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RESUMO 

 
Os idosos possuem individualidades e necessidades diferenciadas da população 
não idosa. Essa singularidade deve também ser tema de reflexão e pesquisas 
dentro das unidades prisionais, pois os idosos encarcerados são mais frágeis em 
relação aos presos mais jovens e também em relação aos indivíduos com a mesma 
idade que privam de liberdade. Nessa perspectiva, tivemos por objetivo analisar as 
memórias e representações sociais de idosos encarcerados sobre a velhice e a 
saúde na prisão e como objetivos específicos identificar o perfil social e demográfico 
de idosos encarcerados; conhecer as memórias dos idosos encarcerados sobre a 
vida antes da prisão e na prisão, descrever o contexto e o cotidiano dos idosos na 
prisão e conhecer os crimes cometidos por idosos. Trata-se de um estudo 
exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, com triangulação de método, 
fundamentado na Teoria da Memória Coletiva/Social e das Representações Sociais. 
O estudo foi realizado em três unidades penais do interior da Bahia cujos 
participantes foram 31 idosos, com 60 anos ou mais, que se encontravam em 
situação de cárcere. Foram utilizados quatro instrumentos: um questionário para 
coleta de dados nos prontuários de saúde, de assistência social e psicologia; 
entrevista semiestruturada; grupo focal; e observação não participante com uso de 
diário de campo. Os dados coletados foram analisados a partir da mobilização do 
referencial teórico-metodológico da Memória Coletiva/Social e das Representações 
Sociais, com uso da técnica de Análise de Conteúdo, descritos por Bardin, na 
modalidade de análise temática. Para auxiliar no manuseio dos dados e na 
organização da análise de conteúdo temática, foi usada a ferramenta computacional 
de suporte para análise dos dados qualitativos NVivo, versão 11.0. Os resultados do 
estudo possibilitaram construir dois eixos temáticos: Memórias de Idosos 
Encarcerados: rememorando a trajetória de vida antes da prisão e na prisão; e 
Representações Sociais de Idosos Encarcerados sobre Velhice e Saúde na prisão. 
Por meio das memórias dos idosos, foi possível perceber que a família é base de 
suas vidas, mesmo frente às fragilidades, relatos de violência e contradições nos 
seus vínculos; e que o trabalho é importante e significante, demonstrando 
insatisfação por não estarem trabalhando na prisão. Os idosos revelaram também 
que estão descontentes com o ambiente da prisão, por ser insalubre, inóspito, com 
alimentação e locais inadequados para o descanso. Os dados demonstraram ainda 
que os principais crimes cometidos pelos idosos foram os sexuais contra pessoas 
vulneráveis e que a forma que eles encontram para ter serenidade na prisão é a 
participação em grupos de convivência e a religião. Além disso, os idosos 
representaram a velhice como negativa e fim da vida e a saúde associada à doença, 
agressão ao corpo, a problemas de saúde, à piora e ao agravamento da saúde na 
prisão. Em virtude desses achados, concluímos que a prisão é promotora de 
adoecimento e intensificadora do processo de envelhecimento.  
 
Palavras-chave: Idoso. Envelhecimento. Cárcere. Saúde. Memória. 
Representações sociais. 

 
 
 
 
 



x 

 

 
 

ABSTRACT 
 
The elderly people have individualities and different needs from the non-elderly 
population. This singularity should also be a topic of reflection and research inside 
the prison units, since the incarcerated elderly are more fragile in relation to the 
younger prisoners and also in relation to the individuals with the same age who 
deprive of freedom. In this perspective, the purpose of this study was to analyze 
memories and social representations of the elderly incarcerated about old age and 
health in prison and as specific objectives to identify the social and demographic 
profile of imprisoned elderly people; to know the memory of elderly incarcerated 
about their life before prison and in prison, to describe the context and the daily life of 
the elderly in prison and to know the crimes committed by the elderly people. This is 
an exploratory and descriptive study, with a qualitative approach, with a triangulation 
of method, based on the Theory of Social/Collective Memory and Social 
Representations. The study was implemented in three criminal units in the Bahia 
State countryside and whose participants were 31 elderly (60 years old or more) who 
were in prison. Four instruments were used: a survey for data collection in health, 
social assistance and psychology records; semi-structured interview; focus group; 
and non-participant observation using field diary. The collected data were analyzed 
through the mobilization of the theoretical and methodological reference of Theory of 
Social/Collective Memory and Social Representations, using the Content Analysis 
technique, described by Bardin, in the thematic analysis modality. The computational 
support tool NVivo (version 11.0) was used to assist in data handling and the 
organization of thematic content analysis. According to the results of the study, it was 
possible to create two thematic lines: Memories of the Imprisoned Elderly: recalling 
the life trajectory before prison and in prison; and Social Representations of Elderly 
Imprisoned about Old Age and Health in prison. Through the memories of the elderly, 
it was possible to realize that family is the basis of their lives, even in the face of 
fragility, reports of violence and contradictions in their relationships. They 
demonstrated dissatisfaction with not working in prison, since they believe labor is 
important and significant. The elderly also revealed that they do not like the prison 
environment, because it is unhealthy, inhospitable, with unsuitable food and places 
for rest. The data also showed that the majority of crimes committed by the elderly 
were sexual against vulnerable people and the way they found serenity inside the 
prison was the participation of coexistence groups and religion. In addition, they 
represented old age as negative and end of life, and health has been associated with 
disease, bodily aggression, health problems and worsening health in prison. Due to 
these findings, it was concluded that prison is a disease promoter and enhancer of 
the aging process. 

 
Keywords: Elderly. Aging. Prison. Health. Memory. Social representations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O termo ―idoso‖ foi criado na França em 1962 com o intuito de substituir o 

termo ―velho‖ e ―velhote‖. Após esse período, no Brasil, esse termo começou a ser 

utilizado em documentos oficiais. Sendo assim, idoso é o sujeito do envelhecimento 

e é configurado como um termo menos estereotipado para pessoas com 60 anos ou 

mais (PEIXOTO, 1998). Porém, salientamos que a definição da idade que inicia a 

velhice é relativa e complexa, não há uma faixa etária universalmente aceita como 

limiar da velhice, envolve diversos fatores como trajetórias de vida, condições 

econômicas, regionais, culturais, étnicas, gênero, entre outros (NERI, 2011). Além 

disso, os conceitos são discrepantes a depender da classe econômica e o nível 

cultural, mas também entre os pesquisadores (FREITAS; QUEIROZ; SOUZA, 2010). 

No entanto, para fins científicos e práticos tem sido utilizado em estudos científicos 

no Brasil o limite etário de 60 anos ou mais como referenciais para registrar e 

descrever as alterações do desenvolvimento e do envelhecimento que define a 

etapa da vida como idoso, conforme é sugerido pela Política Nacional do Idoso no 

Brasil (BRASIL, 1994).  

 O Brasil tem atualmente uma população total de, aproximadamente, 

190.755.799 habitantes; desses, 20.590.597 são idosos com 60 anos ou mais. De 

acordo com as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população idosa do Brasil deve chegar a 58,4 milhões, ou seja, 26,7% do total da 

população total, em 2060 (IBGE, 2013). 

Essa tendência demográfica de aumento da população idosa no país também 

é observada no ambiente prisional com a elevação dos casos de crimes cometidos 

por pessoas idosas. De acordo com dados do Departamento Penitenciário 

Nacional/DEPEN (DEPEN, 2013), no período compreendido entre dezembro de 

2008 e dezembro de 2011, houve um aumento de 45,91% da população idosa 

encarcerada. O total de idosos encarcerados no sistema penal brasileiro em 2012 

era de 5.045 pessoas, dentre as quais 4.771 eram do sexo masculino, e 274, do 

sexo feminino, o que corresponde a 0,92% das 548.003 pessoas encarceradas no 

país. Em junho de 2013, o total de idosos encarcerados no sistema penal brasileiro 

era de 5.333 pessoas; 5.012 eram do sexo masculino, e 321, do sexo feminino. 

Esses dados demonstram o crescimento de pessoas idosas encarceradas no Brasil 
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(DEPEN, 2014), principalmente devido a crimes sexuais, porém ainda não há uma 

explicação para essa realidade (OLIVEIRA; COSTA; MEDEIROS, 2013). 

Apesar desse aumento de idosos em situação de prisão nos últimos anos, 

conforme Wacheleski (2015), esse é um assunto que aparece no Brasil de forma 

velada. Talvez isso ocorra pelo fato de o número de idosos encarcerados ser muito 

inferior ao quantitativo de jovens ou, ainda, porque o idoso é comumente visto pelo 

senso comum com a imagem de frágil e incapaz (VIEIRA et al., 2016). Monteiro 

(2013) destaca que a figura do idoso como vítima e indefesa é apregoada pela 

sociedade, entretanto não há como generalizar, visto que o número de idosos que 

se afastam desse padrão só tem crescido no Brasil, e a tendência é de que a 

criminalidade efetivada por pessoas idosas possa aumentar com o passar do tempo, 

como revelam as estatísticas. 

Para Oliveira, Costa e Medeiros (2013), quando o idoso encontra-se em 

estado de cárcere, o envelhecimento é ainda mais precipitado, pois as condições 

materiais e sociais para que ele vivencie o envelhecimento na prisão são 

inadequadas. É válido destacar que os idosos possuem individualidades e 

necessidades diferenciadas da população não idosa. Essa singularidade deve 

também ser fruto de reflexão e pesquisas dentro das penitenciárias, pois os idosos 

encarcerados são mais frágeis em relação aos presos mais jovens e às pessoas da 

mesma idade que se privam de liberdade (DEUS, 2003).  

De acordo com Baldessin (1996), há sujeitos que demonstram ser velhos aos 

45 anos, enquanto outros parecem jovens aos 70. No caso de idosos em cárcere, é 

comum parecerem-se muito mais velhos do que realmente são (SCCJR, 2016), isso 

porque os indivíduos que estão presos envelhecem na prisão não como 

envelheceriam em liberdade (MONTEIRO, 2013). Essa realidade ocorre, 

especialmente, por serem submetidos continuamente a condições precárias e 

ambiente inóspito, visto que, na prisão, o cuidado integral à saúde da pessoa idosa 

fica dificultado (MINAYO; RIBEIRO, 2016). Nesse ambiente, é impossível pensar em 

envelhecimento ativo e com qualidade, conforme é preconizado em diversas 

políticas públicas governamentais (OPAS, 2005).  

Como já referido, os idosos possuem inúmeras particularidades e 

necessidades diferenciadas da população não idosa. No interior das penitenciárias, 

essa realidade fica muito mais evidente. Dessa forma, faz-se necessária a realização 
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de estudos com a população idosa presente nas unidades prisionais, buscando 

conhecer mais profunda e especificamente essas suas individualidades. 

Enquanto profissional de saúde, mais especificamente Enfermeira e atuante 

na docência ressalto que para realizarmos estudos sobre envelhecimento é preciso 

ter a premissa de busca-lo compreender em sua totalidade, valorizando a suas 

múltiplas dimensões, as singularidades, mas também buscando compreender o 

processo biológico, social, econômico e cultural. Além disso, se faz necessário 

analisar o envelhecimento como uma etapa do curso da vida na qual, devido à idade 

avançada, são operadas modificações de ordem biopsicossial que afetam as 

relações do indivíduo com o seu contexto social. Dessa forma, discutir sobre o 

significado da velhice e da saúde por meio dos relatos dos idosos encarcerados 

pode ser um meio para compreender o significado da velhice e da saúde, e ao 

mesmo tempo possibilitar aos profissionais de saúde, em especial os de 

enfermagem, planejarem estratégias frente a realidade. 

Temáticas relacionadas ao envelhecimento surgiram em minha trajetória 

acadêmica desde a graduação em Enfermagem, por meio do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Na oportunidade de concorrer a uma vaga 

ao mestrado pelo Programa de Pós-graduação em Memória: Linguagem e 

Sociedade (PPGMLS) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 

desenvolvi um projeto voltado a esta área. Já cursando o mestrado no referido 

programa, fui confrontada com uma infinidade de dúvidas e de questionamentos a 

respeito do idoso e do envelhecimento. Ao nos depararmos com idosos 

dependentes funcionalmente começamos a questionar outras realidades às quais 

um indivíduo pode vivenciar durante a velhice. Culminando com esses 

questionamentos, muitas reportagens na mídia apresentaram a situação do 

encarceramento no mundo, no Brasil e também na Bahia, o que só fez aumentar 

algumas dúvidas sobre o tema: processo de envelhecer do idoso encarcerado, 

impactos na vida de idosos encarcerados, sentido do envelhecer no cárcere para os 

idosos etc. 

A partir de pesquisas em bancos nacionais de teses e dissertações ficou 

evidenciado que são pouquíssimos os estudos que tratam do assunto. Nesse 

levantamento bibliográfico, encontramos apenas três dissertações (GHIGGI, 2012; 

MONTEIRO, 2013; WACHELESKI, 2015) e nenhum registro de tese a respeito do 

tema. Ressaltamos que as três dissertações foram pesquisas desenvolvidas nas 
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regiões sul e sudeste do Brasil, e abordavam mais as questões jurídicas e da 

criminalidade, diferentemente deste estudo, que se propôs a investigar as 

representações sociais da velhice e da saúde na prisão, as consequências do 

encarceramento no processo de envelhecimento, bem como as memórias antes e na 

prisão. Desse modo, o que percebemos foi uma exiguidade de trabalhos que 

discutem o tema, o que nos instigou ainda mais a desvendar a problemática.  

Sendo assim, o presente estudo foi pensado a partir de questionamentos 

sobre a relação do envelhecimento e do cárcere, bem como pela complexidade e 

relevância do tema ora proposto, haja vista que este é conflituoso nos âmbitos 

teórico e prático, mas ainda devido à escassez de pesquisas e a elementos 

propositivos no decorrer do mestrado e significativos profissionalmente para a 

pesquisadora. Acrescentamos a isso o fato de que, conforme já mencionado, os 

idosos possuem individualidades e necessidades diferenciadas da população não 

idosa. Essa singularidade deve também ser fruto de reflexão e pesquisas dentro das 

penitenciárias, pois entendemos que a saúde dos idosos encarcerados é mais 

fragilizada em relação aos presos mais jovens, e também a indivíduos com a mesma 

idade que tenham liberdade.  

Acreditamos que este estudo tenha extrema relevância devido ao fato de se 

tratar de uma investigação do idoso inserido no sistema carcerário brasileiro e do 

processo de envelhecimento de uma maneira não convencional, pois se refere a 

uma pessoa idosa que envelheceu e/ou envelhecerá encarcerado. Além disso, 

afirmamos que o complexo fenômeno do envelhecimento e seu imbricamento com a 

questão carcerária tem tido pouca atenção no Brasil e os estudos são escassos, o 

que torna a velhice no cárcere ainda insuficientemente conhecida.  

Minayo (2015, p.40) salienta que ―[...] existe pouca reflexão acadêmica sobre 

o tema da saúde dos presos, o que se contrapõe à extensa bibliografia publicada em 

outros países‖. Quando se trata de saúde de presos idosos, a realidade de 

produções fica ainda mais gritante, pois não há um estudo dessa magnitude no 

Brasil.  Ademais, consideramos que a temática possibilita uma aproximação com a 

academia, estimula a renovação de conhecimento e o processo de reflexão e 

aprofundamento do saber sobre idosos encarcerados, o que pode tomar uma 

dimensão pública por fazer chegar a toda a população brasileira uma realidade 

pouco evidenciada.  
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No âmbito dessa discussão, com vistas à compreensão desse fenômeno à luz 

da Memória e das Representações Sociais, adotamos como questão central: Quais 

são as memórias e as Representações Sociais de idosos encarcerados sobre a 

velhice e a saúde na prisão?  

Para responder a tal questionamento, traçamos como objetivo geral analisar a 

memória e as representações sociais de idosos encarcerados a respeito da velhice e 

da saúde na prisão e como objetivos específicos: identificar o perfil social e 

demográfico de idosos encarcerados; conhecer as memórias dos idosos 

encarcerados sobre a vida antes da prisão e na prisão, descrever o contexto e o 

cotidiano dos idosos na prisão e identificar os crimes cometidos pelos idosos. 

Para consecução dos objetivos, traçamos uma metodologia baseada em uma 

abordagem qualitativa, de natureza analítica, tendo como base teórico-metodológica, 

a Memória Coletiva/social e as Representações Sociais. O lócus de investigação 

foram três unidades prisionais localizadas na Bahia. Os participantes do estudo 

foram 31 pessoas idosas com 60 anos ou mais que estavam encarceradas em uma 

dessas unidades prisionais, sendo uma mulher e 30 homens.  

Foram utilizados como instrumentos para coleta de informações um 

questionário para coleta de dados em prontuário, entrevista semiestruturada e grupo 

focal. O questionário para coleta de dados em prontuário teve como objetivo traçar 

um perfil geral da população do estudo, com vistas a facilitar a compreensão do 

contexto em que esses indivíduos estão inseridos e também possibilitar conhecer as 

condições de saúde dos idosos.  

As entrevistas foram realizadas individualmente em locais reservados e as 

reuniões de grupo focal acorreram em uma sala reservada da própria unidade 

prisional, com a participação de pessoas idosas que se encontram em cárcere e 

profissionais da assistência social e de psicologia que contribuíram para a realização 

da reunião.  

A análise das informações foi fundamenta na Teoria da Memória Coletiva e 

das Representações Sociais e para construir a categorização foi utilizada a técnica 

de análise de conteúdo temática (BARDIN, 2015), com o auxílio do software NVivo 

(QRS, 2013). 

O ponto de partida para o estudo da memória de idosos encarcerados e suas 

representações sociais sobre velhice e saúde na prisão foi o presente, porém foi 

sobre o passado que nos inclinamos para entender toda a complexidade envolvida 
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no tema, sendo este passado reatualizado a partir das memórias do presente 

(HALBWACHS, 2013), principalmente aquelas relacionadas ao aprisionamento. 

A memória e as representações sociais dos idosos encarcerados estão 

relacionadas à sua vivência e experiência atual, mas também a toda a memória 

construída ao longo de sua vida, aquela ligada às relações exteriores e anteriores ao 

aprisionamento. Para tanto, tivemos como hipótese que as representações sociais 

da velhice na prisão, entendida com uma construção social, a partir da experiência 

de encarceramento, traduzem uma representação negativa impulsionada pela 

consciência coletiva da sociedade que já define a velhice como uma fase ruim da 

vida, mas ainda estimulada pelo fato de essa velhice estar ocorrendo na prisão. 

Além disso, as memórias e representações sobre a saúde estão relacionadas à 

doença, já que são pessoas com múltiplas patologias e que têm uma dificuldade de 

cuidados no ambiente prisional.  

O estudo realizado por Oliveira, Costa e Medeiros (2013, p.146) sobre o 

significado do envelhecimento para idosos encarcerados chegou à conclusão de que 

o envelhecimento é relacionado a ―sentimentos de decadência, finitude, 

adoecimento, cansaço e desvalorização social‖, mas também surgiram aspectos 

positivos do envelhecer, como a maturidade. Os autores destacam que esses 

sentimentos são bem parecidos com os encontrados por idosos em liberdade. 

Todavia, salientam que o ambiente insalubre das prisões a que os idosos estão 

expostos diariamente intensifica o processo do envelhecer. 

Ademais, acreditamos que essas condições que os presos vivenciam afetam 

diretamente sua saúde, tanto a física como a mental. Entretanto, acreditamos que 

inúmeros problemas que os idosos reclusos apresentam dizem respeito à sua vida 

pregressa, visto que a saúde do idoso, na maioria das vezes, reflete as suas 

escolhas e os seus hábitos ao longo da vida (MINAYO, 2015).  

Nesse sentido, é possível afirmar que a velhice do idoso encarcerado não 

ocorre da mesma forma que a de um idoso que se encontra em liberdade (GHIGGI, 

2015), pois, como mencionado anteriormente, o ambiente do cárcere é insalubre e 

afeta vários aspectos da vida do idoso, como o biológico, o econômico, o social e o 

psicológico. Corroborando o dito, Minayo e Ribeiro (2016) afirmam que a situação 

prisional, em si, potencializa os sintomas físicos e mentais, visto que o número alto 

de presos com problemas de saúde vivendo no mesmo ambiente, em celas 
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extremamente lotadas, tem repercussões muito negativas sobre a condição física e 

mental. 

Entendemos que a teoria das Representações Sociais é um artifício de 

conhecimento e compreensão do envelhecimento e do encarceramento a partir da 

memória de idosos encarcerados; a memória é, nesse momento, tomada como um 

recurso analítico (MONTESPIRELI, 2004). Entretanto, a memória também foi tomada 

como objeto, visto que consistiu na construção da memória de idosos encarcerados, 

antes da prisão e na prisão. 

Este estudo partiu do pressuposto de que as particularidades de cada idoso 

que se encontra em cárcere exercem grande influência nas relações que servem de 

suporte às representações sociais e de que a compreensão dessas representações 

pode servir de fundamento para a interpretação da velhice e da saúde do 

encarcerado. A apreensão das heterogeneidades e homogeneidades desses idosos 

pode ser de grande auxílio na gestão de demandas, pois acreditamos que as 

informações obtidas nesse estudo sustentarão o conhecimento de uma 

particularidade que é envelhecer na prisão, o que possibilitará a tomada de decisões 

administrativas do próprio presídio, mas também de outras unidades prisionais do 

Brasil.  Frente ao apresentado e com intuito de responder ao objetivo deste estudo 

estruturamos esta tese em seções, as quais apresentaremos de forma breve sobre o 

que será abordado em cada uma delas. 

 Na primeira seção, apresentamos a Introdução, na qual discutimos de forma 

breve o contexto do envelhecimento e do encarceramento de idosos, o interesse 

pelo tema, a relevância do estudo, a justificativa para a escolha do tema, as 

questões norteadoras da pesquisa, os objetivos propostos, a tese defendida e, de 

forma sucinta, apresentamos a configuração do estudo.  

 A segunda seção, intitulada ―Encarceramento de pessoas idosas‖, foi 

subdividida em três subseções: ―Contextualizando a instituição prisão e o idoso 

encarcerado‖; ―Direitos da pessoa idosa encarcerada‖; e ―Velhice e saúde de idosos 

encarcerados‖. Para tanto, realizamos uma contextualização histórica da instituição 

prisão e do idoso encarcerado no Brasil, com vistas a discutir sobre os direitos da 

pessoa idosa encarcerada, por meio dos contextos jurídico e político brasileiro, e 

ainda discutimos sobre a velhice e a saúde de idosos encarcerados. 

A terceira seção, que tem como título ―Memória Coletiva/Social e 

Representações Sociais: contributos teóricos para compreensão do objeto de 
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estudo, foi discutida em três eixos temáticos a ―Teoria da Memória Coletiva/Social‖; a 

―Teoria das Representações Sociais‖; e o ―Entrelaçamento dos campos da Teoria da 

Memória Coletiva/Social e da Teoria das Representações Sociais‖. Nesse sentido, 

apresentamos o caráter transversal da memória coletiva/social e das 

Representações Sociais no diálogo multidisciplinar e as inúmeras possibilidades de 

aplicação aos mais diferentes objetos de estudo, como o aqui discutido, que é a 

pessoa idosa encarcerada. Para fundamentar a Memória Coletiva/Social, trazemos 

as discussões de Maurice Halbwachs (1877 – 1945), de Frederic Bartlett (1886 – 

1969) e dos contemporâneos James Fentress (1802 – 1872) e o historiador Chris 

Wickham (1950). No que se refere às Representações Sociais, discutimos a esse 

respeito a partir das ideias centrais de Serge Moscovici (1928 – 2014). 

 Na quarta seção, descrevemos, de forma mais detalhada, o percurso 

metodológico do estudo com a caracterização, cenário e participantes, assim como 

os instrumentos de coleta de dados, os procedimentos realizados, a análise, a 

interpretação das informações e as questões éticas. Chamamos a atenção para a 

subseção ―Procedimentos para a coleta de dados‖, uma vez que foi nela que 

encontramos a possibilidade de explorar a trajetória do processo metodológico, todo 

o percurso da pesquisa empírica e a descrição detalhada de todas as etapas 

percorridas, bem como as dificuldades encontradas nesse decorrer.  

 Na quinta seção, intitulada ―Memória e Representações Sociais de Idosos 

Encarcerados: considerações iniciais‖, apresentamos os resultados da pesquisa em 

três unidades prisionais da Bahia e a discussão dos resultados. Essa parte conta 

com uma Classe Temática e duas categorias para facilitar a compreensão do corpus 

da pesquisa. Referenciamo-nos em estudos que apresentamos na segunda e na 

terceira seção, mas também em outros estudos atuais que discutem a temática ora 

proposta, com o objetivo de analisar a memória e apreender as representações 

sociais de idosos encarcerados a respeito da velhice e da saúde na prisão. Para 

tanto, confrontamos a memória coletiva/social dos idosos encarcerados sobre a 

velhice e a saúde na prisão, a partir do passado reatualizado e do presente que 

experienciam, com a literatura que discute sobre o tema. Levantamos as memórias e 

analisamos as RS dos idosos por meio de questionamentos e confrontação de 

estudos científicos.  

 Finalmente, na sexta seção, apresentamos a conclusões, nas quais a tese 

previamente descrita nesta seção de introdução é defendida. Além disso, 
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apresentamos as principais evidências encontradas, as limitações do estudo e as 

recomendações futuras. Posteriormente, seguimos apresentando as Referências 

utilizadas para fundamentar todo o estudo, os apêndices construídos pelos 

pesquisadores e os anexos obrigatórios utilizados nele. 

 Tendo em vista tratar-se de um estudo com seres humanos e em um local 

com inúmeras particularidades, ressaltamos que foi uma busca incessante seguir 

todos os fundamentos éticos e científicos de forma rigorosa. Respeitamos os 

participantes na sua dignidade, ponderamos os riscos e benefícios desde quando 

pensamos a consecução do estudo, traçamos as garantias de que danos seriam 

evitados e realizamos um estudo em que a relevância social fosse a premissa.  

Para tanto, o projeto foi submetido à Secretaria de Administração 

Penitenciária e Socialização (ANEXO B), às unidades prisionais e ao comitê de ética 

em pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e 

encaminhado posteriormente para o Comitê de Ética da Faculdade Independente do 

Nordeste (FAINOR), devido a questões técnicas e operacionais do comitê da UESB, 

com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 

65550217.8.0000.5578 e com parecer de aprovação nº 1.968.281 (ANEXO C). 

Todos os participantes tiveram pleno conhecimento do estudo e de seus 

objetivos e sua metodologia e assinaram, para tanto, um termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE A) de acordo com a Resolução do conselho 

Nacional de Saúde (CNS) nº. 466/12 (BRASIL, 2012) para pesquisa com seres 

humanos. Vale destacar que o cuidado com as questões éticas, como já relatado, foi 

uma premissa constante, haja vista ser uma pesquisa em um campo onde as 

imagens, os nomes do campo, bem como dos participantes, jamais devem ser 

divulgados.  Além disso, no lugar dos nomes dos idosos, com o intuito de manter o 

anonimato, foi utilizada a letra I (Idoso), E (Encarcerado) e a sequência numérica de 

01 a 31, já que foram 31 participantes do estudo; ficou, por exemplo, da seguinte 

forma: (IE-01). 
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2. ENCARCERAMENTO DE PESSOAS IDOSAS 

 

 Nesta segunda seção, para a tessitura da proposta de contextualização 

histórica da instituição prisão e do idoso encarcerado no Brasil, recorremos a 

teóricos clássicos, como Foucault (2013), mas também a estudos atuais que tratam 

do assunto.  

Propomos ainda nesta parte discutir os direitos da pessoa idosa encarcerada, 

previstos tanto no contexto jurídico quanto no político. Para isso, voltamo-nos à 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), à Política Nacional do Idoso (BRASIL, 

1994), ao Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), à Lei de Execução Penal (BRASIL, 

1984), ao Plano Nacional de Saúde no Sistema Prisional (2004) e à Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 

Prisional (BRASIL, 2014). 

Para finalizar essa parte, discutimos sobre a velhice e a saúde de idosos 

encarcerados. Propomos, assim, seguir o entendimento de que a velhice é um 

processo heterogêneo, o qual pode ter variações a depender do contexto em que o 

indivíduo está inserido (FALLER; TESTON; MARCON, 2015); neste caso, o idoso 

está inserido no ambiente prisional. Por esse fato, é um idoso que vivencia a velhice 

em um local não tão convencional, o qual gera muitos impactos na saúde desses 

indivíduos.  Além disso, apresentamos o aumento de idosos encarcerados no 

mundo, no Brasil e na Bahia. 

 

2.1. CONTEXTUALIZANDO A INSTITUIÇÃO PRISÃO E O IDOSO ENCARCERADO  

  

Os sistemas penais têm em sua história os castigos cruéis e desumanos, 

como flagelação, mutilação, pena pecuniária e até morte (POLLOCK, 2005; SCCJR, 

2015). Antes do século XVIII, a privação de liberdade como uma forma de pena era 

uma espécie de custódia, ou seja, o indivíduo acusado de cometer o crime ficava em 

um local preso para garantir que dali não sairia, mas, acima de tudo, para que se 

conseguissem provas o suficiente para a condenação. Essas provas eram 

alcançadas por meio de tortura, a qual, nesse período, era uma forma legítima 

(SANTIS; ENGBRUCH, 2016).  

O conceito de prisão como uma forma de pena surgiu nos mosteiros na Idade 

Média e tinha como objetivo punir os monges e clérigos que descumpriam as regras 
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e suas funções. O castigo era recolhe-los em celas para se dedicarem à meditação 

como forma de possibilitar o arrependimento, reparar os erros e se aproximar de 

Deus (MACHADO; SOUZA; SOUZA, 2013). Nesse sentido, é possível afirmar que as 

expressões ―cela‖ e ―penitenciária‖ tiveram sua origem nos modelos prisionais laicos, 

pois o cárcere para castigar os indivíduos foi uma criação do direito canônico 

(SILVA, 2012).  

 Todavia, a privação de liberdade como forma de pena no formato atual é 

recente. Começou a existir a partir do século XVIII como parte do Direito Penal e 

veio para substituir as penas cruéis e desumanas (SANTIS; ENGBRUCH; D’ELIA, 

2012). Dessa forma, com a queda do antigo regime e a ascensão da burguesia, a 

prisão deixa de ser um espetáculo e passa a ser mais fechada, restrita, sendo a 

condenação em si que ―marcará o delinquente com sinal negativo e unívoco‖ 

(FOUCAULT, 2013, p. 15).  

 

A punição vai se tornando, pois, a parte mais velada do processo 
penal, provocando várias consequências: deixa o campo da 
percepção quase diária e entra no da consciência abstrata; sua 
eficácia é atribuída à sua fatalidade; não a sua fatalidade visível; a 
certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e não 
mais o abominável teatro; a mecânica exemplar muda as 
engrenagens. (FOUCAULT, 2013, p. 14).  

 

Para Foucault (2009, p. 13 e 16) ―O cerimonial da pena vai sendo obliterado e 

passa a ser apenas um novo ato de procedimento ou de administração‖. ―O 

sofrimento físico, a dor do corpo não é mais os elementos constitutivos da pena. É 

construída assim a pena de detenção:  

 

Nesse momento, os mecanismos disciplinares colonizaram a 
instituição judiciária. A legislação definiu o poder de punir como 
função geral da sociedade, exercido da mesma maneira sobre todos 
os seus membros, e na qual cada um deles é igualmente 
representado. A justiça que se dizia ―igual‖ para todos, organizada 
num aparelho judiciário ―autônomo‖, foi investida pelas assimetrias 
das sujeições disciplinares e passou a fazer da detenção a pena 
civilizada por excelência. Rapidamente esse processo foi 
―naturalizado‖ e a prisão-castigo assumiu logo um caráter de 
obviedade social. (BENELLI, 2014, p.7). 

 
 
 Sujeita a essa naturalidade supracitada, a instituição prisão começa a tomar 

forma e ter a característica atual; é moldada como uma instituição fechada, com 
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aplicação de técnicas corretivas, da qual emerge a violência, pois desestrutura o 

indivíduo física e psicologicamente (ONOFRE, 2011).  

 A bem da verdade, até meados do século XIX, não deixa de existir na 

moderna justiça criminal o suplício, o poder sobre o corpo e o sofrimento. Apenas a 

ele é dado uma nova característica, com trabalhos forçados, masmorra, redução 

alimentar, privação sexual e expiação física (FOUCAULT, 2013).  

A realidade lamentável da maioria das prisões e das casas de correção antes 

do século XVIII induziu alguns intelectuais, no auge do movimento iluminista, a 

sugerir inúmeras reformas na legislação penal (BAPTISTA, 2015). Para tanto, já no 

final do século XVIII, começam a surgir os projetos de penitenciárias que temos 

atualmente. Dentre esses, destacam-se os projetos arquitetônicos de Howard (1726 

– 1790) e Bentham (1748 – 1832) (BAPTISTA, 2015). 

 Howard (1726 – 1790) criticou o modelo atual e sugeriu a construção de 

estabelecimentos específicos para a nova visão da prisão que tem a restrição da 

liberdade como punição em si (SANTIS; ENGBRUCH, 2016).  Howard (1726 – 1790) 

propôs ainda uma reforma prisional baseada no ―isolamento noturno, na imposição 

do trabalho, na instrução moral e religiosa, na classificação, higiene e alimentação 

adequada dos detentos‖ (GUZMAN, 1976, p. 55-56).  

Santis e Engbruch (2016) afirmam que Jeremy Bentham (1748 – 1832) era a 

favor da punição proporcional, na qual a disciplina deveria ser rígida, com 

alimentação grosseira e uso de roupas que humilhassem os apenados, com o 

intuito, segundo ele, de modificar o caráter e os hábitos do indivíduo (SANTIS; 

ENGBRUCH, 2016).  Bentham (1748 – 1832), filósofo utilitarista e jurista inglês, 

idealizou o Panóptico em 1785, modelo de prisão celular, de regime semelhante ao 

projetado por Howard, com a inserção da educação profissional e da aplicação de 

castigos disciplinares (BAPTISTA, 2015). Bentham idealizou também o panóptico 

―no plano físico, mas também arquitetural, pensando em um prédio que servisse 

para um sistema de cerceamento e controle daqueles que estão nele inseridos‖ 

(SPÍNDOLA, 2011, p.1). O panóptico para Bentham era uma penitenciária modelo 

(SANTIS; ENGBRUCH, 2016).   

O panóptico era um modelo de prisão de controle e vigilância, realizado por 

apenas uma pessoa, que tinha o objetivo de permitir a visibilidade à intimidade do 

indivíduo (GUNDALINI; TOMIZAWA, 2013), e, segundo Foucault (2013), para ter 

eficiência, deveria ser visível, mas, ao mesmo tempo, inverificável, ou seja, os 
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indivíduos não precisariam saber da observação, entretanto era de extrema 

importância ter a certeza de que poderiam ser observados a qualquer momento. 

A configuração e o desenho apresentado pelo panóptico tinham a seguinte 

estrutura, conforme pode ser visto nos trechos das falas de Foulcault (2013, p. 190): 

 

Na periferia uma construção de anel; no centro, uma torre; esta é 
vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel; 
a construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando 
toda a espessura da construção; elas têm duas janelas, uma para o 
interior, correspondendo às janelas da torre; outra, que dá para o 
exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta 
então colocar um vigia na torre central, e em cada cela trancar um 
louco, um doente, um condenado, um operário ou um escolar. Pelo 
efeito da contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se 
extremamente sobre a claridade, as pequenas silhuetas cativas nas 
celas da periferia. Tantas jaulas, tantos pequenos teatros, em que 
cada ator está sozinho, perfeitamente individualizado e 
constantemente visível. O dispositivo panóptico organiza unidades 
espaciais que permitem ver sem parar e recolher imediatamente. 

 

 Diante das características apresentadas acima, consideramos, assim, como 

Gundalini e Tomizawa (2013), que o panóptico tinha como objetivo principal a 

observação, em que o poder constante e espontâneo era a premissa, mesmo se não 

estivesse ocorrendo a vigilância, isso porque, devido à sua arquitetura, o panóptico 

não permitia que o indivíduo soubesse que estava sendo realmente vigiado. 

Inferimos ainda que, nesse modelo apresentado, o panoptismo torna-se uma 

forma de relação do Estado com os cidadãos e um símbolo do próprio sistema de 

funcionamento do controle da sociedade, com o intuito de ser um instrumento de 

disciplina e controle de manicômios, hospitais, escolas, indústrias, presídios ou 

casas de correção (FOUCAULT, 2013). O panóptico evidencia-se, assim, como 

fórmulas gerais de dominação (FOUCAULT, 2009).  

Não obstante, de início, o panóptipo foi pensado para a prisão de pessoas. 

Porém, Foucault (2009) acreditou que o modelo panóptico iria além disso, serviria:  

 
[...] para emendar os prisioneiros, mas também para cuidar dos 
doentes, instruir os escolares, guardar os loucos, fiscalizar os 
operários, fazer trabalhar os mendigos e ociosos. É um tipo de 
implantação dos corpos no espaço, de distribuição dos indivíduos em 
relação mútua, de organização hierárquica, de disposição dos 
centros e dos canais de poder, de definição de instrumentos e de 
modos de intervenção, que se podem utilizar nos hospitais, nas 
oficinas, nas escolas, nas prisões. Cada vez que se tratar de uma 
multiplicidade de indivíduos a que se deve impor uma tarefa ou um 
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comportamento, o esquema panóptico pode ser utilizado. 
(FOUCAULT,1987, p. 181).  

 

Desse ponto de vista, o panóptico transcendeu o seu emprego original, 

auxiliando na aplicação do poder, com pujança, tornando-se uma ferramenta 

poderosa de controle dos corpos que guia a construção de normas e condutas. 

No final do século XVIII e início do século XIX têm origem, na Filadélfia, os 

primeiros presídios que seguiam o sistema celular, sistema da Filadélfia ou 

pensilvânico, como também era conhecido.  Este era um sistema de reclusão total, 

em que o preso ficava isolado do mundo externo e dos outros presos em sua cela. A 

prisão servia para o repouso, mas também para o trabalho e exercícios. Foi criado 

em 1790 por William Penn (SANTIS; ENGBRUCH, 2016; OLIVEIRA, 2010). Penn 

realizou uma reforma no sistema de penas, com restrição à pena de morte e 

substituição das penas corporais e mutilações por penas privativas de liberdade e/ou 

trabalhos forçados. Para ele, a reforma proposta tinha como objetivo garantir as leis 

penais voltadas aos princípios humanitários dos quakers, um grupo religioso que 

abolia a violência (BAPTISTA, 2015). 

 

Em geral, o sistema filadélfico foi caracterizado pelo isolamento 
solitário na cela nua nos três turnos, durante todo o período da pena, 
por mais longa que fosse. O confinamento celular se baseava na 
obrigação de silêncio, na meditação, na oração e na abstinência de 
bebidas alcoólicas, tendo como função possibilitar a reflexão do 
condenado e a sua reconciliação com Deus. (BAPTISTA, 2015).  
 
 

Em 1820, outro sistema surge nos Estados Unidos, conhecido como ―Sistema 

Auburn‖, ―Sistema de Nova Iorque‖ ou, ainda, ―Sistema silencioso‖.  Era uma forma 

modificada do sistema da Filadélfia. As celas eram pequenas e escuras, a reclusão e 

o isolamento eram totais durante a noite, e, no turno diurno, as refeições e o trabalho 

eram coletivos, porém os presos deviam seguir a regra do silêncio, ou seja, não 

podiam conversar uns com os outros e, muito menos, trocar olhares. Além disso, os 

presos eram proibidos de realizar exercícios físicos e não recebiam visitas. Destaca-

se que a vigilância era absoluta durante todo o período (BAPTISTA, 2015; SANTIS; 

ENGBRUCH; 2016).   

Acrescenta-se a esse modelo o fato de os presos serem divididos por 

categorias. Os delinquentes, considerados perigosos, eram mantidos em isolamento 
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celular constantemente. Os menos incorrigíveis permaneciam isolados durante três 

dias na semana, e os mais jovens ou que tivessem possibilidade de recuperação 

podiam trabalhar em conjunto com outros durante todos os dias (BAPTISTA, 2015; 

SANTIS; ENGBRUCH, 2016).   

A combinação dos dois sistemas anteriores deu origem em Norfolk, na 

Inglaterra, no século XIX, a um novo sistema de prisão com progressão de pena. 

Primeiramente, ocorria o isolamento total do preso, e, posteriormente, o preso era 

submetido ao isolamento apenas no período noturno, com trabalho durante os dias, 

seguindo a regra do silêncio do sistema de Auburn, sendo que, nesse momento, 

adquiria ―vales‖. Com o acúmulo de vales, os presos teriam uma espécie de 

―liberdade condicional‖. Após o cumprimento do prazo de sua pena, o apenado teria 

a liberdade em definitivo (SANTIS; ENGBRUCH, 2016; MACHADO; SOUZA; 

SOUZA, 2013). 

 No que se refere ao Brasil, até meados do século XIX, as prisões seguiam o 

modelo da colônia portuguesa, pois não havia ainda um Código Penal próprio 

(OLIVEIRA, 2013; SANTIS; ENGBRUCH, 2016). Com a nova Constituição, em 1824, 

foi iniciada no Brasil uma reforma nas penas com a extinção punitiva ligada aos atos 

violentos por meio de tortura, mutilações, açoites, queimaduras e com a inserção da 

pena por meio de privação de liberdade (BRASIL, 1824). Com o Código Criminal do 

Império, em 1830, a pena de prisão é introduzida no Brasil com a prisão simples e a 

prisão com trabalho, as quais poderia ser perpétua. Com isso, o país busca firmar-se 

entre as nações ditas ―civilizadas‖, com a afirmação de país moderno, onde se 

buscou tratar os presos baseado nos referenciais europeus e norte-americanos, já 

descritos anteriormente (BRASIL, 1830)  

Porém, há de se destacar que não foi plena a abolição da forma violenta de 

punir, pois o modelo norte-americano e o europeu foram adaptados conforme 

particularidades da sociedade escravista brasileira e os escravos ainda eram sujeitos 

a elas, ou seja, a pena por meio de privação era para homens e mulheres livres, 

pobres ou não (MAIA et al., 2009; OLIVEIRA, 2013; SANTIS; ENGBRUCH; D’LEIA, 

2012). 

As penitenciárias brasileiras ainda eram muito precárias, o que levou à 

instauração de comissões para a construção de relatórios sobre todas as prisões por 

meio da Lei Imperial. O primeiro relatório datou-se de 1828, e o segundo, de 1841, 

sendo este último mais crítico; isso possibilitou a ocorrência de mudanças mais 
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significativas no sistema penitenciário brasileiro e fez surgir nas prisões oficinas de 

trabalho, celas individuais e pátios, com vistas a seguir o Sistema da Filadélfia e o de 

Auburn (SANTIS; ENGBRUCH; D’LEIA, 2012). 

Em 1890, o novo Código Penal substitui definitivamente as penas de morte, 

penas com violência e penas perpétuas, por reclusão celular, com limite de 30 anos 

para as penas, sendo a ação mais inovadora desse Código.  Todavia, ocorre com 

ele o mesmo que aconteceu com o anterior, visto que estabelecimentos no Sistema 

Celular praticamente eram inexistentes e a quantidade de vagas era restrita, o que 

levava a um déficit expressivo de vagas e tornava o ambiente dos presídios 

inabitável, tanto pela questão física quanto pela violência. Além disso, esse Código 

previa a liberdade condicional, quando o preso fizesse por merecer (SANTIS; 

ENGBRUCH; D’LEIA, 2012; AMARAL, 2013). 

Em 1937 é escrita uma nova Constituição, esta considerada um retrocesso, 

pois restaura a pena de morte. Mas, em 1940 tudo muda novamente com o Código 

Penal, o qual extingue novamente a pena de morte e mantém o sistema progressivo 

no cumprimento de penas privativas de liberdade. Já em 1977, é promulgada a Lei 

nº 6.416 (BRASIL, 1977), com alterações importantes no processo penal e no 

Código Penal, porém é necessário destacar que ainda muito distantes das 

necessidades e ideias para um sistema penitenciário adequado (AMARAL, 2013).  

Com essa breve discussão, percebemos que a pena de prisão, como um 

aparato para punir o indivíduo, está longe de ser fundamentado em processos 

verdadeiramente humanos. Os indivíduos deveriam ser punidos, sendo retirados 

deles o cotidiano da vida e a participação social em liberdade, mas não ser punidos 

pelas condições da prisão, com ambientes desfavoráveis à vida humana, perigosa 

e/ou traumatizante (LEMOS; MAZZILLI; KLERING, 1998). 

Na Constituição Federal de 1988, o Art. 5º define que ―Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade‖ (BRASIL, 1988). Ao indivíduo que comete 

crime não haverá penas de morte (exceção de guerra declarada), prisão perpétua, 

trabalhos forçados, expulsão do país. Nesse sentido, conforme a mesma 

constituição e referente ao mesmo parágrafo 5º, aos indivíduos presos é assegurado 

o respeito à integridade física e moral, e, em específico para as presidiárias, a elas 
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serão asseguradas condições de permanecer com seus filhos durante o período de 

amamentação (BRASIL, 1988). 

São muitas décadas de reforma penal, tratados e convenções internacionais 

de direitos humanos que buscam reconhecer que as pessoas na prisão têm os 

mesmos direitos humanos básicos, como o direito à vida, privacidade, alimentação, 

contato familiar e crença religiosa, que um indivíduo que está em liberdade (SCCJR, 

2016). Todavia, infelizmente, o que se têm visto na realidade brasileira são infrações 

ao que é previsto em Lei, o que fere de forma abrupta os direitos humanos.  

 

2.2. DIREITOS DA PESSOA IDOSA ENCARCERADA 

 

As Constituições brasileiras vigentes antes da Constituição da República 

Federativa do Brasil, promulgada em 1988, e que está em vigor até a atualidade, 

asseguravam ao idoso apenas o direito à previdência.  A partir da promulgação da 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), os direitos dos idosos passaram a ser 

discutidos sob outros prismas, entre eles, a questão do encarceramento, objeto 

desse estudo. Assim, este capítulo apresenta um levantamento teórico em torno das 

Constituições, das Leis e das Portarias que tratam dos direitos da pessoa idosa 

encarcerada, bases para o aprofundamento no conhecimento e discussão do objeto 

de estudo.   

A Constituição Federal (CF) de 1988 (BRASIL, 1988) determina uma ampla 

quantidade de direitos para o cidadão brasileiro por meio de ações e serviços 

públicos, esteja ele em liberdade ou em situação de privação. Como o idoso é um 

cidadão, deve ter seus direitos constitucionais garantidos. Em específico em seu Art. 

5º, inciso XLVIII, a CF de 1988 valoriza a faixa etária do detento, no que se refere à 

individualização da pena, e deixa claro que o idoso deve cumpri-la em 

estabelecimento distinto, de acordo com a natureza do delito (BRASIL, 1988). 

Ainda na CF de 1988 (BRASIL, 1988), nos art. 127 e 129, está deliberado que 

o Ministério Público defenda os direitos coletivos da sociedade, incluindo os idosos. 

