente e as preces realizadas pelas 

personagens. Contudo, se analisado em conjunto com as demais palavras em 

destaque, é carregado pelo viés da súplica pelo término das seções de tortura. 

Morto e Memória são palavras que podem representar o contexto da obra, já 

que o presente, tempo em que o livro é narrado, é a memória do tempo passado. 

Por fim, Dinheiro reforça o contexto ditatorial brasileiro, também conhecido 

como período do “milagre econômico” (1968-1973) em que, de um lado, houve 

notável aceleração do Produto Interno Bruto (PIB) e estímulos à industrialização do 

país mas, por outro lado, salários achatados e maior desigualdade social. 

Ivone Benedetti, portanto, expressa pelas palavras um claro reforço à 

narrativa das imagens e elementos gráficos que compõem o livro: retrata a ditadura 
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militar brasileira de forma crítica, sem esconder seus detalhes mais perversos, e 

ilustra a vida de um sujeito infiltrado, de vida dupla, que estimula várias sensações 

no leitor: da pena à repulsa. 

 

4.3 Censura de ordem social 

 

 Por fim, a preocupação da censura na ordem social era quase sempre de 

evitar embates que pudessem exigir um posicionamento do governo, atingindo 

assim sua forma de controle, por isso, “procuravam extrair das peças a menção a 

conflitos entre grupos e classes sociais. Judeu e negro eram vetados, assim como 

outros relatos sobre grupos étnicos e religiosos” (COSTA, 2008, p. 50, grifo do 

autor). 

 Nesse sentido, as obras que categorizamos aqui abordam fortemente o 

racismo, demarcando o preconceito como forma de segregação e a superioridade 

entre as pessoas: 

Tabela 16 – Obras censuradas por ordem social 
 

Título Autor Nacionalidade 

/ País 

Ano Gênero Temas abordados 

Caderno de 

memórias 

coloniais 

Isabela 

Figueiredo 

Moçambique 2009 Autobiografia Racismo; 

Machismo; 

Questões sexuais; 

Liberdade; 

Homofobia. 

Vá, coloque 

um vigia 

Harper Lee Estados Unidos  2015 Romance Machismo; 

Preconceitos; 

Racismo; 

Orfandade; 

Desinformação. 

Fonte: Autor 

 

 As duas obras dessa categoria são do século XXI, contudo, Isabela 

Figueiredo redige em Caderno de memórias coloniais uma autobiografia de sua 
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infância e adolescência, que se passa entre as décadas de 1960 e 1970, em 

Moçambique. Por isso, embora sua obra seja de 2009, diegeticamente se trata do 

século passado. Algo semelhante ao que faz Harper Lee, embora tenha publicado 

seu romance no tempo presente, o enredo remete à década de 1950, nos Estados 

Unidos. 

 Seja pela autobiografia, seja pelo romance, as duas obras retratam o racismo 

e a luta pela igualdade de forma bastante clara. Mesmo que contextualizada no 

passado, a discussão ainda é atual, dada a onda ultraconservadora e racista que se 

manifesta a cada dia em boa parte do mundo.  

 Escolhemos Caderno de Memórias Coloniais para representar essa categoria 

pelo enredo ser um relato vivido, autobiográfico, e que contempla, pela experiência 

da autora, a divisão da sociedade pela cor da pele, além de apresentar também a 

relação entre metrópole e colônia, outro aspecto que, do ponto de vista social, é 

excludente e ameaçador. 

 Ademais, outro aspecto relevante para essa escolha é o espaço geográfico na 

qual a obra está posicionada: as memórias estão ligadas à cidade de Lourenço 

Marques, atual Maputo, capital de Moçambique, da África Oriental, o que reforça a 

histórica exploração pelo branco do continente africano se apropriando de sua mão 

de obra, cultura e riquezas. 

 

4.3.1 Obra mais representativa da categoria: Caderno de Memórias Coloniais 

– Isabela Figueiredo  

 

 Caderno de memórias coloniais, de Isabela Figueiredo, é uma autobiografia 

publicada em 2009 em Portugal e, dado seu sucesso de público, foi lançado também 

em outros países nos anos seguintes. A edição que analisaremos é de 2018, 

publicada no Brasil pela editora Todavia. 