E, no Artigo 134, os idosos carentes devem contar com o apoio da Defensoria 

Pública. Já no Art. 230, tanto a família quanto a sociedade e o Estado devem 

proteger as pessoas idosas, possibilitando-lhes sua participação na comunidade, 

com dignidade e bem-estar e lhes garantindo o direito à vida (BRASIL, 2016). 

Destacamos ainda o Artigo 3º, inciso IV, da CF de 1988 (BRASIL, 1988), que deixa 
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clara a necessária promoção do bem de todos, sem preconceito ou discriminação 

em face da idade do cidadão.  

A Política Nacional do Idoso (BRASIL, 2003), em seu Artigo 3º, também 

garante à pessoa idosa o direito à cidadania com plena integração social, a defesa 

de sua dignidade, de seu bem-estar e o direito à vida, bem como o repúdio à 

discriminação.   No que se refere à justiça, a Política define que são competências 

dos órgãos e entidades públicas promover e defender os direitos da pessoa idosa e, 

da mesma forma, zelar pela aplicação das normas sobre o idoso, definindo ações 

com o intuito de evitar abusos e lesões a seus direitos (BRASIL, 2003). Todavia, 

observamos, em uma leitura atenta, que a Política Nacional do Idoso, em nenhum 

dos seus artigos trata acerca dos direitos do idoso que comete crime.  

O Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) conta com 118 artigos e trata de 

questões que devem ser fundamentais e prioritárias para a garantia dos direitos de 

liberdade e respeito à vida da pessoa idosa. Atenta-se mais à aplicação da Lei ao 

idoso como vítima do crime, porém não se debruça nas questões voltadas ao idoso 

como agente que comete o crime e que se encontra em situação de cárcere.  

Ainda assim, concordamos com Ghiggi (2012) que o Estatuto do Idoso 

(BRASIL, 2003) é um avanço, haja vista que, apesar de ser omisso no que se refere 

ao idoso em situação de cárcere, é possível interpretar, conforme o Art. 37 desse 

estatuto, que os direitos assegurados aos idosos abrigados em instituições são 

também adequados aos idosos encarcerados, pois as unidades prisionais podem ser 

compreendidas como instituições que abrigam pessoas idosas, portanto, também 

legalmente são asseguradas os seus direitos.  

Segundo a legislação brasileira vigente, o idoso, autor do crime, é 

responsabilizado pelos seus atos com o mesmo rigor que um jovem, não logrando 

qualquer benefício. Entretanto, diferentemente da Política Nacional do Idoso e do 

Estatuto do Idoso, o Código Penal prevê alguns atenuantes para o idoso agente do 

crime (BRASIL, 1940):  

 Em seu Art. 65, no inciso I, define o tratamento especial ao indivíduo acima de 

70 anos que cometeu um crime.  

 Define, baseado no art. 77, parágrafo segundo, que a execução da sentença 

pode ser suspensa, desde que a pena seja inferior a quatro anos de 

detenção. Essa ação é chamada Sursis. 
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Sursis é uma suspensão condicional da pena, aplicada à execução 
da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, podendo 
ser suspensa, por dois a quatro anos, desde que o condenado não 
seja reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a 
conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e 
as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; e não seja 
indicada ou cabível a substituição por penas restritivas de direitos 
(RABESCHINI, 2015, p. 2).  
 
 

A nosso ver, é importante chamar a atenção para o fato de Sursis ser 

aplicado apenas para penas restritivas ou privativas de liberdade. 

 Segundo o art. 115, a prescrição da punibilidade deve ser reduzida pela 

metade para aquele indivíduo idoso que, no período da condenação, tenha 

idade igual ou superior a 70 anos. 

Outra Lei que busca garantir a qualquer indivíduo que se encontra em 

situação de cárcere, sob custódia do Estado, seus direitos básicos e fundamentais é 

a Lei de Execução Penal (LEP) nº 7.210/1984 (BRASIL, 1984). Esta Lei visa, 

principalmente, tornar mais humana a sanção penal, com direitos e mecanismos 

concretos, com vistas a possibilitar o cumprimento das condições favoráveis para a 

ressocialização dos indivíduos. Destacamos que são vários os direitos previstos 

nessa Lei, entre eles, a assistência à saúde.  

No que se refere ao idoso, conforme a LEP (BRASIL, 1984), o condenado 

maior de setenta anos pode ser, de acordo com o art. 117, inciso I, beneficiário da 

prisão domiciliar enquanto medida cautelar substitutiva da prisão preventiva. Pode 

ainda o condenado com mais de 60 (sessenta) anos solicitar trabalho adequado à 

idade de acordo com o art. 32, parágrafo 2°, e ainda requerer que seja preso em 

local separado, estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal, 

segundo o Art. 82, parágrafo 1°.  

Ainda em relação ao Art. 82, inferimos que não há um esclarecimento do que 

venha a ser ―estabelecimento adequado‖ à condição pessoal do idoso; muito menos 

relata quais são as adequações necessárias acerca da questão arquitetônica e de 

acessibilidade. Observamos, assim, a necessidade de melhor descrever este artigo 

para que as demandas dos idosos, especialmente dos que apresentam alguma 

limitação, possam ser atendidas ou, ao menos, revistas conforme prevê a legislação.  

Outra crítica que se faz ao CP e à LEP é quanto à idade cronológica, pois, ora 

definem os direitos aos idosos acima de 60 anos, ora acima de 70 anos, sem uma 

padronização em relação à faixa etária que identifica a pessoa como idosa. Tanto a 
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Política Nacional do Idoso quanto o Estatuto do idoso definem como idosas as 

pessoas com 60 anos ou mais. Apesar de compreender que não é possível 

mensurar se uma pessoa é idosa ou não pela idade cronológica, acreditamos ser 

viável e necessário haver uma definição padrão para o cumprimento das legislações 

e políticas voltadas ao idoso agente do crime, tendo em vista as outras legislações 

supracitadas específicas para o idoso, o qual define com 60 anos ou mais.  

Com vistas a garantir o direito definido na CF de 1988 e na LEP, no que tange 

às questões voltadas à saúde, em 2003, foi criado o Plano Nacional de Saúde no 

Sistema Prisional (PNSSP) (BRASIL, 2004) em consonância com os princípios e as 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, as ações e os serviços 

de atenção básica à saúde passaram a ser fornecidos nas unidades prisionais, com 

realização de equipes interdisciplinares de saúde, enquanto que os demais níveis de 

atenção passaram a ser pactuados e determinados no âmbito de cada Estado. O 

PNSSP tinha como objetivo contribuir para o controle e/ou a redução dos agravos de 

saúde da população que se encontra encarcerada no país, assim como trabalhar no 

que se refere à promoção e prevenção em saúde (BRASIL, 2004). 

Entretanto, após dez anos de aplicação do PNSSP, foi instituída a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no 

Sistema Prisional (BRASIL, 2014), pois se verificou a exaustão do Plano, 

principalmente por não contemplar a totalidade carcerária, como delegacias e 

distritos policiais, presídios e colônias agrícolas ou agroindustriais, cadeias públicas 

e as penitenciárias federais, e ainda ter como foco a redução de riscos, a prevenção 

de agravos e doenças (SILVA, 2015). 

 A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de 

Liberdade no Sistema Prisional busca efetivar os direitos legais preconizados no 

SUS e tem como objetivos: garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade à 

Rede de Atenção à Saúde; possibilitar a autonomia dos profissionais de saúde; 

qualificar e humanizar a atenção à saúde nas unidades prisionais; promover as 

relações intersetoriais com as políticas de direitos humanos; fomentar e fortalecer a 

participação e o controle social (BRASIL, 2014). Busca ainda garantir o direito 

universal à saúde com vistas à concretização de princípios de equidade, 

integralidade, acolhimento e humanização em que o SUS é pautado (SILVA, 2015). 

Isso posto, vale ressaltar, porém, que tanto o Plano Nacional de Saúde no 

Sistema Penitenciário (BRASIL, 2003), que não está mais em vigor quanto a Política 
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Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no 

Sistema Prisional (BRASIL, 2014) não valorizam ações específicas ligadas ao 

público idoso, apenas foca nas condições de morbimortalidade mais incidentes e 

prevalentes no cenário. Esses dois documentos tratam a saúde do idoso da mesma 

maneira que a do jovem, sem distinção. Contudo, um idoso, por questões funcionais, 

tende a sofrer de alterações muito mais que um jovem e é mais acometido com 

doenças crônicas com o avançar da idade (VALCARENGHI et al., 2015).  

Em vista disso, Oliveira, Costa e Medeiros (2013) acreditam na importância de 

rever tais documentos e, ao mesmo tempo, discutir a possibilidade de inserir 

particularidades, principalmente voltadas ao público idoso encarcerado, pois 

incapacidades próprias do envelhecer podem fatalmente acometer um idoso em 

situação de prisão, as quais o levam a ter uma necessidade de promoção e proteção 

à saúde. Assim, concordamos com Ghiggi (2015, p. 5) que o idoso, em termos de 

saúde prisional é completamente esquecido pelos instrumentos normativos e, 

consequentemente, assim também o é no dia a dia das penitenciárias. 

 Destacamos que, apesar desses avanços legais, ainda muito recentes, as 

prisões existentes em atividade no país não colocam em prática os direitos à saúde 

garantidos por Lei, uma vez que não disponibilizam serviços de assistência, e, nos 

existentes, por vezes, faltam profissionais para prestar a atenção básica (MINAYO, 

2015). Diante do exposto, no que se refere aos direitos das pessoas com 60 anos ou 

mais que cometem crime, concluímos que são ínfimas as previsões específicas para 

esse público.  

Percebemos que as legislações que se debruçaram, ainda que de forma sutil, 

na população dessa faixa etária são o CP e a LEP. Destacamos, principalmente, o 

descaso das Políticas voltadas à saúde, implementadas pelo SUS, pois o idoso é um 

público-alvo das políticas públicas para aqueles que estão em liberdade, porém, para 

os que estão em cárcere, as particularidades não foram pensadas. Nesse sentido, 

entendemos e apontamos a necessidade de uma maior e mais efetiva 

perceptibilidade legislativa para os idosos encarcerados. 

 

2.3. VELHICE E SAÚDE DE IDOSOS ENCARCERADOS  

 

A velhice é heterogênea e ocorre de forma diferenciada para cada pessoa. 

Acontece biológica e socialmente, pois o processo de vida e as escolhas individuais 
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somam-se às particularidades biológicas e dão características significativamente 

distintas (FARINATTI, 2008). 

Concordamos com Santos e Lago (2016, p.136) quanto ao fato de que 

―pessoas de mesma idade podem ser consideradas velhas ou não, dependendo do 

contexto social em que vivem, das formas pelas quais seu corpo é enunciado, das 

performatividades estilizadas‖. Partindo desse entendimento, acreditamos que a 

melhor forma de definir se uma pessoa é idosa ou não está longe de ser a 

cronológica. Entretanto, como reflete Debert (1998), as questões sociais e culturais 

são, nas sociedades ocidentais, deixadas de lado para se definirem os estágios da 

vida de um indivíduo. O que ocorre na verdade é a definição baseada em idade 

cronológica, por cobrança das leis que definem os deveres e os direitos. 

Salientamos a importância de rever as caracterizações acerca das definições 

do que vem a ser idoso, velho e velhice, até porque cada sociedade percebe e 

define essas caracterizações de forma diferente.  

 

Se em determinados estratos históricos o envelhecimento foi 
considerado a fatalidade de um estágio biológico natural que 
representava o declínio das funções vitais, em outros contextos, mais 
contemporâneos, as fases avançadas da vida passam a ser 
reinvestidas de significados que positivam os corpos envelhecidos, 
produzindo sujeitos dotados de capacidade produtiva (SANTOS; 
LAGO, 2016, p. 135).  
 
 

Apesar de ser uma discussão pertinente para se levantar, cabe um estudo 

específico sobre o tema, o que, infelizmente, não é possível ser realizado nesta tese. 

Porém, faz-se necessário deixar claro que não queremos generalizar a velhice, até 

porque as análises suscitarão possibilidades de rever esse conceito cronológico. 

Além disso, assim como Beauvoir (1990), acreditamos que qualquer definição 

estática pode ser um erro para a compreensão da velhice. Utilizamos a 

caracterização cronológica, fundamentada nas leis (BRASIL, 2003; BRASIL, 2010), 

simplesmente pelo fato de o nosso objeto de estudo ainda ser qualificado a partir 

dessa definição (BRASIL, 1984; BRASIL, 1940).  

No Brasil, nas últimas décadas, o número de pessoas com 60 anos ou mais 

tem apresentado um elevado ritmo demográfico e, conforme projeção do IBGE, será 

acentuado no futuro próximo (BRASIL, 2013). A velocidade com que se processa o 

aumento do número de idosos e as consequências para os mais diversos setores da 
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sociedade são o maior desafio para se enfrentar, o que requer um olhar diferenciado 

e urgente. Isso porque é preciso garantir às pessoas envelhecer com segurança e 

dignidade, com autonomia, independência e participação ativa na sociedade 

(CLOSS; SCHWANKE, 2012). 

 Conforme Silva (2012, p. 206): 

 

As necessidades da população idosa, cujo contingente populacional 
cresce em ritmo bastante acelerado no Brasil dos nossos dias, 
passam a ser compreendidas como uma das expressões da questão 
social contemporânea. Isto requer do Estado e governos o 
redimensionamento da agenda pública e dos investimentos, de forma 
a superar ações pontuais e localizadas, por políticas públicas de 
alcance social, com demarcação orçamentária concreta, e diretrizes 
institucionais nos diversos níveis administrativos que compõem a 
república federativa (SILVA, 2012, p. 206). 

 

O aumento da população de idosos tem repercussões em toda a vida 

humana, inclusive no processo de julgamento penal, pois o aumento da população 

idosa, consequentemente, gera um maior número de crimes cometidos por eles. Isso 

ocorre, principalmente, devido aos problemas sociais, os quais também incidem no 

aumento da criminalização de idosos no Brasil (CÔRTE, 2010).  

É muito comum a imagem do velho como frágil, indefeso, incapaz, ou seja, 

com uma representação de vítima. É sabido que o número de idosos, vítimas do 

crime, tem sido cada vez maior. Todavia, o número de crimes cometidos por eles 

também tem crescido. Vale destacar que muitos indivíduos estão entrando no 

mundo do crime após os 60 anos e também estão envelhecendo nesse mundo. 

Essa não é uma realidade muito comum no Brasil, nem entre pesquisadores do 

envelhecimento, pois estes também estão acostumados a pensar a velhice em outra 

esfera (CÔRTE, 2010).  

Monteiro (2013) destaca que o idoso, como vítima e indefeso é a real postura 

na sociedade brasileira, entretanto não há como generalizar, visto que o número de 

idosos que saem desse padrão só têm crescido no Brasil, e, com o passar do tempo, 

de acordo com as estatísticas, os crimes cometidos por idosos aumentarão ainda 

mais.  
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Nos Estados Unidos da América (EUA), o número de idosos encarcerados é 

uma epidemia1 que se tornou preocupação recorrente das autoridades, 

principalmente pelos gastos financeiros com essa população. Um relatório produzido 

pela American Civil Liberties Union acerca da situação da população idosa 

encarcerada traz um título que denuncia essa realidade, At America’s Expense: 

The Mass Incarceration of the Elderly. Os EUA são o maior encarcerador do 

mundo e têm também o maior número de pessoas idosas presas, tanto aqueles que 

cometeram crimes após os 55 anos quanto aqueles que foram presos jovens e estão 

há mais de 30 a 50 anos em cárcere (ACLU, 2012). O mesmo documento (ACLU, 

2012) traz a informação de que a projeção para 2030 é de que um terço da 

população encarcerada nos EUA serão pessoas idosas.  

As projeções futuras para o Brasil também começam a assustar. Segundo 

dados, em 2025, cerca de 25% da população carcerária será de pessoas com 60 

anos ou mais e com tempo prisional de 20 anos. Apesar da baixa estatística, se 

comparada à população de jovens encarcerados, não se pode ignorar o fato. É 

preciso buscar conhecer e compreender essa outra realidade dos idosos (CÔRTE, 

2010). Côrte (2010) realizou uma pesquisa a partir de textos selecionados e 

recortados a respeito do idoso como agente do crime em jornais diários que circulam 

na cidade de São Paulo e chegou à conclusão de que a maioria dos idosos sempre 

teve vivência no crime e, no processo de envelhecimento, tende a continuar na 

criminalidade. 

Por muito tempo, o silêncio quanto à situação de encarceramento de pessoas 

idosas no Brasil foi uma constante, porém, nos últimos anos, tem sido noticiada na 

mídia de circulação pública, ainda de forma sutil, a problemática e as complexidades 

que estão envoltas em torno da situação (CARMO; ARAÚJO, 2011). Esse silêncio 

pode ter relação direta com o número de pessoas acima de 60 anos que se 

encontram em reclusão, quando comparadas com o quantitativo alarmante de 

jovens. Por outro lado, pode estar ligado à Representação Social de que o idoso é 

incapaz de cometer crimes.  

 Destacamos que essa faixa etária inicial pode apresentar diferenciações a 

depender do país. Na Inglaterra e no País de Gales, por exemplo, também são 

                                                 
1
 A epidemia se caracteriza pela incidência, em curto período de tempo, de grande número de casos de uma 

doença (REZENDE, 1998). 
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consideradas idosas pessoas com 60 anos ou mais, porém, no que se refere aos 

presos, a idade é considerada a partir de 65 anos. Já nos EUA, o limiar de idade 

utilizada para considerar uma pessoa idosa que cometeu um crime é de 50 anos ou 

mais (HOWSE, 2011).  

 Conforme dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN, 2014), a 

população prisional brasileira total ultrapassou 607 mil pessoas e ocupa o 4º lugar 

no ranking de países com a maior população carcerária no mundo, sendo 6,7 vezes 

maior do que em 1990. Em 2000, o total de presos para cada 100 mil habitantes era 

137, já em 2014, a taxa chegou a 299,7 pessoas. Segundo previsões, mantendo 

esse ritmo a população encarcerada do Brasil excederá um milhão de pessoas em 

2075. 

 Na Bahia, o número total de presos em 2014 chegou a 15.399, o que a 

colocou no ranking de 10º Estado com maior número de pessoas reclusas no país, 

com uma taxa 101,8 indivíduos reclusos para cada 100.000 habitantes (DEPEN, 

2014). Já conforme dados da Secretaria de Administração Penitenciária e 

Ressocialização, a população carcerária do estado da Bahia em dezembro de 2017 

era de 14.916 (SEAP, 2017), um número um pouco menor em relação ao de 2014, 

porém ainda alarmante. 

 No que se refere ao idoso, esse número é bem pequeno, todavia é um dado 

importante para a nossa pesquisa, porque ele vem crescendo, mesmo que 

lentamente, em comparação às demais faixas etárias. Em 2014, 1% dos indivíduos 

reclusos no Brasil eram idosos, dado semelhante ao da realidade brasileira (DEPEN, 

2014).  

 O perfil da população geral encarcerada na Bahia é bem parecido com o da 

maioria dos estados brasileiros. Quanto à raça/etnia ou cor, 67% das pessoas 

privadas de liberdade no Brasil são negras, e, na Bahia, 87,7%. No que se refere ao 

estado civil, 58% são solteiros, seguidos de 27% em união estável na Bahia, dado 

semelhante ao da realidade brasileira. Quanto à escolaridade, no Estado da Bahia, a 

maioria (51%) possui Ensino fundamental incompleto, seguida de 16% de 

alfabetizados e 11% de analfabetos (DEPEN, 2014). 

Infelizmente, não há informação de dados quanto ao tipo de crime cometido e 

tempo médio de aprisionamento por unidade da federação. Além disso, não há 

dados do perfil da população privada de liberdade no que se refere à faixa etária, os 
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quais seriam de extrema importância para compreender melhor o nosso objeto de 

estudo.  

No Brasil, ainda não há estudos sobre o motivo pelo qual pessoas idosas 

cometem crime, bem como o crescimento destes crimes nos últimos anos. Porém, 

em outros países, como nos EUA, estudos já vêm sendo realizados, e, em um 

relatório sobre prisioneiros velhos, Howse (2011) chegou à conclusão de que são 

três os principais motivos: mudança demográfica; mudanças nas práticas de 

sentença e aumento geral dos níveis de crime. Talvez esses também sejam os 

motivos no Brasil, mas arriscamos em acrescentar as condições de vida e as 

vulnerabilidades que muitos idosos vivenciam nos muitos contextos sociais e 

econômicos existentes no país (SEMZEZEM; ALVES, 2013).  

Conforme já mencionado, aproximadamente 1% da população presa no Brasil 

é idosa. Essa realidade de crescimento do número de idosos que cometeram crimes 

e, consequentemente, foram encarcerados demonstra a necessidade de estudos 

que deem conta de entender o processo de envelhecimento de um idoso recluso, 

mas também de compreender tudo o que está envolto nessa dinâmica. 

Para Neri (1995), a velhice é uma categoria social e individual, que está 

atrelada aos ideais e valores da sociedade, conforme o ambiente em que o sujeito 

envelhece. A sua individualidade e a de seu grupo, a maneira como esse indivíduo 

está envolvido socialmente são fatores basilares nesse processo. Sendo assim, ―a 

velhice e o envelhecimento são fenômenos que variam no tempo histórico, segundo 

a estruturação, os valores e as políticas e práticas de cada sociedade‖ (DIOGO; 

NERI, 2013, p. 7).   

Para tanto, pensar no processo de envelhecimento de um indivíduo idoso que 

se encontra encarcerado é levar em conta que o envelhecimento se dará de forma 

diferenciada da pessoa idosa que está em liberdade, visto que as realidades de 

ambiente e de convivência social de muitos idosos são extremamente diferentes 

(OLIVEIRA; COSTA; MEDEIROS, 2013). Segundo Bersaglini (2016), a população 

que se encontra em cárcere no Brasil tem carências pregressas, mas a prisão 

acentua as implicações devido ao ambiente de superlotação e insalubridade, 

adicionadas às consequências do próprio fato de estar em confinamento.  

Quando essa realidade refere-se à população idosa, os agravantes são ainda 

maiores, pois esses indivíduos constroem sua velhice em um contexto social de 

reclusão, com normas e regras próprias da instituição prisional, expostos à inúmeras 
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adversidades, realidade comum no Brasil (CAMARGO, 2015). Além disso, é um 

idoso isolado da convivência e do apoio familiar, uma instituição fundamental para o 

enfrentamento decorrente das exigências da vida (GONÇALVES et al., 2013). Por 

ser a prisão um aparelho disciplinar no modelo panóptico, arquitetado para o 

exercício do poder de punir por meio da supressão do tempo livre, (FOUCAULT, 

1987) acaba por intensificar problemas não somente físicos, mas psicológicos 

também, principalmente em idosos. 

Nessa perspectiva e diante da realidade do sistema prisional brasileiro, infere-

se que o estar encarcerado pode possibilitar sentimentos de frustração, ócio, 

descrença no futuro próximo, violência, ruptura de laços familiares e sociais, 

perturbações mentais, razões que podem prejudicar a qualidade de vida, assim 

como acelerar o processo de envelhecimento (DEUS, 2003). Qualidade de vida aqui 

é entendida como "a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da 

cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações" (WHOQOL GROUP, 1994, p. 1, tradução 

nossa). 

Porporino (2014) acredita que idosos em convívio social com familiares, 

amigos e outros apoios sociais, que são participativos da sociedade, que têm algum 

nível de estabilidade financeira e possuem redes sociais de suporte são mais felizes 

e têm uma melhor qualidade de vida. Em contrapartida, os que envelhecem nas 

prisões já estão sujeitos a se distanciarem dos familiares e amigos e serem 

excluídos das redes de apoio social e da participação política e, consequentemente, 

são afastados da felicidade, mas próximos das preocupações com a saúde e com o 

medo da morte. 

Como diz o autor supracitado: 

 

Envelhecer na prisão torna-se uma situação monótona e incessante 
na qual a pessoa é forçada a suportar um ambiente fechado, austero, 
rotineiro, ruidoso e fedorento. Não há "escolha" para aprender 
envelhecer graciosamente na prisão. Você simplesmente fica velho, 
rápido e, principalmente, invisível. (PORPORINO, 2014, p. 2, 
tradução nossa). 

 
 

A longevidade, ao mesmo tempo em que é uma conquista da humanidade, é 

uma preocupação, pois, por um lado, há por parte das pessoas o desejo de viver 

muito e, por outro, há o temor de viver com incapacidades e dependência. Isso 



44 

 

ocorre principalmente pelo fato de, na velhice, a ocorrência de doenças e de 

prejuízos na funcionalidade física, psíquica e social ser superior se comparada à 

juventude (PASCHOAL, 2011).   

Para os idosos encarcerados, os problemas de saúde são ainda mais 

intensificados, principalmente, devido ao ambiente em que esses vivem, pois o 

sistema prisional brasileiro é deficiente no que se refere às condições de higiene, 

saúde, disciplina (BRASIL, 2005).  Ademais, o encarceramento antecipa e acelera o 

processo de envelhecimento, é promotor do adoecimento e reduz de forma drástica 

a expectativa de vida (OLIVEIRA; COSTA; MEDEIROS, 2013). 

Diante desse entendimento, é possível afirmar que, na prisão, tudo é 

intensificado, o que torna o envelhecer com saúde um desafio. A saúde é entendida 

como um completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

doenças (WHO, 1946). Vários problemas podem afetar a vida e, consequentemente, 

a saúde de um indivíduo, entre eles, a violência, ambiente inóspito, estilo de vida 

inadequado e o abuso aos direitos humanos. Esses problemas são corriqueiros no 

ambiente prisional, o que dificulta manter a saúde e ter um envelhecimento digno 

(PORPORINO, 2014).   

Segundo Ken Howse (2011), a prisão foi projetada para manter e controlar os 

infratores jovens. Portanto, os idosos, sem nenhuma ou com uma leve enfermidade, 

podem sofrer desgastes típicos na prisão e podem ser acometidos por um problema 

que leve à ausência de saúde. Já para os idosos com moderada a grave 

enfermidade física, viver no ambiente da prisão pode ser extremamente complexo e, 

por vezes, impossível. Somada a isso, há a dificuldade de obter cuidados 

adequados à saúde física e mental, tendo vista que as prisões brasileiras, em sua 

maioria não garantem o atendimento médico de qualidade e de forma integral 

(LERMEN et al., 2015). 

Com vistas a apresentar essa realidade, a Human Rights Watch, Old Behind 

(2012, p. 4, tradução nossa) retratou as prisões de idosos nos EUA: 

 

A vida na prisão pode desafiar qualquer um, mas pode ser 
particularmente difícil para as pessoas cujos corpos e mentes estão 
sendo gastados pela idade. As prisões nos Estados Unidos contêm 
um número cada vez maior de homens e mulheres envelhecidos que 
não conseguem subir facilmente as escadas, transportar-se para o 
topo do beliche ou caminhar longas distâncias para as refeições ou à 
fila dos medicamentos; cujos ossos velhos sofrem de colchões finos 
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e o frio intenso do inverno; que precisam de cadeiras de rodas, 
andadores, bastões, oxigênio portátil e aparelhos auditivos; que não 
podem vestir-se, ir ao banheiro ou banhar-se sem ajuda; e que são 
incontinentes, esquecidos, sofrem doenças crônicas, extremamente 
doente e morrendo. 
 
 

O estudo realizado por Heidari et al. (2017) com 35 idosos que estão presos 

na Suíça demonstrou que o não acesso aos serviços de saúde na prisão, problemas 

psicológicos e o ambiente são os principais responsáveis por adoecer idosos, 

principalmente com condições conhecidas como síndromes geriátricas, estas, tidas 

como comuns entre pessoas mais velhas e que, a depender da situação, podem ser 

intensificadas e surgir muito mais cedo na vida das pessoas.  

As síndromes geriátricas não são consideradas doenças, mas condições 

clínicas que têm impactos na funcionalidade das pessoas, pois aumentam a 

mortalidade, a dependência de outros, reduzem recursos financeiros, levam a 

hospitalizações frequentes e longas, e ainda podem diminuir a qualidade de vida 

(BROWN-O'HARA, 2013). As principais síndromes geriátricas são: incapacidade 

cognitiva, instabilidade postural; imobilidade; incontinência esfincteriana; 

incapacidade comunicativa; iatrogenia (efeitos adversos e complicações de 

tratamentos médicos) e insuficiência familiar (MORAES; MARINO; SANTOS, 2010).  

A maioria dos idosos presos, devido à sua vida pregressa, é menos saudável 

do que a população em geral. Isso porque ou têm dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde, condições de vida desfavoráveis, ou fazem uso de drogas e/ou 

álcool. Acrescenta-se a isso o fato de os prisioneiros terem taxas muito maiores de 

doença cardíaca, hipertensão arterial, hepatite C, diabetes e outras doenças 

crônicas. Por esse fato, os estudos que discutem o encarceramento de idosos 

tendem a defender que a prisão é promotora de doença e que a velhice para quem 

está na prisão é acelerada (OLLOVE, 2016).  

Além dos problemas visíveis de saúde já descritos, que têm impactos na 

saúde dos idosos encarcerados, há de se salientar os custos significativos desses 

indivíduos para o Estado. Números demonstram que são quase o dobro do custo em 

comparação aos mais jovens. Isso ocorre justamente pelo fato de os idosos terem 

necessidades diferenciadas dos jovens e suscitarem demandas maiores no que se 

refere à assistência à saúde (ELIJAH, 2015). Sendo assim, não podemos ignorar a 

insalubridade e a superlotação das cadeias, pois estes são determinantes sociais de 
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saúde importantes, principal foco de agravos e doenças para as pessoas idosas 

(BARSAGLINI, 2016).  

Demonstramos até aqui as discussões sobre o encarceramento de pessoas 

idosas, as condições das prisões em outros países e no Brasil, o aumento do 

número de presos idosos e seus direitos, assim como as condições de saúde dessa 

população na prisão, a partir de uma realidade de outros países, pois no Brasil ainda 

não temos estudos que tratam do tema. A partir de agora apresentaremos o material 

teórico da Memória coletiva/social e das Representações Sociais que fundamentarão 

o estudo empírico, frente essas temáticas abordadas.  
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3. MEMÓRIA COLETIVA/SOCIAL E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: 

CONTRIBUTOS TEÓRICOS PARA COMPREENSÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

No âmbito do encarceramento do idoso, as discussões a respeito da 

relevância social da memória e das representações sociais tornam-se notadamente 

significativas, uma vez que as acepções humanas estão introduzidas em um 

contexto social. Nesse sentido, é importante frisar o caráter transversal da memória 

coletiva/social e das Representações Sociais no diálogo multidisciplinar e as 

inúmeras possibilidades de aplicação aos mais diferentes objetos de estudo, nesse 

caso, a pessoa idosa encarcerada.  

Por entender que esse objeto é um tanto complexo, mas, ao mesmo tempo, 

possível de ser compreendido por meio de acepções sociais, o nosso estudo foi 

fundamentado sobre os construtos teórico-conceituais da Memória Coletiva/Social, 

articulando com a fundamentação da teoria psicossocial das Representações 

Sociais de Serge Moscovici, na perspectiva da abordagem processual ou culturalista 

de Denise Jodelet.  

As duas teorias supracitadas possuem divergências, mas também inúmeras 

semelhanças. Foram justamente as semelhanças que nos proporcionaram o 

interesse para a realização deste estudo, pois acreditamos que tanto a Teoria da 

Memória como a Teoria das Representações Sociais possuem elementos 

importantes para identificar os aspectos socioculturais que ajudarão a explicar de 

forma mais concreta acerca da situação do idoso encarcerado. 

Entre as semelhanças, é conveniente destacar a relação com o meio social; a 

origem epistemológica presente nos pressupostos de Émile Durkheim (1958 – 1917); 

a dependência dos processos comunicacionais; as evocações das lembranças, pois 

estas sofrem influências do presente; o passado, que é reatualizado conforme a 

posição que o sujeito ocupa na sociedade; a memória, que é elaborada na 

experiência dos indivíduos, vivenciada em grupo, sendo um elemento da 

consciência de extrema importância na elaboração das representações, e, por fim, o 

fato de ocorrer uma semelhança entre a memória social e os processos de 

ancoragem nas representações sociais.  

Confirmando o dito, Viaud (2003, p. 13) afirma que: 
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O que impressiona o leitor que confronta os trabalhos sobre as 
representações sociais em relação àqueles sobre a memória coletiva 
é a aparente semelhança das características atribuídas aos dois 
fenômenos e o lugar central que elas ocupam em seu espaço teórico 
respectivo. O fato de levar em conta a comunicação, a marcação dos 
conteúdos pelos grupos sociais, a contribuição para a identidade 
individual e coletiva, e o papel atribuído à língua natural, são em 
primeiro lugar as características principais que parecem pleitear a 
favor de uma comparação em relação à teoria das representações 
sociais e aos trabalhos sobre a memória coletiva. 

 

Portanto, nesta seção, é apresentada uma breve discussão acerca das duas 

teorias que foram o alicerce para a compreensão do nosso objeto de estudo e o 

entrelaçamento teórico das duas teorias. 

 

3.1. TEORIA DA MEMÓRIA COLETIVA/SOCIAL 

 

Assim como Burke (1992), acreditamos que a ação subjetiva de lembrar o 

passado está sujeita à interpretação e à distorção, sendo este um trabalho em que o 

indivíduo está inter-relacionado. Isso porque a memória fica sempre ligada ao social, 

ao coletivo, pois ninguém pode recordar quando não está inserido em uma 

sociedade, sem recorrer a outros (HALBWACHS, 2013).  

que tivesse não uma memória singular sui generis, mas sim, um ponto de 

vista sobre uma memória coletiva, exterior a ele, e independente de sua apreensão 

individual da realidade – que é transformada em memória 

As raízes do conceito de consciência coletiva/social tiveram origem nos 

estudos das tradições clássicas de Durkheim (1858-1917) como A divisão social do 

trabalho (1893); As regras do método sociológico (1895); O suicídio (1897); 

Formas elementares da vida religiosa (1912), e, partindo da tradição sociológica 

durkheiniana, o sociólogo francês Maurice Halbwachs (1877-1945), discípulo de 

Durkheim (1858-1917) levanta questões dessa magnitude aprofundando a teoria e 

trazendo à tona os contextos sociais como balizas para a reconstrução da memória. 

Nessa conjuntura, Maurice Halbwachs publica as obras Quadros Sociais de 

Memória (HALBWACHS, 2004) e, posteriormente, Memória Coletiva 

(HALBWACHS, 2013) em um momento em que a memória era entendida apenas 

como individual e interior. Para tanto, ao trazer à tona a discussão sobre memória 

como uma construção coletiva, ele inovou os estudos a respeito da temática, dando-

lhe uma maior fecundidade. 
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Ao nos alicerçarmos teoricamente em Halbwachs, fizemos uso do seu 

conceito de memória coletiva. Para ele, a memória individual existe sempre a partir 

de uma memória coletiva, e todas as lembranças são reconstruídas no interior de um 

grupo, sendo uma construção realizada a partir do presente e baseada nas vivências 

e experiências ocorridas no passado (HALBWACHS, 2013).  

Para Halbwachs (2013), ao indivíduo pertencem as lembranças, e estas 

permanecem coletivas e são lembradas por outros. Nesse contexto, a memória 

individual não deixa de existir, porém está presa a distintas situações, com a 

presença de diferentes sujeitos.  

Além disso, a memória é dependente da linguagem e dos significados 

instituídos socialmente; é construída na interação social do passado a partir do 

presente, ou seja, a memória é permanentemente reatualizada. Assim, ―o passado 

nunca retorna o mesmo, mas é constantemente selecionado, filtrado e reestruturado 

nos termos das questões e necessidades do presente nos níveis sociais e 

individuais‖ (JEDLOWSKI, 2001, p. 30). 

Partindo desse entendimento, podemos dizer que as recordações do passado 

trazem mais elementos do presente do que propriamente do passado, pois nossas 

visões são incompletas e, por vezes, parciais; podem ser reconstruídas a partir do 

lugar e do momento em que estamos. A memória é, então, uma relação profícua 

entre o presente e o passado. Ela é construída a partir da localização da recordação 

que um grupo faz por meio de um quadro de referência espaço-temporal 

(HALBWACHS, 2013). 

Na perspectiva de Halbwachs (2013), o tempo é uma construção social, pois 

é baseado nas experiências dos indivíduos em sociedade. Ele não é uma 

recuperação de um dia em específico, mas sim, de um período. Apesar de ser 

subjetivo, o tempo é basilar para a organização das ações individuais. 

O tempo é singular para cada grupo e para cada pessoa que ali está inserida, 

e a sua divisão possibilita a construção de uma recordação com detalhes; só 

relembrando o momento em que ocorreu o evento, o indivíduo conseguirá ter uma 

recordação mais completa do acontecimento (HALBWACHS, 2013). Assim como o 

tempo, o espaço é muito importante para a construção da memória, pois os grupos 

sociais moldam-no conforme a sua imagem e objetivam a sua memória a partir dele. 

Ao rememorar, o indivíduo volta-se ao espaço de sua vida em sociedade e, a partir 
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daí, começa a recordar-se de pessoas, de relações e de costumes dos grupos com 

os quais conviveu (HALBWACHS, 2013). Portanto: 

 

[...] não há memória coletiva que não se desenvolva num quadro 
espacial. Ora, o espaço é uma realidade que dura: nossas 
impressões se sucedem umas às outras, nada permanece em nosso 
espírito, e não compreenderíamos que seja possível retomar o 
passado, se ele não estivesse conservado no ambiente material que 
nos circunda. É ao espaço, ao nosso espaço — o espaço que 
ocupamos, por onde passamos muitas vezes, a que sempre temos 
acesso e que, de qualquer maneira, nossa imaginação ou nosso 
pensamento a cada instante é capaz de reconstruir — que devemos 
voltar nossa atenção, é nele que nosso pensamento tem de se fixar 
para que essa ou aquela categoria de lembranças reapareça 
(HALBWACHS, 2013, p. 170). 
 
 

Desse modo, toda memória desenvolve-se em um quadro espacial, e, para 

recordar de algo, devemos voltar ao espaço. Assim sendo, infere-se que a 

construção de memórias é dependente tanto do tempo como do espaço, pois eles 

são importantes para a sua reconstrução no presente e fundamentais para lembrar 

os fatos em detalhes e, a partir daí, objetivar as memórias tanto individuais quanto 

coletivas.  

As recordações e as imagens de um indivíduo estão pautadas no grupo social 

a que pertencem. Além disso, essas recordações estão atreladas a um contexto 

histórico e às singularidades do grupo que as constituiu. Dessa forma, as relações 

sociais e culturais dos grupos são essenciais na formação dessas memórias 

coletivas, pois se constituem com influências e marcas de sua pertença 

(HALBWACHS, 2013). 

Para analisar as memórias de um indivíduo, faz-se necessário compreender 

que a memória coletiva é essencial para as constituições das relações sociais. 

Assim, acredita-se que as recordações evocadas descrevem o que realmente o 

indivíduo vivenciou nas relações com os mais diversos grupos. Todavia, há de se 

salientar que, na memória, podem ocorrer falhas; essa, portanto, não é, em hipótese 

alguma, absoluta, pois ela é construída e ocorre nas relações com os outros, e são, 

de certo modo, selecionadas aquelas recordações mais significativas 

(HALBWACHS, 2013). Um indivíduo recorda o que lhe ficou de mais expressivo, o 

que pode lhe trazer mais significado. De tal modo, a construção da memória faz 
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sentido para o indivíduo que recordou, porém é validada pela coletividade e na 

coletividade. 

A memória concebe o passado e o presente ligados entre si e de modo 

coerente (FENTRESS; WICKHAM, 1992). Isso porque a memória presente é 

baseada nas construções do passado (HALBWACHS, 2013). Nessa perspectiva, 

memória presente é construída a partir de vivências e experiências representadas do 

passado, e esse passado é apenas revisitado. Além disso, a memória é estruturada 

pela linguagem, pelo ensino e pela observação por meio das experiências 

partilhadas com outros. Logo, recordar é voltar-se ao outro, às relações sociais, à 

linguagem (HALBWACHS, 2013).  

Continuando na perspectiva de Halbwachs (2013), acreditamos que todos os 

indivíduos, mesmo sozinhos, estão sujeitos à vida em sociedade, pois o sujeito 

comumente precisa solicitar apoio nas recordações dos outros, baseando-se em 

pontos de referência externos a ele e fincados na sociedade. Portanto, essas 

recordações construídas em grupo condicionam até mesmo o modo de se comportar 

em sociedade e dão a característica de pertença ao grupo. 

Isso não quer dizer que a memória individual não exista ou que Halbwachs 

exclui, em sua totalidade, as recordações individuais, mas que a memória individual 

sempre está ligada a uma memória coletiva, visto que ela é formada com base nas 

referências e lembranças próprias do grupo (HALBWACHS, 2013). Não há 

possibilidade de um indivíduo recordar-se de um fato distante da esfera dos grupos, 

pois não é um indivíduo em si que recorda, nem ninguém pode se lembrar realmente 

a não ser em sociedade. Dessa forma, a memória é eminentemente coletiva, e as 

recordações são influenciadas pelas instituições sociais (HALBWACHS, 2013). 

Além disso, é importante frisar que um grupo, mesmo que tenha suas 

singularidades, assegura a existência de uma memória coletiva entre eles. Essa 

memória coletiva é representada por anseios, atitudes e percepções que são 

comuns ao grupo, porém é nomeadamente diferente da de outros, pois os grupos 

são complexos e heterogêneos (HALBWACHS, 2013). Portanto, um indivíduo 

constrói a sua memória com acontecimentos que marcaram ao longo de sua vida, a 

partir de suas relações em grupos, mas também traz a sua experiência pessoal para 

o grupo. Experiência essa que, apesar de ser individual, é reconstruída nas relações 

em grupos. Ao contar fatos e ao apresentar como ocorreu algo, as pessoas recorrem 
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a outros, como a família, a igreja, a escola. Assim, a experiência que, à primeira 

vista, parece individual, é uma construção social (HALBWACHS, 2013).  

Valorizamos, até este momento, as ideias centrais desenvolvidas na obra 

―Memória Coletiva‖ (2013) de Halbwachs, com o intuito de legitimar a fecundidade da 

sua teoria ao mesmo tempo em que concordamos com as principais discussões 

levantadas pelo teórico. 

Tendo como base os pressupostos da Teoria da Memória Coletiva 

apresentada por Halbwachs, esse estudo propõe-se a avançar no conhecimento 

dessa temática adentrando-se na visão de outros teóricos contemporâneos, como 

Fentress e Wickham (1992), no sentido de construir uma ―concepção de memória 

que, sem deixar de prestar plena justiça ao lado coletivo da vida consciente de cada 

um, não faça do indivíduo uma espécie de autômato passivamente obediente à 

vontade coletiva interiorizada‖ (FENTRESS; WICKHAM, 1992, p.7).  

Assim, Fentress e Wickham (1992) constroem o pensamento baseado na 

interação entre os indivíduos em sociedade, valorizando os aspectos individuais e 

coletivos da memória e, a partir dessa interação, elaboram uma teoria da memória 

social. Desse modo, evita-se uma sujeição do indivíduo a um determinismo coletivo 

voltado à linha Durkheimiana. 

 Por outro lado, Fentress e Wickham (1992) não se distanciam completamente 

do conceito de memória coletiva, pois, para eles, a Memória Social é uma expressão 

da experiência coletiva, isso porque só existe ―Memória Social porque há significado 

para o grupo que a recorda‖ (FENTRESS; WICKHAM, 1992, p. 112). De acordo com 

esses autores, a ―memória social é uma fonte de conhecimento‖ (FENTRESS; 

WICKHAM, 1992, p.42), o que desloca a compreensão da memória do grupo a uma 

reflexão consciente, com o intuito de descobrir como um determinado grupo 

interpreta a sua própria vida, bem como a fonte de conhecimento que é evocada e 

articulada. Não é apenas o inconsciente que rege a memória, mas, sobretudo, as 

relações conscientes, as quais possibilitam ao indivíduo interpretar a sua própria 

realidade e se utilizar das fontes de conhecimento para viver em sociedade 

(FENTRESS; WICKHAM, 1992). 

Nessa perspectiva, acreditamos que as memórias individuais e sociais 

estejam correlacionadas, ou seja, uma não é separada da outra, visto que elas têm 

aspectos individuais e também sociais (FENTRESS; WICKHAM, 1992). É nessa 

conjuntura que, além de priorizar o conceito de memória social, buscamos trazer a 
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discussão da memória como sendo uma possibilidade interpretativa e construtora de 

conhecimento, como algo singular do sujeito, mas construída socialmente. 

Nesse percurso, a linguagem tem uma função extremamente importante, visto 

que é através dela que as pessoas expressam-se, exteriorizam de maneira mais 

objetiva do que a memória subjetiva. Assim sendo, a linguagem é o ―melhor veículo 

para transportar informação‖ (FENTRESS; WICKHAM, 1992, p. 19). Entretanto, para 

materializar as informações de nossa memória objetiva, faz-se necessário voltar-se 

às ações sociais (FENTRESS; WICKHAM, 1992). 

Portanto, o ato de rememorar possibilita uma interpretação subjetiva das 

realidades a depender do contexto social de um indivíduo. Ao analisar a memória, 

de modo subjetivo, articulando com o contexto social, é construído um entendimento 

das curvaturas do tempo (FENTRESS; WICKHAM, 1992). 

É por esse fato que, para compreender um objeto por meio da memória, faz-

se necessário apresentar evidências e confrontá-las com o contexto, buscando um 

rigor analítico e crítico, isso porque a memória não é dada. Se fizermos apenas a 

apresentação das memórias de um indivíduo, estamos reificando o dito, ou seja, 

objetivando, ―coisificando‖ o indivíduo. Assim sendo, temos que ter o cuidado de 

racionalizar a memória à medida que a descrevemos (FENTRESS; WICKHAM, 

1992).  

Por outro lado, se os relatos de memória forem subjetivados, interpretados e 

dialogados, constituirão conhecimento profícuo, capaz de demonstrar uma realidade 

individual, mas, sobretudo, social. Isso porque a memória tem uma materialidade 

social, sendo consciente, racional e sistematizada socialmente, ou seja, há todo um 

trabalho de memória. Além disso, somos mobilizados por convenções, por 

consensos, por memórias que influenciam nossa atualidade e são justamente os 

quadros sociais (HALBWACHS, 2004) de ancoragem da memória que estão 

mobilizando. 

Sendo assim, nessa tessitura das tramas sociais, podemos apontar que a 

memória é uma operação complexa, pois, junto a ela, está o reconhecimento, a 

evocação e a articulação. Reconhecer é o ato de identificar baseado nas 

experiências anteriores. Já a evocação é trazer qualquer coisa que temos diante de 

nós, enquanto que a articulação é o processo de exteriorização, de comunicação do 

que foi evocado (FENTRESS; WICKHAM, 1992).  
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Perante às questões levantadas, compreendemos o conceito de memória 

social como sendo uma construção complexa em sociedade, a qual é subjetiva e, 

assim, deve ser dialogada com os contextos dos quais se aproxima a discussão 

pretendida com o intuito primeiro de torná-la inteligível e capaz de caracterizar uma 

realidade.  Uma memória ―só pode ser social se puder ser transmitida e, para ser 

transmitida, tem que ser primeiro articulada. A memória social é, portanto, memória 

articulada‖ (FENTRESS; WICKHAM, 1992: 65-66). Essa articulação não deve ser 

apenas semântica, mas é preciso que seja conceitualizada. 