 A obra, conforme consta na primeira orelha do livro, “desfaz o mito, 

frequentemente edulcorado, de que a experiência colonial portuguesa na África fora 

algo benéfico para as populações nativas” (FIGUEIREDO, 2018).  

 No todo, o livro possui uma seção de palavras prévias, dois comentários 

sobre a obra e 51 pequenos textos, escritos como em um diário, mas sem ordem 

cronológica, em que a autora registra suas memórias da infância no período do 
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colonialismo português, em que possuía posição privilegiada por ser branca e de 

condição econômica estável. Eram “remediados”, seguindo o pai. Ainda assim, 

considerava-se “uma colonazinha preta, filha de brancos. Uma negrinha loira” 

(FIGUEIREDO, 2018, p. 59), pois acreditava desde cedo não compactuar com o 

pensamento hegemônico da época. Era uma branca “de alma preta” (FIGUEIREDO, 

2018, p. 93), como sua mãe desconfiava. 

 Por isso, sua narrativa das lembranças se dá em tom crítico quanto ao 

comportamento da sociedade racista da época que, muitas vezes, é descrito pelas 

próprias ações do seu genitor. A mãe é figura secundária na obra. Embora seja 

mencionada com alguma frequência, representa o papel de submissão que o 

comportamento machista impõe.   

 Isabela Figueiredo nasceu em Moçambique, mais especificamente em 

Maputo (antiga Lourenço Marques), e se mudou, ainda jovem, para Portugal. É 

titular de vários prêmios, como “Prémio da Mostra Portuguesa de Artes e Ideias 

(1988)” e “Prémio Literário Urbano Tavares Rodrigues” (2017).  

 A autora é filha de portugueses que se mudaram para a colônia em busca de 

melhores oportunidades, isto é, para tirar proveito da relação marcada pelo 

colonialismo para explorar o povo negro: “O meu pai, a quem coube a missão de 

eletrificar a Lourenço Marques desse tempo, nunca quis empregados brancos, 

porque teria de lhes pagar os olhos da cara” (FIGUEIREDO, 2018, p. 42). 

 Pequeno empresário, seu genitor, contratava mão de obra apenas de pretos, 

pois podia tratá-los ainda de forma escravagista e coisificada: 

 
Tinha doze no prédio da 24 de julho, mais vinte no Sommershield, mais sete 
numa vivenda na Matola...e corria a cidade, o dia inteiro, de um lado ao 
outro, a controlar o trabalho da pretalhada, a pô-los na ordem com uns 
sopapos e uns encontrões bem assentes pela mão larga, mais uns 
pontapés, enfim, alguma porrada pedagógica, o que fosse necessário à 
fluidez do trabalho, cumprimento dos prazos e eficaz formação profissional 
indígena. (FIGUEIREDO, 2018, p. 43). 
 

 Segundo a autora, “um branco saía caro, porque a um branco não se podia 

dar porrada (...) não tinha a mesma força de besta, resistência e mansidão; um 

branco servia para chefe, servia para ordenar, vigiar, mandar trabalhar os 

preguiçosos” (FIGUEIREDO, 2018, p. 43). 

 Uma composição de imagens entre fotografia, filtro de cor vermelha e 

conjunto de formas em tom verde formam a capa do livro: 
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Figura 35 – Capa do livro Caderno de Memórias Coloniais 
 

 
Fonte: Autor. 

 

 A fotografia estampada na grande parte da capa tem aparência antiga, 

temporalidade demarcada pelo estilo das roupas utilizadas e pelo filtro de cor 

vermelha, sobreposto na foto. Ilustra uma menina em um jardim de uma praça, com 

um cachorro de raça desconhecida, com pelagem escura, em seu colo.   

No primeiro contato com a capa não é possível afirmar que a criança é a 

própria autora do livro, mas se observamos o título, especialmente, a palavra 



198 
 

“memória”, bem como o fato de que o nome da autora está posicionado sobre a 

perna esquerda da menina, aliado aos traços antigos atribuídos à fotografia, temos 

pistas relevantes de que a retratada na foto é quem escreve o caderno. 