Outro teórico que traz importantes contribuições para as discussões da 

memória social é o psicólogo social britânico Frederiz Charles Bartlett (1886-1969). 

Este inseriu a noção de ―schema‖ (esquema), que são estruturas mentais 

assentadas culturalmente, que apresentam um cenário cognitivo no qual a 

informação nova é integrada, codificada em termos das informações existentes no 

schema. Para ele, não existiam memórias específicas guardadas, mas apenas 

traços deixados pela experiência (esquemas). Nesse sentido, as memórias não 

seriam fixas, visto que o processo de recordar alguma coisa implica ter acesso a 

informações disponíveis como resultado das atividades cerebrais (BARTLETT, 

1995). 

Bartlett introduziu ao estudo da memória social o conceito de noção do 

processo de convencionalização social na atividade mnemônica humana. Ou seja, 

um sistema cultural ou um de seus elementos, que podem ser um texto, uma 

imagem ou mesmo uma ideia, é alterado quando é passado de um grupo para o 

outro. Nesse sentido, as recordações vão se adaptando às convenções do grupo 

que as compõe, como um grupo organizado, em que existe uma influência ativa 

entre seus membros por meio de interesse, desejos, sentimentos, vontades etc. 

(BARTLETT, 1995). 

Em síntese, para Bartlett (1995), em um grupo social, existe um impulso puro 

de esforço construtivo, que está para além das tendências sociais de conservação, 

pois o material só é recordado se existir um significado para o indivíduo e seu grupo. 

Esse material pode permanecer incólume ou mesmo ser modificado ou esquecido, 

conforme a convencionalização. Para tanto, esta convencionalização produz 

esquecimentos que permitem recordar apenas o que está de acordo com os 

estereótipos e com os valores do grupo (BARTLETT, 1995). 
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Além disso, não é um mero contato social que produz a transferência de 

características culturais de um grupo para outro, pois essas características só são 

transferidas se existir uma base adequada ou mesmo similar do grupo receptor. 

Portanto, é possível compreender que não basta transmitir, é necessário haver uma 

convencionalização social na atividade mnemônica (BARTLETT, 1995). Portanto, na 

perspectiva de Bartlett (1995), a memória social é um processo dinâmico que requer 

contínuos movimentos de diálogo e pensamentos sobre o acontecimento por parte 

dos membros de uma determinada sociedade.  

Por fim, a partir do referencial teórico que optamos por discutir, defendemos a 

ideia de que a memória é algo singular do sujeito, construída socialmente a partir do 

presente vivenciado (HALBWACHS, 2013; FENTRESS; WICKHAM, 1992), 

convencionalizada socialmente (BARTLETT, 1995). E, desse modo, utilizando-se 

das discussões propostas por Magalhães (2016, p. 169), afirmamos que é 

basicamente na realidade social que os indivíduos experienciam, ou seja, é por meio 

das ―relações de classe, na família, nos espaços religiosos, na escola, no trabalho 

etc. que amparamos nossas recordações mais consistentes‖.  

 A Teoria da Memória coletiva/social mostra-se como um instrumento 

metodológico potente e importante para compreendemos o envelhecer na prisão, 

pois, por meio das memórias, são reconstruídas as histórias de vida em sociedade, o 

que possibilita também as construções das RS e, consequentemente, o 

entendimento da realidade atual desses indivíduos. Por meio das memórias dos 

idosos encarcerados, é possível alcançar o testemunho subjetivo, à luz das 

experiências e da sua vida privada, e, ao mesmo tempo, articulá-la com o contexto 

nos quais esses indivíduos estão inseridos.  

Utilizando-se das palavras de Ecléa Bosi (2010), é possível afirmar que o 

velho sempre evoca por meio de uma experiência profunda, pois todo material 

coletado por meio das memórias dos idosos encarcerados pode compor, ao lado de 

outros elementos, substância para a subjetividade e, quando ―lapidada pela ação do 

tempo e do espaço, essa matéria toma corpo na memória, tanto dos sujeitos quanto 

de seus grupos sociais‖ (CORREA; JUSTO, 2010, p. 250), o que pode favorecer a 

compreensão mais profunda do momento atual que esses indivíduos estão 

vivenciando. 
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3.2. TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

 

A teoria das representações sociais (RS) tem como precursor o francês Serge 

Moscovici (1925 – 2014), por meio da sua tese de doutoramento em 1961 La 

Psychanalyse, son image et son public. Moscovici buscou as bases da sua teoria 

no sociólogo francês Émile Durkheim, nos estudos da representação coletiva. 

Entretanto, Sergi Moscovici deu uma nova dimensão e uma proposta extremamente 

diferente da posta por Durkheim, pois, para ele, as RS são ―como estruturas 

dinâmicas, operando em um conjunto de relações e de comportamentos que surgem 

e desaparecem‖ (MOSCOVICI, 2003, p. 47). A sua preocupação estava centrada na 

sociedade atual, na explicação das transformações e inovações sociais, na 

dinamicidade (MOSCOVICI, 2003), conforme pode ser visto neste trecho:  

 

As representações em que estou interessado não são as de 
sociedades primitivas, nem as reminiscências, no subsolo de nossa 
cultura, de épocas remotas. São aquelas da nossa sociedade 
presente, do nosso solo político, científico e humano, que nem 
sempre tiveram tempo suficiente para permitir a sedimentação que 
os tornasse tradições imutáveis (MOSCOVICI, 2003, p. 48).  

 
 

A teoria das RS conserva uma ligação ao meio social, de modo que o 

indivíduo e a sociedade são indissociáveis, sendo a linguagem a base dessas 

relações. Ela é baseada no senso comum ou sobre como o senso comum produz 

pensamentos, símbolos e signos. Todavia, de acordo com Santos (2005), não é todo 

conhecimento brotado do senso comum que se remete a uma RS, mas aquele que 

seja compartilhado e articulado. Pois é a partir do cotidiano, desse senso comum, 

que os sujeitos conduzem e partilham ideias, pensamentos, demonstrando-os por 

meio de falas, gestos e comportamentos. Nesse sentido, ―O senso comum deve ser 

revigorado porque revela nosso modo de pensar e agir, suas implicações locais e 

globais, justamente porque se apropria do conhecimento científico e o torna comum, 

o reinterpreta‖ (MORAES et al., 2013, p. 5). 

 

Por Representações Sociais, entendemos um conjunto de conceitos, 
proposições e explicações originado na vida cotidiana no curso de 
comunicações interpessoais. Elas são o equivalente, em nossa 
sociedade, aos mitos e sistemas de crença das sociedades 
tradicionais; podem também ser vistas como a versão 
contemporânea do senso comum (MOSCOVICI, 1981, p. 181). 
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 A despeito disso, Santos (2005, p. 26) complementa que as RS estão 

relacionadas ―às forças sociais e aos conteúdos culturais subjacentes às relações 

numa sociedade determinada, bem como à sua função mediadora entre indivíduo e 

sociedade‖. 

Além disso, as RS se ―apresentam como uma maneira de interpretar e pensar 

a realidade cotidiana, uma forma de conhecimento da atividade mental desenvolvida 

pelos indivíduos e pelos grupos para fixar as suas posições‖ (SÊGA, 2000, p. 128). 

Conforme o mesmo autor, as RS são atribuídas de acordo com a posição que o 

sujeito ocupa na sociedade. Essas posições são envoltas pelas diversidades dos 

indivíduos e relacionadas a atitudes e fenômenos. Nesse sentido, o objetivo primeiro 

das RS é compreender ―como os indivíduos e grupos podem construir um mundo 

estável, previsível, a partir de tal diversidade‖ (MOSCOVICI, 2003, p. 79).  

Isso é decorrente do fato de que tudo o que acontece ao nosso redor tem 

uma causa e um efeito, nada é simplesmente uma imagem, mas é um processo de 

pensamento do ambiente social. Ressalta-se que esse pensamento social é 

carregado de desconfiança, o que leva à descoberta da causalidade (MOSCOVICI, 

2003). 

Toda RS é construída a partir da relação do sujeito com o objeto 

representado. Tem uma relação de simbolização e de interpretação (JODELET, 

2001). Conforme Jovchelovitch (1995, p. 78), ―é através da atividade do sujeito e de 

sua relação com outros que as representações têm origem, permitindo uma 

mediação entre o sujeito e o mundo que ele ao mesmo tempo descobre e constrói‖.  

De acordo com Moscovici (2003), todo indivíduo é cercado tanto 

individualmente quanto coletivamente por ideias, palavras e imagens, que interferem 

em nosso cognitivo, pois as RS convencionalizam objetos, pessoas e também 

acontecimentos e prescrevem os nossos pensamentos.  Isso ocorre porque as 

experiências são somadas à realidade e predeterminadas por convenções.   

 

Nós pensamos através de uma linguagem; nós organizamos nossos 
pensamentos, de acordo com um sistema que está condicionado, 
tanto por nossas representações como por nossa cultura. Nós vemos 
apenas o que as convenções subjacentes nos permitem ver e nós 
permanecemos inconscientes dessas convenções (MOSCOVICI, 
2003, p. 35).  
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Além disso, ―são impostas sobre nós, transmitidas e são o produto de uma 

sequência completa de elaborações e mudanças que ocorrem no decurso do tempo 

e são o resultado de sucessivas gerações‖ (MOSCOVICI, 3003, p. 37).  

Portanto, nossas experiências passadas são vivas e continuam modificando 

as experiências atuais e definindo as nossas representações. ―O pensamento social 

deve mais à convenção e à memória do que à razão; deve mais às estruturas 

tradicionais do que às estruturas intelectuais ou perceptivas correntes‖ 

(MOSCOVICI, 2003, p. 57). Por isso que os estereótipos que são criados e mantidos 

por longas décadas e até séculos sobre determinada pessoa ou objeto são difíceis 

de serem modificados, embora não seja impossível, devido à estrutura das RS ser 

dinâmica, como afirma Moscovici (2003). 

Ao que tudo indica, as representações construídas pelos indivíduos são 

resultados de um esforço, com o intuito de transformar o comum e, ao mesmo 

tempo, real, o não-familiar (MOSCOVICI, 2003). É por esse fato que Moscovici 

(2003) salienta a necessidade de que, ao estudar uma representação, é preciso 

desvendar o porquê da característica não-familiar, contudo é de extrema importância 

que o desenvolvimento das características não-familiares seja observado no exato 

momento em que elas surgem no meio social. Ademais, é necessário compreender 

o contexto cultural, histórico e social bem como o processo de construção, ou seja, 

as bases em que os grupos constroem os sentidos aos objetos sociais (SANTOS, 

2005).  

O propósito das RS em tornar o não-familiar em familiar não é uma tarefa 

fácil; por esse motivo, Moscovici (2003) sugeriu dois mecanismos fundamentais para 

se atingir esse alvo: a objetivação e a ancoragem; pois ―É necessário, para dar-lhes 

uma feição familiar, pôr em funcionamento os dois mecanismos de um processo de 

pensamento baseado na memória e em conclusões passadas‖ (MOSCOVICI, 2003, 

p. 60).  

O Mecanismo de ancoragem aporta ideias estranhas, restringe-se a 

categorias e a imagens comuns e se põe em um contexto familiar. ―Categorizar 

alguém ou alguma coisa significa escolher um dos paradigmas estocados em nossa 

memória e estabelecer uma relação positiva ou negativa com ele‖ (MOSCOVICI, 

2003, p. 63). 

Sendo assim, ancorar é classificar e dar nome a alguma coisa que ainda não 

foi nomeada. Consiste ainda na ―incorporação de novos elementos de saber em uma 



59 

 

rede de categorias mais familiares‖ (DOISE, 1990, p. 128). Em termos gerais, a 

ancoragem busca ―facilitar a interpretação de características, a compreensão de 

intenções e motivos subjacentes às ações das pessoas, na realidade, formar 

opiniões‖ (MOSCOVICI, 2003, p. 70).  

Por outro lado, de acordo com Moscovici (2003), o mecanismo de objetivação 

transforma algo que é quase abstrato em algo quase concreto, materializa a palavra 

e transforma o conceito em objeto, apresenta a verdadeira essência da realidade. A 

objetivação, desse modo, reproduz um conceito em uma imagem, tornando o que é 

impreciso em algo mais claro, palpável.  

 

Objetivação une a ideia de não-familiaridade com a realidade, torna-
se verdadeira essência da realidade. Percebida primeiramente como 
um universo puramente intelectual e remoto, a objetivação aparece, 
então, diante dos nossos olhos, física e acessível (MOSCOICI, 2003, 
p. 71). 
 
 

Utilizando-se das palavras de Sá, acerca da objetivação e ancoragem (1996, 

p. 46): 

A duplicação de um sentido por uma figura, pela qual se dá 
materialidade a um objeto abstrato, é cumprida pelo processo de 
objetivação. A duplicação de uma figura por um sentido, pela qual se 
fornece um contexto inteligível ao objeto, é cumprida pelo processo 
de ancoragem. 

 

 Portanto, esses dois mecanismos transformam o não-familiar em familiar, ou 

seja, transfere o não-familiar para a esfera particular, na qual há a comparação e a 

interpretação, para, adiante, reproduzir em algo que podemos ver, tocar e controlar.  

 Nessa perspectiva, esses dois mecanismos são dependentes da memória, e 

é justamente a solidez da memória que dificulta as modificações abruptas das RS 

(MOSCOVICI, 2003). É como pensar as representações acerca do HIV/Aids, pois, 

antes dos estudos biológicos, os indivíduos construíram teorias baseadas no que 

viam ou vivenciavam; era considerada uma doença  que também se transmitia 

através da saliva, do suor, ou seja, do simples contato e que sempre estava 

relacionada com a magreza, a fraqueza, o contágio, o infeccioso, o drogado, os 

homossexuais, hemofílicos e receptores de transfusão sanguínea (JODELET, 2001; 

ANTUNES; CAMARGO; BOUSFIELD, 2014). Essas representações, que, até hoje, 

em parte, permeiam a sociedade, estão armazenadas na memória de alguns 
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indivíduos da sociedade, perpetuando uma RS carregada de estereótipos e 

preconceitos em relação ao HIV/Aids. 

 Vale salientar, como destacou Moscovici (2003), que as experiências e 

memórias comuns que possibilitam tornar o não-familiar em familiar não são inertes 

e, muito menos, mortas. Portanto, a Ancoragem e a Objetivação, juntas, são formas 

de lidar com a memória, sendo que a ancoragem possibilita à memória manter-se 

em movimento, enquanto que a objetivação retira conceitos e reproduz imagens no 

mundo exterior. Desse modo, os dois mecanismos são controlados pela memória 

acumulada.  

  A Teoria das Representações Sociais que emergiu de Moscovici apresenta 

ainda três vertentes: a de Willem Doise, que privilegia os níveis de análise posicional 

e ideológico, chamada de societal, a de Jean-Claude Abric, que propõe a Teoria do 

Núcleo Central (SÁ, 1996), caracterizada como estrutural, e a de Denise Jodelet, 

baseada na abordagem processual ou culturalista, a qual mantém atual a teoria 

original de Moscovici. Willem Doise (1990, p. 125) conceitua as Representações 

Sociais como ―princípios geradores de tomadas de posição ligadas a inserções 

específicas em um conjunto de relações sociais e que organizam os processos 

simbólicos que intervêm nessas relações‖. Ele defende um ponto de vista mais 

sociológico, com vistas a compreender como as ―inserções sociais concretas dos 

sujeitos condicionam suas representações‖ (PATRIOTA, 2008, p. 6). 

 A outra vertente das RS, defendida por Jean-Claude Abric (1998), enfatiza a 

dimensão cognitivo-estrutural das RS, pois ela está organizada em torno de um 

núcleo central e um sistema periférico. As principais características do núcleo central 

são: é diretamente ligado e determinado pelas condições históricas, sociológicas e 

ideológicas; constitui uma base comum, coletivamente partilhada das 

representações; é estável, coerente, resistente à mudança e, de certa maneira, 

independente dos contextos social e material (ABRIC, 2000). Em contrapartida, o 

sistema periférico permite a integração das experiências e histórias individuais, 

suporta a heterogeneidade do grupo, é flexível, suporta as contradições, é evolutivo 

e sensível ao contexto imediato (ABRIC, 2000).  

As realidades sociais são extremamente complexas, e, para sua 

compreensão, faz-se necessário lançar mão de um método e de uma teoria que dê 

conta dessas realidades. Nesse sentido, as RS podem ser muito eficazes para 

compreensão das inter-relações sociais, pois são consideradas como uma forma de 
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expressão do pensamento social e de como este é dirigido por crenças, percepções 

e memória (BONARDI, 2003).  

 Neste estudo, optamos por percorrer os construtos teóricos de Denise 

Jodelet, pois, diferentemente dos já mencionados, ela acredita que é preciso 

compreender a gênese histórica de uma representação, a partir do próprio sujeito, 

mas com a ajuda do meio social, no intuito de analisá-la e elucidá-la (JODELET, 

2003).  

Para Jodelet, as RS são ―uma forma de conhecimento, totalmente elaborada 

e partilhada, que tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social‖ (JODELET, 1989, p. 36). Para complementar 

essa ideia, recorremos a outras palavras de Jodelet (2001, p. 17), pois ela ressalta 

que:  

 

[...] frente a esse mundo de objetos, pessoas, acontecimentos ou 
idéias, não somos (apenas) automatismos, nem estamos isolados 
num vazio social: partilhamos esse mundo com os outros, que nos 
servem de apoio, às vezes de forma convergente, outras pelo 
conflito, para compreendê-lo, administrá-lo ou enfrentá-lo. Eis por 
que as representações são sociais e tão importantes na vida 
cotidiana [...]. 

 

 Sendo assim, as representações do sujeito recebem interferências daquelas 

representações construídas pelo grupo social, ou seja, recorrem às próprias 

experiências individuais e grupais para, a partir daí, arquitetar suas representações, 

sendo que estas têm características do sujeito e do objeto, pois são representações 

de alguma coisa e de alguém. 

Nesse sentido, as RS ―são modalidades de conhecimento prático orientadas 

para a comunicação e para a compreensão do contexto social, material e ideativo 

em que vivemos‖ (SPINK, 1993, p. 300). Segundo Jodelet (1990), para se estudarem 

as RS, é preciso articular elementos afetivos, mentais e sociais e compreender que 

as RS têm como características principais ser sempre representação de um objeto e 

ter sempre um caráter imagético, simbólico, significante, construtivo, autônomo e 

criativo. 

Jodelet propõe seis perspectivas diferentes para a construção da elaboração 

das representações sociais, a saber: ―ênfase à atividade puramente cognitiva‖; 

―acentuação dos aspectos significantes da atividade representativa‖; ―tratamento da 



62 

 

representação como forma de discurso‖; ―consideração da prática social do sujeito‖; 

―determinação da dinâmica das representações pelo jogo das relações intergrupais‖ 

e ―ênfase sociologizante‖ (ABRIC, 1996, p. 37). 

Em termos gerais, as RS possibilitam voltar o olhar ao objeto, seja qual for 

ele, apresentando elementos importantes para a compreensão das realidades 

sociais, por meio da apreensão dos fenômenos psicológicos envoltos na grandeza 

social. Elas reconstroem a realidade e possibilitam a simultaneidade do objeto, das 

experiências de vida anteriores e dos sistemas de valores e normas (MOSCOVICI, 

2003). Assim, acredita-se que os idosos encarcerados, ao representarem a velhice e 

a saúde na prisão, reconstruíram-se, constituindo-se como sujeito, situados no 

universo social. 

A Teoria das Representações Sociais também se baseia na comunicação por 

meio da linguagem, possibilitando o diálogo e, especialmente, valorizando as 

crenças, valores, costumes, regras de regulação social, cultura e sua imbricação na 

sociedade. Portanto, as RS ancoram-se no conhecimento do social e se mostram 

como um processo de compreensão racional.  

A Teoria das Representações Sociais, como mencionado no início deste 

capítulo, vem contribuindo para diversos estudos como uma teoria eficaz de 

compreensão de muitos fenômenos. Nesta tese, foi também um referencial 

importante para a apreensão dos significados atribuídos à velhice e à saúde de 

idosos encarcerados. Nessa ótica, o aporte teórico das representações sociais torna-

se uma abordagem relevante e oportuna para se compreender e se propor 

estratégias de atendimento ao idoso encarcerado. Seguramente, os aspectos 

levantados fornecerão possibilidades para a implementação de ações ou práticas 

profissionais mais assertivas no atendimento oferecido a essa população idosa que 

se encontra nas unidades prisionais do Brasil. 

 

3.3. SIMILITUDES TEÓRICAS ENTRE MEMÓRIA COLETIVA DE MAURICE 

HALBWACHS E TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE SERGE 

MOSCOVICI 

 

 A memória, conforme já descrito anteriormente é uma construção social que é 

produzida através das relações de pessoas em sociedade, que sofre transformações 

no decorrer do tempo; portanto, é um conjunto de construções sociais passadas e 
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reatualizadas sempre no presente e, permanentemente, reconstruídas. É a partir 

dessas reconstruções que surgem as representações de um indivíduo sobre um 

objeto. Nesse sentido, é possível afirmar que a mente não está livre de 

condicionamentos sociais postos por representações, isso porque a linguagem, 

assim como a cultura é estruturada e organizada em nossos pensamentos.  

 

Todos os sistemas de classificação, todas as imagens e todas as 
descrições científicas implicam um elo de prévios sistemas e 
imagens, uma estratificação da memória coletiva e uma reprodução 
na linguagem que, inevitavelmente, reflete um conhecimento anterior 
e que quebra as amarras da informação presente (MOSCOVICI, 
2003, p. 37).  

  

Dessa maneira, as RS não estão ligadas apenas a uma origem social, mas à 

sua capacidade de ser mantida pela tradição e compartilhada. A comunicação é um 

meio eficaz desse processo.  

De acordo com Viaud (2003, p. 15), as representações sociais, assim como a 

memória coletiva, ocupam um lugar no quadro dos processos ordinários da 

comunicação. Dessa forma, existe uma dependência dos processos 

comunicacionais tanto na Teria da Memória como na Teoria das Representações 

Sociais. Para Halbwachs (2004, p. 279), ―é a linguagem e todo o sistema de 

convenções sociais que lhes são solidárias que nos permitem a cada instante 

reconstruir nosso passado‖. Portanto, é possível afirmar que a linguagem é 

responsável pela essência, mas também permanência da memória e das 

Representações Sociais. 

 Outro ponto de semelhança entre a TM e a TRS é o fato de as evocações das 

recordações sofrerem influências do presente e serem reatualizadas conforme a 

posição que o indivíduo ocupa na sociedade e o seu grupo de pertencimento. Ou 

seja, a memória traz de volta as recordações do passado por meio de uma 

reelaboração, baseada nas acepções do presente.  

Com base nas ideias de Halbwachs, reafirmamos que a memória refere-se a 

um contexto e sofre variações de acordo com o grupo de pertença, com o tempo e o 

espaço, pois ―buscamos no passado os referenciais dos costumes, das tradições e 

práticas constituintes do sistema das representações cotidianas que guiam nossa 

experiência, nossa interpretação do que acontece e os esquemas de compreensão‖ 

(JOVCHELOVITCH, 2008, p. 144). 
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Tanto a TM quanto a TRS têm uma relação direta com o meio social, pois as 

duas teorias são construídas por indivíduos em sociedade, de modo que é através 

da inter-relação entre sujeito e objeto, ao mesmo tempo individual e coletivo, que se 

constroem as RS, sendo estas formadas a partir das memórias de indivíduos em 

grupo, a partir de um conhecimento de senso comum. 

É salutar dizer que o passado é necessário para compreender o objeto 

representado, pois, para que os idosos encarcerados representassem a velhice e a 

saúde na prisão, precisaram voltar-se ao passado, sendo este reatualizado no 

presente. Portanto, como afirma Joldelet (2001), não há representações sem 

memórias, pois elas são importantes para a constituição das representações e, ao 

mesmo tempo, fortalecedoras destas na sociedade.  

A origem epistemológica presente nos postulados de Émile Durkheim é outro 

ponto de consistência das semelhanças entre as teorias em foco.  Apesar de serem 

duas teorias que surgiram em momentos históricos diferentes, têm como base o 

sociólogo Durkheim no que se refere à coletividade.  

Nas obras de Durkheim, o coletivo exerce seu efeito sobre a memória, da 

mesma forma que a coletividade dos grupos em Halbwachs está presente em toda a 

sua obra. A moral e a tradição na perspectiva de Durkheim são elementos 

eminentemente constitutivos da memória (DURKHEIM, 2008), e o meio social 

interfere e conserva as memórias (HALBWACHS, 2013). Partindo então da teoria de 

Durkheim, Halbwachs atualizou a teorização no que se refere à noção de grupos, um 

intermediário da relação durkheiminiana entre indivíduo e sociedade (HALBWACHS, 

2013). 

O conceito de representação coletiva de Émile Durkheim foi utilizado pelo 

francês Serge Moscovici, que trouxe de volta, propôs algumas modificações e 

desenvolveu uma teoria das Representações Sociais no campo da Psicologia Social. 

Para tanto, podemos inferir com as ideias de Gama, Santos e Fofonca (2010, p. 2) 

que: 

 

O conceito de Moscovici nasce da releitura crítica feita sobre as 
noções de representação coletiva da teoria funcional de Durkheim, 
uma vez que, para o psicólogo francês, as representações coletivas 
são por demais abrangentes para darem conta da produção do 
pensamento na sociedade na atualidade.  

 



65 

 

As representações de um objeto social, na teoria de Moscovici, são, assim, 

frutos das relações sociais no cotidiano, nas quais os indivíduos constroem 

explicações sobre fatos sociais.  

Inferimos que a principal discordância de Halbwachs e Moscovici frente a 

teoria de durkheimiana estar relacionado ao fato de Durkeim não considerar o 

indivíduo no processo das representações coletivas.  

Concluímos, assim, afirmando a importância das duas teorias, sejam elas em 

suas divergências ou similitudes para o estudo aqui proposto, haja vista o caráter de 

as duas teorias ser ligadas à relação indivíduo e sociedade e possibilitarem a 

compreensão de um objeto tão complexo como o idoso encarcerado. É nesse 

sentido, que propomos, na próxima seção, a apresentação do percurso 

metodológico que foi utilizado para compreender este objeto, fundamentado nas 

duas teorias aqui discutidas brevemente. 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Esta seção detalha o percurso metodológico do estudo, descrevendo sua 

caracterização, o cenário, os participantes, os instrumentos utilizados, a análise e os 

aspectos éticos, sendo esta Figura 1 representativa de todas as etapas descritas.  

 

 

Figura 1 - Percurso metodológico do estudo, Bahia, 2018. 

 
 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Com o intuito de atender aos objetivos propostos, este estudo foi 

caracterizado como exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, e tem 

como aporte teórico-metodológico a Memória Coletiva e a Teoria das 

Representações Sociais. 
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Os estudos exploratórios proporcionam maior familiaridade com o tema, no 

intuito de constituir hipóteses, e o estudo descritivo objetiva a descrição das 

características da população do estudo, com vistas a levantar as opiniões, atitudes e 

crenças dos sujeitos (GIL, 2010).  

A pesquisa qualitativa possibilita trabalhar com o universo dos significados, 

dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes (MINAYO, 

2013). Ela é ―essencial para o entendimento da realidade humana, das dificuldades 

vivenciadas, das atitudes e dos comportamentos dos sujeitos envolvidos‖ 

(FERREIRA, 2015, p. 117). Nesse sentido, consideramos que o estudo qualitativo 

possibilitou-nos ampliar o conhecimento e o entendimento sobre os idosos 

encarcerados e a complexidade envolvida nesse contexto.  

Quanto ao referencial teórico-metodológico, conforme dito anteriormente, este 

estudo foi fundamentado na Teoria da Memória Coletiva/Social e na Teoria das 

Representações Sociais. A memória foi tomada como objeto e recurso analítico, que 

se tornou, para tanto, um recurso hermenêutico, ou seja, converteu-se em 

instrumento de interpretação (MONTESPERELLI, 2004). Mediante os discursos 

produzidos pelos idosos encarcerados, foi possível mobilizar as memórias e, assim, 

alcançar o objetivo deste estudo. 

A Teoria das Representações Sociais foi utilizada para levantar os discursos 

representacionais evidenciados pelas falas dos indivíduos envolvidos na pesquisa, 

com o intuito de conhecer o conteúdo das Representações Sociais (JODELET, 

1990). 

 

4.2. CENÁRIO DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado em três Unidades Prisionais (UP) do interior da Bahia. 

As UP custodiam presos provisórios e condenados, dando cumprimento às penas 

privativas de liberdade. A Unidade Prisional 1 (UP1) e a Unidade Prisional 2 (UP2) 

atendem aos Regimes Fechado, Semiaberto e Provisório, já a Unidade Prisional 3 

(UP3) atende apenas aos Regimes Fechados e Regime Provisório. 

As UP são vinculadas, atualmente, à Secretaria Estadual de Administração 

Penitenciária e Ressocialização (SEAP), de acordo com a Lei nº 12.212, de 4 de 

maio de 2011 (BAHIA, 2011). A população carcerária da Bahia é de 14.916 entre o 
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sexo feminino e o masculino, e, desses, 1.639 estão nas carceragens onde o estudo 

foi realizado (SEAP, 2017).  

Na Unidade Prisional 1 (UP1), há atualmente 653 presos, capacidade para 

416 e um excedente de 237. Desses presos, 627 são do sexo masculino, sendo 322 

em regime provisório (RP), 192 em Regime Fechado (RF) e 113 em Regime 

Semiaberto (RSA). As presas do sexo feminino totalizam 26, sendo 16 em RP, 3 em 

RF e 7 em RSA (SEAP, 2018). 

Na Unidade Prisional 2 (UP2), há atualmente 314 presos, capacidade para 

187 e um excedente de 127. Desses presos, 243 são do sexo masculino e se 

encontram em RSA e 71 são do sexo feminino, sendo 38 em RP, 19 em RF e 14 em 

RSA (SEAP, 2018). 

Na Unidade Prisional 3 (UP3), há atualmente 891 presos, todos do sexo 

masculino, com capacidade para 750 e um excedente de 141, sendo 495 em RP e 

396 em Regime Fechado (RF) (SEAP, 2018). 

 

4.3. PARTICIPANTES DO ESTUDO  

 

O quantitativo de presos idosos nas três UP variou muito durante os meses 

em que a coleta ocorreu, isso porque a rotatividade de detentos é muito intensa. 

Além da liberdade de alguns, outros eram transferidos, outros faleceram, e alguns 

novos chegaram, assim o quantitativo de presos idosos variava semanalmente. 

Dessa forma, os participantes do presente estudo foram representados por 31 

pessoas com 60 anos ou mais que estavam aptas para participar da pesquisa, pois 

se encontravam em situação de cárcere, alojadas em um dos Conjuntos Penais 

selecionados para realização da pesquisa e que tinham cognitivo preservado, 

avaliado pelo Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) (ANEXO A), conforme Figura 2. 
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Figura 2 - Quantitativo de idosos presos nas três Unidades Prisionais, Bahia, 2018. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

    

  O MEEM completo é composto por duas seções, que avaliam as funções 

cognitivas. A primeira seção avalia a orientação, a memória e a atenção, totalizando 

21 pontos. A segunda parte avalia a capacidade de nomeação, de obediência a um 

comando verbal e a um escrito e de cópia de um desenho complexo, no caso um 

polígono, totalizando nove pontos. O escore total é de 30 pontos, e o ponto de corte 

é 23/24, sendo esta uma pontuação sugestiva de déficit cognitivo (FOLSTEIN; 

FOLSTEIN; MCHUGH, 1975). O MEEM possibilitaria a exclusão dos idosos que não 

possuíssem cognição para participar do estudo. Porém, destacamos que após a 

avaliação do estado mental, todos os 31 idosos foram definidos como aptos para 

participar do estudo. 

  Na Tabela 1, encontra-se descrita a caracterização do perfil social e 

demográfico de idosos encarcerados selecionados para o estudo: 
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Tabela 1 - Caracterização do perfil social e demográfico de idosos encarcerados, Bahia, 2018.  

Variáveis N % 

Faixa etária 

60 a 65 anos 
66 a 70 anos 
70 a 75 anos                         

 
21 
6 
4 

 
67,75 
19,35 
12,90 

Sexo 

Masculino 
Feminino 

 
                30 

1 

 
96,78 
3,22 

Cor 

Pardo (a) 
Negro (a) 
Branco (a) 

 
                16 
                10 

5 

 
51,60 
32,25 
16,15 

Escolaridade 

Alfabetizado (a) 
Sem escolaridade 
Fundamental I 
Ensino médio 
Superior 

 
                11 
                12 

4 
3 
1 

 
35,48 
38,70 
12,90 
9,70 
3,22 

Religião 

Evangélico (a) 
Católico (a) 
Espírita 

 
                17 
                13 

1 

 
54,85 
41,93 
3,22 

Situação conjugal 

Casado (a) 
Solteiro (a) 
Viúvo (a) 
Separado (a) 
União estável 

 
                12 

3 
4 
3 
9 

 
38,70 
9,60 

13,00 
9,60 

29,10 

Filhos 

1 a 2 filhos 
3 a 4 filhos 
5 a 7 filhos 
8 a 10 filhos 
Não tem filho 

 
8 

                10 
9 
2 
2 

 
25,80 
32,25 
29,05 
6,45 
6,45 

Origem 

Zona Rural 
Zona Urbana 

 
15 
16 

 
48,38 
51,62 

Profissão 

Caminhoneiro    
Comerciante 
Lavrador 
Vaqueiro 
Pedreiro 
Advogada       
Funcionário público   
Autônomo                                                            

 
03                                                           
03 
14 
02 
06 
01 
01 
01 

 
  9,68 
  9,68 
45,17 
  6,45 
 19,36 
   3,22 
   3,22 
   3,22 

Tempo de prisão 

< 1 ano 
1 a 2 anos 
3 a 4 anos 
> 5 anos 

 
5 

                16 
7 
3 

 
16,12 
51,62 
22,58 
9,68 

 TOTAL 31 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.4. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Em nosso estudo, optamos pela triangulação de métodos sobre um mesmo 

objeto, no intuito de tornar mais persuasivas e precisas as informações obtidas 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). Foram utilizados quatro instrumentos: um 

questionário para coleta de dados nos prontuários (APÊNDICE B); um roteiro para o 

grupo focal (APÊNDICE C); um roteiro para entrevista semiestruturada (APÊNDICE 

D) e observação participante.   

O questionário para coleta de dados nos prontuários de saúde, de assistência 

social e psicológica teve perguntas envolvendo questões demográficas, 

psicossociais e epidemiológicas, entre estas, destacam-se perguntas referente a: 

sexo, idade, raça/cor, escolaridade, estado conjugal, quantidade de filhos, tempo de 

aprisionamento, visitas, prática de atividade física e histórico de saúde.  

 A entrevista semiestruturada foi aplicada com todos os 31 idosos 

participantes e foi baseada em um roteiro que apresentou questões sobre as 

recordações na prisão e antes da prisão, com o intuito de conhecer as memórias dos 

idosos encarcerados. Já o grupo focal teve como objetivo apreender as 

Representações Sociais dos idosos encarcerados sobre a Velhice e Saúde na prisão 

por meio de suas memórias. Segundo Pommer e Pommer (2014), o grupo focal foi 

criado pelo sociólogo Bogardus em 1926 e foi retomado, aproximadamente, na 

década de 1945, pelo também sociólogo Robert K. Merton e, posteriormente, em 

1956, por Fiske e Kendall. 

Trata-se de uma técnica de coleta de dados realizada por meio da interação 

de um grupo, ou seja, é uma entrevista em grupo que possibilita problematizar um 

tema específico, permitindo aos participantes expressar seus pontos de vista, com 

reflexões aprofundadas sobre um fenômeno social (BACKES et al., 2011). Essa 

técnica permite a compreensão das práticas cotidianas, atitudes e comportamentos 

(LOPES, 2014). 

No grupo focal, o pesquisador é o mediador, responsável por possibilitar a 

liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, permitir que a pesquisa não perca o 

foco que se busca. Os grupos são formados por pessoas, escolhidas por 

apresentarem pelo menos um traço comum, importante para o estudo proposto 

(LOPES et al., 2010). Nesta pesquisa, participaram dos grupos focais 23 pessoas 

idosas que se encontram em cárcere, nesse sentido, um grupo com certo grau de 
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particularidade, com características comuns, as quais não são simplesmente o fato 

de serem idosos e estarem em situação de reclusão, mas também de dividirem 

histórias de vida bem parecidas, como poderá ser observado no decorrer dos 

resultados apresentados.  

Antes de iniciarmos o grupo focal, realizamos a acolhida aos participantes do 

grupo de pesquisa, para torná-lo mais informal. Foram expostos pelo moderador-

pesquisador os objetivos do estudo e explicação de como seria a dinâmica do Grupo 

Focal. Os idosos foram convidados a rememorarem e construírem sua percepção 

acerca da velhice e saúde na prisão, sendo possível uma sintetização sobre os 

temas geradores.  

O grupo focal pode ser empregado como apoio para outros instrumentos ou 

como elemento central. Neste estudo, optamos por utilizar o grupo focal como apoio 

às entrevistas, a fim de identificarmos as memórias dos idosos encarcerados e, a 

partir delas, as representações da velhice e da saúde na prisão. 

O número exato e ideal de grupo focal não é uma regra, pois é necessário 

adequá-lo à realidade da pesquisa, mas recomenda-se a participação de seis a doze 

pessoas. Esse critério quantitativo é adotado tendo em vista que um grupo focal com 

um número inferior a seis é insuficiente para incitar o diálogo e um número maior 

que doze pode impedir que todos os participantes revelem seus pontos de vista 

(VAUGHN; SCHUMM; SINAGUB, 1996). Para a nossa realidade, foi possível realizar 

dois grupos focais, em duas UP, sendo que, na UP1, houve 12 participantes, e, na 

UP2, participaram 11. Além disso, a escolha do quantitativo deu-se pela comodidade 

e possibilidade das UP. Ressalta-se que, na UP2, não foi possível a realização do 

grupo focal, pois o quantitativo de idosos para isso era insuficiente.  

O registro dos dados ocorreu por meio de gravação, mas, devido ao fato de 

muitos idosos terem dicção ruim e/ou falarem baixo, foi preciso fazer a tomada de 

nota, para a qual contamos com o apoio da assistente social, que, prontamente, 

dispôs-se a contribuir em todo o processo dos grupos. Os grupos focais tiveram 

duração máxima de uma hora e ocorreu sempre junto com a profissional da 

assistência social e da psicologia, as quais tornavam-se as relatoras.  

O nosso campo de pesquisa foi entendido neste estudo como uma 

possibilidade de um dado a mais para a investigação. Além disso, a nossa própria 

bagagem social, cultural e nossas subjetividades vão aparecer no momento da 

descrição dos procedimentos bem como em outros momentos deste estudo, uma 
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vez que acreditamos que nenhum pesquisador é uma ―tábula rasa‖ (FERNANDES; 

MOREIRA, 2013). Por esse fato, escolhemos a técnica de coleta de dados 

conhecida como observação participante, através do registro em um diário de 

campo.  

A observação participante na pesquisa qualitativa refere-se ao exame 

minucioso de um indivíduo e/ou um grupo de indivíduos dentro de um contexto e 

requer uma observação direcionada à descrição da problemática (VÍCTORA; 

KNAUTH; HASSEN, 2000). O fato de ter escolhido esse tipo de procedimento é por 

entendermos, assim como Víctora, Knauth e Hassen (2000), que há elementos que 

não podem ser compreendidos por meio da fala, ou seja, os gestos, os ambientes, 

os comportamentos e as relações contribuem para a compreensão posterior do 

objeto. 

Tudo o que foi observado no campo do nosso estudo não se constituiu de um 

roteiro definido, pois acreditamos que estar em campo, principalmente sendo o 

ambiente prisional, é uma experiência em aberto. Para além disso, assim como 

Soares, Araújo e Bellato (2016), em nosso estudo, as observações permitiram 

entender o contexto do texto no qual os respondentes estavam inseridos, o que 

estava envolto na história que era contada, bem como o contexto de vivência e de 

relações no ambiente prisional. 

O diário de campo foi utilizado para registrar as impressões e informações 

sobre como chegamos ao campo, como era o campo e as relações cotidianas vistas 

nele. Vale destacar que, no momento das anotações, não tínhamos a ideia de que 

tudo o que fosse escrito no diário de campo seria um dado científico, visto que as 

categorias analíticas emergiram das informações coletadas pelas entrevistas e o 

grupo focal a partir de uma reflexão teórica.  

O fato de utilizar a entrevista, o grupo focal e também a observação 

participante por meio do diário de campo deu-se por alguns motivos específicos, 

como, por exemplo, o fato de a limitação de uma técnica complementar a outra, de 

as UP apresentarem particularidades, mas também por entender a importância das 

impressões dos pesquisadores acerca do campo e das relações envoltas nele. 

Ressaltamos que, a todo momento, priorizamos a nossa segurança, pois o ambiente 

em que estivemos inseridos por muitos meses, por si só, apresenta perigos 

inerentes. Por esse fato, descrevemos adiante as questões éticas do estudo, frente 

à Resolução vigente para a pesquisa com seres humanos, uma vez que acreditamos 
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que toda pesquisa precisa ter todo o rigor ético necessário, independente da escolha 

metodológica percorrida. 

 

4.5. PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa de campo ocorreu no período de março a outubro de 2017, 

sempre em horários agendados previamente com as UP. Primeiramente, visitamos 

as unidades prisionais nas quais desejávamos realizar a pesquisa e apresentamos o 

projeto e nossa proposta de trabalho. Além disso, entregamos uma cópia do referido 

projeto para as unidades prisionais e aguardamos uma resposta acerca da liberação 

do campo. Todavia, meses passaram-se, e nenhum retorno obtivemos. Foi aí que, 

após muitos telefonemas e tentativas frustradas, descobrimos que o caminho mais 

rápido e direto era encaminhar o projeto à Secretaria de Segurança Pública da Bahia 

(SSP-BA). Então, entregamos pessoalmente uma cópia do projeto à SSP-BA e, após 

um mês, obtivemos a análise do projeto e aprovação para que esse fosse realizado 

nas três unidades prisionais escolhidas. 

Após a liberação do campo pela SSP-BA, o projeto foi submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), porém, mais uma vez, tivemos que esperar um pouco além do previsto, pois 

todos os projetos submetidos ao CEP da UESB estavam sendo encaminhados para 

outro CEP, devido a problemas estruturais. Assim, o projeto foi encaminhado para o 

CEP da Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR), onde, logo na primeira 

reunião para a apreciação ética, foi aprovado.  

A partir daí, já com a aprovação do projeto, foi possível começar os 

procedimentos para as coletas de dados, sendo essa uma etapa construída por 

muitas viagens para os campos de pesquisa. Após contato com os diretores, 

entregamos pessoalmente os documentos de autorização de liberação de campo e 

de infraestrutura assinado pela SSP-BA bem como o parecer do CEP nas unidades 

prisionais.  

Ademais, construímos um cronograma para coleta de dados, baseado na 

disponibilidade da própria unidade, já que cada UP tinha uma particularidade 

diferente da outra. A única escolha nossa foi referente ao local por onde começar a 

coleta, já que definimos que só começaríamos a seguinte após terminar a primeira. 
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Posteriormente à construção do cronograma, iniciamos as visitas de reconhecimento 

de local, já que, até então, só tínhamos acesso à sala dos diretores. 

Apesar de não ser objetivo da pesquisa entrevistar os profissionais que 

trabalham diretamente com as pessoas privadas de liberdade, buscamos dialogar, 

de maneira informal, para que pudéssemos conhecer um pouco a realidade e nos 

preparar para a realização do que foi proposto.  

Durante as conversas, em todas as UP, foi possível conhecer a realidade de 

modo informal e iniciar a pesquisa da forma mais imparcial possível, para que 

pudéssemos realizar um estudo que tivesse um cunho científico. Por meio das 

conversas informais, também nos planejamos para a aplicação do questionário, para 

a construção do grupo focal e para a realização das entrevistas.  

O primeiro contato possibilitou ainda conhecer a estrutura das UP, o 

funcionamento, os horários, as regras e ter contato com alguns presos que ficavam 

durante o dia trabalhando na própria UP. Além disso, nesse primeiro encontro, 

realizamos uma filtragem dos participantes da pesquisa, segundo critérios de 

inclusão e exclusão já descritos, com a ajuda de profissionais de Assistência Social 

e de Psicologia. 

Posteriormente, foram realizadas as coletas das informações, sendo que, na 

UP1, foram dez visitas, entre realização de preenchimento de questionário por meio 

do prontuário, realização do grupo focal e entrevistas individuais. Na UP2, por haver 

apenas uma idosa participante, foram realizadas apenas duas visitas. Já na UP3, 

foram seis visitas, sendo duas para o grupo focal e quatro para preenchimento de 

questionários e entrevistas. Ressaltamos que os detalhes dos procedimentos 

encontram-se no Apêndice E.  

 

4.6. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

A entrevista semiestruturada assim como os resultados do grupo focal foram 

analisados por meio da técnica de Análise de Conteúdo descritos por Laurence 

Bardin, na modalidade de análise temática (BARDIN, 2015), com auxílio da 

ferramenta computacional de suporte para análise dos dados qualitativos NVivo, 

versão 11 (QSR, 2013).  

A análise de conteúdo, segundo Laurence Bardin (2015), compreende uma 

sequência de técnicas de análise, que utiliza procedimentos sistemáticos, 
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organizados em três fases: pré-análise; exploração do material e o tratamento dos 

resultados, conforme as etapas descritas na Figura 3. 

 

Figura 3 - Etapas da Análise de Conteúdo, Bahia, 2018.  

 

Fonte: Adaptado de Bardin (2015). 

Nota* Elaboração própria. 

 

 A forma como a técnica de análise de conteúdo é realizada possibilita 

compreender conflitos, mas também concordâncias entre as pessoas dos grupos 

estudados. Pode ainda transformar os dados brutos, mediante o recorte e a 

agregação, em uma representação do objeto de estudo (BARDIN, 2015). 

 O software NVivo tem como princípios a codificação e o armazenamento do 

corpus em categorias (QSR, 2013) e possibilita o emprego da análise de conteúdo 

de Bardin. Salientamos que os mesmos procedimentos para análise das entrevistas 

individuais foram realizados para o Grupo Focal. A seguir, encontram-se as etapas 

da análise realizada neste estudo, baseada na análise de Conteúdo de Bardin 

(2015) e com o auxílio do software NVivo (QRS, 2013), conforme descrito nos cinco 

passos abaixo: 

1) As entrevistas e as informações do grupo focal foram transcritas na íntegra 

pelo próprio pesquisador. 
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2) Foi realizada uma leitura flutuante para o primeiro contato com o material 

coletado e a escolha dos documentos. 

3) Foi realizada a formulação de hipóteses e dos objetivos e a referenciação dos 

índices e elaboração de indicadores com recortes de texto nos documentos 

de análise. 

4) Os documentos selecionados (transcritos) foram inseridos em formato de 

projeto (cadastrado) no software NVivo para que as fontes fossem 

armazenadas. O NVivo é estruturado em formato de projeto, sendo este 

construído com os nodes ou nós. Os ―nós‖ recebem os códigos (fragmentos 

de textos) formando categorias e subcategorias com uma análise de 

conteúdo. Vale lembrar que cada resposta de uma entrevista, assim como 

cada tema do grupo focal, foi agrupada em um nó livre.   

5) As respostas de cada pergunta e de cada tema do grupo focal foram 

codificadas, e recortamos de cada transcrição os trechos de texto que tinham 

representatividade, construindo assim as ―unidades de registro‖, que são as 

palavras-chaves e frases que guiaram a análise.  Essa etapa possibilitou criar 

as categorias e as subcategorias.  

 

Após a etapa anteriormente descrita, foi feito o tratamento dos resultados, 

com inferência e interpretação e com a articulação do material empírico e o 

referencial teórico da Memória e das Representações Sociais.  Para representar de 

forma panorâmica os resultados e facilitar a visualização, foi utilizado o recurso do 

NVivo chamado ―Nuvem de Palavras‖.  

Para construir a nuvem de palavras, inicialmente, foi feita a frequência de 

palavras com os nós (categorias) no software NVivo, e utilizada a opção gerar 

nuvem de palavras. Nesse momento, a pesquisadora pôde optar pela exclusão de 

palavras, quando acreditou que alguma palavra era considerada irrelevante para o 

estudo ou que não tinha sentido semântico, como foi o caso das preposições. Para 

isso, utilizou-se a opção do software de tornar impedida de ser agregada ao 

processo de análise de conteúdo a palavra desejada pelo pesquisador.  

Além dessa possibilidade de retirar palavras indesejadas, foi possível também 

escolher a quantidade de palavras para cada nuvem apresentada. Neste estudo, 

optamos por apresentar apenas 50 ou 100 palavras mais evidenciadas, por 

acreditarmos que a nuvem fica didaticamente mais apresentável e o corpus da 
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pesquisa que tem representatividade fica em maior evidência. O fato de uma nuvem 

ser construída com 100 palavras e as outras com 50 ocorreu devido a quantidade de 

unidades temáticas geradas por meio da contagem no software NVivo ser muito 

superior as demais, o que foi necessário definir a sua construção com 100 palavras 

para torná-la mais representativa. 

Apresentamos nesta seção os caminhos percorridos neste estudo, o qual teve 

aprovação do CEP com parecer nº 1.968.281. Na próxima seção serão discutidos os 

resultados encontrados na tese após a análise aqui descrita.  
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5. MEMÓRIA E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE IDOSOS ENCARCERADOS: 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Nesta seção que iniciamos as discussões dos resultados da tese, buscamos 

reconstruir, a partir da visão dos idosos, as memórias sobre a trajetória de vida antes 

da prisão e na prisão. Queremos deixar claro que, em nenhum momento, 

pretendemos construir provas para confirmar ou negar verdades, mas buscamos por 

meio das memórias dos idosos, a partir de suas experiências do passado, que agora 

são reconstruídas no presente, recuperar ou mesmo analisar os imbricamentos das 

trajetórias de idosos encarcerados e as significações que as memórias constroem 

para a vida baseadas no presente.  

As recordações dos idosos que foram extraídas das entrevistas, mesmo 

apresentando características por vezes distintas e com marcas de singularidade, 

evidenciaram pontos que se relacionam, manifestando a memória de um grupo 

coletivo/social de pertencimento. Dessa forma, os participantes do estudo puderam 

trilhar por meio de suas memórias situações vividas já com uma percepção 

atualizada, avaliando, construindo compreensões, ou seja, puderam rememorar 

fatos do passado, no presente reatualizado. 

 

5.1. MEMÓRIAS DE IDOSOS ENCARCERADOS: REMEMORANDO A 

TRAJETÓRIA DE VIDA ANTES DA PRISÃO E NA PRISÃO À LUZ DA TEORIA DA 

MEMÓRIA COLETIVA/SOCIAL 

 

A memória é elaborada na experiência dos indivíduos, vivenciada em grupo, 

além disso, é um elemento da consciência de extrema importância na elaboração 

das representações. As recordações dos idosos encarcerados representaram traços 

dessas experiências de vida. Para tanto, podemos dizer que a elaboração dos 

relatos foi a consagração da memória dos idosos encarcerados, e, esta, sem dúvida, 

acontece submersa em toda uma carga de experiências, pois ―as lembranças são 

reconstruções que se apoiam no passado, mas orientadas em função de 

necessidades e interesses do presente. Seus conteúdos nunca são reproduções do 

passado, mas representações construídas a partir deste‖ (PECORA; SÁ, 2008). 
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Acreditamos ainda que os idosos encarcerados expressaram os seus valores, 

o simbolismo, os costumes, as regras de regulação social na instituição prisão, 

reconstruindo e representando a memória coletiva a partir de suas vivências e 

experiências do ponto de vista do grupo de idosos submetidos ao espaço prisional, 

lugar de onde reconstruíram o passado no presente.  

Portanto, nesta parte, concentramo-nos sobre os relatos dos entrevistados 

acerca da sua vida antes e na prisão com ênfase em suas experiências vivenciadas 

no cárcere, a partir da análise de conteúdo temático. O corpus foi formado a partir de 

946 unidades temáticas, que foram organizadas em uma classe temática e três 

categorias, conforme é apresentado no Quadro 1. 

Para apresentar de forma gráfica e panorâmica as memórias dos idosos 

encarcerados, foram utilizadas as Nuvens de Palavras construídas no software 

NVivo (QRS, 2013), para cada subcategoria.  

 

Quadro 1 - Eixo temático e categorias analíticas sobre as memórias de idosos encarcerados antes da 

prisão e na prisão, Bahia, 2018. 

EIXO TEMÁTICO N CATEGORIAS 

5.1 MEMÓRIA E REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS DE IDOSOS ENCARCERADOS: 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

257 
 
 
 
 
134 
 
 
 
 
555 

5.1.1 Memórias de idosos encarcerados 
sobre família 
 
5.1.2 Memórias de idosos encarcerados 
sobre o trabalho 
 
5.1.3 Memórias de idosos encarcerados 
sobre o ambiente prisional 
 

Total das unidades temáticas 946 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

5.1.1. Memórias de idosos encarcerados sobre família 

 

 Apesar das mudanças sociais, das crises e de todas as transições que o 

conceito de família vem passando nos últimos anos, ela sobrevive, adapta-se às 

formas mais diversas, constrói-se e se reconstrói. Isso porque não existe na história 

uma pessoa que tenha vivido distante de uma noção de família, o que há, na 



81 

 

verdade, são adaptações a momentos históricos distintos, situações 

socioeconômicas e culturais (PRADO, 2017).  

A família mantém-se porque as experiências que nela são simbolizadas têm 

como referência definições cristalizadas que são socialmente construídas pelos 

dispositivos jurídicos, mas também médicos, religiosos, psicológicos e pedagógicos 

(SARTI, 2004). Tornam-se ―modelos‖ do que é e como deve ser a família, ancorados 

por memórias que permanecem, porque elas continuam vivas nos grupos e são 

continuamente mantidas, porque são quadros sociais de memória que têm uma 

força muito grande na formação das pessoas e de pertencimento aos grupos 

(HALBWACHS, 1994).  

 Talvez por isso se explique o fato de os idosos que se encontram em situação 

de cárcere, mesmo distantes fisicamente e/ou emocionalmente, terem uma relação 

forte com a família, seja ela carregada de recordações positivas ou mesmo 

negativas. É a família, o núcleo de parentesco, os laços sanguíneos que os idosos 

mantêm vivos na memória; estes trazem recordações dos momentos que marcaram 

as suas vidas em família, bem como do pertencimento que têm a elas.  

Como diz o participante 10, ―Quando se trata de família, para mim é fator 

primordial. Tudo começa pela família. A minha existência é minha família‖. Essa fala 

do idoso direciona-nos a pensar a ―família como algo que se define por uma história 

que se conta aos indivíduos, ao longo do tempo, desde que nascem, por palavras, 

gestos, atitudes ou silêncios, e que será por eles reproduzida e ressignificada, à sua 

maneira‖ (SARTI, 2004, p. 26).  

 Nesse sentido, a presente categoria emergiu de vozes de pessoas que, 

apesar de não estarem convivendo com a família ou mesmo não terem tido uma 

relação familiar tão profícua, trazem em seus relatos os momentos juntos à família, 

as recordações com ela, mas que protagonizam os momentos da entrevista de maior 

emoção, como a tristeza e o choro.   

Para a constituição da categoria, como descrita na apresentação da seção 

cinco, foi realizada a codificação e a contagem das palavras mais evidenciadas, 

para, após isso, ser gerada a nuvem de palavras. Entre as palavras mais evocadas, 

destacam-se 10: família (48); filhos (21); mãe (16); pai (15); mulher (13); vida (13); 

choro (10); hoje (9); irmãos (8) e saudade (8). Estas palavras são facilmente 

visualizadas na nuvem (Figura 4) e puderam guiar a construção da subcategoria, 

bem como a sua análise.  
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Figura 4 - Nuvem de palavras sobre memórias de família, Bahia, 2018. 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Ao observarmos a nuvem de palavras da Figura 4 e o destaque das 10 

palavras mais evocadas, é possível inferir que a família trazida nas narrativas dos 

idosos é constituída por aqueles mais próximos, filhos, mãe, pai, netos, irmãos e a 

esposa, descrita por eles, às vezes, com o termo ―mulher‖. Observam-se também 

características de relações de saudade e de arrependimento pela forma com a qual 

a família foi conduzida. Nesse sentido, trilhamos nossas análises dessa categoria 

em torno da família mais próxima e dos relacionamentos em que os idosos estão 

envoltos por meio de trechos de suas narrativas.  

Para recordar, servimo-nos de quadros sociais, os quais consideramos pontos 

de referência. Os quadros de família (HALBWACHS, 1994) são um desses quadros 

que utilizamos como campo de significação para as nossas vidas.  
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Família é a minha base. A razão da minha existência são meus pais. 
Eles só têm eu de filho. (IE-09) 
 
Para mim, família é tudo, sem família, não tenho nada, sem família, sem 
o apoio dela, a gente fica perdido, como eu estou aqui hoje. (IE-20) 
 
A família é tudo de bom que eu tenho na minha vida. Tudo que eu tenho 
é minha família. (IE-16) 
 
Minha família é tudo. Tenho quatro filhas e nove netos. Quando eu falo 
de minha família eu choro, porque minha família é tudo. (IE-02)  
 
Antes da prisão minha vida era boa, trabalhava muito, sempre fui muito 
amoroso com a família, sempre cuidei de todos que estava perto de 
mim. A minha família é uma das melhores coisas que eu tenho na minha 
vida. (IE-14) 
 

 
 Conforme os trechos das falas dos idosos acima descritos, a família é a base, 

o ponto de referência para as suas vidas. Maurice Halbwachs, em seu livro “Les 

Cadres Sociaux de la Mémoire”, já salientava o papel da família como constituição 

primeira, o ponto de referência para uma pessoa, pois, somente a partir de um 

quadro, nesse caso, o familiar, é possível reconstruir a imagem das pessoas e dos 

fatos (HALBWACHS, 1994). Por esse ângulo, é possível afirmar que os idosos 

participantes deste estudo fizeram uso de fatos e figuras, como pontos de referência, 

para reconstruir a memória da família. 

Assim, no contexto da memória familiar, são muitas figuras e fatos que 

servem como pontos de referência, mas cada uma dessas figuras expressa um 

caráter inteiro, cada um desses fatos resume todo o período da vida do grupo, são 

imagens e noções. Que nossa reflexão seja sobre eles: tudo provavelmente 

acontecerá como se tivéssemos nos reconectado com o passado. Mas isso só 

significa que, a partir do quadro, podemos reconstruir a imagem das pessoas e dos 

fatos (HALBWACHS, 1994). 

 Os idosos referiram-se à família como alicerce de vida, o que também pode 

ser explicado pelo fato de o ser humano ter suas primeiras experiências enquanto 

membro de uma sociedade na família (OLIVEIRA, 2009); pois é na família que 

dedicamos a maior parte de nossas vidas, além disso, a maioria dos nossos 

pensamentos estão conectados com pensamentos familiares (HALBWACHS, 1994). 

Ademais, a família é o lugar indispensável para a garantia da sobrevivência, do 

aporte afetivo, da proteção integral dos filhos e demais membros, 
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independentemente da forma como a família é configurada (GOMES; PEREIRA, 

2005). 

 É justamente pelo fato de os idosos terem uma relação de pertencimento no 

grupo familiar que eles trazem em seus relatos a saudade que, ora sofrem, ora os 

torna fortes para permanecerem vivos e buscarem uma mudança de vida. 

 
Primeiramente, Deus na minha vida e depois, a minha família. Sinto 
muita falta da minha família, dos meus netinhos, de todos, choro 
sempre por causa deles. (IE-05) 
 
Tenho saudade dos meus filhos, netos, parentes. (IE-24) 
 
Sinto mais saudade dos meus filhos e da minha mulher. Quero muito 
sair daqui e poder estar com eles. (IE-03)  

 
Sinto saudade de tudo, de minha família, da minha casinha, dos 
meus netos, às vezes choro por causa deles. (IE-02) 
 
Estou separado dos meus pais há mais de 2 anos, e isso me 
machuca muito. A primeira coisa que quero fazer quando sair daqui é 
dar um abraço nos meus pais. (IE-09) 
 
Sinto muita saudade dos meus filhos, dos meus netos, das minhas 
noras, queria muito estar junto com eles, mas são eles que me dão 
força para viver, mesmo com tudo isso aqui. (IE-22) 

 

Além da saudade, claramente manifestada nas falas, o fato de estarem 

distantes da família gera mais sofrimento nos idosos. Porém, é o afastamento da 

família que os torna mais fortes e possibilita almejar uma mudança de vida. Um 

estudo realizado com presos e presas das mais diversas idades, da cidade do Rio 

de Janeiro, demonstrou resultado parecido, pois, para os idosos, ―a família continua 

uma referência primordial e um estímulo inquestionável. Quando pensam no futuro, 

os presos falam desse núcleo primário como uma espécie de talismã que os ajuda a 

aguentar as dificuldades do presente‖ (MINAYO; CONSTANTINO, 2015).  

Outros pontos que percebemos nas narrativas dos depoentes foram o 

arrependimento de não terem sido um bom esposo, um bom pai e a alegação da 

separação da mulher como forma de ter impulsionado a conduta e, 

consequentemente, a prisão.  

 
 
 

Antes de separar de minha mulher, eu era muito trabalhador, cuidava 
da casa e da minha família. Eu sou separado e vivia sozinho, bebia 
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muito, muito mesmo. A minha filha e meu filho são muito importantes 
para mim. A minha ex-mulher é uma pessoa maravilhosa, mas eu 
que agi errado, fiz uma coisa errada, muito errada. Agi sem pensar. 
(IE-11) 
 
Eu sempre fui dedicado à minha família e ao trabalho. A minha 
besteira foi separar da mulher. (IE-31) 
 
Sinto muita falta do filho meu que mora com minha sogra. Este já é 
um menino do segundo casamento, gosto muito dele, sinto muita 
falta, sofro muito pela distância, de não poder ver. Queria mesmo é 
voltar no tempo, quando ele tinha dois, três, quatro anos, que a gente 
era unido, eu, ele e minha mulher que morreu. Ficar distante do meu 
filho foi o maior castigo que eu tive em minha vida. (IE-20) 

 

A partir dos trechos acima, percebemos que a figura da mulher/esposa foi 

relatada como muito importante para eles, como um apoio na constituição da família, 

mas, principalmente, para manutenção dos valores e preceitos éticos e morais de 

conduta de um homem exigidos pela sociedade. Essa visão está muito ligada ao fato 

de o conceito de família nuclear ter espaço garantido na cultura ocidental, na qual a 

mulher ocupa um papel fundamental na maternidade e se constitui como elemento 

agregador importante para a sobrevivência da família (BORSA; FEIL, 2008).   

Entretanto, é importante frisar que, apesar de não ser foco do nosso estudo 

essa discussão trazida por Borsa e Feil (2008, p. 4), acreditamos que ―a sacralização 

da figura de mãe surge como uma forma de reprimir o poder e a autonomia da 

mulher, a partir da construção de um discurso que a culpará e ameaçará, caso não 

cumpra o seu poder materno dito natural e espontâneo‖. De acordo com Halbwachs 

(1994), a visão retrospectiva da vida familiar é dependente da posição que o 

indivíduo tem na família. Talvez pelo fato de a maioria dos idosos serem separados, 

as suas memórias estavam envoltas principalmente na vida conjugal com a ex-

mulher, na figura dos filhos e no arrependimento de suas condutas.  

 Outra ocorrência vista nas narrativas dos idosos foram as consequências da 

prisão para a família. Nos dois relatos que se seguem, é possível perceber esse fato.  

 
 

Minha mulher está desprotegida, o povo está roubando a feirinha da 
minha mulher. Minha filha pega meu dinheiro, traz um pouco para 
mim, e o restante ela faz uma feirinha, mas os parentes mesmo 
estão roubando tudo. (IE-23)  
 
A gente se vê sozinho aqui preso, longe da família, e toda a família 
fica abalada. Estar na prisão é ridículo, e nenhuma família está 
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preparada. É uma derrota na família, porque tem a sociedade, 
mesmo a gente sendo pobre. (IE-04) 

 
 

A consequência relatada pelo primeiro idoso está relacionada à questão 

econômica; pelo segundo, o sofrimento emocional e a vergonha, porém estudos têm 

apresentado, além desses, outros impactos significativos na vida de familiares 

presos, como: estigma, múltiplos papéis e perda de redes de suporte (SCCJR, 2015; 

CUNNINGHAM, 2001). Outras memórias percebidas nas narrativas dos depoentes 

foram as relacionadas à figura da mãe e à do pai. Eles falaram da importância da 

mãe e do amor por ela. Já as recordações dos pais estavam ligadas à crueldade, à 

violência física e ao afastamento do ambiente escolar. Apenas em dois discursos, o 

pai aparece como importante para os idosos, conforme pode ser observado nas 

evocações abaixo. 

 
Tenho pai e mãe com mais de 80 anos, quase 90. Amo demais a 
minha mãe, meu pai gosto, mas não é a mesma coisa, porque ele foi 
muito cruel comigo, me espancou muito. (IE-17) 
 
Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela minha vida e, depois, 
minha mãe, ela é tudo na minha vida. (IE-10)  
 
Meu pai foi muito ruim, já minha mãe, muito amorosa. (IE-16) 
 
Apanhei muito do meu pai. (IE-01) 
 
Minha mãe e meu pai são tudo na minha vida. São simples, não têm 
instrução, mas amo muito os dois. (IE- 09) 
 
Meu pai e minha mãe são meu orgulho, são da roça, são puros, não 
têm maldade. Eles são minha base. (IE-09) 

  
Minha infância foi muito difícil, meu pai só me colocava para 
trabalhar. Eu implorava para ele deixar eu estudar, mas ele não 
deixava. Agora com essa idade, 69 anos, não consigo mais aprender 
nada mais não. Eu não sei ler, nem escrever. (IE-23) 

 
Meu pai me batia, mas não era por isso que eu não cuidava dele. 
Quando minha mãe falava de ir para a escola, meu pai me dizia que 
a escola nossa é o cabo da enxada. Hoje eu sou burro, não sei ler 
nada e nem escrever meu nome. (IE-31) 
 

 
No período em que a maioria dos idosos participantes deste estudo eram 

crianças, o ―poder paternal se assumia como uma relação de poder do pai face aos 

filhos, que por aquele eram representados e educados sem que lhes fossem 
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reconhecidos de facto direitos nas relações familiares‖ (DIAS, 2008, p. 92). Para 

tanto, a violência física, assim interpretada na atualidade, era nesse período tida 

como natural e fazia parte do poder paternal. Essa realidade consegue manter-se na 

sociedade, apesar das transformações ocorridas, pois a violência e os castigos 

corporais como uma maneira de ―educar‖ a criança ainda são tolerados pela nossa 

cultura. Talvez isso explique o fato de os idosos recordarem a figura do pai com 

sentimento de tristeza.  

Já no que se refere à mãe, as narrativas vêm carregadas de saudosismos e 

de recordações positivas, as quais estão ligadas a momentos vividos ao lado 

daquela que só representou o amor, a dedicação e a defensora. Sabemos que 

talvez essa não tenha sido uma realidade vivenciada por todos os idosos, mas 

aqueles que trouxeram memórias da convivência com a família têm na 

representação da mãe uma pessoa amorosa e de quem eles têm orgulho. 

Maurice Halbwachs (1994) já afirmava que os sentimentos da criança, os 

quais ele constrói na família com tanta intensidade, não compreendem a natureza 

das relações familiares, ou seja, para ele, esses sentimentos são construídos pelo 

simples parentesco, que só pode se originar na família e que só pode ser explicado, 

por isso, não podem ser definidos pelo cuidado da mãe, pela ascendência física do 

pai, pela coabitação habitual com os irmãos e irmãs. Diante disso, nessa concepção, 

todos os sentimentos e atitudes são inculcados ou ensinados a esse respeito pelos 

indivíduos em família. 

No início, a criança adota uma atitude em relação a seu pai, sua mãe e toda a 

família, que não é apenas explicada pela intimidade da vida, pela diferença de idade, 

pelos sentimentos habituais de carinho para com aqueles que os rodeiam, de 

respeito pelos seres mais fortes do que nós mesmos e de quem dependemos e de 

gratidão pelos serviços que nos prestam. Tais sentimentos, por mais inteligentes que 

sejam, seguem caminhos antecipados, que não dependem de nós, mas que a 

sociedade tem cuidado de prender. Não há nada menos natural, para dizer a 

verdade, que esse tipo de manifestação afetiva, nada que se conforme mais aos 

preceitos e resulte mais de uma espécie de adestramento (HALBWACHS, 1994). 

Todavia, entendemos que, ao longo da vida, os indivíduos vão construindo 

sentimentos e concepções que se formam na família e nos seus grupos de 

convivência e vão reconstruindo suas memórias baseadas em recordações do 

passado frente ao momento presente. Assim sendo, acreditamos que, ao 
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recordarem a figura da mãe e do pai, as percepções estão mais relacionadas com o 

presente em que esses indivíduos estão inseridos. 

 Nos relatos que se seguem, outro ponto que foi evidenciado foram as 

contradições sobre as famílias, pois as narrativas dos idosos representaram perdas, 

rupturas, mortes, separação e tristeza. 

 

Tudo na minha vida foi difícil... Minha mãe foi assassinada pelo meu 
pai quando era pequeno... vimos tudo. Logo depois, meu pai se 
suicidou. Ficou eu e meus irmãos tudo sozinhos, sem mãe e sem pai, 
um cuidando do outro. me casei novo e, depois de alguns anos, me 
separei, fiquei sem mulher. (IE-30) 
 
Já bati na minha filha, com talo de capim, que quase mato minha 
filha, e hoje é ela que cuida de mim, que me visita. Fico triste com 
isso e, às vezes, choro. (IE-16) 
 
Com a esposa, não tive muita sorte. O meu casamento não foi muito 
bom... Tive muito problema. Divorciei da minha esposa depois de 
alguns anos juntos. (IE-17) 
 
A nossa família vivia muito em paz. A nossa relação sempre foi muito 
boa, mas teve este descontrole. (IE-03) 
 
Nunca casei, sou sozinho, só tive umas mulheres na vida, mas nem 
uma casei, só amasiei com uma, mas não deu certo. Ela não gostava 
porque eu bebia. Não tenho filho, não tenho ninguém por mim. (IE-
26) 
 
 

O que fica evidenciado nas falas é uma fragilidade nos vínculos familiares, 

bem como a existência de violência, dois pontos que juntos ou mesmo 

individualmente têm repercussões nas vidas dos indivíduos. Sobre isso, os estudos 

têm demonstrado que a convivência em ambientes familiares onde a violência 

impera e onde existe uma fragilidade nos vínculos aumenta a probabilidade de os 

indivíduos serem vítimas de violência, mas, principalmente, praticarem-na, o que 

pode ser uma questão cultural que é naturalizada no ambiente familiar (ZAPPE; 

DIAS, 2012; CRONEMBERGER; TEIXEIRA, 2013).  

Sendo assim, a análise dessas recordações revelou a presença de 

fragilidades nas relações familiares e de violência nas trajetórias de vida dos idosos. 

Sugere também que esses fatores são intrínsecos às dificuldades no processo de 

construção da identidade familiar, bem como nas vulnerabilidades às quais eles 

estão expostos; vulnerabilidade aqui entendida como ―risco frente ao desemprego, à 

precariedade do trabalho, à pobreza, à falta de proteção social ou acesso aos 
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serviços públicos, à fragilidade dos vínculos familiares e sociais (CRONEMBERGER; 

TEIXEIRA, 2013, p. 19), mas ainda à ―fragilização de vínculos afetivos, tanto os 

relacionais como os de pertencimento, decorrentes também das discriminações 

etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras‖ (CRONEMBERGER; 

TEIXEIRA, 2013, p. 19). Inferimos, então, que relações vulneráveis, que podem 

gerar famílias vulneráveis, destroem ou impedem laços de convivência social e 

familiar, provocando desamparo, carência de cuidados e de vínculos relacionais. 

Diremos que entramos em uma família por meio do nascimento, do 

casamento ou de outra forma, mas nos encontramos em um grupo, o qual é formado 

não somente pelos nossos sentimentos pessoais, mas regras e costumes que não 

dependem de nós, pois existem antes de nós. Sendo assim, ao adentrarmos e/ou 

construirmos uma família, estamos pertencendo às suas condutas, suas escolhas e 

às situações sociais, as quais, por vezes, são impostas (HALBWACHS, 1994). 

É por esse fato que concordamos com Schenker e Minayo (2003) que a 

família é importante na constituição dos indivíduos, pois opera na formação da 

personalidade e influencia no comportamento individual por meio de práticas 

educativas. Além do mais, é importante para a proteção, crescimento e 

desenvolvimento do núcleo familiar. Complementando essa ideia, Cronemberger e 

Teixeira (2013, p. 21) afirmam que: 

 

A família propicia aportes afetivos e, sobretudo, materiais 
necessários ao desenvolvimento e bem-estar dos seus 
componentes. Ela desempenha um papel primordial na educação 
formal e informal; é no seu espaço que valores éticos e morais são 
introduzidos e incorporados, onde se fortalecem os laços de 
solidariedade. 
 
 

Com base nas considerações supracitadas, compreendemos que estar em 

uma família, seja qual for a sua configuração, não é uma escolha. Portanto, a 

fragilidade de vínculos, a violência e a situação de vulnerabilidade social podem ser 

algo inerente a determinadas famílias, o que necessita de cumprimento da legislação 

de proteção social, porém o que se vê é a ausência de políticas públicas de apoio 

por parte do Estado e uma redução nas intervenções sociais. Por outro lado, 

―deposita na família uma sobrecarga que ela não consegue suportar tendo em vista 

sua situação de vulnerabilidade socioeconômica‖ (GOMES; PEREIRA, 2005, p. 361). 
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De maneira geral, os idosos participantes do estudo relataram sobre a família 

com um olhar positivo e, apesar de estarem em situação de reclusão e de terem em 

suas memórias recordações sobre a instituição familiar, por vezes, conflitantes e 

contraditórias e com fragilidades de vínculos, a família, ainda assim, é o marco de 

equilíbrio na vida dos idosos encarcerados. Dessa forma, inferimos que o universo 

prisional conserva o anseio e a busca pelo agrupamento familiar.  

 

5.1.2. Memórias de idosos encarcerados sobre o trabalho 

 

 Assim como no estudo realizado por Lima et al. (2016) com idosos longevos 

dependentes funcionalmente, no presente estudo, a categoria trabalho é importante, 

significativo e permanece nas memórias dos idosos, marcando-os desde a infância. 

Percebemos que os idosos recorrem aos referenciais de sua vida produtiva e 

valorizam o trabalho tanto no aspecto financeiro quanto como forma de remissão de 

pena e de evitar o ócio. O trabalho nesse sentido possui um sentimento de 

dependência, de ter o que fazer, além disso, impede o tédio e ainda possibilita 

alcançar objetivos na vida (MORIN, 2001). 

Na concepção de Marx (1969), o trabalho exerce um papel fundante na 

edificação da humanidade, e Engels (1896) afirma que o trabalho constitui-se como 

categoria basilar, mas também fundamental de toda a vida humana. Talvez por esse 

fato o trabalho seja tão natural na vida de todos os indivíduos e se torne essencial 

nas memórias das trajetórias de vida dos idosos.  

Para além disso, na lógica capitalista, faz-se necessário estar inserido no 

contexto do trabalho. Arendt (1981) defende que as pessoas definem o outro não 

como quem é, mas pelo que faz, ou seja, ao perguntarmos o que está fazendo, 

geralmente, indagamos: ―Você está trabalhando em quê?‖; ―Qual a sua profissão?‖; 

―Fulano de tal é...‖, referindo-se à profissão. Essas perguntas corriqueiras são, na 

verdade, definidoras da identidade de uma pessoa na sociedade capitalista, na qual 

estamos inseridos.  

Essa categoria surgiu, assim, a partir de rememorações de trajetórias de vida 

dos idosos sobre o trabalho, antes e na prisão. A codificação e, posteriormente, a 

contagem das palavras mais evocadas permitiram gerar a nuvem de palavras sobre 

o tema (Figura 5). Entre essas palavras, destacam-se: trabalho (15); vida (14); 
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trabalhei (10); hoje (6); trabalhar (6); trabalhava (5); família (4); tempo (4); 

aposentado (4) e casa (3). 

 

Figura 5 - Nuvem de palavras sobre memórias do trabalho. Bahia, 2018.  

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
 
 

 A partir da ilustração gráfica (Figura 5), percebemos que a palavra ―trabalho‖ 

é central nas falas dos entrevistados no momento em que recordam a trajetória de 

vida antes e na prisão, como pode ser confirmado nos trechos das falas a seguir:  

 

O trabalho dignifica o homem, é a minha referência. (IE-09) 
 
Trabalhar para mim é um meio de sobrevivência, de o homem sentir-
se ocupado... Até hoje, trabalho aqui. (IE-22) 

 
Trabalhei de vaqueiro, fazendo cerca, quebrar pedra, arrancar mato, 
capinei e até ajudante de pedreiro eu trabalhei. Trabalho para mim é 
um meio de sobrevivência. (IE-23)   
 
Trabalho para mim representa muito. (IE-20) 
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O trabalho de lá de fora me fez muita falta, porque eu gostava e era o 
que eu tinha para me manter, e hoje eu me sinto sem o trabalho, sem 
o principal que me sustentava e aqui hoje eu estou com este 
trabalhinho, mas eu sinto falta do outro. (IE-21) 

 

A primeira narrativa acima já define o que foi dito no momento introdutório 

dessa categoria. O idoso usa uma frase que pode ser considerada um ―jargão‖, isso 

porque é uma frase constituída de valor histórico, mas também, e principalmente, de 

uma memória transmitida. De acordo com as narrativas, o trabalho, além de ser 

importante, é um meio de sobrevivência. Para as pessoas, essa é uma forma de se 

ter uma condição financeira favorável que possa sustentar não só a si, mas a família. 

Assim, podemos inferir que os idosos têm como RS do trabalho a dignidade, a 

sobrevivência, o sustento e a ocupação.   

Quando se trata de pessoas do sexo masculino, isso fica ainda mais 

evidenciado, especialmente pelas questões de gênero que estão por trás das 

subjetividades (DEBERT, 1988). Confirmando o dito, Debert (1988, p. 66), em um 

estudo com pessoas idosas, chegou à conclusão de que: 

 

[...] a liberdade, para os homens, tem significados diferentes do que 
assume para as mulheres. Para eles, a liberdade, que lhes permite 
ver sua experiência pessoal de envelhecimento de forma positiva, se 
liga sobretudo à liberdade econômica. 

 

 Nesse entendimento e sabendo que todos os entrevistados representados 

acima são do sexo masculino, podemos também acreditar que esse pode ter sido 

um forte indício de o trabalho ser uma centralidade na vida desses homens. Porém, 

salientamos que outros motivos podem levar um indivíduo a caracterizar o trabalho 

como tão importante na vida. Para isso, compactuamos com Rodrigues e 

Mercadante, (2006, p. 117) quando afirmam que: 

 

[...] existe uma construção no universo masculino que se dá pelo 
trabalho, indo além da questão econômica que se mostra tão óbvia e 
frequente. O financeiro, na realidade, aparece como pano de fundo 
para encobrir uma questão que é mais subjetiva, pois, na medida em 
que cabe ao homem ser o provedor e que este provento advém do 
trabalho, de certa forma confere ao homem também a referência 
social da sua masculinidade. 
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 A citação acima mencionada reflete a importância da perda do trabalho para 

os homens participantes deste estudo, tanto pela aposentadoria quanto, sobretudo, 

pelo aprisionamento, haja vista que, na prisão, alguns não trabalham e os poucos 

que trabalham percebem um sentido diferente entre o trabalho fora da prisão e na 

prisão. Talvez por esse fato, os idosos, com o intuito de exercerem seu papel 

―masculino‖, declaram a insatisfação de ficarem sem trabalhar na prisão e, ao 

mesmo tempo, sentirem a vontade de trabalhar.  

 

Minha vontade é trabalhar... Não tenho costume de ficar parado. (IE-
03) 
 
Agora mesmo que estou aposentado e ainda aqui dentro sem poder 
fazer nada é complicado. Talvez se eu tivesse a possibilidade de 
trabalhar, o tempo aqui passava mais rápido, esquecia um pouco os 
problemas, passava o tempo mais ocupado, ocupava a mente. (IE-
20) 
 
A prisão precisa ter trabalho, precisa ter horta, lugar para plantar, 
colher... Eu chamo pelo trabalho. (IE-10) 
 
Aqui dentro eu ajudo na faxina, limpo as celas, ajudo em um monte 
de coisa aqui. (IE-23) 

 
Aqui dentro mesmo eu trabalho, cuido de um monte de coisa, limpo 
as caixas d’água, dou manutenção de cano, conserto as coisas e, 
quando não tenho estes serviços, lavo os carros dos funcionários 
daqui. O trabalho para mim aqui é importante, porque ajuda passar o 
tempo. (IE-25) 
 
Preciso voltar para trabalhar, sou lavrador, sustento a minha família. 
Lá fora eu trabalhava, cuidava da vida e hoje estou aqui nesta 
situação. Eu trabalhava, trabalhei muito desde novo com meu pai, 
sempre fui direito. Minha vida era trabalhar, sou pai de família, sou 
um trabalhador honrado. (IE-06) 
 
 

 O trabalho é um direito social definido pela Constituição Federal do Brasil 

(BRASIL, 2016), em seu Art. 6. Portanto, como o indivíduo que se encontra privado 

de liberdade não poderá exercê-lo fora do âmbito em que se encontra, cabe ao 

Estado possibilitar que ele o exerça na própria unidade prisional. Todavia, o que a 

realidade mostra é outra coisa, pois a maioria das unidades prisionais do Brasil não 

tem o trabalho formal, sendo que apenas 16% da população prisional brasileira 

trabalha, ou seja, pouco mais de 106 mil pessoas (INFOPEN, 2016), realidade que 

pôde ser confirmada nas três unidades prisionais, lócus dessa pesquisa, e no estudo 
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realizado por Minayo (2015), o qual relatou que, dentre os entrevistados, apenas 

4,4% trabalhavam, sendo a ociosidade apontada por quase todos.   

Na realidade do nosso estudo, encontramos muitos idosos com queixas da 

inexistência de trabalho, principalmente aquele que possibilita a remissão de pena, 

ou seja, a possibilidade de o condenado reduzir o tempo de sua sentença penal, 

direito previsto na Lei n. 7.210/84 de Execução Penal, que está intimamente conexo 

ao direito assegurado na Constituição Federal de individualização da pena (BRASIL, 

1984). Um idoso afirma que, em uma das unidades pesquisadas, havia trabalho, 

mas já fazia quase um ano que estava tudo parado, conforme pode ser observado 

no trecho abaixo: 

 

Logo quando eu entrei aqui, tinha trabalho, a gente costurava bola. 
Era muito bom. Além de passar o tempo, ajudava a diminuir os anos 
de prisão, e ainda juntava uns troquinhos. Mas já tem meses que não 
tem mais serviço, não tem bola para a gente costurar. (IE-20) 

 

O trabalho, assim, representa muito para esses indivíduos que se encontram 

em situação de prisão, pois possibilita, além da remissão da pena já descrita, a 

reinserção do condenado à sociedade e o distanciamento do ócio (CABRAL; SILVA, 

2010). Esse direito ao trabalho na prisão é defendido, desde o século XIX, por 

reformadores como Foucault (2009), que defendia que a prisão deveria ser como 

uma fábrica com o objetivo de modelar o comportamento dos indivíduos que 

cometiam o crime. Para ele, era preciso que o prisioneiro trabalhasse para ser 

reeducado, com apreensão de regras e normas básicas de formas de convivência e 

disciplina e, ao mesmo tempo, como maneira de pagar a dívida para com a 

sociedade. Nessa perspectiva, o trabalho custearia as despesas na prisão e 

possibilitaria uma renda financeira como forma de assegurar a inserção moral e 

econômica do indivíduo após sair da prisão.  

 Dentro do ambiente da prisão, outra forma de trabalho é o de ―faxina‖, um 

trabalho classificado, remunerado e, para poucos, tido como privilegiado (MINAYO, 

2015). Os presos ―faxinas‖ são uma espécie de homem de confiança da direção, dos 

agentes e da maioria dos funcionários do sistema prisional. Os ―faxinas‖ têm 

privilégios em comparação a outros presos, uma vez que, além de serem 

remunerados, como já dito, têm uma rotina diferenciada dos demais presos no que 

se refere à cela, à alimentação melhorada e abundante, às visitas, à locomoção no 
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ambiente, poder sobre os demais colegas, acesso às informações e também a 

questões de saúde (LOURENÇO; ONOFRE, 2011; MINAYO; CONSTANTINO, 

2015). Além disso, têm funções como mediadores de conflitos e ainda se 

responsabilizam pela ―paz‖ nas celas. Na verdade, a função de ―faxina‖ tem como 

principal benefício para o preso cumprir o tempo de pena de forma mais amena e 

com redução de sofrimento (MINAYO; CONSTANTINO, 2015).  

 

Depois que eu entrei aqui, fui designado para tomar conta do 
mercado e da triagem, mas sempre lá fora eu era corretor de 
imóveis. Gostava muito do serviço, tinha muito conhecimento na 
sociedade, na minha cidade e nas cidades próximas, eu tinha muito 
conhecimento, muita clientela e gostava muito do serviço. Aqui 
dentro, sou homem de confiança, nunca desci, pois, quando eles 
viram que eu poderia ser útil, fiquei por aqui mesmo. Aqui eu vou 
onde quero, vou para a cela quando eu quero, só sigo as regras dos 
horários da alimentação e do momento de dormir. Na verdade, fico o 
dia todo por aqui trabalhando, resolvendo alguma coisa, e, à noite, 
vou para a cela dormir. (IE-21) 
 
Aqui dentro, eu faço de tudo um pouco. Limpo o chão, entrego 
material, dou recado, faço de um tudo. É bem melhor estar aqui em 
cima do que lá embaixo. (IE-25) 
 
Tenho uns certos privilégios aqui, porque sou monitor de saúde 
nesse módulo. Cuido de todos, anoto as necessidades e levo para as 
assistentes sociais, para que elas marquem os exames. Recebo 
também aqueles que sofreram violência em outros módulos. Me 
colocaram nessa função, porque sou técnico em análises clínicas e, 
como tenho estudo, facilita a comunicação. (IE-11) 

 

 É possível observar nas narrativas dos idosos IE-21 e IE-11 que o fato de 

terem algum nível de estudo e terem uma profissão antes de estarem na prisão 

influenciou na escolha de serem os ―faxinas‖, ou seja, de serem os homens de 

confiança. Essa realidade pode ser corroborada pelo estudo de Melo (2009), o qual 

também demonstrou que as aptidões dos encarcerados tinham relação com a 

escolha para o trabalho de confiança, fato que o tornava um privilégio para poucos, 

pois a maioria dos indivíduos que se encontram em cárcere, além de terem baixa 

escolaridade, têm, em sua maioria, nos seus históricos, trabalho braçal e pouco 

valorizado (INFOPEN, 2016).    

 A breve descrição sobre os ―faxinas‖ remete-nos a refletir como as instituições 

são fluidas a situações de privilégio, porém, para esses indivíduos, é uma 

possibilidade de passar pelo período de aprisionamento de forma mais branda, 
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presos a um mecanismo de controle e submissos à ordem dos superiores (MINAYO, 

2015); fato visto e vivenciado pelos pesquisadores, pois, enquanto aguardávamos 

para adentrar em uma das UP, era possível ver um homem que se vestia com roupa 

de cor azul, de chinelo, sem qualquer Equipamento de Proteção Individual (EPI) e 

acompanhado de um Agente Penitenciário, fazendo a limpeza externa e a coleta de 

lixo. Posteriormente, identificamos que se tratava de um recluso que exercia a 

função de ―faxina‖. Assim, podemos dizer que, apesar de esse recluso não estar 

usando algemas e preso em uma cela, ele se encontrava o tempo todo vigiado e 

controlado.  

 Apesar de o trabalho ser um direito constitucional, como foi mencionado 

anteriormente, na realidade das três UP, o trabalho para a maioria era uma utopia, e 

a ociosidade, uma realidade vivenciada no dia a dia. Os anos vividos no cárcere, 

conforme alguns idosos são irrecuperáveis, pois, para eles, a vida fica estagnada ou 

retrocede, sendo o tempo relacionado ao ócio caracterizado como um dos 

componentes mais negativos dentro do cárcere. 

 

Minha vida sem trabalho é péssima. A pior coisa daqui é ficar sem ter 
o que fazer. Mente vazia é oficina do diabo. Sorte que tem este grupo 
aqui de 15 em 15 dias para aliviar a tensão. (IE-11) 

 
Inventei estudar para ocupar a cabeça, mas queria mesmo é 
trabalho. Com o trabalho, o tempo passaria mais rápido. (IE-07) 
 
Aqui tudo para, na verdade, não dá mais para voltar atrás. Aqui 
vivencio o ócio diariamente. Para ver se o tempo passa um pouco, 
tento ficar ajudando os colegas de pouca instrução a resolver as 
pendências deles. (IE-09) 

 

Para Constantinidis (2012, p. 692/693) ―Os provérbios são enunciados 

facilmente reconhecíveis e memorizáveis, são manifestações originadas na 

sabedoria popular, constituindo-se como formas de expressão coletiva, consagrados 

pelo uso. Refletem e são refletidos na vida sociocultural, fazendo parte da história 

social, das produções culturais transmitidas de geração em geração‖. Mais 

especificamente, o provérbio ―cabeça vazia, oficina do diabo‖ é comumente 

mencionado para se aludir à não ocupação, pensamentos ruins e suas 

consequências e pode ter caráter desorganizador, que pode levar à delinquência e à 

loucura (CONSTANTINIDIS, 2012). Essa formulação de ócio está muito associada 

ao senso comum (MOSCOVICI, 2003) e tem sido incorporada ao longo da história, 
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de geração em geração, como algo ruim e maléfico. Em se tratando de um ambiente 

prisional, esse provérbio popular pode ter uma conotação muito mais evidente.  

A instituição prisão controla o tempo dos indivíduos que ali estão, pois ficam 

exilados do tempo social e, mesmo tendo direito a algumas atividades 

aparentemente sociais, como alimentação, trabalho, esporte, sexo, a forma como 

essas atividades são vivenciadas diferencia-se das realizadas extramuros da prisão 

(FOUCAULT, 2009). Nesse sentido, inferimos que o tempo na prisão é realmente 

desigual do tempo fora dela. O tempo fora da prisão, por vezes, é tido como curto, 

pois a correria do dia a dia possibilita a sensação de encurtamento do tempo. Por 

outro lado, na prisão, o contrário ocorre, pois o tempo é arrastado, prolongado e 

caracterizado como uma penalidade, a qual não recuperará o tempo perdido.   

 Poderíamos nos perguntar se ―O tempo é dividido da mesma maneira para 

todos os membros da sociedade‖ (HALBWACHS, 2013, p. 114), porque dizemos que 

ele é diferentemente encarado pelas pessoas. E, ainda, por que, na prisão, esse 

tempo parece ser mais lento. Recorrendo às palavras ditas por Maurice Halbwachs 

(2013, p. 113), podemos também referendar o já mencionado anteriormente. 

 

Muitas vezes o tempo faz pesar sobre nós um impiedoso 
constrangimento, seja porque achamos longo demais um tempo 
curto, porque nos impacientamos, porque nos aborrecemos, porque 
temos pressa para terminar uma tarefa ingrata, por termos passado 
por alguma prova física ou moral – ou, ao contrário, um período 
relativamente longo nos parece curto demais, quando nos sentimos 
pressionados e apressados, tratando de um trabalho, de um prazer, 
ou simplesmente da passagem da infância à velhice, do nascimento 
à morte. 
 
 

Na verdade, aproximando-se de Messuti (2003), é possível afirmar que a 

prisão, na sua forma de constituição, provoca rupturas do tempo e dos afetos, os 

quais não são apenas voltados ao espaço, mas às rotinas cadenciadas pelas regras 

e normas típicas do ambiente prisional. Nesse sentido, como relatou Minayo em sua 

pesquisa realizada na prisão do Rio de Janeiro, apesar de o tempo descrito ser um 

tempo ―cronológico vivenciado nas prisões, para os apenados, seu significado 

subjetivo é o de uma espécie de tempo emocional: mais lento e denso, carregado de 

perdas, tendo como único sentido o cumprimento da pena‖ (MINAYO; 

CONSTANTINO 2015, p. 93). 
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No tocante às memórias do trabalho antes da prisão, alguns idosos 

encarcerados relataram o trabalho na infância. O trabalho infantil é qualquer forma 

de trabalho que uma criança ou um adolescente faz antes dos 16 anos (CACULO, 

2017). O trabalho infantil ocorre desde o Brasil colônia e fundação do regime 

escravagista, fortalecido no período industrial do País durante o século XX, quando 

crianças eram praticamente obrigadas a estarem inseridas em um sistema produtivo 

(MONTE, 2008). 

O trabalho era, assim, tratado como uma normalidade por parte de todos, 

inclusive aqueles que estavam inseridos no processo; apenas muito recentemente é 

que discussões começam a surgir e a se fortalecer, e a percepção de que esse é um 

problema social grave, com inúmeras consequências, sejam elas objetivas, como 

afastamento da escola, desgaste físico, perda de vida infantil e social, sejam 

subjetivas, como problemas psicológicos, torna-se central nas pautas de discussões 

do direito das crianças e dos adolescentes (MONTE, 2008; FACURE, 2015), 

principalmente após o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990). 