A pequena tarja verde do canto esquerdo transcende a capa e é encontrada 

também na contracapa, mas lá, como veremos, ocupa quase um terço do espaço 

total. Há formas cujos entornos, sugerem movimento e compõem uma arte em estilo 

tribal, frequentemente associadas ao continente africano, o que representa, na obra, 

o colonialismo do qual se falará. 

A fotografia pode representar qualquer ocasião cotidiana da autora, mas a 

escolha de posicioná-la logo na capa de sua obra não é por acaso, e essa 

constatação é sugerida no decorrer da obra, especialmente, pela seguinte 

passagem: 

 
A história é território do pai. O debate, a ideia, o pensamento, a ação, são o 
domínio do masculino. As vozes mais profundas das mulheres brancas são 
sempre excluídas, reprimidas, silenciadas. Delas, a obra apresenta apenas 
os seus gracejos maliciosos, cacarejos de galinhas poedeiras no quintal da 
história. O único direito que essas mulheres detinham era de fazer círculos 
de chás, onde exerciam a má-lingua sobre os outros. Colocando os 
estereótipos coloniais ouvidos dos seus próprios maridos. Vendando os 
olhos para o verdadeiro problema delas que era a submissão colonial a que 
estavam sujeitas pelo facto de serem mulheres. Para elas, as negras eram 
cadelas, discurso muito masculino, ardilosamente tecido para camuflar as 
tendências poligâmicas do homem branco em terras africanas. Não se 
podia aceitar que um branco tivesse duas esposas, uma preta e outra 
branca, era mais prático dizer que o branco tinha uma esposa e uma 
cadela. (FIGUEIREDO, 2018, p. 16, grifo nosso). 
 

 Assim, percebemos que a fotografia da capa ilustra a ideia da passagem em 

destaque, sobretudo pela relação entre pessoa humana e a cor de pele branca, e 

cor de pele preta para cadela. 

 Considerando o discurso crítico que Figueiredo tem com as ações de seu 

próprio pai, bem como com o comportamento racista que permeou toda sua infância, 

a escolha da cor vermelha como filtro na imagem e como tom predominante na capa 

e contracapa visa demarcar o sofrimento, a desumanização, o sangue derramado e 

as mortes do povo negro em seu percurso de dominação pelos brancos. 

 A cor verde que representa a África traz a sensação de suavidade, de 

animação, de música, dança, sugeridas pelos traços em movimento circular. 

Contudo, não é capaz de minimizar a impressão angustiante causada pelo 

vermelho, ainda que na contracapa esteja em maior parte do que na capa: 
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Figura 36 – Contracapa do livro Caderno de Memórias Coloniais 
 

 
Fonte: Autor. 

  

 Dentro do retângulo vermelho que ocupa dois terços do espaço total, 

encontramos textos críticos que enaltecem a obra, assinados por Margarida Calafate 

Ribeiro, conhecida pesquisadora portuguesa de cultura e literatura e por Eduardo 

Pitta, escritor e poeta português.  

 O nome da editora, “todavia” também participa dos efeitos de sentidos da 

obra pois, todavia, como conjunção adversativa, na língua portuguesa, tem a função 
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de representar a ideia de oposição. Na obra, funciona como elemento que reforça os 

contrastes marcados pelo verde e vermelho, animação e sangue, alegria e morte. 

 As duas orelhas do livro acompanham a cor vermelha da respectiva capa ou 

contracapa e servem de suporte para a sinopse e para a apresentação da autora: 

 

Figura 37 – Primeira e segunda orelhas do livro Caderno de Memórias Coloniais 
 

   
Fonte: Autor. 

 

 Em muitas passagens da obra, a autora dedica páginas a descrever a 

situação de subordinação a que o negro se encontrava naquela relação de colônia, 
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como em: “estava abaixo de tudo. Não tinha direitos. Teria os da caridade, e se a 

merecesse. Se fosse humilde. Se sorrisse, falasse baixo, com a coluna vertebral 

ligeiramente inclinada para a frente e as mãos fechadas uma na outra, como se 

rezasse” (FIGUEIREDO, 2018, p. 43) ou, também “a vida de um preto valia o preço 

da sua utilidade. A vida de um branco valia muito mais, mesmo que não valesse 

grande coisa” (FIGUEIREDO, 2018, p. 88). 