Alguns idosos participantes do estudo relataram a vivência no trabalho desde 

a infância, fato muito comum no período em que eram crianças, o que demonstra 

que o trabalho foi uma realidade, a qual foi inserida pelos pais, como pode ser visto 

nos trechos que se seguem: 

 

Minha vida sempre foi boa trabalhando. Desde os 15 anos que mexia 
com caminhão junto com meu pai, depois virei caminhoneiro. (IE-15) 
 
Com 10 anos de idade, eu já trabalhava, desde pequeno, já era 
ajudante de pedreiro, carpinteiro... Fazia de tudo com meu pai. (IE-
31) 
 
Desde os 5 anos de idade, minha mãe já me levava para a roça. 
Minha vida era só trabalho e cuidando da família. (IE-10) 
 
Se eu for contar a minha história de infância, eu vou até chorar, 
porque minha infância só foi de trabalho e surra. (IE-01) 
 
 

 Ressaltamos que o trabalho infantil pode ter inúmeras repercussões na vida 

do indivíduo e pode ter marcas negativas definitivas. Observa-se no trecho da 

narrativa do IE-01 que a infância foi marcada por um trabalho carregado de 

recordações tristes e relacionada à surra. 
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No que se refere às profissões, os idosos rememoraram o período em que 

trabalhavam, eram ativos e as profissões que tiveram ao longo da vida. Ao conversar 

com os idosos, percebemos que a maioria ocupava serviços braçais, entre eles: 

pedreiro, servente de pedreiro, lavrador, vaqueiro, açougueiro, caminhoneiro etc.  

Poucos tinham profissão voltada ao intelecto, até porque a minoria tinha uma 

escolaridade que permitia tais funções. Desse modo, as memórias do trabalho de 

alguns dos entrevistados são direcionadas a essa realidade.  

 

Minha vida era de muito trabalho todo dia. (IE-08) 
 
Trabalhava normalmente com açougue e vendendo coisa do 
Paraguai. Minha vida era bem cheia, trabalhava muito e, no final de 
semana, ia para a Igreja. Estar na prisão é muito ruim, porque meu 
trabalho é tudo. (IE-24) 
 
Sempre tive uma vida ativa e sempre tive uma vida social. Sou 
funcionário público, assumi vários cargos públicos. Já fui secretário 
de saúde, já fui vereador. Minha vida sempre foi de muita luta. (IE-
09) 
 
Minha vida era normal, trabalhava na roça, tirava o cacau e depois 
vendia na feira em uma barraca no fim de semana. (IE-13) 
 
Trabalhei minha vida toda como motorista de caminhão, viajando o 
tempo todo, entre São Paulo e todo o Nordeste. Sempre viajei muito, 
ficava no máximo dois dias em casa, e voltava de novo para o 
mundo. Meu último emprego, na última empresa, eu carregava de 
Goiás para o Rio. (IE-20) 
 
Fui bancário por muitos anos, trabalhei na Caixa Econômica. 
Trabalhei também como gerente da EBAL, Cesta do Povo. Trabalhei 
17 anos na Cesta do Povo e, quando fechou aqui, fui para o 
comércio. Coloquei um comércio para mim e para minha família e, 
quando sair daqui, eu quero retomar tudo. (IE-22) 
 
Trabalhei de vaqueiro, fazendo cerca, quebrar pedra, arrancar mato, 
capinei e até ajudante de pedreiro eu trabalhei. (IE-23) 
 
Eu sempre trabalhei como corretor de imóveis, muitos anos, mais ou 
menos, 30 anos trabalhando nisso. Tinha escritório e tudo... Era o 
que eu exercia. (IE-21) 
 
Eu sempre trabalhei muito, fui pedreiro, pintor, lavei carro, fazia de 
um tudo. Sustentei família, construí minha casinha eu mesmo com o 
meu trabalho, a minha besteira foi encostar naquela moça. (IE-25) 
 
Eu sempre trabalhei muito desde novo. Fui vaqueiro a minha vida 
toda até que me aposentei. (IE-28) 
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 Esse achado do estudo vai ao encontro dos dados do último Levantamento 

Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN, 2016), o qual demonstra que a 

maioria dos presos no Brasil tem escolaridade inferior ao Ensino Fundamental, o que 

tem consequência nos tipos de profissões exercidas por esses indivíduos e na renda 

mensal que eles têm para sustentar a família.  

 Não queremos dizer aqui que as profissões relatadas não sejam importantes, 

mas chamar a atenção ao fato de que vivemos em um país desigual, onde as 

oportunidades de ter acesso a um ensino de qualidade e à Universidade ainda são 

para poucos. Quando se trata de pessoas que foram jovens no século XX, essa 

dificuldade era ainda maior, o que tem reflexo nas profissões exercidas pelos idosos 

encarcerados.  

 

5.1.3. Memórias no Ambiente Prisional 

  

 O Brasil é o 4º país em número de pessoas presas no mundo, perdendo 

apenas para Estados Unidos da América, China e Rússia, que estão em 1º, 2º e 3º 

lugar, respectivamente. A taxa de encarceramento brasileira passa de 300 presos 

para cada cem mil habitantes, e a quantidade de presos é superior às quase 376 mil 

vagas do sistema penitenciário, alcançando um déficit superior a 230 mil vagas. 

Além disso, o que tem sido visto é uma prisão insalubre e inadequada à existência 

humana (CONSTANTINO; ASSIS; PINTO, 2016). Essa é uma realidade brasileira, 

contudo, também foi vista nos lócus da pesquisa aqui apresentada, especialmente 

em duas delas, o que nos permite inferir que reconstruir memórias em um ambiente 

como esses descritos não é uma tarefa fácil, haja vista que essas serão carregadas 

de momentos de tristezas, angústias, medos, arrependimentos, violência, conflitos e 

contradições. 

 Ao rememorarem situações vividas relacionadas à prisão, alguns idosos 

trouxeram em suas recordações não apenas momentos vivenciados na prisão, mas 

também de como chegaram até ela, como se deu o crime e como ocorreu a prisão. 

Bem por isso o título desse eixo temático, ―Memórias no Ambiente Prisional‖, foi 

definido no sentido de aludir às memórias que os idosos têm, estando inseridos 

nesse ambiente. 

Este eixo temático foi formado por 555 unidades temáticas, construído por 

meio das palavras mais evocadas pelos depoentes. Entre elas, destacamos 10, a 
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saber: prisão (28); Deus (26); vida (23); mulher (21); ruim (15); filho (14); sair (13); 

casa (12); preso (12) e cela (11).  Para demonstrar essas palavras de forma mais 

dinâmica, a nuvem de palavras também foi gerada (Figura 6). Salienta-se que, 

diferentemente das demais nuvens apresentadas nesta tese, essa foi constituída 

pelas 100 palavras mais evocadas, ao invés de 50. Essa escolha ocorreu pelo fato 

de ter sido um eixo temático desenvolvido por um número grande de unidades 

temáticas (555), e, apresentando mais palavras, poderíamos demonstrar a 

grandiosidade das discussões que elas apresentam e que têm muito significado para 

a pesquisa. 

 

Figura 6 - Nuvem de palavras sobre memórias no ambiente prisional, Bahia, 2018. 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 
 As memórias dos idosos reconstruídas do espaço prisional possibilitaram 

rememorações sobre a prisão; vida na prisão; ambiente prisional; o crime; a 

inocência e a fuga do crime; a droga e o tráfico; a violência na prisão; a relação entre 
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os presos; o arrependimento, o grupo de idosos; a religião; os estigmas e as 

dificuldades de inserção na sociedade.  

 Acreditamos que as narrativas que se seguem são características de uma 

memória coletiva que pode estar ligada tanto à memória de todos os membros de 

uma sociedade (FENTRESS; WICKHAM, 1992) quanto a de grupos sociais no seu 

interior (HALBWACHS, 2013). Nesse sentido, as memórias dos idosos encarcerados 

sobre o ambiente prisional não se direcionam e, muito menos, restringem-se apenas 

a narrar recordações de um grupo, mas também situações que envolvem todo um 

contexto social. 

O relato dos idosos está muito relacionado ao modo como a prisão é 

constituída e à forma como o seu ambiente é projetado. Por isso, coadunamos com 

Onofre (2016) que, enquanto a pena privativa perdurar da forma como vem sendo 

conduzida, caracterizada como intervalo de tempo, com interrupção do percurso de 

vida, como uma descontinuidade e feita apenas para punir, será impossível ouvir 

relatos positivos. 

 Além disso, há de se ressaltar que só o fato de retirar um indivíduo do 

processo de liberdade e privá-lo das conduções simples do dia a dia já se posiciona 

e conduz à negatividade. Com isso não queremos questionar a prisão como 

definição jurídica, mas a forma como ela é constituída, especialmente no Brasil, e 

que poderá ser percebida ao longo dos relatos que se seguem. 

 
Minha vida antes da prisão era muito boa... muito boa, porque eu 
ficava solto, tinha minha liberdade, meu conhecimento, minha 
amizade na sociedade, ficava junto dos meus filhos, meus netos, 
minha mulher. E hoje estou aqui preso, junto com vários tipos de 
pessoas, e, com isso, eu fico muito abalado. Viver aqui é horrível. 
(IE-21) 
 
A prisão é a coisa mais ruim que aconteceu na minha vida. Estar 
preso aqui a gente fica doido sem fazer nada. (IE-14) 

 
Prisão é muito ruim, é muito sofrimento. (IE-05) 

 
A prisão para mim é a derrota. (IE-24) 

 

Utilizando-se das palavras do IE-09, o qual diz que ―a prisão é uma 

microsociedade, que a gente está privado de conforto, de convívio familiar e de 

outros‖, inferimos o dito anteriormente, uma vez que essa fala direciona a entender a 

prisão como um corte na vida, uma separação.  
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A vida na prisão é difícil. Dizem que isso é feito para ser humano, 
mas não acredito. Aqui é muita discriminação das pessoas que 
trabalham como cozinheiro, na limpeza. (IE-10) 

 
Minha vida na prisão é ruim demais, uma pessoa que vivia em 
sociedade e está aqui (IE-6) 
 
Viver aqui é péssimo, porque a gente vive sem esperança, tudo aqui 
é ruim, a refeição é ruim. (IE-08) 
 
 

 Essa dúvida relatada, especialmente na narrativa do IE-10, é reflexo do que 

lhes é apresentado e vivenciado no dia a dia na prisão, pois não há como ser 

diferente com um sistema prisional que lhes permite, além da ruptura com a 

sociedade, um ambiente inadequado, inóspito, insalubre, com condições mínimas de 

sobrevivência, conforme pode ser percebido nos trechos dos relatos que se seguem:  

  

Aqui a gente dorme no chão, nuns colchões duros e finos, isso 
quando acha colchão, porque a gente faz revezamento. (IE-01) 

 
Não é porque sou preto, fraco, que não gosto de limpeza. (IE-17) 

 
A cela é muito abafada, porque tem muitas pessoas na mesma cela. 
(IE-06) 

 
Aqui o lugar é pequeno, a gente respira o mesmo ar em um lugar 
muito pequeno. (IE- 09) 
 
Não tomo banho de sol, durmo em lugar ruim, durmo no chão e em 
um local apertado. A comida é água pura, não presta, às vezes, vem 
azeda. Parece que a comida é feita para bicho. Poucos dias, até que 
vem boa. (IE-10) 

 
Se eu disser que estou bem, eu estou mentindo, porque uma cela 
que cabe três, está com sete. (IE-16) 

 
 

De acordo com Soares Filho e Bueno (2016, p. 2000), a população 

encarcerada brasileira vive abaixo da linha de dignidade mínima, não sendo a ela 

garantidos, malgrados declarados, seus primordiais direitos; em particular, aquele 

que poderia lhe conferir uma convivência saudável, no plano de um ―mínimo 

existencial‖. O mencionado por esses autores pôde ser ouvido dos entrevistados e 

visto pela pesquisadora nas UP, além de ser confirmado pelo resultado das 

inspeções estaduais do Conselho Nacional de Justiça na Bahia no ano de 2017 

(CNJ) (BRASIL, 2018). 
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 Em meio à falta de infraestrutura adequada para receber o número alto de 

presos, que só vem crescendo no Brasil, acrescentamos uma particularidade de 

nossa pesquisa, pois o nosso objeto é o idoso que se encontra encarcerado, este 

um indivíduo que está em uma faixa etária que não tem todas as reservas 

fisiológicas de um jovem (maioria dos presos no Brasil); além disso, trata-se de um 

público que é mais facilmente acometido por doenças crônicas não transmissíveis, 

como as cardiovasculares e respiratórias, como pôde ser visto na seção teórica 

desta tese.  

 Justamente esse público foi questionado pela inspetoria do Conselho 

Nacional de Justiça na Bahia, pois foi identificada a presença de pessoas com idade 

acima de 60 anos junto aos demais presos, o que não seria permitido por Lei, 

conforme Art. 82, § 1º da LEP (BRASIL, 2018). Todavia, o questionamento não é 

somente quanto ao fato de um preso idoso estar junto a outros adultos ou jovens, 

mas é à condição humana para viver em um ambiente desfavorável à vida.  

 Baseado no diário de campo, por meio das observações da pesquisadora, 

também foi possível perceber a situação já descrita por alguns idosos, 

especialmente na UP1, pois esta possui superlotação, ausência ou, até mesmo, 

número insuficiente de camas individuais, condições de higiene e limpeza precárias 

das celas e, nos ambientes coletivos destinados aos presos, odores nauseantes e 

insuportáveis como de fezes, urina, comida azeda, esgoto, suor, roupas sujas, entre 

outros; roupas fornecidas pelo estabelecimento impróprias às condições climáticas, 

mas ainda sujas e/ou em mau estado de conservação, inexistência de produtos para 

higiene pessoal, entre outros problemas, que levaríamos no mínimo uma lauda para 

relatar.  

 Por esse fato, retomamos o trecho da fala do IE-24 que diz que a prisão é 

uma derrota; este vocábulo, que tem como significado ruína (AURÉLIO, 2018), 

possibilita-nos inferir que a prisão, desde a sua constituição, vem se repetindo ao 

longo dos anos e só crescem os contrastes entre a teoria e a prática, tendo em vista 

que o seu modelo arquitetônico assim como as condições do ambiente lúgubres, 

úmidos e escuros só tendem a ir de encontro a qualquer proposta de reinserção 

social dos indivíduos (ONOFRE, 2006).  

 Outro ponto que nos chamou a atenção refere-se ao ambiente em que os 

idosos dormiam, pois, praticamente, todos relatavam que havia poucos colchões e 

eram muito finos. O revezamento era uma constância, e eles destinavam aos mais 
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doentes e aos que tinham problemas de coluna. Porém, como poderá ser visto na 

Seção que discutiremos sobre as Representações Sociais da Saúde, problemas ou, 

ao menos, queixas de sintomas na coluna eram uma queixa de quase a totalidade 

dos idosos. Os dois trechos selecionados são extremamente representativos do aqui 

descrito. 

 

Aqui a gente dorme no chão, nuns colchões duros e finos, isso 
quando acha colchão, porque aqui a gente faz revezamento. (IE-01) 
 
Sinceramente, a pior hora do nosso dia é dormir, porque aqui não dá 
para ter um sono normal. Durmo sempre no chão, porque são 
poucos colchões e tem muita gente doente e debilitado. Fico com 
pena e durmo no chão frio mesmo. (IE-09)  
 
 

Além de dormir no chão, os idosos precisam conviver com o ambiente frio, o 

que facilita o desenvolvimento de doenças. Era uma queixa de quase todos, 

principalmente na UP3, o fato de terem apenas roupa de calor (uma bermuda e uma 

camiseta de manga curta) e terem que conviver com um frio constante. Ressaltamos 

que o período em que realizamos a pesquisa na unidade foi entre os meses de 

setembro e outubro, quando geralmente a temperatura não é tão fria. 

Imaginávamos, ao ouvirmos essas queixas, como seria no inverno aquele ambiente, 

especialmente na madrugada. Salientamos também que a queixa acerca de roupa 

inadequada e ambiente frio não foi apenas na UP supracitada, mas também nas 

demais. A partir daí, podemos imaginar a infraestrutura bem como a vestimenta com 

as quais esses idosos são levados a conviver.  

Outra queixa recorrente dos idosos, especialmente da UP3, era no que se 

refere ao banho de sol, direito previsto na LEP e que, conforme os relatos, estava 

sendo descumprido. Todavia, salientamos que o fato de os idosos não terem acesso 

ao banho de sol estava muito relacionado à questão hierárquica na prisão, pois, 

devido ao crime cometido pela maioria dos idosos (crime sexual), conforme será 

visto adiante, esses não teriam acesso ao banho de sol, definido, assim, não pela 

direção ou funcionários da UP, mas por parte dos presos considerados 

hierarquicamente com um crime superior (homicídio e tráfico). Essa é uma questão 

interna que era declarada pelos idosos encarcerados com certa tristeza. Vale 

lembrar que a dignidade humana é para todos, independentemente de qualquer 
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coisa, mas, infelizmente, realidades como essas são complexas de se intervir. O 

relato abaixo resume essa problemática anunciada. 

 

Hoje eu estou aqui sem tomar banho de sol, sem cuidar da saúde.  A 
gente não tem direito porque os presos condenados a artigos 
superiores não liberam o pátio para os internos de artigos inferiores. 
(IE-11)  

 
 

A alimentação foi uma das queixas mais evidenciadas pelos idosos 

encarcerados, o que lhes provocava raiva e revolta. De acordo com o Art. 13 da 

Resolução n.º 14/94 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP, 1994), tanto a quantidade de alimentos nas refeições por dia quanto a 

qualidade devem ser garantidas aos indivíduos que se encontram em reclusão: ―A 

alimentação será preparada de acordo com as normas de higiene e de dieta, 

controlada por nutricionista, devendo apresentar valor nutritivo suficiente para 

manutenção da saúde e do vigor físico do preso‖. Assim também, o PNSSP define 

como ação de promoção da saúde o fornecimento de alimentação de qualidade 

adequada. Entretanto, na prática o que vimos pode se resumir nestes relatos que se 

seguem. 

 
A comida aqui é às vezes muito ruim, não desce. (IE-07) 
 
A comida chega para a gente muito fria. Demora muito para chegar, 
vem nos carrinhos e, quando chega, já está frio. Comer feijão frio é 
muito ruim. (IE-11) 
 
Aqui a refeição é ruim, a comida é ruim demais, sem tempero, sem 
nada, sem gosto. (IE-08) 

 
Eu não sinto fome, a comida vem muito fria, a gente não tem apetite. 
(IE-30) 
 
Não estou alimentando direito com medo, por causa do meu câncer. 
Aqui dentro não existe uma comida adequada para a gente que tem 
doença, como o diabetes e pressão alta. Não tem frutas, verduras e, 
quando traz suco, é com açúcar. (IE-04) 
 
Estou emagrecendo demais por conta da comida. (IE-01) 
 
A alimentação daqui é extremamente intragável. Só me alimento, 
porque preciso estar forte para, quando sair daqui, não sair doente. 
(IE-19) 

 



107 

 

Sendo assim, o que é apresentado na teoria está longe de ser concretizado. 

Essa percepção não foi somente dos entrevistados, mas também dos 

pesquisadores, que, apesar de não terem acesso direto à comida servida, podiam 

visualizar a forma como era servida e a sua aparência. Destacamos que não era 

muito agradável o que vimos; por esse fato, entendemos a revolta com que falavam 

da alimentação, especialmente da UP1.  

 

Isso aqui que oferece para nós parece mais uma ração, além de ser 
feia, é sem gosto, o feijão parece que só tem água. (IE-11) 

 

 A alimentação, juntamente à superlotação, têm sido um dos maiores motivos 

de rebelião no Brasil, fato encontrado facilmente nos sites de buscas. Talvez seja 

por ser motivo de maior revolta, pois se relaciona a condições mínimas de vida, à 

alimentação e à moradia.  

 Quando se fala em alimentação, lembramo-nos de algo muito peculiar que 

vivenciamos em uma das UP, que é o comércio paralelo que ocorre internamente na 

prisão chamado de ―Cobal‖. Este nome é derivado da sigla da antiga Companhia 

Brasileira de Alimentos e batiza os mantimentos levados por familiares dos detentos 

e ao mesmo tempo ao mercadinho que tem na UP. Durante as visitas foi-nos 

apresentado este mercadinho, local pequeno, onde tinha uma geladeira com 

refrigerantes e alguns alimentos como: biscoitos, chocolates, farinha, açúcar etc. 

Mas também pudemos visualizar cigarros; algo muito comum é encontrar um detento 

fumando. 

 O mercadinho era gerenciado por um dos ―faxinas‖ já mencionados 

anteriormente. Este, além de conduzir as vendas, também gerenciava as compras. 

Esse idoso ―faxina‖ dizia que o final e o início de cada mês eram o período mais 

movimentado, pois os idosos recebiam aposentadoria e ainda dividiam com os 

colegas. Foi aí que entendemos o que um outro idoso, também ―faxina‖, tinha nos 

dito em outro momento, relatando que tinha vários idosos devedores e sendo 

ameaçados de morte por conta de dívidas; esse também é um meio para as dívidas, 

já que outros eram relatados.  

 Coadunamos com Minayo (2015, p. 149), quando refere que, no momento em 

que a ―Cobal‖ existe nas prisões e não possibilita a todos o acesso, ―agem no 

sentido de favorecer e reproduzir desigualdade, endividamentos e corrupção interna 
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no meio carcerário, marcando diferença para os que podem se valer desses 

recursos e os que não podem‖.  

O aqui apresentado sobre o ambiente da prisão não é muito diferente dos 

resultados de outros Estados do Brasil, como pode ser visto na conclusão da autora 

Minayo sobre o ambiente das prisões do Rio de Janeiro. Nelas os homens e 

mulheres queixam-se das condições de cela superlotada, o dormir no chão, roupas 

de cama e colchões imundos e mal cheirosos, colchões e camas inadequadas que 

só provocam problemas de coluna, a falta de lençóis e cobertores, contato direto 

com insetos e animais peçonhentos, banheiros quase sempre entupidos, falta de 

privacidade para as necessidades, comidas ruins e, muitas vezes, azeda e sem 

frutas e verduras, entre outras situações (MINAYO, 2015). 

Um estudo realizado na Índia por Mansoor et al. (2015) demonstrou que 

vários fatores podem afetar negativamente a saúde mental de detentos e incluem 

superlotação, ambientes sujos e deprimentes, alimentação inadequada, falta de 

privacidade, falta de locais para relaxamento e reflexão tranquilos, entre outros. 

Todos esses fatores acima já foram descritos como realidade desta pesquisa, o que 

nos faz refletir e que será discutido posteriormente, pois dificilmente um preso pode 

ter saúde no ambiente prisional brasileiro da forma como ele tem sido estruturado.  

 
 
5.1.3.1. Sobre as memórias do crime 

 
  
 Recordar é uma experiência realizada pelo espírito, sendo que a maior parte 

da nossa recordação é caracterizada pelas emoções, sentimentos, fantasias e 

imagens sensoriais recordadas. Além disso, a nossa memória tem uma parte 

objetiva, que é passiva e está relacionada a conservar conhecimento, e uma parte 

subjetiva, que é ativa, experimenta e registra para a consciência (FENTRESS; 

WICKHAM, 1992).  

As memórias que se seguem estão diretamente relacionadas ao crime 

cometido pelos idosos, e, apesar de serem memórias aparentemente individuais é 

possível afirmar que são sociais, inclusive, apresentam e nos fazem questionar os 

contextos sociais em que esses indivíduos estão inseridos. Para tanto, buscamos as 

narrativas orais, restituimos o texto em sua versão original e situamos em um 
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contexto social, articulando e buscando assim transcorrer pelas subjetividades das 

narrativas contadas.  

Percebemos ao longo dessa subseção, relatos dos crimes que estão 

envolvidos em um contexto social complexo e carregado de particularidades; dessa 

maneira, foi necessário conduzi-los de forma separada para que pudéssemos buscar 

minimamente compreendê-los. Entre os principais crimes cometidos pelos idosos 

deste estudo, estão violência sexual, seguido de violência doméstica, homicídio, 

tráfico de drogas, estelionato e latrocínio, conforme poderão ser vistos na 

discussão dessa subseção. 

A primeira narrativa que se segue apresenta duas problemáticas: a primeira, a 

violência contra mulher, e a segunda, o alcoolismo, fatos recorrentes em noticiários, 

especialmente o primeiro, e pauta de inúmeros debates na academia. A violência 

contra a mulher tem sido considerada um problema de saúde pública e de direitos 

humanos (OPAS, 2015) com inúmeros impactos para a sociedade e para as vítimas, 

uma vez que esta pode gerar sofrimentos irreparáveis na vida, sejam eles de ordem 

física ou mental.   

De acordo com Pedroza (2015), a violência não é um fenômeno 

contemporâneo, entretanto a visibilidade política e social é recente, emergiu dos 

movimentos de mulheres e tomou força quando as denúncias das violências 

cometidas contra mulheres no âmbito doméstico foram levadas ao 

domínio/conhecimento público, responsabilizando o Estado e a sociedade por 

assegurar o respeito à dignidade humana. A violência doméstica pode ter 

característica física, sexual ou psicológica; a física é a relatada pelo IE-03. 

 

Eu estava bebendo, mas estava consciente... Na hora foi assim, 
empurrei ela, e ela caiu. Tive um momento de descontrole e acabei 
espancando a minha mulher, que sempre foi tão boa para mim. A 
polícia chegou e me trouxe. Cuidaram de mim, porque eu estou 
muito doente. O problema é essa bebida que só parei quando vim 
para a prisão. (IE-03) 

 
 

 Ao analisarmos esse pequeno relato, mas carregado de complexidade, 

percebemos que, ao rememorar o fato, o idoso mostra arrependimento, mas, ao 

mesmo tempo, deixa claro que a violência, de alguma forma, já ocorria. O alcoolismo 

associado a outros fatores sociais e culturais tem sido um dos maiores provocadores 

de violência doméstica. Almeida (2009), Fals-Stewart (2003) e Laranjeira, Duailibi e 
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Pinsky (2005) corroboram o dito, uma vez que seus estudos demonstraram que o 

álcool é um facilitador do processo, influencia no comportamento violento, e existe 

uma relação complexa entre a violência e álcool a ser investigada.  

 Outro fator que tem sido comumente associado à violência contra a mulher, 

além do álcool, são as questões socioeconômicas, como o desemprego, pobreza, 

baixa remuneração e escolaridade (FIGUEIREDO et al., 2013). Ressaltamos esse 

ponto por termos conhecido o perfil de todos os idosos participantes da pesquisa e, 

nesse caso em particular, o que vimos enquanto pesquisadoras é um homem idoso, 

sem escolaridade, desempregado, vivendo de catar lixo na rua e na pobreza total, 

além de extremamente debilitado fisicamente.  

Todavia, não queremos ser generalistas em dizer que toda pessoa que tem 

condições socioeconômicas desfavoráveis pratica violência, mas que os números 

têm demonstrado a vulnerabilidade de indivíduos que se encontram nessa realidade. 

Além disso, também não queremos afirmar que a violência doméstica contra a 

mulher está apenas associada a esses fatores descritos, mas trazer uma realidade 

que foi enunciada na narrativa do idoso. Sabemos que a violência está também 

ocorrendo em lares onde as questões sociais e econômicas são favoráveis, como foi 

mostrado pela pesquisadora Cunha (2007) em seu livro O preço do silêncio: 

mulheres ricas também sofrem violência. Para além disso, outros fatores estão 

comumente associados e medidas urgentes para essa complexidade, que é descrita 

como um problema público, não só de saúde, precisam ser enfrentadas por todos.  

 Outra problemática anunciada no trecho da narrativa do IE-03 e do IE-26, que 

se segue, é a questão da dependência do álcool entre os idosos. Assim como o 

crescimento da população idosa no Brasil, as problemáticas associadas estão 

também aumentando, entre elas, o consumo tido como ―social‖ do álcool, mas 

também o abusivo, cuja dependência torna-se uma doença. Os estudos de Martins 

et al., (2016), de Senger et al. (2011) e de Soares et al. (2016) confirmaram por meio 

de pesquisas transversais de base populacional que o uso do álcool por idosos tem 

crescido e que a dependência é um risco iminente para essa população, sendo que 

medidas práticas de prevenção do consumo excessivo do álcool são urgentes.  

 
Não gosto muito de falar porque fui preso. Não fiz nada, trabalhava 
na roça a minha vida toda, só tomava umas cachacinhas no fim de 
semana no bar. (IE-26) 
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Ainda pautada nas discussões sobre a violência contra mulher, a narrativa 

que se segue apresenta outra questão emblemática envolta na violência ora já 

apresentada. Estamos diante de uma narrativa que rememora a violência contra a 

mulher, construída por explicações, mas entremeada por um dos fatores 

desencadeadores e mantenedores da violência, que é a questão de gênero, e 

pautada no histórico patriarcado2.  

 

Vim para a prisão por conta de uma traição de minha mulher. Ela já 
estava me traindo há mais de dois anos. Quando ela (a mulher) viu 
que eu comecei a descobrir, ela saiu de casa. Aí na segunda semana 
que ela saiu de casa, me ligou e disse que ia tomar meu filho, minha 
casa, que ia voltar e que eu tinha que sair, porque ela tinha direito. 
Naquele mesmo dia, recebi uma ligação de uma pessoa me dizendo 
que ela já me traía há mais de dois anos. A pessoa me contou todo o 
problema com detalhe. Disse se eu quisesse ver só era entrar no 
face [Facebook] dela, que estava tudo lá, as fotos dela com o cara e 
tudo. Eu nem sabia direito o que era isso, que ela tinha este Face... 
Aí veio uma coisa muito ruim naquela hora, pensei muita besteira, 
veio aquela loucura... Meu Deus, eu podia ter morrido naquela hora... 
[choro]... Só assim não faria a besteira que fiz. E aconteceu... Passei 
no colégio, porque, àquela hora, ela estava no colégio. Mas eu 
estava de cabeça quente e aí, quando vi ela no colégio, voltei, fui no 
mercado próximo ao colégio, comprei uma faca e fui lá e fiz o que fiz. 
Ela (esposa) ficou 20 dias no hospital, não morreu na hora, ficou 
sofrendo 20 dias. Tinha que operar do estômago, mas teve uma 
infecção e ela não resistiu. É uma cena que não consigo me 
esquecer, não consigo tirar da minha cabeça. Peço a Deus todo dia 
para tirar da cabeça e para me tirar daqui, porque não vou aguentar 
muito tempo. Estou sofrendo muito, estou com depressão, à base de 
medicamento para dormir. A cena não sai da minha cabeça, isso 
aqui é um inferno. Não vou sobreviver para ver meu filho, cuidar 
dele... [choro]... Meu filho gosta de mim, precisa de mim. (IL-20) 

 

A narrativa desse idoso traz à discussão os inúmeros casos de violência no 

Brasil que têm como fim a morte da mulher (BARUFALDI et al., 2017), algo que 

inquieta a sociedade e nos faz também questionar os porquês da permanência da 

violência da mulher no Brasil. Acosta et al. (2015, p. 123) destaca que ―a 

naturalização do poder masculino sobre o corpo e as escolhas da mulher, fruto dos 

estereótipos culturais, tem servido para legitimar a prática da violência doméstica‖; 

                                                 
2
 “[...] patriarcalismo a situação na qual, dentro de uma associação, na maioria das vezes fundamentalmente 

econômica e familiar, a dominação é exercida (normalmente) por uma só pessoa, de acordo com determinadas 

regras hereditárias fixas” (WEBER, 1964, p.184). 



112 

 

assim como esses autores, entendemos também que esse pode ser um dos motivos 

para a perpetuação da violência. 

Coadunamos ainda com Queiroz e Cunha (2017, p. 47) quando afirmam que 

―é intrigante constatar a permanência de mulheres em situação de violência 

doméstica, apesar das garantias legais e das possibilidades de autonomia social e 

independência econômica adquiridas nas últimas décadas‖. Isso fez as autoras 

supracitadas, de forma brilhante, analisarem essa questão por meio da memória, 

salientando que, mesmo com as rupturas históricas, a memória tem sido alimentada 

com tradições e visões de mundo que, aparentemente, poderiam ter ficado para trás, 

mas que são sustentadas e comunicadas pelos grupos sociais. As relações 

conjugais marcadas pelo domínio masculino ainda são muito calcadas em princípios 

patriarcais e ―resistentes, por parte de setores da sociedade, em aceitar mudanças e 

romper padrões, como a dominação masculina na relação conjugal‖ (QUEIROZ; 

CUNHA, 2017, p. 48). 

A seguir apresentaremos os crimes cometidos por idosos, mas agora voltados 

à violência sexual contra vulneráveis, nas quais, mais uma vez, a mulher enquanto 

menina, criança é vítima, conforme poderá ser visto nas narrativas abaixo. 

 

Me separei da minha mulher e caí na vida. Praticamente, fiz uma 
balada na minha casa. O homem necessita de mulher, meu vício era 
bebida e mulher. A gente bebe, fica cheio de ousadia e começa a 
mexer com mulher nova. Achei uma mulher nova de 22 anos, e esta 
mulher era da vida e enchia de mulher nova na minha casa. Mas 
nunca sabia que era tão nova. Elas diziam que tinha mais de dezoito 
anos. Mas, por conta da bebida, nem reparava tanto para isso. A 
minha amante que colocou as meninas em minha casa. A polícia foi 
na minha casa buscar as meninas e disse que elas tinham 10 e 11 
anos, que elas eram de menor, e aí fui preso. Nunca tinha mexido 
com menina de menor, foi a minha namorada que colocou elas na 
minha casa. (IE-11) 

 
Fui preso por estupro de menor, um menino, filho do meu irmão, meu 
sobrinho de 12 anos. O que aconteceu foi que fui bater nele, porque 
ele não queria ir para a escola, só queria ficar vagabundando, e aí o 
rapaz que morava perto, meu vizinho que denunciou. (IE-13) 

 
Coisas de política, porque eu não votei, aí me arrumaram um 
embargo lá e me botou aqui. Eles me acusaram de levar a menina 
para algum lugar, de alisar a menina, uma menina de 10 anos que eu 
levava para escola junto com minha filha. (IE-14) 
 
O fato que me trouxe aqui foi ciúme, inveja, armaram para mim. Eu 
tive um relacionamento com minha cunhada e depois casei com 
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minha esposa. Minha cunhada teve uma filha, e, depois de anos, a 
menina já com mais de 20 anos, ela veio me acusar de abusar 
sexualmente da filha dela quando criança... Uma menina que tinha 
como uma sobrinha. Nunca toquei nela... Reuniram com o juiz, que 
inclusive era namorado da menina que hoje já é uma mulher. (IE-09) 
 
 
Eu sou separado, né? Fui casado, mas me separei da minha mulher. 
Eu era pedreiro, e aí, um dia, uns amigos da construção me chamou 
para pegar uma moça lá que ficava oferecendo para a gente, 
querendo um dinheiro. Foram oito, mas só eu levei a culpa, porque 
só achou esperma meu no corpo dela. Foram oito tocando nela, 
pegando... Não teve estupro, não cheguei a penetrar, mas aí ela 
apareceu grávida e disse que o filho era meu, e deu no DNA que era 
meu mesmo. Nem conheço a criança porque fui preso. Mas de uma 
coisa eu tenho certeza: eu e ninguém, nunca houve penetração, a 
gente só fazia umas brincadeiras e dava um dinheirinho para ela. (IE-
25) 

Os crimes sexuais contra vulneráveis são considerados crimes hediondos e 

podem estar relacionados a um ou até quatro artigos do CP brasileiro, a saber: 

 

Art. 2017-A, o qual é definido como: Ter conjunção carnal ou praticar 
outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena de 
reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. § 3.º Se a conduta resulta 
lesão de natureza grave: Pena – reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) 
anos.   
Art. 218. Induzir alguém de menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a 
lascívia de outrem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (anos).  
Art. 2018 – A. Praticar na presença de alguém menor de 14 (catorze) 
anos, ou induzi-lo a presenciar ato libidinoso, a fim de satisfazer a 
lascívia de outrem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 
Art. 2018 – B. Submeter, induzir, ou atrair à prostituição ou outra 
forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou 
que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar 
que a abandone: Pena – reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. § 1.º 
Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, 
aplica-se também multa. (BRASIL, 2017).   

 
 

Observamos na citação acima mencionada que algumas das tipificações 

relatadas são decorrentes de ações que independem do contato físico do autor com 

a criança para se ter consumado o crime, como, por exemplo, a indução de menor 

de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, prevista no art. 218 do Código Penal. 

Essa realidade só foi possível após a publicação da Lei nº 12.015/2009, uma vez 

que promove uma grande reformulação nos dispositivos do Código Penal no que 

tange aos crimes sexuais. 
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Os crimes sexuais que têm como vítima uma pessoa vulnerável, de uma 

maneira geral, despertam repúdio e ódio na sociedade. Essa realidade não é 

destoante dentro da prisão, pois foi percebido na prática que o tratamento para 

esses homens era diferente em comparação aos demais que estavam enquadrados 

em outros artigos. Percebemos que nas UP onde ocorreram a pesquisa, os homens 

que cometiam crimes sexuais, em especial o de vulneráveis, ficavam em celas 

destinadas à triagem, já que não existia uma cela específica para esses homens; 

cela esta que serviria apenas de passagem para todos que ali chegavam, para, 

posteriormente, irem para as definitivas, e que os enquadravam. Todavia, segundo 

os agentes penitenciários, não teria como tirá-los dali, pois senão poderiam ser 

espancados e facilmente ir a óbito, tendo em vista que esse tipo de crime era 

inaceitável para os outros presos. 

Vale salientar que, apesar de o crime sexual contra criança ser assim 

considerado apenas recentemente, tendo em vista que até o século XIX havia uma 

certa normalidade para esse fato (CASTRO; SILVA, 2015), o ato de cometer um 

crime sexual contra menores de 14 anos na nossa realidade tem perpetuado na 

memória como inaceitável. Além disso, foi possível perceber que, conforme relatos 

dos agentes penitenciários, os outros presos associam-no à lembrança da esposa, 

dos filhos/filhas e das mães e acreditam ser inadmissível um tipo de crime como 

esse; sem contar que esse fato está relacionado a uma questão de gênero, na qual 

o homem que comete um tipo de crime como o sexual, para os demais detentos, 

―não é considerado um macho‖, como assim diziam os depoentes frente aos nossos 

questionamentos.  

Outro ponto interessante a se destacar é que na UP1 e na UP3, a ala da 

triagem mais parecia um módulo de idosos, isso porque, infelizmente, a maioria ali 

estava por ter cometido algum tipo de crime sexual ou de violência contra a mulher.  

Em uma conversa com um idoso, ele nos relatou que, quando chegou à UP, foi 

levado para o módulo que tinha pessoas condenadas a crimes enquadrados no Art. 

122, aquele de homicídio qualificado, mas, pelo fato de ter dito que era inocente, ele 

foi espancado pelos colegas de cela, e estes começaram a chamá-lo de ―frutinha‖, 

assim dito por ele, dizendo que todos pensaram que, por ser idoso, ele havia 

cometido algum crime de natureza sexual. Assim, depreendemos que, dentro das 

UP, existe uma RS sobre os homens idosos que cometem crimes sexuais.  
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A problemática anunciada tem sido uma realidade nas UP em todo o Brasil, 

pois o número de casos de crimes sexuais em que o culpado é um idoso tem 

aumentado e tem se tornado uma realidade triste e impensável até para os 

pesquisadores do envelhecimento. É por esse fato que, ainda na Introdução dessa 

tese, ao anunciarmos a problemática chamamos a atenção para o estranhamento da 

sociedade como um todo ao pensar em um idoso envolvido em crimes. Todavia, não 

há como fugir de uma realidade que tem sido cada vez mais noticiada em jornais e 

estampadas em blogs. Precisamos sim, enquanto pesquisadores, seja da saúde, do 

direito, das áreas das ciências sociais, começar a investigar as causas desses fatos 

para possibilitar subsídios para modificações dessa realidade. 

Oliveira (2013), em uma pesquisa de mestrado, investigou os tipos de crimes 

cometidos por idosos e chegou à conclusão de que o principal era, justamente, o 

aqui encontrado. A pesquisadora, então, questionou o porquê de idosos terem 

cometido tantos crimes sexuais, em especial, em vulnerável. Essa relata que não 

existem pesquisas específicas que retratem esse tema, mas que só encontrou 

alguns dados explicativos na Psicologia. 

 

Para a psicologia alguns indivíduos conforme ficam mais idosos 
começam a apresentar posturas infantis especialmente no que se 
refere à vergonha e ao asco, e inclusive sua libido regressa a etapas 
pré-genitais do desenvolvimento e às vezes se expressa de maneira 
inadequada, na forma de erotismo anal, voyeurismo, exibicionismo e 
tendência à masturbação (OLIVEIRA, 2013, p. 15).  

 

De acordo com a citação acima descrita e as conclusões de Oliveira (2013), 

não há ainda na literatura uma consistência científica que explique tais atos de 

pessoas idosas. Dessa forma, como aqui neste estudo não é nosso foco discutir o 

porquê dos crimes cometidos, mas, sim, analisar as memórias desses idosos 

encarcerados, não nos ateremos a entrar nesse campo, pois acreditamos ser um 

tanto complexo e que requer um outro amplo estudo. Entretanto, chamamos a 

atenção para uma realidade em que está inserido um indivíduo que já apresenta 

uma idade avançada e que se encontra em um contexto social que em nada o 

permite ter uma qualidade de vida minimamente adequada.  

Outro crime cometido por idosos que foi rememorado refere-se ao tráfico, o 

qual, para a maioria, foi iniciado com o uso de drogas. O uso de substâncias 

psicoativas por idosos tem aumentado no Brasil, sendo o álcool a droga mais 
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comum, mas outras têm sido frequentemente utilizadas, como o abuso de 

medicamentos e de substâncias ilícitas, dentre as quais se destacam a maconha e a 

cocaína (PILLON et al., 2010). Todavia, os estudos científicos são exíguos, o que 

torna o problema como uma epidemia invisível. A causa dessa limitação de estudos 

pode estar associada à vergonha ou ao medo por parte dos idosos em declarar o 

uso ou, até mesmo, limitações dos profissionais de saúde em investigar melhor os 

casos e/ou visão estereotipada de que só jovens usam drogas (CRUZ et al., 2016).  

Nesse sentido, as memórias dos idosos retratadas nas narrativas abaixo 

chamam a atenção para essa problemática, que começou a ser apresentada 

anteriormente, quando foi relatado por alguns idosos o uso de álcool, corroborando 

os estudos supracitados. Já nos trechos que se seguem, alguns idosos relataram a 

vivência com a droga desde a juventude e que ela foi o estopim para, 

posteriormente, envolverem-se com o tráfico. 

  
Eu estava em casa e veio me prender por conta da maconha... 
Comecei como usuário, mas depois precisei vender. A droga 
estragou a minha vida. A droga não leva a gente para a frente.  
Comecei a usar droga com 15 anos. Usei maconha. Nunca maltratei 
ninguém, nunca matei... Meu problema foi a droga. (IE-05) 
 
Vendi um crack sem saber direito o que estava fazendo e fui preso 
com droga. Minha vida era trabalhando, mas um dia um cara veio no 
meu comércio e falou assim: vende essa droga, moço, para sua vida 
melhorar, mas só fez piorar. (IE-07) 

 
Foi a droga que me trouxe para a prisão, eu usava, eu compartilhava, 
eu vendia. Sempre me pergunto porque estou aqui. (IE-24) 
 
Eu usei maconha quando era rapazinho, depois parei. Foi lá na roça, 
meu patrão me ofereceu, disse para eu experimentar porque era 
bom. Comecei usando, mas aí, um dia, me ofereceram para vender. 
(IE-07) 
 
A droga na minha vida foi uma destruição total, acabou com a minha 
vida. Perdi minha vida, trabalhava para ter a droga, perdi família, 
perdi amigos. Usei maconha, usei cocaína, além disso, bebia 
demais. (IE-26) 
 
 

Ao analisarmos as narrativas, foi possível perceber os efeitos das drogas na 

vida desses idosos, sejam eles econômicos, sociais ou físicos. Quando se trata das 

questões físicas, é pertinente mencionar que todos esses idosos encontravam-se 

extremamente debilitados, magros e com inúmeras patologias, entre elas, a 

tuberculose, como poderá ser visto na próxima seção.  
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A maioria dos idosos iniciou o uso de drogas enquanto jovens e, como 

consequência, certamente abandonaram os estudos, tiveram problemas familiares, 

sociais e no trabalho, bem como de ordem física. Além dessas consequências, 

conforme alguns relataram, houve o envolvimento com o tráfico, sendo assim 

enquadrados no Art. 33 da lei 11.343/06 (BRASIL, 2006).  

 

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, 
adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, 
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar: 
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

 

 Ressaltamos que entre os idosos que relataram uso de drogas desde jovens 

e, concomitantemente, o envolvimento no tráfico, dois eram reincidentes, ou seja, já 

foram presos anteriormente pelos mesmos artigos, sendo que um deles envelheceu 

na prisão, tendo entrado aos 59 anos e se encontra com mais de 70 anos. Sendo 

que na verdade, a pena desse idoso foi mais de 20 anos devido a outros crimes, 

além de tráfico de drogas.  

 Outros crimes emergiram nos relatos dos idosos, entre eles, o homicídio, 

roubo, falsidade ideológica, estelionato, conforme podem ser vistos a seguir:  

 
Já fui preso duas vezes por causa da mesma coisa, porque roubei 
caminhão. A pessoa fica com ganância das coisas, querer ter as 
coisas de qualquer jeito. (IE-15) 

 
Peguei minha mulher na cama com um amante. Não briguei, não fiz 
nada, só pedi a separação. Logo depois deste acontecido, meu sogro 
apareceu morto... Ele tinha muitos bens, e minha esposa me acusou 
de matar meu sogro. Jamais ia fazer isso, sempre gostei dele. Quem 
deve ter matado ele foi ela e o amante para ficar com o dinheiro dele. 
O amante era mais novo e só queria vida boa. Tanto é que depois 
eles foram embora para São Paulo com o todo dinheiro do meu 
sogro. (IE-10) 
 
Fui preso porque tinha um pedaço de terra, e aí envolveu muita 
gente tomando a terra. Aí o moço me aleijou, bateu em minha 
mulher, quebrou minha casa toda... Aí, outra vez, ele foi em minha 
casa e eu matei. (IE-06) 
 
Dava queixa de mim na justiça. Na hora, eu achei e matei. (IE-08) 
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Aquela juíza mandou me prender, alegando que me passei por 
advogada, mas eu nunca me passei como advogada, nunca enganei 
ninguém, só orientava as pessoas quanto às legalidades. Sou 
formada em direito, só não sou advogada porque não deu tempo 
realizar a prova da OAB, pois os meus documentos foram roubados. 
(IE-19) 

 

Destacamos que os crimes cometidos por idosos e, consequentemente, a 

prisão ainda têm sido algo velado, não somente na literatura científica, mas também 

em noticiários. Quando se trata da sociedade como um todo, essa realidade é ainda 

mais ignorada, o que torna o problema mais complicado, uma vez que intervenções 

só são pensadas quando a sua ampla divulgação e exploração ocorrem. Sendo 

assim, mais uma vez, relatamos e ratificamos a importância desse objeto de estudo, 

tendo em vista todas as complexidades envolvidas.  