 As mulheres pretas, por sua vez, eram vistas pelos brancos como objetos 

estereotipados. Pelos homens, o desejo sexual, enquanto pelas mulheres, eram 

vistas com certa antipatia:  

 
tinham a cona larga e essa era a explicação para parirem como pariam, de 
borco, todas viradas para o chão, onde quer que fosse, como os animais. A 
cona era larga. A das brancas não, era estreita, porque as brancas não 
eram umas cadelas fáceis, porque à cona sagrada das brancas só lá tinha 
chegado o do marido, e pouco, e com dificuldade; eram muito estreitas, 
portanto muito sérias. (FIGUEIREDO, 2018, p. 34). 
 

 As pretas, se não estavam ligadas à exploração do próprio corpo como forma 

de renda,  

 
vendiam mangas no chão, em fila, no bazar de Lourenço Marques. As 
pretas vendiam de tudo no chão, em qualquer lado; estendiam uma 
capulana velha e faziam montinhos de tomate, de raízes, de mangas de 
amendoim. Tudo o que as pretas vendiam tinha saído das terras que 
cultivavam, mas não lhes pertenciam. (FIGUEIREDO, 2018, p. 59). 
 

 Pela percepção da autora, era cultuado na sociedade da época que “um 

branco e um preto não eram apenas de raças diferentes. A distância entre brancos e 

pretos era equivalente à que existe entre diferentes espécies. Eles eram pretos, 

animais. Nós éramos brancos, pessoas, seres racionais” (FIGUEIREDO, 2018, p. 

59). 

 “Eram pretos. Era esse o crime. Ser preto” (FIGUEIREDO, 2018, p. 76). Por 

essa razão,  

 
Era absolutamente necessário ensinar os pretos a trabalhar, para seu 
próprio bem. Para evoluírem através do reconhecimento do valor do 
trabalho. Trabalhando, (...) poderiam calçar sapatos e mandar os filhos à 
escola para aprenderem ofícios que fossem úteis aos brancos. Havia muito 
a fazer pelo homem negro, cuja natureza animal deveria ser anulada – para 
seu bem. (FIGUEIREDO, 2018, p. 75). 
 

 Os privilégios dos brancos eram muitos, desde os melhores lugares no 

cinema, até a impunidade por seus atos criminosos. A autora narra que certa vez 
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agrediu uma colega de escola: “dei-lhe uma bofetada, porque ela me irritou, porque 

não concordou comigo, porque eu é que sabia e mandava e estava certa, porque ela 

tinha dito uma mentira, porque me tinha roubado uma borracha, sei lá por que lhe 

dei a maldita bofetada”. Mas não sofreu nenhuma reprimenda, já que “era mulata e 

não podia bater-me” (FIGUEIREDO, 2018, p. 78). 

 A autora chega a atribuir a Lourenço Marques a condição de campo de 

concentração “de negros sem identidade, sem a propriedade do seu corpo, logo, 

sem existência” (FIGUEIREDO, 2018, p. 46). 

 Figueiredo que era, oficialmente e contrariada, impedida pelos pais de ter 

contato com os colegas negros, adquiriu sua liberdade desta de outras imposições 

quando aprendeu a ler, pois, “a partir desta tarde de sábado [dia em que aprendeu a 

ler], embora a minha prisão física não se alterasse, e os muros continuassem altos à 

minha volta, em todos os lugares, apossei-me da ferramenta com que escavaria 

minha liberdade” (2018, p. 83).  

 Para ela,  

 
As frases podiam roubar-me a qualquer lugar, levar-me para dentro de 
mentes diversas, e escutar o que pensavam e não diziam; as mentes dos 
bons e dos maus e dos mais ou menos, que eram a maior parte; sentar-me 
em navios perdidos, pairar sobre vulcões e dormir em jardins de rosas e 
sombras suavemente lilases. (FIGUEIREDO, 2018, p. 83). 
 

 “O prazer de ler um livro amortecia humilhações, e era muito maior do que o 

de brincar sozinha (...) um livro trazia um mundo diferente dentro do qual eu podia 

entrar. Um livro era uma terra justa” (FIGUEIREDO, 2018, p. 45). 

 Na visão da autora, foi quando ela passou a se tornar a pior inimiga de seu 

pai, mas “só muitos anos mais tarde, compreendi que saber ler, o acesso a essa 

chave para decodificação do segredo, me transformara, contra todas as vontades, 

na toupeira que lhes havia de roer todas as raízes, devagar, uma de cada vez, até 

restar pó” (2018, p. 84). 

  O processo de independência de Moçambique é descrito pela autora em 

algumas passagens da obra, especialmente, pelo olhar branco: “percebi que os 

colonos desejavam a independência, mas sob poder branco. Eventualmente, partilha 

de funções administrativas com um ou outro mulato educado, maleável. A FRELIMO 

[Frente de Libertação de Moçambique] era indesejada” (FIGUEIREDO, 2018, p. 97). 
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 Seu genitor, que acaba por representar a voz do colonizador desejava uma 

“África branca na qual os negros haviam de se assimilar, calçar, ir à escola e 

trabalhar” (FIGUEIREDO, 2018, p. 119). “Havia de expulsar o poder negro da cidade 

e remetê-lo ao mato, de onde tinha vindo, onde pertencia, e domesticá-lo ou 

chaciná-lo. Um ou outro, conforme merecido” (FIGUEIREDO, 2018, p. 120). 

 Entretanto, “o tempo dos brancos tinha acabado” (FIGUEIREDO, 2018, p. 

112). A revolução deu força ao povo negro que não mais tolerou a supremacia e a 

opressão branca: 

 
A negralhada perdeu o freio (...) em todo lado chacinou, cega, tudo o que 
era branco: os machambeiros e família, os gatos, cães, galinhas, periquitos, 
vacas brancas, e deixaram-nos agonizando sobre a terra, empapando 
sangue; salvavam-se as escuras galinhas cafreais de pescoço pelado. E os 
gatos pretos. (FIGUEIREDO, 2018, p. 113) 
 

 Nesse tempo, Figueiredo já era “mulher” (2018, p. 110), segundo seus pais, 

por isso, foi enviada à metrópole, em Lisboa. “Qualquer desculpa serviria: os 

estudos, a segurança, a minha virgindade...” (2018, p. 124) e foi viver com sua avó 

paterna. 

 Entretanto, foi incumbida de informar a todos a situação a que estavam 

sujeitos em Lourenço Marques: 

 
Contas tudo... tudo o que roubaram, saquearam, partiram, queimaram, 
ocuparam. Os carros, as casas. As plantações, o gado. Tudo no chão a 
apodrecer. Que nos provocam todos os dias, e não podemos responder ou 
levam-nos ao comité; que nos cospem em cima; que não nos deixam ir à 
igreja; que prenderam o padre e o pastor adventista por recusarem parar o 
culto. 
Que nunca sabemos se regressamos a casa. Que depende da vontade 
deles. Julgam-se reis disto, que é deles, que mandam. Como se eles 
tivessem feito esta cidade, tudo o que aqui está. Tudo isto que é nosso. Tu 
vais contar. 
Conta que prendem, torturam, matam sem olhar a quem; que não há 
comida, que tudo o que chega da ajuda internacional é para os grandes da 
FRELIMO, que não chega às lojas. (FIGUEIREDO, 2018, p. 113). 
 

 “Nunca entreguei a mensagem de que fui portadora” (FIGUEIREDO, 2018, p. 

132). 

 “O Caderno de memórias coloniais nunca estará acabado em mim. A minha 

memória tem um caráter fragmentado, muito sensível aos eventos do cotidiano. Há 

sempre alguma história que me vem à cabeça e que lamento não ter incluído na 

narrativa” (FIGUEIREDO, 2018, p. 177). 
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 A obra de Isabela Figueiredo possui, no total, 173 páginas (07-180) e foram 

destacadas 2.440 palavras que se repetiam, ou que estavam relacionadas às 

repetidas. 

 Da mesma forma que fizemos na análise das obras anteriores, 

apresentaremos uma nuvem de palavras para representar, graficamente, os termos 

que mais estão presentes em Caderno de Memórias Coloniais, reforçando, assim, o 

posicionamento da autora: 

 

 Figura 38 – Nuvem de palavras – “Caderno de Memórias Coloniais” de Isabela Figueiredo 

 

 
Fonte: Autor. Anexo 05 da tese. 