Poderíamos nos perguntar o que tem levado tantos idosos a cometerem 

crimes, porém acreditamos ser uma pergunta um tanto difícil de responder, pois o 

que há por enquanto são suposições de alguns estudiosos e pesquisadores sociais 

de outros países, os quais acreditam ter relação com o aumento da longevidade no 

mundo, com as questões interpessoais, sociais, políticas e econômicas, assim como 

os problemas de saúde mental (BERGER, 2018).  

Frente a tantos crimes relatados e rememorados pelos idosos, emergiram 

aqueles que preferiram esquecer das memórias do crime e relatar a inocência. Não 

nos cabe duvidar dos momentos de memórias descritas e revividas, mas apresentar 

e analisar os relatos. Além disso, é pertinente relatar que, frente à 

convencionalização, as memórias sobre o crime postas pelos indivíduos 

participantes deste estudo podem permanecer intactas, ser transformadas ou, ainda, 

ser esquecidas (BARTLETT, 1995). 

Nesse sentido, será possível observar que a maioria dos participantes do 

estudo que rememoraram a inocência fizeram-no relacionando-a aos crimes sexuais, 

talvez pelo fato de ser esse um crime inaceitável pela sociedade e/ou que, de 

alguma forma, trouxe tristeza para eles ao relatarem, o que provoca uma vontade 

constante de esquecimento. Os momentos de rememoração sobre os crimes, 

especialmente os sexuais, foram os que mais provocaram tristeza e vergonha e 

demonstram a dificuldade de recordar o momento.  

 
Eu fui acusado de uma coisa que eu não fiz. Me acusaram de 
molestar a sobrinha de minha companheira de sete anos, e a polícia 
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me prendeu. Disse que eu fiz uma coisa com ela que não fiz. Nunca 
tive relação com ela. Me culparam porque eu bebia cachaça, 
aproveitaram e me culparam. (IE-28) 
 
Não gosto muito de lembrar o que aconteceu, me dói muito, não fiz o 
que disseram que eu fiz, sou inocente. Nunca fiz mal a ninguém. 
Nunca que ia fazer um mal para uma menina, quanto mais para um 
menino. Só estava masturbando, e o menino ficava sempre por lá. 
(IE-29) 

 
Foi coisa que eu não fiz, foi uma armação que o prefeito fez para 
mim. Quando me prendeu, eu estava trabalhando, tomei até um 
susto. Estou aqui sofrendo por uma coisa que eu não mereço. (IE-02) 
 
Olha, esta prisão minha só tem uma pessoa que sabe se eu devo ou 
não... Aquela pessoa lá de cima... Se eu devo ou não, mas aqui 
embaixo na sociedade, e essa justiça... Uma pessoa levou o nome 
de pedofilia, acha que o cara praticou, mas não sabe como isso 
ocorreu. A sociedade mesmo toda quase chegou a justiça dizer qual 
foi o meu procedimento, mas para não virar tumulto não foram, mas 
foi caso para levantar dinheiro de mim. Fizeram um plano, uma 
armação para levantar dinheiro de mim. Aplicaram um golpe e 
levaram meu nome. Demorou quase um mês a delegada me 
chamando e eu demorei de atender e devido ao conhecimento que 
eu tinha com ela. Ela sabia que eu viajava muito, e aí, quando foi um 
dia, eu liguei para ela e ela me disse... Vem aqui que eu preciso falar 
com o senhor, vem aqui na delegacia que tem uma coisa estranha 
contigo. Aí eu fui, e estava lá quase um quilo de papel. (IE-21)  
 
Me acusaram, me acusaram de uma coisa que não fiz. Juntaram 
para me acusar, e eu não consegui provar o contrário e estou aqui. 
Não quero nem falar sobre isso, porque me dói muito. (IE-22) 

 
 Fizeram uma armação para mim. Fui defender meu filho. (IE-12) 

 
 

Essa negação do passado pode ser um ato voluntário ou mesmo involuntário 

da memória (HALBWACHS, 2013) desses indivíduos, que podem ser caracterizados 

pela fuga do crime e da realidade objetiva na qual estão inseridos. Para tanto, ao 

buscarem esquecer o momento da prisão ou o que levou a ela, de certa forma, 

esses indivíduos não querem dar um significado (BARTLETT, 1995) para ele. 

 

5.1.3.2. Sobre a violência na prisão 

 
 
 Apesar de apenas dois idosos rememorarem momentos de violência na 

prisão de forma direta, ao longo dessa seção, podem ser vistas várias formas de 
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violência, porém aqui selecionamos apenas três que se caracterizam como a 

violência física ou mesmo a ameaça para que ela ocorra. 

 

Muito triste estar aqui na prisão. Sofri muito quando cheguei aqui. 
Hoje estou aqui com a benção de Deus para aguentar isso aqui. A 
polícia me trouxe para aqui sem eu entender nada... Me jogou na 
cela cheia. Os caras me cacetaram, fizeram muito mal para mim, 
quase morro. Aí me trouxe para cá, e aí os colegas daqui que me 
cuidaram. Nunca mais voltei para lá e nem quero voltar. Fico aqui o 
dia todo trabalhando, limpando, varrendo, passando pano como a 
senhora viu. (IE-29) 

 
Quando eu fui transferido para cá, me colocaram lá no outro 
pavilhão, não estava na triagem. Me colocaram lá junto com 
criminosos da pesada. Só porque eu disse que era inocente, que não 
matei ninguém, eles acharam que eu tinha cometido um outro crime, 
me chamaram de mulherzinha. Me bateram muito, quase morro. Até 
hoje tem consequências da surra. Sinto muita dor no estômago. (IE-
10) 
 
Percebo que aqui a principal violência contra nós é o preconceito 
pelo crime que a gente cometeu. Os policiais ficaram até com pena 
de mim. Estou muito fraco, mas, aqui dentro, se não proteger a gente 
aqui na triagem, a gente, que é fraco, morre. (IE-03) 
 

 

Segundo Machado (2013), o ambiente da prisão é propício à violência física, 

a qual pode ser sob forma de torturas e assassinatos ou como forma punitiva em 

desrespeito aos mínimos direitos dos presos. A violência física, assim como 

qualquer outro tipo de violência, infringe os direitos humanos e demonstra a 

fragilidade da legislação brasileira (GOMES; KÖLLING; BALBINOT, 2015). 

Os direitos humanos, como já descritos na seção dois dessa tese, são os 

direitos fundamentais que a pessoa humana tem, entre eles, o direito à vida, à 

alimentação, à saúde, à moradia e à educação (BRASIL, 1988). Todavia, devido não 

só à violência física, mas à psicológica e àquela que infringe o que é definido por lei, 

dificilmente esses direitos serão cumpridos dada a forma que o sistema carcerário 

no Brasil encontra-se, uma vez que ele tem sido um intensificador dessa violência 

(MACHADO, 2013; GOMES; KÖLLING; BALBINOT, 2015; ANDRADE; FERREIRA, 

2015). 
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5.1.3.3. Sobre o convívio e as relações entre os presos 

 
 
 Percebemos que a prisão tem efeitos diferentes para as pessoas. Alguns, 

mesmo passando por sofrimento, saudade e dor, ficam à vontade na prisão, 

conseguem rir, conversar com os colegas de cela e com os agentes penitenciários. 

Já outros ficam sucumbidos na solidão, no desespero, no medo e no afastamento 

das relações interpessoais e se utilizam da prisão para pensar na vida e repensar o 

que fizeram. 

 

A prisão é um inferno, mas de tudo na vida a gente tira proveito. (IE-
09) 
 
Prisão para mim é um lugar de meditação. (IE-04) 
 
Precisamos retirar algo daqui, quando sair daqui. A gente tira 
proveito do que é ruim também, leva saberes deste lugar. (IE-09) 
 
Um lugar desse aqui serve para refletir. Aqui a gente vê que o mundo 
lá fora não é como imaginava. Aqui dentro da prisão, a gente tem 
tempo de pensar e aí a gente percebe como o mundo é realmente. 
(IE-10) 
 
 

Apesar da diferença de adaptação na prisão, seja para aqueles que se 

―acostumaram‖ ou que ainda não, a relação entre eles é inevitável, com a qual é 

preciso aprender a conviver. De acordo com as narrativas dos participantes, eles 

procuram ter uma boa relação com todos e relatam que, por estarem em um módulo 

mais tranquilo ou em uma triagem, não têm muitos problemas, mas que precisam ter 

respeito para conviver em um lugar como a prisão. Ao que parece, existe uma 

memória dentro da prisão que é transmitida entre os presos, a de que o respeito 

deve ser a conduta no ambiente prisional para que um indivíduo consiga conviver de 

modo mais pacífico.   

 

Sempre tive uma boa relação com os meus colegas de cela e com 
todos aqui. Divido a cela com 12 pessoas. Todo mundo tem amizade. 
Sempre fui sossegado e nunca me comportei mal. (IE-05) 
 
Minha relação com os outros presos é boa, eu respeito eles, e eles 
me respeitam, e todos me tratam bem. (IE-07) 
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A minha conduta aqui é respeitar e ajudar os outros. Como tenho 
mais instrução, ajudo meus colegas de cela em muita coisa. Tenho 
uma boa relação com todos, é muito tranquilo. Nunca pensei em 
estar num lugar desse aqui, mas, como eu estou, preciso aprender a 
conviver. (IE-09) 
 
Eu tenho uma relação boa com todos e dou até conselho. (IE-12) 
 
A relação com os colegas aqui é boa, eles me ajudam muito. (IE-13) 
  
Aqui eu respeito todo mundo, e todo mundo me respeita, apesar de 
ter gente de todo tipo aqui. A gente respeita, ajuda, somos 
companheiros, damos um sabãozinho, fortalecemos quem não 
recebe visita. (IE-14) 
 
A relação com todos aqui é muito boa, respeito todo mundo, e todo 
mundo me respeita. (IE-15) 
 
Me relaciono bem com os meus colegas de cela e com todos que eu 
convivo aqui. Da mesma forma que tento ajudar um, tento ajudar 
outro, seja ele novo ou mais velho como eu. Procuro respeitar todos 
para ter um bom convívio. O módulo que a gente está aqui é muito 
tranquilo. Aqui fica o povo mais tranquilo, ou aqueles que apanharam 
nos outros módulos, ou que estão muito doentes. A gente recebe 
bem a todos, por isso que aqui só anda cheio. (IE-22) 

 
Aqui ninguém me bole não. A minha menina traz meu dinheiro, aí eu 
tomo café, ajudo os meninos pagar umas coisas para eles. Aqui eu 
proso, brinco com todo mundo, mais pessoas da mesma idade 
minha. O negócio aqui é ter respeito, não dar piada em ninguém. 
Aqui tem que saber conversar, porque a gente não sabe com quem 
está lidando. (IE-23) 
  
Consigo manter uma relação boa com todos aqui, tanto os colegas 
de cela como os funcionários, fico o dia todo solto aqui como a 
senhora pode ver, trabalhando, e me dou bem com todos. À 
tardezinha, vou para a cela e lá fico conversando até a hora de 
dormir. Fico na triagem mesmo, não desci ainda e nem quero descer, 
me dou bem aqui. (IE-25) 

 
 

Todavia, percebemos que, mesmo diante do convívio pacífico descrito, existe 

uma preocupação com o ambiente no que se refere às relações e à dificuldade de 

adaptação. 

 
Viver com gente de todo tipo não é fácil. Fico muito preocupado. (IE-
10). 
 

 

 De fato, foi notório, ao caminharmos pelas UP e conversarmos com alguns 

idosos encarcerados, que muitos agiam como se não estivessem ali, viviam 
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submersos em um mundo que não era o de todos, isolados dentro deles mesmos. 

Talvez isso possa ser caracterizado como uma válvula de escape ou mesmo uma 

forma de manter a sobriedade.   

 
 
5.1.3.4. Sobre os grupos para idosos na prisão  

 
 
 O equilíbrio é uma das formas de condução, a qual um indivíduo, quando 

entra na prisão, precisa adquirir, tendo em vista que esse é um lugar onde ninguém 

gostaria de estar, por ser inóspito, muitas vezes, inabitável e que, por si só, é 

provocador de preconceitos dentro da sociedade. Nesse entendimento, coadunamos 

com Sequeira (2005) quando relata a visão da prisão por meio de memórias de 

pessoas encarceradas. Em toda a sensibilidade da escrita por ela realizada, define a 

sensação que sentimos ao nos adentrarmos nas três UP, bem como percebemos a 

imagem do ambiente prisional delineada nas memórias dos idosos no decorrer 

dessa categoria.  

 

A prisão tem uma muralha, tudo é cinza e opressivo; mesmo quando 
estamos no pátio, nem notamos o azul do céu, tudo continua cinza. 
Imagine um grande pátio de duzentos passos de comprimento e 
cento e cinquenta de largura, um retângulo irregular, em volta dos 
muros e portões. De um lado do portão, a liberdade luminosa; de 
outro, uma vida fantasma. Leis, hábitos especiais, uma casa morta-
viva, lugar sombrio, vida de um lado, fantasmas de outro.  
Dentro da prisão, não temos o controle sobre o ir e vir; na verdade, 
nem sobre a nossa própria vida. Temos portões e guardas; muitos 
portões e guardas; estranha a sensação que portões e guardas 
provocam. Percebemos que não mandamos no nosso destino e que 
só entramos e saímos de onde eles querem e quando eles querem. 
Eles nos lembram a cada instante o poder concreto de um homem 
sobre o outro homem, ou melhor, dos pequenos e podres poderes do 
cotidiano desse lugar sombrio.  
Difícil essa vida imposta, visivelmente conflitante, nem sou capaz de 
imaginar, o horror de nunca estar só, nem por um minuto 
(SEQUEIRA, 2005, p.24).  

 

 

Dessa forma, efetivamente, a vida desses indivíduos que se encontram 

reclusos é arrebatada, e suas relações são interrompidas. Viver de forma normal na 

prisão seria uma utopia, mas é justamente por esse fato que meios para amenizar 

essa realidade precisam ser construídos, com o intuito de possibilitar uma vida 
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menos sofrida, com mais humanidade, mesmo diante da realidade descrita por 

Sequeira (2005) na citação acima.  

Concordamos com Marin (2012, p. 147) quando afirma que ―muitas são as 

circunstâncias que levam as pessoas a viver melhor ou pior as diferentes fases da 

vida. No entanto, a velhice parece ser aquela em que os enfrentamentos das 

adversidades impostas pelo cotidiano se tornam mais complexos‖.  

Assim sendo, tendo em vista essa realidade em que os idosos estão inseridos 

e as adversidades que a velhice impõe, os grupos de idosos são possibilidades para 

amenizá-la. Em duas UP, das três que adentramos, existiam esses grupos. Em uma, 

era organizado pelos profissionais da assistência social e da psicologia, e, em outra, 

da psicologia apenas. Percebemos que empenhos individuais têm possibilitado 

alguma humanização dentro da prisão e devem ser seguidos como exemplo.  

No Brasil, os grupos de convivência para idosos são recentes e estão 

atrelados às proposições do Estatuto do idoso (BRASIL, 2003) e às sugestões 

concretas para propostas de ação pela World Health Organization (WHO, 2005). Os 

grupos de convivência têm função social com idosos, possibilitam lazer, promovem 

inter-relacionamento humano e educação social (SALGADO, 2007). Mas podem 

ainda reduzir ―o isolamento, a falta de apoio social, a dificuldade em lidar com o 

próprio processo de envelhecimento, com a morte do cônjuge, o abandono familiar, 

as dificuldades para se manter financeiramente (MARIN, 2012, p.148).  

Segundo os profissionais que lideravam os grupos de idosos na prisão, os 

grupos tinham objetivos, de certo modo, diferentes do que ocorria extramuros do 

sistema carcerário, uma vez que se trata de possibilitar minimamente a garantia de 

direitos de uma forma mais digna e, ao mesmo tempo, permitir que esses indivíduos 

tenham espaço de escuta e de socialização. Como não encontramos estudos que 

relatem a construção desses tipos de grupos em CP, não foi possível apresentar 

outras realidades. O que podemos demonstrar é, a partir das narrativas dos idosos, 

a importância desses grupos para eles.  

 
 
 

A reunião aqui me fortalece, me faz sentir homem de novo. Aguardo 
ansioso para a reunião de 15 em 15 dias, eu e meus colegas. Aqui 
todo mundo quer falar que é idoso só para poder vir participar da 
reunião. Aqui as assistentes sociais e as psicólogas tratam a gente 
bem, trata a gente como ser humano. A reunião também é boa para 
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a gente conversar, encontrar com os colegas, distrair um pouco, e a 
gente marca alguns exames também. (IE-22) 
 
A melhor parte daqui são essas reuniões de idoso. Aqui a gente pode 
conversar com a assistente social sem o agente. Eles não ficam aqui 
dentro, e aí a gente conversa melhor com elas. Elas aqui são muito 
boas para a gente, liga para as famílias, e aí a gente vai lá em cima 
falar com a família. Elas fazem aqui muita coisa boa. (IE-25) 
 
Fiquei feliz de ver a senhora aqui de novo. Muito bom ter gente 
instruída conversando com nós. Ver gente nova. A gente fica sem ver 
o mundo lá fora. Por isso que digo para a assistente social que gosto 
muito do grupo. Ela faz o encontro do grupo, e tem lanche também, a 
gente consegue até rir aqui. (IE-29) 

 
Para mim, a melhor parte daqui é essa reunião, fico feliz demais de 
estar aqui. Aqui elas respeitam a gente, e a gente respeita muito 
elas. Eu reclamo muito, sou assim mesmo, mas gosto muito de estar 
aqui. Aqui nós somos ouvidos, e elas tentam fazer o melhor que 
pode por nós. Ninguém mais faz nada por nós. Aqui não tem médico 
há meses, e nós fica aqui à mercê, só contamos com elas. (IE-11) 
 
Eu não lamento de estar aqui, porque daqui vou tirar muito proveito, 
de alguma coisa eu tiro proveito. As reuniões aqui são muito 
significantes para mim e para todos, nos faz repensar atitudes que lá 
fora não tinha nem tempo para pensar. Já estamos no terceiro 
encontro, e a psicóloga traz muita coisa boa para nós, muita reflexão. 
(IE-09) 
 
Vou até sentir saudade desse momento da reunião. Não dá prisão, 
mas da reunião e da psicóloga, sim. (IE-10) 
 
Estas mulheres para a gente aqui é tudo, se não fosse elas, não sei 
o que seria da gente. Estou aqui muito mal, todo inchado, e elas que 
tentam ajudar nessa reunião, mas sei que não depende delas ter 
médico aqui.  
(IE-26) 
 

 

As narrativas dos idosos possibilitam perceber o quanto o grupo realizado nas 

duas UP é importante para os idosos e como fortalece e permite encarar a prisão 

com mais leveza. Além desses relatos por meio das entrevistas, podemos perceber 

na vivência a empolgação no momento em que eram chamados para a reunião. Era 

uma unanimidade o prazer, a alegria, o envolvimento e a gratidão por estarem na 

reunião. Além disso, há de se destacar o papel das profissionais envolvidas no 

grupo, um trabalho de dedicação e de desprendimento, mesmo diante de tantos 

entraves.    

 



126 

 

5.1.3.5. Sobre a religião nas prisões  

 
 
 Frente a tantos problemas já descritos até aqui no que se refere ao ambiente 

prisional e aos mais diversos estudos (ONOFRE, 2006; MINAYO, 2015; QUIROGA, 

2012; MANSOOR, et al., 2015) que também apresentam a problemática, pensar a 

ressocialização pode ser algo distante, tendo em vista que o Estado não consegue 

controlar a população carcerária e não possibilita ao egresso a reinserção na 

sociedade. Além disso, na prisão, não são garantidos bens materiais básicos, como 

água, sabonete e papel higiênico e assistência de saúde, e a estrutura é 

extremamente desfavorável para uma vida com dignidade humana (NOVAES, 2012). 

Nesse sentido, indubitavelmente, é possível afirmar que a ressocialização no Brasil 

tem fracassado.  

Frente a essa realidade, a religião adentra-se nas prisões acolhendo, 

perdoando, transformando a realidade social, controlando motins e convertendo os 

indivíduos para recuperar espíritos, enquanto a prisão foi pensada para punir e criar 

algumas mínimas condições para recuperar cidadãos (QUIROGA, 2012). A religião é 

transmitida e permanece, por meio de uma memória coletiva/social; a fé é 

revitalizada e revivida pelas cerimônias e acontecimentos religiosos, mas isso só 

ocorre porque a reconstrução do passado religioso, vivido e experimentado, decorre 

da influência do grupo (HALBWACHS, 2013). O grupo aqui descrito é aquele de 

religiosos, seja de qual for a religião que adentra as UP e leva a memória da fé e a 

salvação para aqueles ―pecadores‖. 

A religião é histórica e está inserida em todas as nações do mundo, é algo 

que a maioria dos indivíduos já experimentou alguma vez, mesmo que 

superficialmente. Isso porque a religião está relacionada à tradição e a memórias de 

família (HALBWACHS, 2004). Talvez por esse fato, mesmo que ocorram quaisquer 

mudanças em um país, a religião permanece, o que pode ocorrer são mudanças dos 

tipos de religião que estão em ascensão, e, mesmo assim, podemos dizer que são 

mudanças difíceis de ocorrer. 

Frente a essa realidade, para a legislação, não poderia ser diferente. No 

Brasil, tanto a Constituição Federal como a Lei n. 7.210/1984 apresentam a 

legalidade da religião nas prisões. O Art. 5º caput, inciso VII da Constituição Federal, 

define que indivíduos que se encontram presos devem ter direito à liberdade 
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religiosa, bem como à prestação da assistência religiosa (BRASIL, 1988).  Também 

a Lei n. 7.210/1984 garante em seu Art. 24 a assistência religiosa e com liberdade 

de culto, mas define que nenhum preso deverá ser obrigado a participar de atividade 

religiosa, mas que aqueles que desejam participar terão direito, e haverá local 

apropriado (BRASIL, 1984). 

 Devido ao fato de a inserção da religião ser definida em lei e a ressocialização 

promovida pelo Estado não estar sendo efetivada como deveria, a religião toma 

força, cresce e tem demonstrado resultados positivos concretos, mesmo diante de 

críticas e polêmicas estabelecidas (NOVAES, 2012; MINAYO, 2015). Estudos têm 

demonstrado que pessoas que se envolvem em religião dentro das prisões 

reinserem-se na sociedade mais facilmente, têm um bom comportamento na prisão, 

além de terem o tempo reduzido, pois são indivíduos que procuram estar envolvidos 

na educação e no trabalho (LOBO, 2012; QUIROGA, 2012; NASCIMENTO, 2012).  

Nas três UP em que realizamos a pesquisa, a presença da religião não foi 

diferente. Muitos depoimentos demonstraram o seu comparecimento contínuo e a 

efetividade de ações para busca de ―salvação‖ e consequente reinserção daqueles 

indivíduos em sociedade. Os relatos apresentados abaixo demonstram essa 

realidade: 

 

É a religião que está me salvando aqui. Tenho fé que vou sair dessa. 
Me converti aqui dentro, hoje sou evangélico. (IE-24) 
 
Quando eu sair daqui, vou pagar uma promessa. (IE-7) 
 
Aqui dentro, eu me apoio na religião, sou evangélico e participo dos 
cultos, agora há pouco mesmo, estava em um culto. Estar em um 
culto é um momento especial, separado para Deus, que a gente 
consegue esquecer mais os problemas... Pedi para Deus por toda a 
família, para cuidar da vida da gente. (IE-20) 
 
O culto aqui que me sustenta. Sofri muito aqui até ser colocado em 
outro módulo e conhecer Jesus. Participo dos cultos, escuto a bíblia, 
porque não sei ler. Fico o dia todo aqui em cima e só vou lá para 
baixo dormir. (IE-29) 
 
Oro todos os dias, clamando a Deus para me perdoar por ter 
envolvido com mulher. Me arrependi. Hoje sou outro homem, sou 
temente a Deus. Leio a Bíblia todos os dias e, quando tem o culto, eu 
estou lá. Gosto muito de cantar no culto. Quando vem gente de lá de 
fora para o culto, é melhor ainda. (IE-11) 

 
Represento a igreja aqui. Organizo os cultos para o pastor. Aqui 
dentro da prisão, levo a palavra de Deus para todos. Sou evangélico, 
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sigo as palavras de Deus e levo para todos que chegam aqui e que 
aceitam. Eu já era evangélico lá fora, mas aqui a minha religião só 
fortaleceu. Hoje sou muito mais religioso do que era lá fora. Falar 
com Deus e de Deus é muito importante. É Ele que me fortalece e 
que me faz viver aqui dentro com mais tranquilidade, porque este 
lugar aqui não é bom não. (IE-22) 
 
Hoje sou evangélico. Sou feliz aqui ainda porque tenho Deus na 
minha vida. É Ele que está me deixando vivo, porque estou muito 
doente. (IE-26) 
 
Deus me fortalece aqui dentro, sou evangélico e participo do culto. 
Sei que isso aqui é passageiro, e Deus me mostra isso. (IE-21) 
 
Eu sou católico, sempre fui, eu e minha mulher. Deus que me ajuda 
aqui. Tenho fé em Deus que vou sair daqui e cuidar do meu câncer. 
(IE-04) 

 

 
 Como pode ser visto nas narrativas acima descritas, duas religiões cristãs 

estão predominantemente presentes nas três UP em que realizamos o estudo, com 

destaque para a religião evangélica. Neste presente estudo, todos os 31 idosos 

declararam praticar alguma religião, sendo a evangélica a maioria, seguida da 

católica. O estudo de Minayo (2015) realizado em presídios do Rio de Janeiro 

demonstrou que 79,8% dos homens e 90,2% das mulheres declaram praticar 

alguma religião e que também foi percebida a religião evangélica em crescimento. 

 A religião católica foi a primeira a adentrar as UP no Brasil, por meio da 

Pastoral Carcerária na década de 1980; posteriormente, as religiões evangélicas 

começam a se credenciar nas UP do Brasil e, de forma sutil, ainda as religiões afro-

brasileiras e espíritas (MINAYO, 2015; SILVA JUNIOR, 2015; QUIROGA, 2012). No 

Brasil, os números do IBGE mostram que a maioria dos brasileiros consideram-se 

católicos, porém a religião evangélica vem crescendo e se aproximando. Dentro das 

penitenciárias, essa realidade vem se modificando. Estudos têm demonstrado que 

as igrejas evangélicas estão mais presentes no contexto prisional; as católicas estão 

em menor quantidade, e as espíritas, com participação muito reduzida (SILVA 

JUNIOR, 2015). O que se vê é uma quebra da hegemonia da identidade católica e 

expansão dos evangélicos e pentecostais (QUIROGA, 2012; LOBO, 2012); alguns 

dos motivos são descritos por Quiroga (2012, p. 20): 

 

[...] as religiões evangélicas têm utilizado elementos 
doutrinários e litúrgicos de grande proximidade com a realidade 
das camadas populares. Assim, a liturgia da Palavra onde é 
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dada grande importância ao testemunho da conversão 
(legitimando e valorizando o ―passado do pecador‖ convertido) 
representa uma forma de inclusão e valorização da experiência 
dos indivíduos julgados por faltas ou ilegalismos. A libertação 
pela fé, onde a ―justiça divina perdoa e liberta‖ mesmo que 
permaneçam as ―injustiças dos homens‖; a atuação de seres 
sobrenaturais (demônios) responsabilizados como os 
verdadeiros autores dos crimes e faltas humanas, tudo isso são 
elementos da experiência religiosa evangélico-pentecostal que 
terminam dando sentido à situação vivida pelos indivíduos em 
geral e pelos encarcerados, em particular. 
 
 

Na nossa realidade, mais especificamente na UP1, os próprios funcionários e 

detentos apelidavam o módulo em que se encontravam a maioria dos idosos de 

―módulo dos evangélicos‖. Ao perguntarmos o porquê da denominação, relatavam 

que ―era porque a maioria dos que ali estavam se converteram na religião evangélica 

e era um módulo muito sossegado, onde ninguém batia em ninguém, onde as 

pessoas respeitavam o colega‖.  

Na verdade, nas três UP deste estudo, os evangélicos eram a maioria entre 

os idosos, e era a religião mais presente. Em duas das UP, os presos, ao chegarem, 

eram recebidos pelo pastor, o qual tinha uma sala dentro da unidade. Na UP, havia 

a sala da Igreja para o culto que ocorria semanalmente ou até duas vezes na 

semana, mas a presença do pastor e de alguns agentes da igreja era constante. 

Todas as vezes que fomos até à UP realizar a pesquisa, havia pelo menos uma 

pessoa que representava a igreja evangélica. Essa constatação também foi 

evidenciada pelo estudo de Lobo (2012), uma vez que nesse ela relata que a 

presença dos ―crentes‖ é diária e percebida facilmente, não apenas pela quantidade 

em números, mas também pela forma de se comportar e de falar.  

Percebemos que a conversão a uma religião, especialmente à evangélica, 

nas UP também era bem aceita pelos administradores e por muitos funcionários que 

ali trabalhavam, pois eles entendiam que a conversão possibilitava uma 

tranquilidade na unidade e gerava menos conflitos. A igreja católica tem reagido ao 

crescimento dos evangélicos na prisão e às suas práticas proselitistas, ou seja, 

converter uma pessoa por determinada causa, doutrina. Além disso, entendem que 

tem sido prejudicada, tendo em vista que os diretores de unidades prisionais revelam 

um favorecimento da religião evangélica (LOBO, 2012).   
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Os idosos declaravam a importância do momento dos encontros promovidos 

pelas igrejas para eles e que, após saírem da prisão, permaneceriam na religião, 

pois é ela que está lhes possibilitando ter força para viver e a fé em Deus é uma 

forma de suportar a prisão.  

 

Penso que Jesus que vem cuidando de mim aqui, se não fosse Ele, 
já teria morrido. (IE – 16) 
 
A gente vai levando a vida aqui até Deus botar a mão na frente e nos 
libertar. (IE-14) 
 
A prisão não é fácil, mas eu quero sair daqui de cabeça erguida, com 
fé em Deus. A prisão para mim é quase o final, só não é pior porque 
tenho Deus. (IE-16) 
 
Lá fora, eu era só para o serviço e não tinha tempo para Deus. Já 
estou aqui há três anos e agora tenho tempo para Deus. (IE-16) 

 

 

Inferimos diante disso que as religiões dentro das prisões têm uma relevância 

social e são perpetuadas por uma memória que, apesar de recente dentro das 

prisões, uma vez que data da década de 1970/1980 (QUIROGA, 2012), tem crescido 

de forma rápida e transmitida a todos que ali adentram por meio de uma memória de 

grupos, não só dos grupos religiosos, mas também através dos próprios presos, que 

trabalham na conversão do outro.  

Minayo (2015) descreve que vários estudos têm demonstrado essa função da 

religião nas prisões como algo positivo, protetor contra a violência; que propicia 

mudanças de vida, suporte social, conforto espiritual, curas de enfermidades 

psicossomáticas, melhor qualidade de vida, entre outros elementos. Entretanto, 

estudos também têm relatado a inversão de valores postos pela religião dentro de 

um aparelho jurídico (MINAYO, 2015; SILVA JUNIOR, 2015; QUIROGA, 2012; 

LOBO, 2012), o que promove controvérsias e discussões sobre o tema. Uma dessas 

controvérsias refere-se ao fato de ser perpetuado pelo senso comum que as 

pessoas que estão envolvidas em atividade religiosa têm menor propensão de se 

envolverem no crime, e, no caso de pessoas que já estão ali na prisão, perpetua-se 

a ideia de que serão ressocializadas pela religião, mas, muitas vezes, essa 

conversão religiosa só está relacionada ao escape ou mesmo uma estratégia de 

sobrevivência dentro da prisão (FERNANDER et al., 2005). 
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Outra crítica feita à atuação das religiões refere-se ao fato de ela 

desempenhar um papel que, muitas vezes, cabia ao Estado e ao âmbito jurídico.  

 

Desse modo, a religião passa a exercer também um poder 
político na gestão carcerária, pois a prática religiosa se 
configura como um dos mecanismos para promoção da 
transformação dos sujeitos segregados, estando inserida nas 
políticas públicas como colaboradora do processo de 
ressocialização. Sua atuação nos presídios é legitimada tanto 
pelo sistema jurídico quanto pelo administrativo (BRESSANIN; 
BARRETO, 2016). 

 

A nosso ver, essas críticas são, de certo modo, pertinentes, uma vez que a 

religião acaba assumindo as competências e a responsabilidade do Estado de atuar 

na efetividade da ressocialização e promovendo as normas disciplinares construídas 

pelas instituições religiosas que atuam dentro das UP, enquanto um poder regulador 

e mantenedor da disciplina (FOUCAULT, 2009). Nesse entendimento, é possível 

afirmar que a religião age com os indivíduos moldando a forma como será conduzida 

a vida dentro da prisão. 

Frente às breves discussões sobre a religião na prisão, não podemos deixar 

de destacar o papel importante que vem sendo desempenhado, algo que foi visto e 

vivenciado no período de pesquisa de campo, mas também não podemos deixar de 

ressaltar a importância de se levantarem dúvidas e questionamentos pela academia, 

o que necessita de estudos específicos e aprofundados. Não nos cabe nesta tese 

aprofundar essa discussão, mas trazer à tona e analisar, mesmo que brevemente, o 

que foi rememorado pelos idosos. 

 

5.1.3.6. O que esperam após saírem da prisão 

 

 De forma genérica, os idosos mostraram-se bastante otimistas em relação do 

que será a vida após saírem da prisão, sendo a família a maior estimuladora, como 

poderá ser confirmado nas três narrativas abaixo; entretanto, sabem da realidade 

que enfrentarão extramuros, das dificuldades de reinserção e socialização, tendo em 

vista que os estigmas são construídos socialmente e mantidos por uma memória 

social (HALBWACHS, 2003). 

Meu futuro é incerto... Não consigo pensar direito em um futuro. Não 
sei o que vem por aí... Só Deus mesmo. Mas, se eu conseguir sair 
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daqui vivo, a primeira coisa que penso em fazer é pegar meu filho... 
Tentar educar ele, porque minha sogra já está muito velhinha e ela 
não tem autoridade nele, já está com doze anos já. Quero educar ele 
igual eduquei o outro, ensinando ser um rapaz direito, correto. Não é 
porque eu estou aqui que sou uma pessoa ruim. Sempre fui um 
homem honesto, trabalhador, um bom esposo, um bom pai e quero 
ensinar meu filho ser assim. O que aconteceu comigo aqui, a 
besteira que eu fiz quero apagar da minha vida. Me arrependo muito 
e sei que isso não traz a minha mulher de volta, mas quero que meu 
filho tenha orgulho de mim, do que eu fui e do que serei para ele. (IE-
20) 
 
Quero sair daqui, quero trabalhar, conviver com meus filhos e netos, 
ir para a igreja. Venho tentando direto, junto ao meu advogado, sair 
daqui ou, pelo menos, diminuir o tempo de prisão, provar minha 
inocência. Ando correto aqui, estudo, trabalho, vou para os cultos, 
ajudo todo mundo, tenho um bom comportamento. Espero em Deus 
sair logo daqui. (IE-22) 
 
Quero sair daqui, tenho trabalhado nisso todo dia, não vejo a hora de 
viver com minha família, mas sei que será difícil, já perdi quase tudo, 
da parte financeira e também de amigos. Muita gente virou as costas 
para mim, minha família, meus filhos e minhas noras que ainda me 
apoiam.  Minha vida mudou muito aqui dentro da prisão, porque, 
quando você entra em um lugar deste, parece que precisa muita 
água para tirar a mancha e, quando cai em um lugar deste que 
chama presídio, e a gente sai, mas fica sempre aquele sintoma, 
aquelas coisas que... Só a gente atrasar as coisas da gente, diminuir 
o patrimônio da gente, reduzir porque a gente não está constante e, 
depois que a gente sai daqui, fica à toa, sei lá... Às vezes, até amigos 
afastam, a sociedade te leva para escanteio, e a gente fica tentando 
recuperar, tentando contar a coisa como é que foi pra ver se 
recupera, mas a situação da gente é muito difícil... [choro por alguns 
segundos] (IE-21) 

 
 

 A reinserção social, como já mencionada brevemente, é uma das maiores 

dificuldades que os egressos têm enfrentado e que o Estado tem para resolver, 

apesar de alguns empenhos percebidos. Quando se trata de jovens, o maior 

problema está relacionado ao emprego e à baixa escolaridade, esta, uma realidade 

comum dos presos no Brasil, mas, quando estamos diante da realidade de idosos, 

possivelmente, outros desafios serão enfrentados, em especial, a reinserção na 

sociedade e na família, principalmente pelos tipos de crimes cometidos e os 

problemas de saúde que foram intensificados na prisão, algo que será discutido na 

próxima seção.  

 Na verdade, para qualquer indivíduo que sai da prisão, os desafios da 

integração serão inúmeros. Um estudo realizado em uma prisão dos EUA 

acompanhou 122 indivíduos que saíram da prisão durante seis meses e identificou 
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que enfrentaram severas dificuldades materiais imediatamente após o 

encarceramento: metade dos entrevistados da amostra estavam desempregados, 

dois terços recebiam assistência pública, e muitos dependiam de parentes do sexo 

feminino para apoio financeiro e moradia. Além disso, os idosos e aqueles com 

histórias de dependência e doença mental foram os menos socialmente inseridos, 

devido aos laços familiares frágeis, moradia instável, baixos níveis de emprego, 

ansiedade e sentimentos de isolamento acompanhados de insegurança material 

extrema (WESTERN, 2014).  

Combinado a esses pontos mencionados, acrescenta-se que o ajuste para a 

vida social fora da prisão possibilita um estresse de transição nas relações sociais 

em comunidades, este um desafio assustador. Essa realidade tem sido 

acompanhada por estudiosos, que têm percebido que mais de 40% dos libertados 

dos EUA retornam à prisão dentro de três anos, dando força a um fenômeno 

conhecido como ―porta giratória‖ (HARDING, 2015).  

No Brasil, a reinserção social dos presos é uma tarefa desafiadora, pois, 

apesar de descrito na LEP brasileira, no Art. 10, que ―a assistência ao preso e ao 

internado como dever do Estado objetiva prevenir o crime e orientar o retorno à 

convivência em sociedade, estendendo-se esta ao egresso‖ e ainda prevê 

assistência social, material, psicológica, de saúde, educacional, jurídica e religiosa, a 

sua efetivação tem enfrentado desafios concretos (BRASIL, 1984).  

Entretanto, em meio ao preconizado em lei, a reinserção ainda se encontra 

distante de ser concretizada. Essa assistência prevista na LEP enfrenta desafios 

estruturais, humanos e políticos. Além disso, está relacionada a algo que torna mais 

complexa a reintegração do preso na sociedade, que é a questão da memória e RS, 

a qual é carregada de preconceitos e estigmas frente aos presos. Ser ex-presidiário 

é um fardo que o indivíduo carrega, que não está associado apenas às faltas 

materiais, mas também, estar relacionado aos estigmas que são construídos dentro 

da prisão e se fortalecem fora dela.  

O estigma é considerado a criação de uma identidade social degradada 

destoante dos padrões hegemônicos postos pela sociedade, que caracterizam e 

diferem os sujeitos com as suas condutas pessoais entre o que é normal e 

desviante, o que leva o indivíduo estigmatizado (GOFFMAN, 1988). 

Para tanto, entendemos que, além de outros fatores singulares, o trabalho, as 

relações familiares e sociais, bem como a forma como a sociedade caracteriza uma 
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pessoa que acabou de sair da prisão, têm um papel importante na desistência do 

crime e na sua reinserção social, pois estão intimamente ligados à reintegração 

social e econômica, ligada às perspectivas de reentrada e reintegração (HARDING, 

2015).  

Destarte, frente ao breve exposto, a esperança apresentada nas narrativas 

dos idosos está intimamente relacionada ao aspectos aqui colocados, visto que, não 

somente nos trechos destacados, mas durante todo o percurso do estudo, 

percebemos a vontade e, ao mesmo tempo, a certeza de serem aceitos e voltarem a 

uma vida tida como normal, com trabalho, convívio e aceitação, porém permanece o 

medo da volta, dos estigmas construídos e da recusa por parte da sociedade, da 

não aceitação. 

 

5.2. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE IDOSOS ENCARCERADOS SOBRE 

VELHICE E SAÚDE NA PRISÃO 

 

Moscovici (2003), em sua teoria das RS, defende que não se pode separar o 

sujeito e o objeto, o que é interno e o externo, o social e o psíquico. É preciso 

compreender as RS como um conhecimento que emerge de um contexto grupal e 

que possibilita a criação de uma realidade partilhada socialmente. Para Wagner 

(2000), as RS são constituintes e constitutivas de realidades partilhadas. Portanto, 

as ―representações sociais são conhecimentos acerca de fenômenos, eventos ou 

objetos sociais construídos no cotidiano por um grupo social, atravessados pelas 

condições sociais, históricas, culturais concernentes a esse grupo‖ (NÓBREGA; 

ANDRADE; MELO, 2016, p. 436). 

Partindo desse entendimento, salienta-se a necessidade de um grupo que se 

relacione e que conheça o objeto de representação para que sejam construídas as 

RS. Isso ocorreu com os participantes dessa pesquisa, pois, além de serem um 

grupo que se relaciona e vivencia a mesma realidade, conhecem o objeto da 

representação.  

As RS dos idosos encarcerados acerca da velhice e saúde na prisão foram 

construídas por meio do instrumento de investigação do grupo focal. O grupo focal 

possibilitou a relação e a comunicação entre os membros do grupo, em seus 

dissensos e consensos, por meio de uma conversação espontânea, que revelou 

opiniões, crenças e ideias (NÓBREGA; ANDRADE; MELO, 2016). 
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Foi possível ouvir várias pessoas ao mesmo tempo e observar as 

características do grupo. Muitas narrativas foram expostas, as quais foram material 

para comunicação e para construção das RS; por causa disso, não foram analisadas 

individualmente, mas em uma perspectiva de produção do grupo. Por meio das 

recordações e experiências no ambiente prisional, os idosos puderam falar sobre a 

temática sugerida: velhice e saúde na prisão e as evocações colocadas no grupo, 

carregadas de processos sociais; puderam possibilitar a construção de material para 

as comunicações e para as RS.  

Nesse sentido, neste eixo temático, apresentamos e discutimos as 

Representações Sociais de idosos encarcerados sobre velhice e saúde na prisão, 

por meio da técnica de análise de conteúdo temático, com auxílio do software NVivo. 

O corpus desta parte foi constituído por 422 unidades temáticas (eixo temático), que 

foram organizadas em duas categorias: a primeira, ―Representações Sociais da 

Velhice‖, composta de 165 unidades, e o segundo, ―Representações Sociais da 

Saúde‖, composta por 257 unidades, conforme descritas no Quadro 2. 

Porém, para construção desse eixo temático, diferentemente do eixo anterior, 

apresentamos uma sistematização do corpus do estudo, ao invés de apresentarmos 

trechos de falas isoladas.  Mas continuamos a usar as Nuvens de Palavras como 

forma de apresentar as RS do grupo, pois acreditamos que, por meio da 

representação das palavras mais evidenciadas, ficará claro o conteúdo 

representacional, baseado nas dimensões sociais e culturais que regem as 

construções coletivas (JODELET, 2001). 

 

Quadro 2 - Eixo temático referente às representações sociais de pessoas idosas encarceradas, 

Bahia, 2018. 

EIXO TEMÁTICO CATEGORIAS N 

5.2 REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS DE IDOSOS 
ENCARCERADOS ACERCA DA 
VELHICE E SAÚDE NA PRISÃO 

5.2.1 representações sociais da 
velhice na prisão 

 

165 

5.2.2 Representações sociais da 
saúde na prisão 

257 

Total das unidades temáticas 422 
   

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2.1. Representações sociais da velhice na prisão 

 

As unidades de análise que constituíram essa categoria foram processadas 

pelo software QSR NVivo e apresentam como resultado a nuvem de palavras 

(Figura 7), na qual estão os vocábulos mais usados pelos idosos – envelhecer (19); 

vida (11); prisão (9); ruim (7); velhice (7); fora (6); cabeça (5); envelhecendo (5); 

melhor (5); sair (5). 

 

Figura 7 - Nuvem de palavras sobre Representações Sociais da Velhice na prisão, Bahia, 2018. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme a nuvem de palavras, percebe-se que as evocações dos idosos 

têm um teor negativo claro, pois a velhice aparece representada como ruim, tristeza, 

morte, adoecimento e a perdas. Além disso, percebemos que, para os idosos, a 

solução para se ter uma velhice melhor, é sair da prisão e ter uma vida fora dela, 
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como se o fato de estar fora possibilitasse uma mudança no processo de 

envelhecimento e, consequentemente, na RS da velhice. 

Essas RS estão relacionadas à própria categoria velhice e, historicamente e a 

partir das memórias compartilhadas na/pela sociedade, possibilitam fortalecer e 

cristalizar a concepção da velhice ligada à decrepitude, à doença, ao fardo e ao fim 

da vida, com uma cultura de desvalorização da velhice (TÓRTORA, 2016); mas 

também ao fato de as RS dos idosos serem evocadas no ambiente prisional e em 

uma situação em que o maior fardo para eles é justamente o envelhecer 

encarcerado.  

Para os idosos, as pessoas que viveram uma vida tida como ―comportada‖ e 

seguiram os padrões de uma vida saudável podem desfrutar do prazer da vida. 

―Esse prazer é colonizado por uma axiomática capitalista para uma parcela de 

idosos, a exemplo do prazer programado pela indústria do entretenimento e do 

turismo dirigida a consumidores segmentados‖ (TÓRTORA, 2016, p. 54). Nesse 

entendimento, para os idosos que fugiram desse padrão, que não tiveram uma vida 

comportada, resta apenas ―viver a velhice‖.  

Assim, inferimos que o bem-estar na velhice e sua consequente RS positiva 

são muito dependentes de crenças, culturas, anseios, emoções, ou seja, estão 

relacionados a experiências individuais e subjetivas e ancorados em situações 

concretas. Está ligado também a aspectos sociais, econômicos, de educação, de 

como a sociedade a enxerga e do lugar que o indivíduo ocupa na sociedade, em 

que, nesse caso específico do estudo, o lugar ocupado não possibilita uma 

representação muito diferente da aqui descrita.  

Jesuíno (2014), ao relatar sobre uma conferência proferida por Moscovici em 

2000, na cidade de Montreal, afirma que o autor aborda o termo discriminação 

contra as minorias, mas que, na verdade, ninguém é feito para ser velho, associando 

e ancorando a figura abstrata do estranho, relacionado à relevância do corpo; isso 

conduz à discriminação, estereótipos e a uma imagem distorcida, principalmente 

pelo fato de a idade ser, naturalmente, muito visual.  

Nesse entendimento, Hepworth (2008) sugere que a velhice está objetivada 

em um corpo geriátrico, em um corpo fisionômico e na máscara da velhice, o que 

leva a categorias apenas morais do corpo, construídas a partir de um contexto 

histórico específico, com vistas a permitir que as sociedades e os indivíduos deem 

sentido às mudanças biológicas e se afastem das questões sociais. Percebemos 
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também que as representações dos idosos baseavam-se em três noções principais: 

a idade avançada, os laços familiares (os distanciamentos dos contextos familiares e 

sociais) e, principalmente, o fato de estarem presos. Portanto, por meio das 

narrativas dos idosos, que se seguem, será concretizado o entendimento das RS 

sobre velhice. 