 

 No primeiro plano, a palavra “pai”, é a que mais se repete na obra, com 139 

incidências, o que não poderia ser diferente, pelo fato de que, basicamente, o livro 

se propõe a narrar as observações e vivências da autora em sua infância, em que o 

pai foi protagonista, especialmente, nos eventos racistas que a autora tanto critica. 

 “Branco” é o segundo termo que mais se repete na obra: 59 vezes, mas já se 

encontra em segundo plano. Essa palavra em seu grafismo masculino e no singular, 

quando analisada em conjunto com a palavra “pai”, nos dá a ideia de que o universo 

europeu e machista, portanto, colonizador, é o que domina a narrativa. 
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 Também no segundo plano, as palavras “pretos” e “brancos”, com 57 e 54 

incidências, respectivamente, pretendem representar de forma coletiva os grupos 

étnicos. Pelo número de repetições e pelo contexto geográfico da obra, percebemos 

que Figueiredo retrata em seu livro mais um grupo do que outro, especialmente se 

somarmos as repetições do termo “pretos” (57) com as 43 incidências da palavra 

“negros”, que totalizam 100 referências ao povo negro. 

 Nesse sentido, é relevante uma observação: pela voz da narradora em 

primeira pessoa, em um tom memorialístico, se fala majoritariamente do pai, homem 

branco, europeu, colonizador, que está, geograficamente, em um lugar que não lhe 

pertence, participando de realidades das quais não faz parte, senão para colaborar 

na exploração. E é por meio das ações e do cotidiano da vida do seu genitor que o 

povo negro é retratado na obra.  

 O termo “mãe” conta com 50 repetições em Caderno de Memórias Coloniais, 

quase um terço da incidência da palavra “pai”, o que demonstra, de um lado, o 

protagonismo do pai na família de Figueiredo e a submissão da mãe, bem como, de 

outro, reforça o machismo e a dominação masculina. 

 Por outro lado, o último termo do segundo plano de palavras é “mulher”, com 

34 incidências, enquanto, “homem”, conta com 19 repetições e já está posicionado 

no terceiro plano de palavras, não analisado aqui. Isso pode significar que, embora o 

universo masculino seja o mais presente na obra, não se deixa de falar das 

mulheres, sobretudo, das “pretas” (também com 19 repetições), por ter seu “corpo” 

(17 incidências) considerado objeto de desejo sexual do homem branco. 

 Assim, pelas palavras, Isabela Figueiredo, em um tom de denúncia/crítica, 

apresenta os efeitos de sentidos de uma sociedade racista e machista, baseada na 

submissão da mulher branca e na satisfação das vontades do homem branco com a 

exploração do trabalho do homem negro e do corpo da mulher negra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Essa pesquisa teve início com a descrição dos fatos noticiados em fevereiro 

de 2020 sobre a censura aos livros do projeto Remição em Rede, que deixaram de 

ser distribuídos em, pelo menos, dez presídios do Estado de São Paulo para as 

práticas de remição de pena por leitura. 

 Mesmo com as evidências baseadas em múltiplas fontes, não foi possível 

apurar o real motivo da censura, uma vez que nem mesmo a gestão da FUNAP 

justificou seus motivos para proibir pelo menos três obras dentre as outras que, por 

sua vez, também foram banidas com a descontinuidade do projeto no Estado de São 

Paulo. Apesar de tudo, em nota, o governo do Estado negou a censura, afirmando 

não fazer juízo de valor acerca dos títulos. 

 O caso até hoje não foi explicado e gerou inquietação nas gestoras do projeto 

Remição em Rede, bem como de todos os envolvidos nas práticas de remição de 

pena por leitura no Estado de São Paulo, pois, de lá pra cá, a centralização da 

FUNAP na realização de convênios para a oferta de quaisquer atividades nas 

prisões tornou o processo mais burocrático do que na gestão anterior, além de 

exigirem práticas nem sempre de acordo com o que dispõe o CNJ. 

 Nesse sentido, não há como negar a existência da censura, já que o projeto 

que estava em andamento foi interrompido pelo imbróglio criado acerca das obras 

propostas na renovação do convênio. 

 É dentro dessa censura, propriamente dita, que foi alicerçada a presente tese, 

isto é, a partir do caso em estudo, buscamos, pela triangulação de evidências e 

também de teorias, explicar as possíveis razões que justificam a censura praticada 

pelo Estado de São Paulo aos livros que seriam objeto de grupos de leitura dentro 

das prisões paulistas. 

 Ao estudar a censura, percebemos que este é um fenômeno que permeia 

toda a história do Brasil, persistindo ainda nos dias atuais. De forma oficial, isto é, 

aquela exercida pelo próprio Estado ou ente de algum poder sobre os cidadãos, 

geralmente está ligada ao controle praticado pelos dominantes em face do 

pensamento divergente como uma forma de manutenção de sua soberania, 

proibindo tudo o que pode desestabilizar seu poder; ou então, na infantilização do 

outro, por acreditar que não se tem maturidade na escolha do que seja bom para si.
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 Por isso, as preocupações frequentes dos censores estão relacionadas a 

questões morais, sociais, políticas ou religiosas. 

 Em alguma medida, vimos também que todos nós somos censores de algo 

em algum momento, mas essa censura, informal, privada, não se torna objeto de 

tanta preocupação, a menos que essa ação seja um óbice a algum direito 

fundamental humano. 

 A censura que geralmente merece atenção é sempre aquela exercida pelo 

Estado, seus delegados, ou de grupos hegemônicos que ditam regras aos 

minoritários, desconsiderando suas liberdades e garantias individuais enquanto 

seres humanos e sujeitos de direitos.  

 Ao analisar os livros censurados e seus efeitos de sentidos, percebemos que 

por tratarem de temas semelhantes, estão em uma relação dialógica e, por isso, 

puderam ser categorizados em três conjuntos temáticos, de acordo com as 

preocupações históricas dos censores pelas questões morais, políticas, sociais ou 

religiosas (Costa, 2008).  

 Robert Yin acredita que “para a análise de estudo de caso, uma das técnicas 

mais desejáveis é o uso da lógica de combinação de padrão”, pois “compara um 

padrão baseado no empirismo – isto é, um padrão baseado nas descobertas do seu 

estudo de caso – com um padrão previsto antes da sua coleta de dados” (2015, p. 

147). 

 Assim, considerando o padrão censório previsto por Cristina Costa (2008), 

constatamos sua perfeita aplicação no presente caso, exceto pela censura de ordem 

religiosa, que não se mostrou aderente a nenhum livro, exclusivamente. Nesse caso, 

pudemos apontar quais as três obras que, possivelmente, teriam maiores chances 

de serem censuradas, por melhor representarem cada uma das demais categorias 

(ordem moral, política e social), tanto por suas narrativas, quanto capas, 

contracapas, palavras e demais elementos analisados. 

 Bonsai, de Alejandro Zambra, que com um ar descolado narra o romance 

entre as personagens, incluindo as cenas pornográficas, algo que, historicamente, 

ofende a moralidade pública; Cabo de Guerra, de Ivone Benedetti, por descrever o 

período ditatorial brasileiro, oferecendo risco, portanto, às questões políticas do 

Estado; e Caderno de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo, que apresenta a 

realidade vivida entre uma metrópole europeia e sua colônia africana, ambiente 
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machista, de frequente exploração do trabalho negro e da objetificação do corpo 

feminino, isto é, apresenta embates sociais que arriscaram a estabilidade do poder. 

 Devemos ressaltar, contudo, que é pouco provável que os censores tenham 

analisado as obras propostas pelo Remição em Rede com profundidade a fim de 

apurar seus discursos e significados, assim como fizemos. Como aprendemos com 

Cristina Costa (2011) na seção 1, os censores geralmente possuem uma abordagem 

superficial das obras, buscando nas palavras, expressões, diálogos e imagens seus 

argumentos para a proibição.  

 Por essa razão, a censura pode ter procedido em face mais das capas e 

títulos do que da trama, propriamente dita. De uma maneira ou de outra, as três 

obras que elencamos como as mais representativas das categorias contemplam 

discursos suficientemente ameaçadores aos olhos do tradicional conservadorismo 

censório.  