 

Velhice como negativa e fim da vida 

 

 A homogeneização da velhice é algo que não defendemos em nossa linha 

teórica, apesar de utilizarmos uma caracterização de idosos como pessoas acima de 

60 anos. Afirmamos isso, pois, se colocássemos a velhice nessa perspectiva, 

estaríamos indo na contramão do que pretendemos discutir nesta tese, tendo em 

vista que o objeto aqui tratado, por si só, já se configura como uma discrepância em 

meio à homogeneização posta à velhice. Acreditamos que a velhice é diferente para 

cada indivíduo, percorre caminhos e experiências diferentes, perpassa por 

singularidades.  

 Nesta tese, as pessoas participantes do estudo tiveram histórias de vida 

diferentes da maioria que é colocada na mídia e que é tida como um padrão para a 

sociedade. São pessoas que produziram suas singularidades em meio a um 

contexto social carregado de inconsistências e dificuldades e que se enquadraram 

em um grupo de indivíduos que destoa da maioria. Ser um idoso encarcerado e viver 

a velhice na prisão possibilita-lhes ter representações sociais que, por vezes, 

aproxima-se de muitos idosos que estão extramuros da prisão, mas que são 

intensificados devido ao ambiente e ao estado em que se encontram. 

 Ao que pese as RS da velhice, Daniel, Antunes e Amaral (2015) acreditam 

que é uma concepção que se plasma na identidade das pessoas idosas enquanto 

elementos da sociedade e na sua própria percepção enquanto grupo. Conforme o 

Quadro 3, os idosos, em suas narrativas durante as reuniões do grupo focal, 

apresentaram as RS da velhice na prisão de forma negativa e como fim da vida, 

ancorando-se em uma memória social envolta em percepções construídas por meio 

de uma visão estigmatizada da velhice.  
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Quadro 3 - Sistematização do corpus acerca das representações sociais dos idosos encarcerados 

sobre velhice: velhice como negativa e fim da vida. 

Velhice como 
negativa e fim da 
vida 

Envelhecer aqui dentro da prisão é ruim demais, não é vida na verdade.  
 
Eu entrei na prisão com 52 anos e, hoje, aos 61, nem posso aposentar, mas, 
quando eu sair, quero aposentar e também trabalhar na roça.  
 
Envelhecer é uma coisa que fico só pensando. Envelhecer lá fora é diferente. 
Aqui a gente fica com a mente vazia, sem ter o que fazer.  
 
Aqui a gente acaba com os anos de vida logo. Aqui a gente toma muita 
friagem, muito difícil viver desse jeito.  
 
Envelhecer aqui é duro, a gente está nessa idade. Velhice para mim é a 
morte, o fim da vida.  
 
Entregar a Deus a minha vida. Velhice, para mim, desse jeito, era melhor 
estar no caixão. Nunca tinha passado por situação parecida.  
 
Velhice é muito ruim. Estou sofrendo muito, só Deus mesmo. O pior na vida 
da gente é envelhecer na prisão, longe dos netos e de minha velha.  
 
A coisa mais triste na minha vida é pensar que, quando eu podia aposentar, 
eu vim para cá. Envelhecer aqui dentro é triste demais, não é mole não.  
 
Envelhecer na prisão é morrer, é estar um morto vivo.  
 
Envelhecer aqui dentro é melhor morrer logo.  
 
A gente vai perdendo a vida. A gente perde a felicidade, vai sentindo dor. 
Aqui é ruim demais. Já tentei suicídio duas vezes, porque tenho desgosto na 
vida. Tenho vergonha, porque as pessoas não acreditam em mim.  
 
Envelhecer aqui dentro é ruim. Já passei dos 70, e minha vida está 
acabando. Se eu demorar de sair daqui, saio morto, porque a pressão é 
muito grande na cabeça. Para mim, se eu não sair daqui e ficar só 
envelhecendo, é melhor morrer mesmo.  
 

   
Fonte: Elaboração própria. 

  

O fato de representarem a velhice como negativa e fim da vida faz parte do 

imaginário social de um indivíduo que já se perpetua por longos séculos, por uma 

memória transmitida e ancorada socialmente e intensificada pelo fato de estar na 

prisão. No Brasil, ainda persiste uma representação histórica de relacionar a velhice 

à doença, improdutividade, perdas, desgastes, incapacidade, finitude da vida, falta 

de autonomia, institucionalização e um problema social/econômico que precisa ser 

gerido, o que a torna algo que precisa ser afastado devido ao fato de representar 

uma etapa negativa (SANTOS; LAGO, 2016).  
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Na sociedade moderna, predomina a racionalidade e o trabalho 
produtivo e criativo próprio para os mais jovens, então a velhice 
passa a ser reconhecida pela decadência física e ausência de papéis 
sociais. Esta é uma imagem negativa da velhice com a qual 
convivemos no século XX, pautada sobretudo na fragilidade 
biopsíquica e na decadência, resultante da perda do status, de poder 
econômico e social, quando o mundo passa a ser dominado por 
quem detém a ciência e a técnica, ou seja, os mais jovens 
(BLESSMAN, 2004, p. 23). 

 

 Assim como o presente estudo, a pesquisa de Daniel, Antunes e Amaral 

(2015), realizada com idosos institucionalizados em Portugal, identificou que as suas 

RS sobre a velhice são relacionadas a um nítido conteúdo negativo e à finitude. 

Quando essas RS partem de uma pessoa que está envelhecendo em cárcere, a 

negatividade é ainda maior, uma vez que a esperança de mudanças, de aceitação, 

em suma, de qualidade de vida é, de certa forma, utópica, frente aos relatos até aqui 

apresentados. Vale ressaltar que, quando os idosos declaram que a velhice na 

prisão é uma antecipação da morte, denunciam uma realidade que é condizente ao 

meio, frente às mazelas do ambiente prisional já descritas.  

 Outro estudo que ilustra as RS aqui encontradas e mostra que estas estão 

relacionadas à individualidade social em que os idosos estão inseridos é o de 

Fernandes e Andrade (2016), visto que esses autores, ao realizarem um estudo com 

idosos de classes sociais e escolaridade diferentes, chegaram à conclusão de que 

as representações sociais do grupo que se enquadra em uma classe alta e de 

escolaridade acima do nível superior colocam a velhice como o momento de 

aproveitar amigos, participar de atividades e cuidar de si, em contrapartida, entre os 

idosos com baixa escolaridade e baixa renda, as representações estão construídas 

pela desesperança, frustração, aceitação e preocupação com o futuro. 

 Inferimos diante disso e das narrativas elencadas que as mudanças de 

padrões de velhice relacionadas ao bem-estar e velhice ativa, com qualidade de 

vida, que os órgãos públicos e a mídia têm buscado divulgar de forma constante 

ainda não repercutem nas RS da velhice da maioria dos idosos, em especial, destes 

do estudo. Isso ocorre por estar relacionado ao fato de as RS terem como 

característica a dificuldade que encontram para serem concretizadas na sociedade e 

pela sociedade, a qual é resistente às mudanças (MOSCOVICI, 2003) e arraigada 

em memórias sociais. Ainda se destaca o fato de a vivência e a experiência de cada 

indivíduo no presente, frente às situações socioeconômica e cultural, interferirem na 
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memória reconstruída e, consequentemente, nas RS. Ressaltamos ainda que os 

estereótipos construídos socialmente são internalizados e podem ter um impacto 

negativo na forma como os indivíduos percebem-se (NASCIMENTO-SCHULZE; 

CAMARGO, 2000). 

 

A prisão como promotora da senilidade 

 

 O envelhecimento é uma experiência distinta para cada indivíduo e está 

relacionado a fatores fisiológicos, sociais e de histórias de vida construídas 

socialmente. Além disso, envolve sentidos e significados diferentes de acordo com a 

experiência em que o indivíduo está envolto. Nesse sentido, chamamos novamente 

a atenção para o fato de a velhice não ser igual para todos, haja vista o seu caráter 

polissêmico (JODELET, 2009) e a sua possibilidade de significados construídos ao 

longo da vida e nos grupos instituídos. 

Tendo em vista o já exposto, assim como a caracterização da velhice com um 

cariz de cunho negativo (DANIEL; ANTUNES; AMARAL, 2015), os dados empíricos 

extraídos do grupo focal permitiram demonstrar as RS dos idosos, também como 

promotoras de senilidade, relacionada à velhice na prisão. A senilidade ocorre 

devido a condições de sobrecarga, como doenças, acidentes e estresse emocional, 

o que pode gerar uma condição patológica, a qual necessita de assistência 

(BRASIL, 2006). 

 As representações sociais derivam do processo de socialização, diretamente 

ligada à identidade coletiva de um grupo. No caso do grupo dos idosos participantes 

deste estudo, a própria condição de estar encarcerado já favorece a senilidade, ou 

seja, o envelhecimento com adoecimento, o que proporcionou que eles 

representassem a velhice com essas características descritas nas narrativas que se 

seguem (Quadro 4). 
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Quadro 4 - Sistematização do corpus acerca das representações sociais dos idosos encarcerados 

sobre velhice na prisão: A prisão como promotora da senilidade. 

A prisão como 
promotora da 
senilidade 

Envelhecer aqui é ruim, a gente adoece demais. Envelhece 
mais do que se estivesse lá fora.  
 
Eu envelheci muito aqui dentro. A velhice chegou cedo.  
 
Estou com quase 63 anos e acredito que não vou sair daqui por 
agora, estou envelhecendo em um lugar que jamais queria. Aqui 
dentro é muita pressão na cabeça. Aqui na escola eu estou 
estudando mesmo para passar o tempo, porque eu já tenho o 
segundo grau, mas também para melhorar a memória. Tem 
horas que a minha cabeça dá um branco, começo esquecer de 
coisas recentes...não sei o que está acontecendo. Não sei se é 
a velhice que está chegando ou se é por causa da minha 
situação aqui dentro.  
 
Entrei aqui tem muitos anos, envelheci aqui na prisão. Quando 
vim para cá, nem tinha os cabelos brancos. Hoje percebo que 
envelheci, já tenho cabelos brancos, a minha pele está 
enrugada, sinto dores no corpo, percebo que estou ficando 
fraco.  
 
Envelhecer dentro da prisão é difícil, é difícil demais, porque 
justamente você fica privado de tudo, de ver neto, ver filho, ir à 
igreja e o trabalho. Apesar da idade, mas ainda quero trabalhar. 
Sinto mais velho aqui do que se estivesse lá fora. Estou sem 
dente, querendo cuidar e não posso, aí fico mais velho ainda.   
 
Envelhecer na prisão é difícil, muito difícil. Entrei aqui não tinha 
60 anos e hoje percebo que estou envelhecendo e vou 
envelhecer mais aqui, porque minha pena foi muito longa.  
 
Para mim, é muito triste estar aqui. Estou adoecendo muito, 
envelhecendo cada dia mais rápido. Lá fora, trabalhava no 
pesado como pedreiro, mas tinha liberdade, comia melhor e 
dormia melhor. 
 
Envelhecer aqui é muito duro, é muita saudade de tudo de lá de 
fora, saudade da família, das coisas, do trabalho.  
 
Aqui dentro, a gente adoece muito, envelhece muito, porque 
nem banho de sol a gente tem direito. Isso faz muito mal para a 
gente. O desejo nosso de idoso é estar no jardim passeando 
com os netinhos e a gente é privado de liberdade. Nunca mais 
seremos o mesmo. Aqui nós perdemos dez anos em um dia. A 
pressão psicológica aqui dentro não é fácil. Meu coração 
entristece aqui dentro. Aqui dentro é um inferno. Envelhecer 
aqui dentro é vegetar. O tempo que eu passo é irreparável. Vou 
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dizer que o tempo que passei aqui não existe.  
 
Eu estou notando que estou envelhecendo demais aqui dentro. 
O cabelo ficou todo branco, a pele enrugou mais, cansaço 
demais, fraqueza. Para mim, aqui dentro, envelheci uns 20 
anos. Acho que a gente envelhece mais, porque, além de ser 
um lugar como este, ainda a gente pensa demais na vida.  
 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
 

 As narrativas chamam a atenção para algumas questões que já havíamos 

destacado na introdução desta tese. Primeiro, é possível observar que, assim como 

o estudo de Oliveira, Costa e Medeiros (2013), os idosos relacionam a velhice ao 

fator biológico, por meio de sinais externos do corpo: cabelos brancos; pele 

enrugada; dores no corpo; doente; sem dente e fraco. Destacam, nesse sentido, 

características que, além de se direcionarem à senilidade, mostram-se voltadas à 

conceituação do ser velho relacionada à aparência física, algo que não há como 

negar, pois, desde que nascemos, o corpo sofre modificações, as quais vão se 

intensificando ao longo da vida, e os primeiros sinais da velhice são percebidos na 

aparência, o que a torna objetiva aos olhos, mesmo muitos não querendo aceitá-la 

(BLESSMAN, 2004). 

 A aceitação da velhice e, ao mesmo tempo, as mudanças que vão ocorrendo 

com ela não têm sido uma tarefa fácil para os próprios idosos, pois a busca da 

juventude e do belo tem sido uma constância pela sociedade, especialmente quando 

se trata da exposição na mídia. Quando os idosos deste estudo lamentam as 

transformações ocorridas no corpo devido à velhice, eles estão representando uma 

visão ancorada em uma memória em que a valorização do corpo produtivo e belo é 

superior ao corpo tido como decadente e improdutivo.   

Caracterizam ainda a velhice associada aos impactos da reclusão, percebida 

como algo natural de quem ali se encontra. Sendo assim, concordamos com Moraes 

et al. (2013) quando mencionam que a ―representação é influenciada pelo meio no 

qual se cristalizou, ao mesmo tempo que também o influencia, porque passa a fazer 

parte do conhecido, do ponto de partida, possibilitando uma nova interpretação da 

realidade‖. 

Como segundo ponto a destacar em meio as narrativas concretizadas no 

grupo focal, mas não se afastando completamente do primeiro, está o marcador 
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etário. Este é um ponto bastante intrigante e complexo, que vem sendo debatido nos 

últimos anos por pesquisadores (KIM; PETERSON, 2014; KOUYOUMDJIAN et al., 

2017), mas que, dificilmente, se chegará a um consenso a seu respeito. O fato de 

um idoso encarcerado dizer que está envelhecendo mais do que se estivesse em 

liberdade direciona a uma problemática percebida pelas pesquisadoras desde o 

início do estudo, pois nos deparamos com diversas situações em que a aparência 

física, em conjunto com o estado de saúde, fez-nos refletir sobre qual é realmente a 

idade quando nos tornamos velhos. Percebemos, empiricamente (já que nosso 

estudo não permitia avaliar essas questões), que os idosos que estavam na prisão e 

aquelas pessoas com idades acima de 50 anos pareciam muito mais envelhecidos 

do que a maioria dos idosos com quem vivenciamos extramuros. Essa realidade 

vivenciada também nos fez construir uma RS da velhice na prisão não somente 

pelas breves observações, mas também a partir de todo um contexto vivido e 

experenciado. Além disso, percebemos que essas RS não partiam apenas das 

pesquisadoras, mas também de todos os profissionais que lidam diretamente com os 

idosos; dessa maneira, permitiu-se construir por meio de um senso comum uma RS 

da velhice na prisão.  

Essa RS de que a prisão intensifica o processo de envelhecimento e, 

consequentemente, os indivíduos ficam velhos mais rapidamente, contudo, não é de 

todo modo uma visão empírica, pois diversos estudos internacionais (KIM; 

PETERSON, 2014; KOUYOUMDJIAN et al., 2017) e nacionais (OLIVEIRA; COSTA; 

MEDEIROS, 2013; GIGHI, 2015) têm discutido esse ponto, para o qual cabe um 

estudo aprofundado. Além disso, permite-nos dizer que esse achado está 

condizente aos resultados de todos esses estudos e ao aqui apresentado, uma vez 

que mostram homens e mulheres acima de 50 anos extremamente debilitados, 

enfraquecidos e incapacitados e desenvolvendo inúmeras doenças crônicas.  

Um estudo realizado no Canadá por Kouyoumdjian et al. (2017) chegou à 

conclusão de que a expectativa de vida e as taxas de mortalidade são piores para 

pessoas encarceradas e de que os idosos são os mais atingidos, mas chama a 

atenção para a importância de outros estudos que possam explorar a associação 

entre encarceramento e os marcadores do envelhecimento, incluindo a mortalidade, 

a morbidade e a aparência física. Empiricamente, observamos dois desses 

marcadores, a saber, morbidade e aparência física, e concordamos com o autor 

supracitado.  
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Kim e Peterson (2014) afirma que, devido à escassez de estudos sobre o 

encarceramento de idosos, ainda não há consenso acerca da idade em que os 

prisioneiros devem ser considerados idosos. Destaca ainda que, enquanto alguns 

estudos definem como 50 anos ou mais, outros usam 55 anos ou mais. Nesse 

sentido, podemos dizer que esse é um tema um tanto complexo para uma definição 

simples, principalmente pelo fato de ser difícil definir uma idade cronológica também 

para os idosos que não estão encarcerados. Isso porque a velhice é muito diversa, 

não é igual para todos, mas uma certeza tivemos durante a realização da pesquisa: 

o idoso encarcerado, especialmente aqueles que já têm uma vida pregressa com 

inúmeras implicações sociais e econômicas e aqueles que estão há muito tempo 

encarcerados, tem seu corpo mais afetado tanto fisicamente e psicologicamente 

quanto socialmente. Além disso, por meio da percepção deles, os anos na prisão 

são dobrados nos impactos no corpo.  

Quando os participantes do estudo dizem que, na prisão, adoecem muito e 

que a falta de condições humanas de vida, como a inexistência de banho de sol e a 

pressão psicológica intensificada, direcionamos o olhar novamente a senilidade e a 

aceleração do envelhecimento. Inferimos diante disso que os idosos representam a 

velhice como uma tarefa complexa, em que são forçados a suportar o ambiente 

desagradável, a rotina diária, as regras, que os fazem ficar velhos mais rápido, 

doentes e invisíveis à sociedade. 

 

5.2.2. Representações Sociais da Saúde na Prisão 

 

 O Brasil é um país com recursos limitados para a saúde, e o acesso da 

maioria da população aos cuidados de saúde de qualidade não é garantido de forma 

efetiva. Quando se trata da saúde nas prisões, a realidade de uma assistência à 

saúde de qualidade fica ainda mais distante, como pôde ser visto nos relatos dos 

idosos.  

Talvez por esse fato, os idosos encarcerados tenham trazido em suas 

narrativas a saúde como uma representação tão diferente do que tem sido visto em 

outros estudos no Brasil (TEIXEIRA; SCHULZE; CAMARGO, 2002; MOURA; 

SHIMIZU, 2017), conforme apresentaremos adiante.  Além disso, essas pesquisas 

sobre RS da saúde são realizadas com pessoas que se encontram fora do contexto 

prisional.  
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 Podemos inferir que os depoentes exprimem suas representações ancoradas 

em uma memória da prisão, como uma forma de controle do corpo, que, por si só, já 

denota uma agressão à saúde, corroborando o dito, Marcis (2016, p. 2012) afirma 

que: 

 

A promoção da saúde na prisão repousa sobre um paradoxo original: 
o universo carcerário enquanto lugar de privação de liberdade está 
em contradição com o próprio princípio de educação em saúde: o da 
autonomia do paciente. Uma vez encarcerado, o corpo do indivíduo 
fica entregue a uma autoridade que sobre ele exerce sua soberania. 
Privado de liberdade, o indivíduo vê sua capacidade de tomar 
decisões e de agir igualmente limitada, ou, pelo menos, esta 
capacidade se exerce sob coerção. 
 
 

 Tal assertiva evidencia a regularização dos corpos por meio das regras, do 

ambiente e o apagamento da autonomia. O conceito de autonomia tem raiz na teoria 

filosófica kantiana e ―diz respeito ao campo das ações realizadas, dos atos 

executados e da direção efetivamente dada e percorrida em um caminho. A 

autonomia não é da ordem do fazer, mas é da ordem do querer‖ (BENEVIDES, 

2012, p. 94). Pode ser entendida ainda como a possibilidade de o indivíduo gestar 

pelo seu corpo, decidir o que é bom e ser autodeterminante (ARAÚJO; BRITO; 

NOVAES, 2008). 

As narrativas dos idosos que serão apresentadas sobre a saúde sinalizam 

que o local da prisão por si só é adoecedor, visto que, além da insalubridade, a 

alimentação inadequada, a inexistência de cama para dormir, ausência de banho de 

sol para a maioria dos entrevistados, os fatores psicológicos são intensificados, 

principalmente devido às regras rígidas do ambiente. Talvez por esse fato, as RS 

sobre saúde na prisão estejam tão relacionadas à doença, tendo em vista que se 

tratam de memórias de pessoas idosas com múltiplas doenças, como será visto, 

ancoradas em imagens e fatos da vivência para objetivarem a representação. 

Desse modo, para essa categoria, foram realizadas a codificação e a 

contagem das palavras mais evidenciadas e a construção da nuvem de palavras 

(Figura 8), com vistas a representar a saúde na prisão pelos idosos encarcerados. 

Entre as palavras mais evocadas, destacamos 10: saúde (32); pressão (17); 

diabetes (12); alta (11); médico (10); prisão (10); direito (8); piorou (7); doença (6) e 

dor (6).  
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Figura 8 - Nuvem de palavras sobre Representações Sociais de Saúde na Prisão, Bahia, 2018. 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao observarmos a configuração da nuvem de palavras acima, percebemos 

claramente que essa ficou carregada de palavras que se direcionam ao termo 

doença e não à saúde. De início, perguntamo-nos se algo de errado poderia ter 

acontecido no processo da análise, mas, de certo, já sabíamos que essa 

representação seria uma realidade para os participantes do estudo, uma vez que, 

durante a realização do grupo focal, já se percebia essa tendência de relacionar 

saúde à doença, haja vista ser esse um fato vivenciado por todos os participantes. 

Portanto, nessa categoria, apresentamos as RS dos idosos encarcerados sobre 

saúde na prisão. 

Ao perguntarmos para aos participantes o que representava para eles a 

palavra saúde na prisão, detivemos uma unanimidade ao referirem o termo 

relacionado a problemas de saúde, como já aludido, mas também à piora da saúde 

na prisão e à dificuldade de terem saúde no ambiente em que estão inseridos. 

Assim, por meio do material do grupo focal e após a análise de conteúdo, foram 
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originados quatro temas representacionais: ―As doenças‖; ―O agravamento da saúde 

na prisão‖; ―A dor‖ e a ―Assistência à saúde‖, através das palavras geradoras nas 

nuvens de palavras. 

Para apresentar as RS, optamos por apresentar alguns trechos dos relatos 

em quadros, pois acreditamos que, além de tornarem didaticamente mais fácil a 

compreensão, representarão o conjunto das narrativas, as RS dos idosos acerca do 

tema.  

 

Representações Sociais de Saúde na prisão: As doenças  

 

 As representações Sociais são expressões dos discursos dos indivíduos, 

frutos de sua experiência em sociedade, reflexo da vivência, das ações e suas 

relações (PEREIRA, 2005). A partir dessas experiências, as pessoas relatam sobre 

a sua vida na atualidade, baseada em um conhecimento de si, do mundo em que 

vive e, principalmente, de suas condições de vida na atualidade. 

 Envelhecer com qualidade de vida nas últimas décadas vem sendo 

considerado um desafio, mesmo com tanto avanço tecnológico. Envelhecer na 

prisão e com inúmeras doenças torna o cenário muito mais complexo. Talvez por 

esse fato, os idosos tragam em suas narrativas um grito de desabafo, as suas 

representações de saúde como ausência dela e valorização da doença, algo 

parecido com o encontrado no estudo de Reis e Kind (2014) com homens 

encarcerados; mas ainda devido a uma visão posta pelo senso comum, em que a 

saúde é compreendida como ausência de doença (BATISTELLA, 2007). ―Modelo 

incorporado, praticado e fortalecido pelo contexto social, pelas indústrias 

farmacêuticas, pelas tecnologias médicas, por profissionais da área de saúde e por 

grande parte da população, inclusive a de baixa renda‖ (REIS; KIND, 2014, p. 224).  

O conceito de saúde para a OMS não é apenas a ausência de doença, mas o 

bem-estar físico, mental e social (FERREIRA et al., 2014). Para autores como 

Batistella (2007, p. 79), ―a saúde deve ser compreendida em seus múltiplos 

aspectos. Ela nunca será redutível a qualquer de suas dimensões, seja ela biológica, 

psicológica, individual ou coletiva, objetiva ou subjetiva‖. 

Diante disso, partimos do pressuposto de que seria um equívoco almejar uma 

representação diferente da aqui vista por parte dos idosos, uma vez que não há 

como representar algo distante de nossa realidade, tanto a atual, como a pregressa, 
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já que o próprio conceito de representações sociais remete aos saberes do senso 

comum, das explicações, crenças e ideias comuns a grupos de indivíduos, os quais 

estão inseridos em um contexto social (MOSCOVICI, 2003).   

Frente ao contexto em que os idosos estão inseridos, concordamos com 

Batistella (2007, p. 81), quando afirma que:  

 

Os problemas identificados muitas vezes não são doenças ou 
agravos, objetos típicos da ação no setor saúde, mas problemas 
ambientais, como a ausência de saneamento; sociais, como a 
deficiência da escola, a violência entre os jovens, a falta de emprego 
e alternativa de renda, a indisponibilidade de áreas de lazer e de 
acesso à cultura, o transporte insuficiente, as condições inadequadas 
de moradia; ou um contexto econômico-cultural de vulnerabilidade, 
como o consumo excessivo de carboidratos e gorduras. Diversos e 
complexos problemas podem ser considerados determinantes ou 
condicionantes de variadas doenças e agravos. 

 

Não se pode negar a importância de valorizar outras variáveis além da 

ausência de doença para nos referirmos ao conceito de saúde. Por esse fato, 

quando relacionamos esse conceito a fatores como os citados por Batistella (2007), 

com destaque para o ambiente, condições do sono, alimentação, lazer e 

vulnerabilidades, compreendemos o porquê de os idosos encarcerados 

representarem a saúde como doença, pois é essa a vivência diária de todos que ali 

estão.   

Ao fazermos uma leitura no Quadro 5, observamos que os participantes deste 

estudo declararam ter pelo menos uma doença, sendo que a maioria informou ter 

múltiplas doenças, especialmente as crônicas. 
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Quadro 5 - Sistematização do corpus acerca das Representações Sociais dos idosos encarcerados 

sobre saúde na prisão – As doenças. 

As doenças Eu sinto muitos problemas de coluna, já trabalhei em muito 
terreirão de café.  
 
Eu já estou muito velho, tenho 74 anos, estou muito doente. Estou 
tossindo muito, minha tuberculose voltou, estou com a pressão 
alta, sinto muita dor no estômago, hemorroida, não durmo direito, 
tenho gonorreia. Minha urina está escura, quando faço xixi, arde, e 
ainda tenho uma platina na perna de um tiro. Preciso sair daqui, 
tenho direito.  
 
Aqui dentro, tive uma trombose, e a artrose que já tinha aqui só 
piorou.  
 
Tive tuberculose na primeira vez que fui preso e agora estou de 
novo com tuberculose. Tenho diabetes e preciso de uma comida 
sem açúcar, mas aqui a comida é igual para todos.  
 
Estou com ferida na perna, e a ferida não trata nunca, está bem 
difícil viver aqui. Meu triglicérides e o meu colesterol, da última vez 
que mediu, estava alto, e aqui não vai conseguir controlar nunca 
desse jeito.  
 
Eu sou hipertenso, cardíaco, e o médico está desconfiando que eu 
estou com câncer de próstata.  
 
Preciso fazer um exame de próstata tem tempo e não consigo. 
Pelo que o médico falou, estou com câncer, sinto muitos sintomas, 
muita dor.  
 
Sou deficiente visual do olho direito e do esquerdo estou com 
20%.  
 
Descobri o diabetes aqui dentro, por conta da visão que só estava 
piorando, bebendo água toda hora e ficava com a boca seca e 
ainda ia no banheiro a noite toda. Fiz o exame, e deu diabetes.  
 
É tanta doença que eu estou que nem sei direito como estou vivo.  
 
Estou com diabetes, pressão alta, colesterol alto, tudo deu alto no 
meu exame.  
 
Tenho pressão alta, mas até que sou bom de saúde. Fumei e bebi 
bastante antes de vir para cá e até estou bom. Tenho pressão alta 
e diabetes. Todo dia, preciso sair um minutinho daqui para ir tomar 
a insulina. Diabetes eu tenho desde mais novo e a pressão alta 
descobri aqui, acho que foi por causa da prisão, fiquei muito 
nervoso quando cheguei aqui, sofri muito.  
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Eu, por exemplo, que estou com 62 anos, quase 63 começou a 
aparecer muita coisa, é um problema aqui comigo, um tremor, um 
nervoso que eu não tinha, é um colega que irrita, é um colega que 
adoece, que morre... É cadeia, né? Cadeia é assim.  
 
Meu corpo treme todo, não consigo controlar, tenho muita 
dificuldade para andar. O médico disse que eu estou com a 
Doença de Parkinson. Não sei direito o que é isso, mas estou 
muito fraco ultimamente.  
 
Tenho pressão alta e diabetes. Tomo remédio todos os dias, mas 
estou bem, fora o ambiente que estou, estou bem. Só acho que 
estou muito magro, emagreci demais aqui. Quem me conheceu 
fora daqui sabe que era um homem forte, distinto. Hoje estou 
acabado. Mas com fé em Deus vou sair dessa.  
 
Antes de ser preso, eu não tinha diabetes, não tinha pressão alta 
e, depois de quase um ano, aqui descobri que tenho estas duas 
doenças. Não sei se desenvolvi aqui ou se já tinha, mas não sentia 
nada. Mas foi aqui que comecei ficar ruim. Talvez eu até tinha, 
mas estava escondido, não é? 
 
Eu estou cheio de problemas, tenho pressão alta, estou com uma 
Hérnia de disco e um problema nessa mão direita, e, a última vez 
que fiz exame, deu uma doença chamada Gonorreia, que a 
enfermeira me disse que é transmitida pelo sexo, mas já estou 
tratando.  
 
Tomo remédio para pressão alta, mas está faltando já tem uns 
dias. Enxergo muito pouco, e isso me dificulta muito fazer as 
coisas.  
 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Como já mencionado na seção 2.2 dessa tese, a constituição Federal de 1988 

define uma quantidade de direitos para o cidadão brasileiro mediante ações e 

serviços públicos, independentemente de raça, credo, se está preso ou em liberdade 

(BRASIL, 1988). Da mesma forma, a Lei de Execução Penal (LEP), nº 7.210/1984, 

garante a qualquer indivíduo que se encontra em situação de cárcere, sob custódia 

do Estado, seus direitos básicos e fundamentais (BRASIL, 1994).  

  Para garantir o direito definido na Constituição Federal e na LEP, em 2003, foi 

criado o Plano Nacional de Saúde no Sistema Prisional (PNSSP), em consonância 

com os princípios e as diretrizes do SUS. Nesse sentido, as ações e os serviços de 

atenção básica em saúde passaram a ser fornecidos nas unidades prisionais, com 
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participação de equipes interdisciplinares de saúde, enquanto que os demais níveis 

de atenção passaram a ser pactuados e determinados no âmbito de cada estado. O 

PNSSP tem como objetivo contribuir para o controle e/ou a redução dos agravos de 

saúde da população que se encontra encarcerada no país, assim como trabalhar no 

que se refere à promoção e à prevenção em saúde (BRASIL, 2004).  

  Outro importante avanço que ocorreu voltado à saúde nas prisões foi a 

instituição da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas 

de Liberdade no Sistema Prisional, que veio para substituir a anterior, como já 

referido na seção um dessa tese, e busca efetivar os direitos legais preconizados no 

Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2013). Todavia, voltamos a frisar que, 

apesar desses avanços legais, as prisões existentes e em atividade no país não 

colocam em prática os direitos à saúde, garantidos por Lei, uma vez que não 

disponibilizam serviços de assistência à saúde, e as que possuem, por vezes, 

carecem de profissionais para prestarem a atenção básica (CNPM, 2016; SCHULTZ 

et al., 2017).   

Estudos demonstram que a situação em que se encontra o cárcere no Brasil 

dificilmente conseguirá dar conta das demandas de saúde da população em 

privação de liberdade, pois a maioria das unidades prisionais tem um saneamento 

básico precário, falta de higiene, péssimas condições estruturais, superlotação, 

pouca iluminação e ventilação; além de locais inadequados para o repouso e uma 

alimentação que, muitas vezes, não são condizentes à realidade de saúde do preso 

(ARRUDA et al., 2015; CNPM, 2016; MINAYO, 2015). Esse quadro leva ao aumento 

de agravos à saúde, com desenvolvimento e/ou pioras de doenças como a 

tuberculose, pneumonia, hepatite, doenças sexualmente transmissíveis, doenças 

crônicas, dentre outras.  

Essa realidade torna-se ainda mais complexa quando se trata de pessoas 

encarceradas que passaram dos 60 anos. Isso porque, ao constatarmos, por meio 

das entrevistas e do grupo focal, a realidade desses indivíduos, percebemos um 

agravamento da velhice muito superior comparado ao daqueles que se encontram 

em liberdade, o que é corroborado pelo estudo de Ghiggi (2015). As doenças que, 

muitas vezes, acompanhavam-nos anteriormente à prisão são intensificadas, e os 

que não as apresentavam acabam adquirindo-as. A literatura aponta que o idoso 

tem menos fatores protetores quando é comparado às pessoas mais jovens, tanto 
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físicos quanto mentais (SPIRDUSO, 2005), e, dentro da prisão, esses fatores sofrem 

redução (PORPORINO, 2014).   

  Acrescentamos a isso o fato de os prisioneiros idosos terem maior incidência 

de doenças e deficiência. As doenças mais comuns são: hipertensão arterial, 

depressão, AIDS, hepatite C, entre outras, em comparação aos mais jovens, além 

de a maioria vir de grupos socioeconômicos classificados em escala inferior, que 

apresentam uma alta prevalência de doenças e acesso à saúde deficitário (KIM; 

PETERSON, 2014). 

 Foram diversas as doenças identificadas por meio das narrativas dos idosos, 

o que demonstra a carga de problemas de saúde que esses indivíduos vivenciam 

em um ambiente inóspito, sem um atendimento adequado e com condições 

insatisfatórias para a sua recuperação. Porém, ressaltamos que a incidência de 

doenças referidas pelos idosos não é semelhante a dos presos adultos mais jovens, 

pois estes são mais acometidos por doenças respiratórias como a tuberculose e 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s) (LERMEN; GIL; CÚNICO; JESUS, 

2015; MINAYO; CONSTANTINO, 2015).   

Entre as doenças referidas, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) foi a mais 

evidenciada no presente estudo; essa é uma patologia de grande incidência no 

Brasil (WHO, 2014), que atinge principalmente pessoas idosas e, quando não 

controlada, é um fator de risco complexo para outras tantas patologias, como o 

Diabetes Mellitus e doenças cardiovasculares (SBC, 2016). Além disso, quando 

associada a outros fatores de risco, como obesidade, ingestão de sal, uso de fumo e 

sedentarismo, tende a ser de difícil controle, o que eleva a incidência de 

morbimortalidade (SBC, 2016). Na realidade vivida pelos idosos encarcerados, o 

controle da HAS torna-se um desafio, porque, conforme as entrevistas, a 

alimentação diária não oferece uma dieta hipossódica e hipogordurosa. Além disso, 

a medicação prescrita, por vezes, não tem uma regularidade (MINAYO; 

CONSTANTINO, 2015).  

Outras doenças que tiveram um grande número de casos relatados foram o 

Diabetes Mellitus (DM), o Câncer (CA), a Tuberculose (TB), a Gastrite e as Doenças 

Cardiovasculares (DCV). O DM é a segunda Doença Crônica Não Transmissível 

(DCNT) de maior prevalência entre as pessoas idosas (WHO, 2014). É uma 

patologia que, quando associada à HAS, tem rápida progressão das complicações, 

além de ser uma doença de manejo bem mais complexo do que a HAS e, por isso, 



154 

 

demanda autocuidado e acompanhamento contínuo das equipes de saúde 

(MILECH; OLIVEIRA; VÊNCIO, 2016).  

Os casos de CA neste estudo estão relacionados ao de mama na idosa do 

sexo feminino, de próstata em quatro homens e de intestino também em um homem. 

Os dois primeiros são CA com alta incidência na população feminina e na masculina, 

respectivamente. O de mama é o primeiro câncer de incidência nas mulheres e o de 

próstata, o segundo mais prevalente nos homens (INCA, 2017). O câncer é um 

problema de saúde pública que requer cuidados imediatos e tem alto custo 

financeiro para os cofres públicos (SILVA, 2015).  Na prisão, tratar um câncer é 

quase uma utopia. A demora para se fechar um diagnóstico, a sequência do 

tratamento, as dificuldades de transporte, entre outros motivos, acabam forçando o 

problema a ser ignorado pelos profissionais de saúde, os quais, por vezes, sentem-

se limitados diante das dificuldades operacionais a que estão sujeitos (MINAYO, 

2015; KIM; PETERSON, 2014).   

A tuberculose na prisão tem sido um problema a ser enfrentado, pois os 

detentos convivem diretamente com seus pares e, quando o diagnóstico é demorado 

de se fechar para início do tratamento, a proliferação pode ser drástica, afetando não 

só os presos da mesma cela, mas também as visitas e funcionários do sistema 

prisional. Esse processo representa um alto risco para uma epidemia de TB sem 

controle no sistema penitenciário (FERREIRA JUNIOR; OLIVEIRA; MARIN-LÉON, 

2013). No idoso, a propensão de se desenvolverem formas mais graves da doença é 

ainda maior, especialmente no ambiente carcerário, o que torna a assistência 

complexa e com condições favoráveis para o aumento da comorbidade, ou seja, da 

doença. Esse controle ainda é mais difícil devido aos poucos recursos de que a área 

da saúde dispõe na prisão (NEGIN; ABIMBOLA; BEM, 2015). 

Os problemas gastrointestinais foram referidos por 36,9% de presos das mais 

diversas idades e sexo em um estudo realizado na cidade do Rio de Janeiro. A 

pesquisa correlacionou os agravos gastrointestinais com a dieta inadequada com 

que os presos alimentam-se (MINAYO; RIBEIRO, 2016). O resultado apresentado é 

semelhante ao encontrado neste presente estudo, visto que, além de uma parcela 

significativa apresentar esse tipo de agravo, foi unanimidade a reclamação dos 

idosos quanto à questão alimentar.  

Nos Estados Unidos, as DCV são a causa mais comum de morte entre presos 

(NOONAN; GINDER, 2013). Outro estudo, também realizado nos Estados Unidos, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S120197121401707X#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S120197121401707X#!
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identificou alto índice de risco cardiovascular, especialmente pelo fato do número 

grande de pessoas encarceradas com DCNT. Estas, por sua vez, quando 

associadas podem elevar o risco cardiovascular, como é o caso da HAS e do DM. 

Além disso, o estudo associou o acréscimo do risco ao baixo nível socioeconômico, 

acesso precário aos cuidados de saúde, uso ilícito de drogas e tabagismo (THOMAS 

et al., 2016). Infelizmente, devido à escassez de pesquisa referente à temática no 

Brasil, não é possível estabelecer uma comparação com essa realidade.  

Os problemas osteomusculares nas prisões, especialmente os relacionados 

ao nervo ciático e dores na coluna, podem estar muito relacionados à forma como os 

idosos dormem, pois, conforme referido, muitos dormem no chão ou em colchões 

extremamente finos, dividindo espaços pequenos devido à superlotação (MINAYO; 

RIBEIRO, 2016). Em um estudo realizado na Polônia com idosos presos, 51,4% 

apresentaram problemas osteomusculares, resultado bem acima do aqui 

encontrado. Porém, observando o tempo médio de prisão, chega-se à conclusão de 

que a média é superior às deste estudo, o que leva a deduzir que o tempo de prisão 

é influenciador por agravos osteomoleculares (ŚWIDERSKI; ŻABA; MACIOSZEK, 

2016).  

Os problemas osteomusculares estão muito relacionados com o ambiente da 

prisão e com a forma como os prisioneiros vivem, conforme foi evidenciado pelas 

narrativas dos depoentes. Corroborando o encontrado, Minayo e Constantino (2015, 

p. 171) afirmam que: 

Esse tipo de agravo à saúde está muito relacionado com a falta de 
exercícios físicos, com a superlotação das celas, com as dificuldades 
dos homens e das mulheres de se acomodarem nos lugares que lhes 
são reservados, com o pequeno espaço da locomoção e com noites 
mal dormidas em colchões inadequados ou no chão.  
 
 

  As doenças visuais, também referidas por alguns idosos, são outro problema 

que tem uma relação direta com o DM e com a idade. Uma grande parcela da 

população que tem diabetes e que não é tratada e acompanhada da maneira correta 

apresenta desenvolvimento de retinopatia diabética, doença que afeta os pequenos 

vasos da retina, a região do olho que é responsável pela formação das imagens 

transmitidas ao cérebro. O seu aparecimento está relacionado principalmente ao 

tempo de duração do diabetes e ao descontrole da glicemia. A retinopatia diabética é 

uma doença de alta repercussão tanto física quanto emocional, que leva à cegueira 
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de forma rápida quando não tratada de modo correto (HENRIQUES et al., 2015; 

MILECH; OLIVEIRA; VÊNCIO, 2016).   

A depressão é um problema que tem afetado pessoas das mais diversas 

idades e que tem apresentado um crescente aumento em idosos nos últimos anos. 

Tem sido considerado um problema de saúde pública que necessita de intervenções 

urgentes. Um estudo realizado no Sistema Prisional da Etiópia com reclusos de 

todas as idades identificou um alto índice de pessoas com problemas mentais, 

especialmente depressão e ansiedade, e relacionou essa alta magnitude ao 

ambiente da prisão, à escassez de vínculos sociais, à discriminação, entre outros 

fatores (BEYEN, 2017). O estudo de Bedard, Metzger e Williams (2016) chama a 

atenção para o fato de idosos sofrerem de angústia, solidão e tristeza na prisão, o 

que tem favorecido o número alto de idosos com quadro de ansiedade grave nas 

prisões dos EUA e, consequentemente, quadros depressivos que necessitam de 

cuidados médicos e tratamento medicamentoso.  Nas prisões brasileiras, também 

tem sido uma realidade (CONSTANTINO; ASSIS; PINTO, 2016), porém não foi 

encontrado um estudo específico com pessoas idosas reclusas que pudesse servir 

de base para comparação.  

Observamos neste estudo que as doenças mais referendadas na população 

carcerária idosa não se assemelham à realidade da população jovem. Nos idosos, 

encontram-se patologias comuns da idade, especialmente em pessoas com 

fragilidade, e algumas outras típicas devido ao ambiente da prisão como TB, mas 

muito diferentes das doenças corriqueiras entre os adultos jovens, como as Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST’s), com destaque para a AIDS e Sífilis, mas 

também a TB, cuja incidência nos adultos mais jovens aumenta em comparação às 

pessoas acima de 60 anos (LERMEN; GIL; CÚNICO; JESUS, 2015). 

Essa constatação está também relacionada ao tempo de prisão, visto que, 

conforme mencionado no perfil da população deste estudo, a maior parte dos idosos 

tem um tempo relativamente pequeno na prisão, de modo que as exposições a 

doenças infecciosas e o agravamento de patologias ainda são parcialmente 

controlados.   

Um estudo americano demonstrou que os prisioneiros idosos apresentam 

doenças crônicas de início precoce, doenças mentais não tratadas e necessidades 

psicossociais constantes. Além disso, os idosos usam mais os serviços de saúde da 

prisão do que os adultos mais jovens e são comumente tratados na comunidade 
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externa, o que tem onerado os cofres públicos de forma substancial (WILLIAMS et. 

al, 2012). Acrescenta-se a isso o fato de os idosos encarcerados terem 

necessidades únicas de desenvolvimento individual e social que resultam da 

exposição do curso de vida a fatores de risco cumulativos agravados pela prisão e 

condições que aceleram seu envelhecimento (MASCHI; VIOLA; SUN, 2012).   

Foram muitos os relatos dos idosos sobre doenças, tantos casos que 

precisaríamos apresentar todo um capítulo para discutir sobre o tema, porém, como 

não temos espaço suficiente para essa discussão mais aprofundada, já que são 

muitas outras temáticas que emergiram, apenas reafirmamos que a multiplicidade de 

doenças referendadas pelos participantes só confirma a problemática da saúde na 

prisão e possibilita a compreensão de que a saúde para eles é vista como doença. 

Isso ocorre principalmente pelo fato de suas memórias estarem muito ligadas a 

recordações dos momentos de dor e sofrimento pelos quais passam na prisão. 

Assim, as suas RS sobre a saúde estão ligadas à sua inexistência e/ou ao inverso 

do seu conceito, entendido para eles como doença.   

  Vale salientar que, apesar de ser uma população que tem um Estatuto e uma 

Política Nacional (BRASIL, 2003; BRASIL, 2010) específica para tratar das suas 

necessidades e dos seus direitos, não existe nenhuma portaria, lei, ou mesmo um 

parágrafo que trate das necessidades do idoso encarcerado, especialmente, no que 

se refere à saúde. Todas as políticas e leis mencionadas no início desta discussão 

não determinam diferenças entre faixa etária, trata como se todos os indivíduos, 

independentemente de serem jovens ou idosos, fossem iguais, e, nesse sentido, os 

seus direitos devem ser garantidos.   

De acordo com a da Lei de Execução Penal, em seu artigo 117 (BRASIL, 

1984), o idoso acima de 70 anos e sujeito acometido com doença grave fará o 

cumprimento de pena em regime domiciliar, quando não há possibilidade da 

prestação da assistência médica necessária no estabelecimento prisional, porém o 

que se vê na realidade não condiz com a Lei, isso porque muitos idosos do estudo, 

acima de 70 anos, encontram-se em regime fechado e sem tratamento adequado de 

saúde.   

Um idoso referiu durante a entrevista ter conhecimento dos seus direitos 

previstos em Lei, já que, em reuniões de outra unidade prisional, havia tido aulas de 

legislação voltada aos presos. Todavia, relata que, apesar de já ter questionado, 

nenhuma providência foi tomada. Abaixo, encontra-se um trecho da sua narrativa:  
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Já tenho 74 anos, estou muito fragilizado, com muitas doenças e um 
câncer sem tratamento aqui dentro, e ninguém toma providência. 
Conheço os meus direitos, aprendi tudo em uma aula com a 
assistente social na reunião do outro presídio de Salvador. Lá ela me 
deu este estatuto do idoso e falou sobre todos os direitos que eu 
tenho. Já cumpri muitos anos aqui dentro e estou adoecendo muito. 
Não sei se conseguirei sobreviver. Só que meu direito que está na 
Lei. (IE-12) 

 
 

 Interessante relatar que esse idoso ficava durante todo o tempo com o 

Estatuto do Idoso na mão e, por vezes, no decorrer do grupo focal, parava o que 

estava falando para questionar o que iríamos fazer para tirá-lo da prisão fechada 

para uma domiciliar, denotando total conhecimento acerca da legislação 

supracitada. Nesse sentido, é imperativo dizer que o cumprimento das leis deveria 

ser uma premissa da justiça, quando for comprovada pelo detento frente aos seus 

direitos a impossibilidade de cuidados específicos para a manutenção da saúde, 

especialmente quando se tratar do indivíduo que passou dos 70 anos.  