 Entretanto, essa ainda não é nossa conclusão. Com o estudo do 

encarceramento brasileiro, pudemos perceber que as prisões possuem duas 

finalidades, a oficial, baseada na Lei, isto é, um estabelecimento disciplinar que visa 

a recuperação dos seus transgressores a partir de atividades desenvolvidas em um 

tempo que seja suficiente para a reprovação e prevenção de novos crimes; e a 

finalidade de fato: uma ferramenta para a neutralização, apagamento e 

invisibilização de grupos populacionais específicos, considerados inconvenientes 

pelos dominantes, isto é, majoritariamente os negros e os pobres.  

 Com isso, o ambiente prisional que deveria possuir características específicas 

ao cumprimento de sua finalidade oficial, mostra-se hoje um lugar onde impera o 

descumprimento do direito e a desumanização dos apenados, servindo para sujeitar 

os que nele estão inseridos a um ciclo vicioso que retroalimenta o sistema: a prisão 

leva o ser humano à situação de miserabilidade que, por sua vez, sustenta o 

cárcere. 

 Por essa razão, acreditamos que a censura aos livros pode ter ocorrido 

independentemente dos temas e efeitos de sentidos das obras, o que é ratificado 

pela inexistência de outros grupos junto à FUNAP para oferta de remição de pena 

pela leitura dirigida, e de somente cinco penitenciárias possibilitarem a leitura 

autônoma como forma de remição. 

 O pensamento lógico e conservador de muitos daqueles que administram o 

sistema prisional não é outro se não pela censura, já que essas pessoas não são 
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consideradas sujeitos de direitos e devem permanecer emprisionadas, sem qualquer 

tipo de assistência.  

  Essa é, portanto, nossa conclusão, considerada por Yin (2015), nossa 

generalização analítica do presente estudo de caso, que se apoiou em outros 

semelhantes: a censura é histórica e age para evitar a circulação de assuntos que 

causam alguma instabilidade e/ou divergência no pensamento dominante, além de 

impedir, nesse caso, a concessão de benefícios e direitos aos apenados, o que 

atende à finalidade extraoficial do encarceramento brasileiro. 

 Por essa razão, no caso dos livros do projeto Remição em Rede, o foco dos 

censores não necessariamente estava nos temas e efeitos de sentido das obras. 

Sequer temos noção de quantos, quais ou porque os livros foram apontados como 

problemáticos. A priori, eram três, depois apenas um, mas, ao final, todos, pela 

descontinuidade do Remição em Rede no Estado de São Paulo.  

 Triangulando os dados perversos do universo prisional brasileiro e o modus 

operandi que a FUNAP tem conduzido tanto a formalização das parcerias, quanto a 

regulação das formas de trabalho, podemos constatar que o problema se mostra 

não em uma ou outra obra, mas sim no uso delas como instrumento 

desencarcerador, isto é, para conceder, ainda que aos poucos, a liberdade àqueles 

que devem permanecer presos.  

 Assim, das liberdades poéticas, proporcionadas pela leitura e pela fabulação 

nos clubes que oferecem a remição de pena, o que sobra é a prisão também 

intelectual das pessoas sujeitadas ao sistema prisional já que, além da privação da 

liberdade de ir e vir, são censuradas das atividades vinculadas à literatura. 

 Outros casos que eventualmente envolvam a concessão de benefícios e 

direitos às pessoas emprisionadas, quando administrados por uma gestão 

conservadora, possivelmente encontrarão os mesmos obstáculos que as obras do 

projeto Remição em Rede: sua descontinuidade, pois determinadas práticas são 

subversivas à lógica do sistema prisional brasileiro.   
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Anexo 01 – Acervo pessoal: Minuta de Termo de Cooperação Técnica 
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Anexo 02 – Ofício CONDEPE nº 020/2020 e Resposta SAP nº 156/2020 
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Anexo 03 – Nuvem de palavras – “Bonsai” de Alejandro Zambra 
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Anexo 04 – Nuvem de palavras – “Cabo de Guerra” de Ivone Benedetti 

 



314 
 

Anexo 05 – Nuvem de palavras – “Caderno de Memórias Coloniais” de Isabela 

Figueiredo 

 