 

 

Representações Sociais de Saúde na prisão: Agravamento de saúde na prisão 

 

Há pouco mais de 20 anos, em 1995, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) desenvolveu o guia ―Saúde nas Prisões‖, baseado em um Projeto de Saúde 

no Sistema Prisional. A partir daí, inúmeras normativas vêm sendo implantadas no 

mundo e, também, no Brasil. Uma das normativas preconizadas, destaca que o 

preso não pode sair do ambiente prisional pior do que entrou (WHO, 2007). Para 

tanto, precisaria ter cuidados preventivos e tratamento adequado para que essa 

realidade fosse uma constância, entretanto o que se vê é uma acumulação de 

problemas físicos e mentais e um claro agravamento de doenças na prisão, 

conforme pode ser visto nas narrativas dos idosos deste estudo, mas também em 

outros estudos que discutem a temática, como o de Minayo e Constantino (2015), o 

de Porporino (2014) e o de Gois et al. (2012).  

Além desse direito descrito, outros estão definidos por lei, porém, conforme 

Minayo e Gualhano (2016, p. 01):  
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[...] a efetividade das ações é muito precária. E a atuação de 
organismos de fiscalização e defesa dos direitos humanos como o 
Ministério Público, a Defensoria Pública, as ONG e as comissões 
parlamentares esbarram na indiferença dos responsáveis e na 
inércia das instituições. 
 
 

 A informação acima apresenta-se de forma clara nas narrativas dos idosos, 

as quais poderão ser vistas adiante (Quadro 6). Apesar da preconização dos direitos 

humanos na prisão e do resguardo à saúde física e à mental, a forma como os 

idosos estão confinados não os possibilita prevenir o agravamento de doenças. ―O 

núcleo do conceito de direitos humanos encontra-se no reconhecimento da 

dignidade da pessoa humana, dignidade esta expressa em um sistema que exerce 

uma função orientadora sobre a ordem jurídica, porquanto estabelece o bom e o 

justo para o homem‖ (GOMES; KÖLLING; BALBINOT, 2015, p. 42). Portanto, a 

preocupação com os direitos humanos deve ser mantida, e esses não podem ser 

negados caso um indivíduo esteja preso (GOMES; KÖLLING; BALBINOT, 2015).  

 

Quadro 6 - Sistematização do corpus acerca das Representações Sociais dos idosos encarcerados 

sobre saúde na prisão - Agravamento da saúde na prisão. 

Agravamento da 
saúde na prisão 

Minha saúde piorou aqui dentro. A minha coluna dói muito, 
porque aqui é muito frio e a gente que já está na idade sofre 
mais.  
 
A minha saúde aqui está mais abalada, só fico triste.  
 
Minha saúde aqui na prisão vai muito mal, muitas dores por 
todo o corpo. Minha saúde não é mais a mesma.  
 
Estar aqui na prisão é uma doença, sofro demais. Aqui 
minha saúde piorou. Tive até convulsão aqui dentro, coisa 
que nunca tive. Cheguei a ter uma crise depressiva e 
convulsiva aqui na prisão. Aqui dentro, a gente já é uma 
doença um para o outro.  
 
A minha saúde aqui na prisão é péssima. A gente não toma 
sol, não movimenta, não tem como fazer um exercício, 
dormimos embolados. Somos presos duas vezes. A minha 
pressão era boa, depois que vim para a prisão, a minha 
pressão piorou, aqui comecei a ser hipertenso.  
 
Minha saúde está um caos total.  Hoje estou aqui sem colírio 
para colocar no olho e estou ficando totalmente cego. Lá fora 



160 

 

eu tinha como cuidar da saúde, mas aqui dentro é 
impossível. Aqui dentro fico impotente sem poder fazer nada.  
Aqui dentro é incapaz da gente permanecer com saúde, 
porque a gente vive no estresse.  
 
Minha saúde aqui piorou muito, não tinha de forma alguma 
os problemas que tenho hoje aqui. Hoje tenho insônia, passo 
a noite inteira sem dormir, fico do lado de pessoas fumando 
a noite inteira, tenho que conviver com esta poluição toda. 
Desenvolvi problemas respiratórios. Sabe... Eu tinha uma 
vida saudável, tinha uma cama confortável, silêncio, uma 
boa alimentação.  
 
De uns meses para cá, comecei a sentir umas coisas, depois 
que eu comi uma coisa que me fez mal, tive uma diarreia 
muito forte, que até meu ânus saiu para fora. O que me 
incomoda são meus dentes também, porque eu estou 
perdendo muitos dentes, tenho até vergonha de falar direito, 
de sorrir.  
 
Estou muito fraco, muito debilitado. Tenho direito de ir 
embora. Estou fraco, magro demais, muito doente, cheio de 
problemas, tenho dificuldade para andar, sinto muita dor. 

Fonte: Elaboração própria. 

  

De acordo com o Quadro 6, podemos perceber que tais narrativas estão 

ancoradas nas seguintes premissas: saúde como um caos e com dificuldade para 

mantê-la; fraqueza; debilidade; doença; insônia; estresse; inexistência de banho de 

sol e de exercício físico.  Todos esses conteúdos representacionais mencionados 

caracterizam a objetivação do agravamento da saúde na prisão. Esse resultado do 

grupo focal denota uma realidade vista em outros estudos de cunho internacional, 

como o realizado pelo The American Friends Service Committee, por meio de um 

projeto de vigília prisional, o qual chegou à conclusão de que as doenças 

normalmente associadas ao envelhecimento podem ser aceleradas ou agravadas, 

pois os encarcerados idosos não têm cuidados médicos e alimentação adequada, 

socializam-se pouco ou não se socializam, vivem em ambientes desfavoráveis, não 

fazem exercícios, além do impacto psicológico, que é agravado. Nesse sentido, é 

cabível dizer que o agravamento da saúde não é uma percepção apenas empírica e, 

muito menos, uma realidade apenas desses campos onde a pesquisa ocorreu 

(COOL et al., 2017).  

 Um ponto que chama a atenção nas narrativas obtidas por meio do grupo 

focal é o fato de emergir o seguinte apontamento: estou preso duas vezes. Esta 
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afirmativa, apesar de ser dita por um idoso, remete a uma realidade vivida por todos 

os idosos da UP3, haja vista a inexistência de banho de sol ser uma realidade para 

todos. As queixas por essa situação apareceram em outros momentos das 

narrativas de vários idosos. Essa referência de estarem presos em um ambiente que 

já é a prisão remete ao fato de não poderem sair da cela, de não se socializarem 

com outros presos, sendo-lhes possibilitado apenas o contato com os da mesma 

cela, ao confinamento, à falta de sentirem o sol e aquecer o seus corpos. Essa fala 

reflete ainda uma condição de prisão impensável frente às premissas dos direitos 

humanos e de todas as legislações que definem normatizações na prisão. Porém, 

cabe ressaltar que o fato de não poderem ―tomar banho de sol‖ não é uma regra da 

UP, mas é algo imposto pelos indivíduos que dividem a mesma UP e que ditam as 

regras conforme as suas vontades, fato já relatado anteriormente na Categoria 

anterior.   

 Frente a essa realidade, concordamos com os idosos deste estudo e com 

autores como Kim e Peterson (2014) que não há como permanecer com saúde na 

prisão e, muito menos, evitar o agravamento de doenças, tanto as físicas como as 

mentais, principalmente em se tratando de idosos, indivíduos que, fisiologicamente, 

vão reduzindo sua capacidade adaptativa (SANTOS; NOGUEIRA, 2015).  

 

Representações Sociais de Saúde na prisão: Sobre a dor 

 

Os relatos dos idosos sobre a saúde também foram ancorados na dor, algo 

que afeta a sua vida cotidiana e que se desenvolve em um contexto social de 

interação e de inscrição (JODELET, 2009). ―A dor é considerada como uma 

experiência, uma sensação, genuinamente subjetiva e pessoal. A dor tem aspectos 

sensoriais, afetivos, autonômicos e comportamentais‖ (SILVA; RIBEIRO – FILHO, 

2011, p. 139). Uma função importante das RS é justamente valorizar os aspectos 

subjetivos (JODELET, 2009). ―Seu estudo permite acessar os significados que os 

sujeitos, individuais ou coletivos, atribuem a um objeto localizado no seu meio social 

e material, e examinar como os significados são articulados à sua sensibilidade, 

seus interesses, seus desejos, suas emoções e ao funcionamento cognitivo‖ 

(JODELET, 2009, p. 697).  

Nesse sentido, consideramos que os idosos, ao representarem a saúde 

ancorada na dor, remetem a uma certeza de que essa sensação é justamente 
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caracterizada por algo do seu meio social e do material. Segundo Gomes; Teixeira, 

(2006, p. 1), ―a dor é uma condição clínica comum na população geriátrica, 

frequentemente subestimada e subtratada‖. É um fenômeno multifatorial que afeta a 

função física, psicossocial e a qualidade de vida dos idosos (SANTOS, 2015; 

SANTOS; PEREIRA, 2014).  

As narrativas dos idosos durante as reuniões do grupo focal demonstraram 

essa realidade apresentada, conforme poderá ser visto no Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Sistematização do corpus acerca das Representações Sociais dos idosos encarcerados 

sobre saúde na prisão – Sobre a dor. 

Sobre a dor Eu estou sentindo muita dor no ouvido, porque recebi um tiro 
bem no ouvido.  
 
Eu sinto dor demais, esse braço que está com platina e a 
cabeça cheia de pólvora de bala que eles não tiraram, dói 
demais. Sinto muita dor no peito, nas costas. Tenho tido 
dificuldade para dormir.  
 
Minha saúde é ruim demais, sinto muita dor todo dia, 
percebo que minha saúde piorou aqui dentro.  
 
A minha saúde não é boa não, cada vez mais, está piorando 
para mim. Meu corpo dói demais.  
 
A coluna minha está ruim demais, dói muito, está me 
incomodando até para dormir.  
 
Eu sinto muita dor nas costelas (coluna), dores no corpo. 
 
Minha barriga está muito inchada. Tenho muita dor na 
barriga, tem hora que eu caio de dor.  
 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Na cadeia, controlar a dor é extremamente complexo e um desafio para se 

enfrentar. Em um estudo realizado em Condados pelos pesquisadores Williams et al. 

(2014), verificou-se que 75% dos idosos referiram alguma dor e 39% declararam dor 

grave frequente. Já o estudo de Bedard, Metzger e Williams (2017) identificou que 

idosos mais jovens na prisão têm menos experiência de dor constante em relação 

àqueles que passam dos 75 anos. A dor nesses indivíduos eleva a morbimortalidade 
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e o comprometimento funcional rapidamente, tendo em vista o ambiente em que 

estão inseridos. O estudo de kim e Peterson (2014) e de Porporino (2014) mostram 

como as doenças crônicas e as dores constantes em idosos, especialmente nos 

mais velhos, elevam a taxa de sofrimento por incapacidade. Além disso, que a 

maioria dos idosos dependentes de outros para realizarem tarefas simples podem 

ter desenvolvido esta dependência devido simplesmente a uma doença não tratada.  

O estudo realizado por Iftene (2017) condiz com o anterior, pois identificou 

que a dor severa em idosos encarcerados está muito relacionada a doenças 

crônicas e ao tratamento não adequado da doença, adicionados às condições 

ambientais da prisão. Frente a essas constatações, inferimos que o tratamento da 

dor crônica em idosos encarcerados é um tanto complicado, pois o envelhecimento 

está associado a uma crescente variação, tanto na sensibilidade à dor quanto na 

resposta ao tratamento, o que exige abordagens altamente individualizadas para o 

seu controle, algo ainda muito distante da nossa realidade.  

 
 
Representações Sociais de Saúde na prisão: Assistência à saúde 

 

 Ao pedir que os idosos falassem sobre o termo indutor saúde, muitos 

direcionaram as narrativas para o acesso inexistente ou escasso no que se refere à 

assistência à saúde, algo parecido em outra UP no Brasil (MINAYO, 2015), mas 

também em outros países (HEIDARI et al, 2017; PORPORINO, 2014); apesar de a 

assistência à saúde dos presos ser garantida na LEP, conforme pode ser visto neste 

trecho: ―Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo 

e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico‖ 

(BRASIL, 1984). A realidade vista neste estudo e nos demais mencionados 

demonstra o contrário. Apenas uma UP das pesquisadas tinha assistência à saúde 

completa, porém, mesmo assim, o cuidado integral e de prevenção ainda deixava a 

desejar de acordo com os depoentes. Desde o século XVIII, o reformador inglês 

John Howard já se preocupava com os problemas das pessoas privadas de 

liberdade (GONÇALVES, 2009). Estamos no século XXI e, frente à realidade vista 

nesta pesquisa, podemos afirmar que os problemas persistem ou mesmo se 

agravaram. 
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Quadro 8 - Sistematização do corpus acerca das RS dos idosos encarcerados sobre saúde na prisão 

- Assistência à saúde, Bahia, 2018.  

Assistência à 
saúde 

Desde o dia que entrei aqui no presídio, eu tento controlar 
minha pressão e a minha diabetes, mas não consigo porque a 
comida aqui tem de tudo.  
 
Eu sinto muito problema de coluna, já trabalhei em muito 
terreirão, e aqui só está piorando, porque a idade está 
chegando depressa.  
 
Minha saúde piorou aqui, porque lá na minha casa eu comia 
bem, tudo era controlado, tinha remédio na hora certa, tinha 
minha família, alegria, tinha tudo. Já aqui dentro não dá para 
comer bem, não tem nada, só tem tristeza. Aqui não dá 
vontade de viver. Direto que vou no banheiro, está saindo 
sangue nas fezes, e já tenho um rim que não está funcionando 
direito. Está sendo muito difícil para mim.  
 
Aqui dentro é muito frio, não tomo sol, fico doente o tempo 
todo. Sem saúde, a gente não é ninguém. A saúde é 
importante, mas é preciso tratamento.  
 
Aqui dentro, é difícil tratar dessa doença, como de tudo, não 
dá para escolher. A saúde aqui é ruim demais, porque, de um 
lado, aqui é bem cuidado pela psicóloga, pelos médicos e 
enfermeiros e tem medicamento, mas o que pega mesmo aqui 
é a comida, porque vem com açúcar, doce. 
Aqui dentro da prisão, só estou emagrecendo, desfalecendo.  
 
Eu uso pacaia desde os oito anos de idade e nunca consegui 
parar. O médico daqui disse que eu preciso parar, senão, vou 
morrer.  A pacaia acabou com minha saúde, mas não consigo 
parar de fumar. Já a bebida parei, porque aqui a gente não 
tem, mas eu fumava e bebia umas pinguinhas. Estou com a 
pressão alta e sinto dor no estômago todos os dias.  
 
Aqui a equipe de saúde é boa, trata bem a gente demais. É 
enfermeiro, é médico, é dentista, todo mundo trata bem. Estou 
ruim assim não por culpa deles, mas porque aqui na prisão 
não dá para ter saúde mesmo.  
 
Tenho um câncer de mama que estava sendo tratado lá fora e 
aqui, até o momento, não tenho feito tratamento algum, estou 
jogada às traças aqui dentro, mas vou sair dessa.  
 
É difícil demais estar aqui na prisão desse jeito. A palavra 
saúde aqui dentro não existe. Aqui na prisão, é impossível 
falar de saúde. Sábado mesmo, passei mal com uma dor de 
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estômago e vim aqui para ser atendido no posto, mas não 
tinha médico, só tinha uma enfermeira que aplica a injeção, e 
ela disse que não tinha nada para me dar e ela disse que, 
mesmo que tivesse, não podia me dar, porque ela não tinha 
autorização para liberar, só com receita médica. Mas não tem 
médico e aí... A gente fica assim desprotegido, jogado aqui 
dentro.  
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Ao se observarem as narrativas do Quadro 8, vê-se que, além da queixa 

referente à assistência curativa, os idosos trouxeram a dificuldade de controle das 

doenças e de prevenir complicações. A maioria das doenças descritas pelos 

participantes neste estudo relacionaram as DCNT’s. Estas doenças de causas 

múltiplas de longa duração ou duração indefinida podem levar a incapacidades 

facilmente quando não tratadas e requerem intervenções para controle e prevenção 

de complicações (BRASIL, 2013). Foi visto anteriormente que, pela forma como a 

prisão tem sido instituída, essa assistência fica deficitária. Não há como prevenir 

danos em um local onde a sua própria estrutura, as suas normas e o tipo de 

alimentação que é fornecida já debilitam.  Além disso, a própria qualidade de 

confinamento atrapalha o acesso às ações e serviços de saúde de maneira integral. 

 Uma pesquisa de abordagem qualitativa com 35 presos idosos sobre o 

acesso aos serviços de saúde na prisão apresentou três barreiras de acesso, 

incluindo obstáculos psicológicos, consequências negativas da utilização de serviços 

de saúde e obstáculos ambientais (HEIDARI et al., 2017). Dentre esses três 

evidenciados, poderíamos dizer que os obstáculos ambientais são os mais 

presentes, seguidos da utilização dos serviços de saúde.  

 Em 2015, a Coordenação Geral de Gestão da Atenção Básica do 

Departamento de Atenção Básica (CGGAB/DAB/ SAS/MS) assume a gestão da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade 

no Sistema Prisional (PNAISP) e define como foco ampliar as ações de saúde para a 

população privada de liberdade, com o objetivo de permitir que cada unidade básica 

de saúde prisional seja visualizada como ponto de atenção da Rede de Atenção à 

Saúde. Apesar de essa Política ser um grande avanço na garantia e defesa dos 

Direitos Humanos no Brasil, a sua efetivação está ainda muito longe de ser 

concretizada.  



166 

 

 Na UP1, existe a unidade básica de saúde prisional, porém, quando ocorreu a 

coleta, os idosos, bem como os próprios funcionários, por meio de conversas 

informais, disseram que já fazia quase um ano sem médico clínico geral. Só tinha 

um psiquiatra, que pouco se fazia presente e só atendia para dispensar receitas, 

sem ao menos examinar os pacientes. Além disso, não havia profissionais 

odontólogos, os quais são previstos na LEP e na PNAISP. Os profissionais de saúde 

resumiam-se em técnicos de enfermagem e uma enfermeira, que, quando estava de 

folga, não tinha outra para cobri-la, além do serviço de psicologia.  

 Na UP2, só tinha uma técnica, uma psicóloga e uma farmacêutica, que 

ocupava o lugar de coordenadora da equipe de saúde e que se via sobrecarregada 

por atuar nas partes gerencial e assistencial, inclusive ocupando funções do 

profissional enfermeiro. O médico que atendia na unidade só estava presente uma 

vez por semana para atender a todas as demandas necessárias e, segundo a 

farmacêutica, pouco se envolvia diretamente com os presos. Isso porque, quando 

ele chegava para assumir o plantão, tinha inúmeras receitas para serem atualizadas, 

aquelas voltadas a DCNT’s, principalmente hipertensão e diabetes, e aquelas 

relacionadas a medicamentos controlados.  

 Na UP3, havia uma unidade básica de saúde completa com presença de 

enfermeiros(as), técnicos de enfermagem e técnicos odontólogos, médico de clínica 

geral, dentista e psicóloga. Porém, o psiquiatra só fazia um plantão de um turno em 

um dia na semana.  

 Quando se tratava de atendimento de alta complexidade, internações ou 

atendimento de urgência e emergência, em todas as UP, os presos eram 

transportados por meio de escolta para o atendimento externo. Esse direito é 

garantido na LEP, no Art. 120 (BRASIL, 1984).  

 

Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou 
semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para 
sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos 
seguintes fatos: 
I - Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, 
ascendente, descendente ou irmão; 
II - Necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14). 
Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor 
do estabelecimento onde se encontra o preso. 
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Vale ressaltar que, na UP3, o transporte dos presos era mais resolutivo em 

comparação às outras, mas ainda dependia de uma demanda interna e externa, ou 

seja, para que um preso fosse transportado, seria preciso marcar para vários ao 

mesmo tempo, no intuito de reduzir as viagens. Além disso, dependia-se da 

disponibilidade da Polícia Militar, pois é esta quem faz o trabalho de escolta. Na 

UP1, as queixas dos idosos foram muito superiores e recorrentes em todas as visitas 

em que tínhamos contato com eles. Reclamavam que já fazia meses que haviam 

solicitado para fazer exames diagnósticos e complementares e não conseguiam, 

porque a demanda era muito grande em relação à capacidade. Ademais, muitos 

idosos reclamaram do transporte, do constrangimento por que passavam, da 

humilhação, da falta de alimentação quando a realização do exame era demorada, 

calor intenso, principalmente quando ficavam muito tempo aguardando um outro 

preso sair, entre outros problemas.  

Frente ao exposto, concluímos que as prisões do Brasil não conseguem 

cumprir os direitos humanos de forma efetiva, e, no que se refere à assistência à 

saúde, esta dificilmente será ofertada de modo preventivo e integral. Acrescentamos 

o fato de essa assistência prestada ser para uma população idosa, a qual é 

envolvida em inúmeras modificações e adaptações, tanto biológicas como de ordem 

psicológica e social.  

Nesse sentido e com o intuito de finalizar estas reflexões, mas, com a certeza 

de que essas discussões aqui trazidas são apenas o início das possibilidades que 

virão após esta tese, diríamos que representar a saúde, principalmente por sujeitos 

idosos, em meio a um ambiente que é cotidianamente desafiador, não poderia ter 

resposta diferente da aqui apresentada. Afirmamos que as múltiplas experiências 

refletidas nas narrativas serviram para nos revelar, por meio de ―conteúdos 

representacionais expressos nos atos e nas palavras, nas formas de viver, nos 

discursos, nas trocas dialógicas, nas afiliações e nos conflitos‖ (JODELET, 2009), 

que a saúde faz parte de um contexto amplo, complexo e está distante de ser uma 

realidade vivida pelos idosos, especialmente os encarcerados. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Frente às constatações acerca dos achados empíricos e respondendo ao 

objetivo desta tese, confirmamos que a memória e as representações sociais dos 

idosos encarcerados se relacionam com a vivência e a experiência na prisão, bem 

como com a memória construída e reconstruída ao longo de sua vida. Portanto, 

defendemos que as representações sociais da velhice na prisão, a partir da 

experiência de encarceramento, por meio de toda uma construção social, estão 

relacionadas à representação negativa, impulsionada pela consciência coletiva da 

sociedade que já classifica a velhice como uma fase ruim da vida, e ainda ampliada 

pelo fato de essa velhice estar ocorrendo na prisão. Além disso, defendemos que as 

memórias e representações sociais sobre a saúde estão relacionadas à doença e ao 

seu agravamento na prisão, uma vez que são pessoas com múltiplas patologias e 

que têm dificuldade de cuidados no ambiente prisional.  

Vimos que a constituição família se mantém porque as experiências que nela 

são simbolizadas têm, como referências, definições cristalizadas socialmente, 

ancoradas por quadros sociais de memórias que permanecem, uma vez que 

continuam vivas nos grupos e são permanentemente mantidas. Evidenciamos 

também que, apesar de os idosos não estarem convivendo com a família, ou ainda, 

mesmo aqueles que ao longo da vida não tiveram uma relação familiar próxima, 

rememoraram os momentos com a família com uma afetividade extrema. Foi visto 

também que os idosos sentem saudade da família e sofrem pela distância, mas é 

justamente por isso que buscam força para se manterem fortes e sobreviverem em 

meio a tanta pressão que o ambiente da prisão os impõe.  

Os resultados das narrativas rememoradas evidenciaram a figura materna 

como um ponto central nas suas vidas e as recordações dos pais relacionados à 

crueldade, à violência física e a não possiblidade de seguir com os estudos. As 

memórias revelaram ainda as fragilidades e contradições nos vínculos familiares, 

bem como relatos de violência, porém, mesmo com essas situações vivenciadas, os 

idosos têm a família em suas memórias como algo positivo e baliza de equilíbrio em 

suas vidas.  

Por meio das memórias, os idosos recordaram sobre o trabalho e declararam 

ser importante e significativo para suas vidas. Demonstraram ainda a insatisfação 

por não estarem trabalhando na prisão, sendo este um direito constitucional para 
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todo cidadão recluso que, além de possibilitar a remição da pena, a reinserção na 

sociedade, possibilita o distanciamento do ócio. Alguns idosos relataram também o 

trabalho dos ―faxinas‖, função essa que permite mais conforto, trânsito dentro da 

unidade prisional, alimentação melhorada, enfim, certos privilégios que os demais 

presos não têm. Quanto às rememorações antes da prisão, os idosos relembraram o 

trabalho desde a infância, demonstrando, ao mesmo tempo, uma naturalidade frente 

à realidade experenciada e uma certa tristeza por este trabalho ser relacionado ao 

espancamento. Além disso, os idosos relataram, com certo pesar, o quanto eram 

ativos e a falta das profissões que ocuparam. Foi percebido ainda que a maioria 

ocupava cargos muito braçais e pouco voltados ao intelecto. 

Os resultados extraídos das memórias revelaram que há uma insatisfação 

geral dos idosos frente ao ambiente na prisão e que os achados iniciais 

apresentados na literatura e confrontados com a empiria demonstraram muitas 

semelhanças. Foi evidenciado que o idoso é retirado do convívio com a sociedade e 

experenciam com pessoas alheias o seu convívio no ambiente da prisão, sendo este 

inadequado à vida humana, inóspito, insalubre, com alimentação e locais para o 

descanso inapropriados, pouco ou nenhum acesso ao banho de sol, enfim, com 

condições mínimas de sobrevivência. Quando essa realidade é vivenciada por 

idosos, a preocupação precisa ser maior, tendo em vista o fato de eles terem 

reservas fisiológicas reduzidas com o passar dos anos e por serem acometidos por 

doenças crônicas mais frequentemente.  

Em meio às recordações do passado, os resultados revelaram que há uma 

memória presentificada dos fatos relacionados ao crime que está inter-relacionada 

em um contexto social construído de particularidades e complexidades. Nas 

narrativas foram vistos tipos de crimes que chocam a sociedade, como aqueles 

relacionados à violência contra mulher e à violência sexual, principalmente os 

pertinentes à criança e ao adolescente. Questionamos o porquê dos principais tipos 

de crimes cometidos por pessoas idosas serem justamente os mais repudiados pela 

sociedade e deparamo-nos com uma pergunta, até o momento sem resposta, mas 

que necessita ser alvo de pesquisas futuras. Outros crimes também emergiram das 

memórias dos idosos como os relacionados ao tráfico, homicídio, roubo, falsidade 

ideológica e estelionato. Importante ressaltar que entre os relatos, encontramos 

idosos que se utilizaram da fuga dos crimes e preferiram apenas relatar a inocência.  
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Evidenciamos, ainda, por meio do confronto com a literatura e com a 

realidade dos participantes desta pesquisa que as condições socioeconômicas, a 

desestrutura familiar, o desemprego, a pobreza, a baixa remuneração, a 

escolaridade e o uso de drogas lícitas e ilícitas são possíveis desencadeadores de 

violência e, consequentemente, de crimes cometidos por idosos. Destacamos que o 

ambiente da prisão, por si só, é favorável à violência, seja ela física e/ou psicológica, 

o que fere os direitos humanos. Vimos também que a violência que esses idosos 

sofrem na prisão é reflexo de situações vivenciadas fora dela. 

Os resultados demonstram que a convivência entre os presos idosos é, de 

certa forma, boa, mas construída por convenções de uma memória na qual todos 

devem se respeitar para que a convivência pacífica possa ser constituída. Notamos 

que a participação em grupos de convivência e a religião são, para os idosos, formas 

de manutenção da serenidade, capacidade de adaptação, redução de sofrimento e 

construção de vínculos sociais. A partir dos dados empíricos, foi possível observar 

que os grupos de idosos lhes permitem lazer, relações interpessoais, reduz 

isolamento, momentos de alegria, melhora o apoio social e constrói capacidades em 

lidar com o próprio processo de envelhecimento. Destacamos o trabalho 

desenvolvido pelos profissionais no grupo de idosos e a importância dessas ações 

no processo de ressocialização, contribuindo, principalmente, para a manutenção de 

uma vida mais humana durante o cumprimento da pena.  

Nesta investigação, constatamos que os idosos, apesar da situação 

vivenciada, são muito otimistas, tendo a família como basilar nessa busca constante 

de mudança. Por outro lado, demonstraram que a vida após a prisão não será mais 

a mesma e que, se inserir na sociedade, será um tanto complexo, principalmente 

pelos estigmas que são construídos socialmente. 

Verificamos que a velhice é singular para cada indivíduo, apresenta 

experiências diferentes e particularidades individuais, no entanto, também foi 

possível verificar que, pelo fato de estarem inseridos em um contexto social de 

inconsistências e dificuldades muito parecido, antes de serem encarcerados e 

vivenciar o mesmo ambiente, acabam representando a velhice de forma muito 

parecida, com um cunho grupal. Em todas as materialidades analisadas durante os 

grupos focais referentes à velhice na prisão, foi evidenciado um teor negativo claro, 

sempre relacionado à tristeza, perdas, isolamento e adoecimento. Desse modo, os 
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idosos representaram a velhice na prisão de forma negativa e como o fim da vida, 

ancorando-se em uma memória social.  

Com base nas diferentes narrativas examinadas, observamos que a 

representação social de saúde na prisão está ancorada na doença, na agressão ao 

corpo, em problemas de saúde, na piora e no agravamento da saúde na prisão, 

tendo como definidora dessa representação o fato de esses idosos serem 

acometidos com múltiplas doenças, especialmente as crônicas não transmissíveis, 

referidas com aspectos de dor e dificuldade ao acesso à assistência de saúde. 

Constatamos, ainda, que a prisão é intrinsicamente adoecedora, haja vista a forma 

como é instituída, demonstrando, desse modo, que não há como representar a 

saúde de forma diferente, principalmente por pessoas idosas em situação de 

reclusão, privadas de vivenciar a velhice no contexto social extramuros.  

Outro aspecto fundamental que podemos destacar é o papel da memória e 

das representações sociais, pois, apesar dessas teorias estarem separadas na 

seção que apresentamos os resultados da pesquisa, por questões estratégicas, as 

duas foram basilares para compreensão do objeto. As memórias construídas e 

reconstruídas foram sendo articuladas e ancoradas em um objeto que é inacabado, 

definido por intensas mudanças para, posteriormente, objetivar as respostas deste 

estudo.  

Na realização deste trabalho, tivemos algumas dificuldades em seu percurso, 

as quais foram sendo constantemente sanadas por meio de estratégias de campo. 

Dentre as dificuldades, destacamos: a definição da amostra, pois na prisão a 

rotatividade é muito grande; a distância dos campos da residência da pesquisadora, 

o que precisava ter toda uma preparação para a construção da coleta; a demora na 

liberação do campo e o acesso inicial ao mesmo; a adequação ao horário destinado 

à pesquisa, que era bastante limitado; e o prontuário utilizado para coleta dos dados 

desatualizado e desestruturação de armazenamento dos mesmos. 

Outra dificuldade encontrada foi a escassez de estudos no Brasil específicos 

sobre o tema aqui proposto, que pudessem ser utilizados como base comparativa e 

análise de outros contextos, deixando ainda o caráter exploratório limitado em 

termos de revisão de literatura brasileira. 

Ao tratar de um tema que tem muitas facetas, como o idoso em situação de 

cárcere, adentramos num campo cheio de contradições, de conflito e de assuntos 

ainda pouco explorados. Justamente, por isso, que à guisa de conclusão e, mesmo 
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sabendo das limitações e dificuldades encontradas, torna-se útil ressaltar as 

considerações desta tese para a literatura brasileira atual, tendo em vista a 

capacidade de apresentar um tema que foi carregado de descobertas de algo que já 

vem sendo comum nas prisões do Brasil, mas que pouco tem sido noticiado e 

explorado pela academia.  

Este é um estudo que pode fomentar discussões necessárias para mudanças 

nas políticas públicas com inserção de pontos importantes voltados ao idoso que 

comete o crime e não somente ao idoso como vítima do crime. Pode ainda 

possibilitar um olhar diferenciado a essa situação do encarceramento no Brasil, o 

qual vem aumentando nos últimos anos, com vistas a permitir um ambiente mais 

humano e digno para o indivíduo. Desta pesquisa, podem-se originar propostas 

voltadas às condições e assistência saúde a essa população, buscando permitir uma 

assistência diferenciada aos reclusos idosos, principalmente pelo fato de ser uma 

população com inúmeras particularidades. Podendo, também, representar, para a 

área da saúde, abertura de um campo ainda obscuro e velado.  

Chamamos atenção para a problemática das prisões no Brasil e o não 

cumprimento dos direitos humanos básicos, assim como para os estigmas sociais 

que são destinados aos presos. Fazem-se necessários maiores investimentos nas 

prisões do Brasil e adequações às particularidades dos presos, especialmente para 

os idosos, mas também é necessário desmistificar que todo preso é perigoso e que 

a prisão deve ser o lugar onde este indivíduo deve sofrer e que os corpos, sejam 

eles físicos ou psicológicos, sejam destruídos.  

Os resultados desta tese sinalizam também para a necessidade de mais 

estudos sobre a temática, especialmente por pesquisadores da área da saúde, 

focando tanto na realidade da Bahia, quanto do Brasil, para que, assim, as 

multifaces dessa problemática anunciada possam ser aos poucos desvendadas, 

buscando intervenções eficazes e a instauração de mudanças, bem como um 

melhor conhecimento, visualização e divulgação sobre o tema. 

É pertinente ainda buscar respostas para o porquê do aumento dos presos 

idosos no Brasil, pois se continuar seguindo o crescimento progressivo do 

envelhecimento no país, as cadeias, da forma que se apresentam, serão um 

cemitério desses indivíduos ou até mesmo locais para pessoas incapacitadas e 

dependentes de outros. Ressaltamos que essa não é uma realidade distante, tendo 

em vista que, em alguns países, o número de presos nessa faixa etária é equiparado 
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ao de jovens, ou ainda maior. Além disso, frente à realidade atual dessa população, 

às suas condições de vida, ao descaso do poder público na obrigatoriedade em 

garantir os direitos da pessoa idosa, à dificuldade de acesso à saúde, associado às 

políticas de punição penal, idosos encarcerados serão cada vez mais presentes nas 

cadeias brasileiras, algo que desafia não somente as unidades prisionais do Brasil e 

o Estado da Bahia, mas toda a sociedade. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Campus de Vitória da Conquista 

 
Credenciada pelo Decreto Estadual n. º 7215 de 02-01-1998. 

Rua José Moreira Sobrinho, s/n – Jequiezinho – Jequié – Bahia. 

E-mail: dsuesb@yahoo.com.br Telefones: (73) 3528-9623. 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa sobre o Envelhecimento Humano - NIEPEH 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  
Resolução nº 466/12, sendo o Conselho Nacional de Saúde. 

 
Prezado (a) Senhor (a), sou Pollyanna Viana Lima, estou realizando um 

estudo sobre a Memória e representações sociais de idosos encarcerados a 
cerca da velhice e da saúde.  
 O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), desta 
pesquisa. Para participar deste estudo o Sr (a) não terá nenhum custo, também não 
receberá qualquer vantagem financeira. Suas dúvidas referentes a esta Pesquisa 
serão esclarecidas e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá 
retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua 
participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 
penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelos pesquisadores, que 
tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados da 
pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que 
indique sua participação não serão liberados sem a sua permissão. 
 Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais de 
mesmo teor, sendo que uma será arquivada pelos pesquisadores responsáveis, e a 
outra será fornecida ao senhor. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa 
ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) 
anos, e após esse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua 
identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira 
(Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações 
somente para os fins acadêmicos e científicos. 
 A Pesquisa tem por objetivo geral: analisar a memória e apreender as 
representações sociais de idosos encarcerados sobre a velhice e saúde na prisão. E 
por objetivos específicos: Identificar o perfil social, demográfico e econômico de 
idosos encarcerados; Conhecer as memórias dos idosos encarcerados sobre a vida 
antes da prisão e na prisão; Conhecer o contexto e o cotidiano dos idosos da vida na 
prisão; Avaliar as condições de saúde dos idosos encarcerados; Avaliar a 
prevalência de ansiedade e depressão em idosos encarcerados e Conhecer as 
repercussões biopsicossociais da prisão na vida e no processo de envelhecer dos 
idosos encarcerados. 
 
Desconfortos e riscos: A participação nesta pesquisa não traz complicações legais 
e apresenta risco mínimo. Apesar disso, você tem assegurado o direito a 
compensação ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente 
produzidos pela pesquisa. Com relação aos riscos, pode haver desconforto e 
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constrangimento em responder aos questionários, sendo assim para evitar ou 
reduzir esses riscos, os pesquisadores se comprometem em manter um 
comportamento ético; bem como a forma como as perguntas são direcionadas e 
formuladas não irão de encontro com a interferência cultural dos senhores(as); não 
haverá a presença de uma terceira pessoa no momento de responder aos 
questionários e a participação no grupo focal será livre. Além disso, terá hora e 
momento certo para iniciar e finalizar, em respeito ao participante. 
 
Benefícios: Os resultados da pesquisa poderão contribuir para os senhores (as), 
diretamente, no que se refere à identificação de suas dificuldades do dia a dia, bem 
como para a instituição que poderá utilizar os resultados para melhor programar 
assistências voltadas ao idoso que se encontra encarcerado.  
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
 
Eu,_______________________________________________________abaixo 
assinado, concordo em participar do estudo intitulado Memória e representações 
sociais de idosos encarcerados acerca da velhice e da saúde, e fui devidamente 
informada e esclarecida pela pesquisadora Pollyanna Viana Lima sobre a pesquisa, 
os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação. Afirmo que aceitei participar por minha própria 
vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a 
finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos 
objetivos estritamente acadêmicos do estudo.  
Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio questionários e de 
entrevista. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pela 
pesquisadora. Os resultados gerais obtidos nesta pesquisa serão utilizados apenas 
para alcançar os objetivos propostos, incluída sua publicação em congresso, em 
revista cientifica especializada e livro. Por este meio, AUTORIZO o uso dos meus 
dados neste Projeto de Pesquisa. 
 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A)  
 
Eu, _________________________________________________, abaixo assinado, 
após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade 
de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, 
concordo em participar do estudo Memória e representações sociais de idosos 
encarcerados acerca da velhice e da saúde, como voluntário (a). Fui devidamente 
informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou 
interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento).  
 
 

 
 

 
 

 
      Impressão Datiloscópica 

 

___________________
___________________

_ 
Assinatura do (a) 

participante 
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ENDEREÇO INSTITUCIONAL DA PESQUISADORA:  
Estrada do Bem Querer, km 4, Caixa Postal 95. Vitória da Conquista - BA CEP: 
45083-900.  
Telefone: (73) 35289600 
 
 
CEP/UESB- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  
RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/N - UESB 
JEQUIÉ (BA) - CEP: 45206-190 
FONE: (73) 3528-9727 / E-MAIL: cepuesb.jq@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Pollyanna Viana Lima 
TEL.77-988755207 

E-MAIL: polly_vl@yahoo.com.br 

 

mailto:cepuesb.jq@gmail.com
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APÊNDICE B – Instrumento para coleta de dados 

 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Memória: 
Linguagem e Sociedade 

          
 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS EM PRONTUÁRIO 
 
 

IDENTIFICAÇÃO/DADOS GERAIS 

Nome: 
________________________________________________________________ 

Data de nascimento:_______/_______/______ Idade: _________  

Escolaridade: ___________________________ Naturalidade: 
_________________ 

Data de admissão: _____________________Tempo de aprisionamento: 
________ 

Sexo: (     ) Masculino         (     ) Feminino 

Reincidente: 
(     ) Sim              (     ) Não 

Regime de aprisionamento: 
(     ) Fechado           (      ) Aberto          (      ) Semi aberto 

Profissão: ________________________________  

Município de 
Origem:___________________________________________________ 

Raça/cor autoreferida:  
(     ) Branco         (     ) Preto          (     ) Pardo         (     ) Índio  
(     ) Amarelo      (     ) Moreno claro/escuro 

Situação civil: 
(     ) Solteiro(a)           (     ) Solteiro(a) com companheiro (a)         (     ) Casado(a)   
(     ) Separado(a)         (     ) Viúvo(a)                                              (      ) Divorciada(a) 

Número de filhos: 
_____________________________________________________ 

Moradia 
Tipo 
(     ) Casa          (     ) Apartamento      (     ) Barraco      (     ) Lona/plástico 
 
Modalidade 
(     ) Própria      (     ) Alugada              (     ) Ocupada    (     ) Cedida 
 
Número de famílias que residem na mesma casa 
(     ) Uma família          (     ) Duas famílias     (     ) Mais de duas famílias 

SITUAÇÃO DE SAÚDE 

Há presença de dependência química na família?  
(     ) Sim       (   ) Não        (    ) Não sabe 
Membros____________________________________________________________
__ 
Situação 
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atual__________________________________________________________ 

Há pessoas com deficiência física na família? 
(     ) Sim       (   ) Não         
Membros____________________________________________________________
__ 
Tipos_______________________________________________________________
__ 

Possui outras intercorrências (    ) Sim     (    ) Não 
Se sim, quais? 
(  )HIV/AIDS  (   )Doença dermatológica   (   )Diabetes   (   )Tuberculose 

É sintomático respiratório?  (    ) Sim       (    ) Não 
Se sim, quanto tempo? 
__________________________________________________ 

Outras 
queixas:________________________________________________________ 

Tem recebido atendimento psiquiátrico sistemático:  (    ) Sim      (    ) Não 

Apresenta distúrbio de comportamento, no último ano?  (     ) Sim      (    ) Não 
Se sim, quais? (    ) Agressividade     (    ) Comportamento inadequado   
 (    ) Atos impulsivos       (     ) Outros 

Apresenta sintomatologia psiquiátrica, produtiva no último ano? (   ) Sim   (   ) 
Não 
Se sim, quais? (   ) Delírio   (   ) Alucinação     (    ) Maneirismos    (    ) Outros  

Apresenta sintomas deficitários, no último ano?  (    ) Sim      (    ) Não 
Sim, quais?  (    ) Retraimento Social     (    ) Embotamento afetivo  (    ) Outros 

Tem recebido acompanhamento clínico sistemático?  (    ) Sim   (   ) Não 

HISTÓRICO DE SAÚDE 

Doenças preexistentes: 
                               Sim                       Não 
Diabetes               (     )                      (     ) 
Hipertensão          (     )                      (     ) 
Medicação___________________________ 
Cirurgias   (     )                      (     ) Quais ______________________________ 
Tuberculose          (     )                      (     ) 
DST                       (    )                      (     ) Realizou tratamento? 
__________________ 

 

Tratamentos anteriores:  
( ) Não    ( ) Sim __________________________________________________ 

Vacinas: 
(      ) Em dia         (     ) Atrasadas 

Internamentos: 
(     ) Não         (      ) Sim 
_________________________________________________ 

Antecedentes familiares: 
(      ) Hipertensão        (      ) Diabetes       (     ) Cardiopatias       (     ) Neoplasias 

Medicamento em uso: 
(     ) Não      (     ) 
Sim___________________________________________________ 
Usa medicamento controlado?       (    ) Não            (     ) Sim 
Quais? 
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________________________________________________________________ 

Alergia a medicamentos?    (     ) Não        (    ) Sim 

Fatores de Risco:  
                                     SIM                       NÃO 
Tabagismo                   (      )                      (      )   
Etilismo                        (      )                      (      ) 
Sobrepeso                   (      )                      (      ) 
Obesidade                   (      )                      (      ) 
Drogas   (    ) Maconha      (    ) Cocaína     (    ) Crack      (    ) Outras 

PRÁTICAS DE CUIDADO 

Possui vínculos sociais e afetivos? (   ) Sim    (   ) Não 
Se sim, quais? (   ) Familiares   (   ) Amigos    (   ) Outros 

Recebe visitas?  (   ) Sim    (   ) Não 
Se sim, de 
quem?_______________________________________________________ 

Recebe visitas íntimas?  
(   ) Sim    (   ) Não 

Trabalhava antes de ser preso?   (    ) Sim     (    ) Não 
Se sim, que função exercia? 

Exerce alguma atividade laborativa e/ou de geração de renda na unidade 
prisional? (    ) Sim    (   ) Não 
Caso sim, 
qual?_________________________________________________________ 
Trabalha fora da unidade prisional atualmente? (    ) Sim    (    ) Não 
Caso trabalha, em que? 
_________________________________________________ 

Participa de alguma ação sócio-educativa na unidade prisional? (   ) Sim   (   ) 
Não 
Caso participa, qual? 
___________________________________________________ 

Estuda atualmente fora da unidade prisional? (    ) Sim     (    ) Não  
Caso estude, onde? 
____________________________________________________ 

Tem algum talento artístico-cultural? (    ) Sim     (     ) Não 
Se sim, 
quais?_________________________________________________________ 

Prática alguma atividade de lazer no espaço prisional?  (    ) Sim     (     ) Não 
Se sim, quais? 
_________________________________________________________ 

Utiliza os serviços de saúde da rede pública? (    ) Sim     (     ) Não 
Se sim, quais? 
_________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Roteiro para o grupo focal 

 
 

 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Campus de Vitória da Conquista 
Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e 

Sociedade 
Credenciada pelo Decreto Estadual n. º 7215 de 02-01-1998 

 
 

 

ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL 

 

 

Seção 1 

O que significa a velhice  

 

 

Seção 2 

O que significa a saúde  
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APÊNDICE D – Roteiro para a entrevista 

 
 

 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Campus de Vitória da Conquista 
Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e 

Sociedade 
Credenciada pelo Decreto Estadual n. º 7215 de 02-01-1998 

 
 

 

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA 
 
 
 

1. Quais as recordações que o senhor(a) tem da vida antes da prisão? 
 

 
2. Quais as recordações que o senhor(a) tem da sua vida na prisão? 
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APÊNDICE E – Rememorando como ocorreu pesquisa de campo 

 

Neste espaço descrevemos de forma atenta e meticulosa como aconteceu o 

processo da pesquisa, bem como alguns detalhes do ambiente e das relações que 

são construídas no contexto da prisão, por meio da observação. 

A pesquisa de campo ocorreu no período de março a outubro de 2017, 

sempre em horários agendados previamente com as Unidades Prisionais (UP).  

Primeiramente visitamos as unidades prisionais, nas quais desejávamos 

realizar a pesquisa, e apresentamos o projeto e nossa proposta de trabalho. Além 

disso, entregamos uma cópia do referido projeto para as unidades prisionais e 

aguardamos uma resposta acerca da liberação do campo. Todavia, meses se 

passaram e nenhum retorno obtivemos. Foi aí que, após muitos telefonemas e 

tentativas frustradas, descobrimos que o caminho mais rápido e direto era 

encaminhar o projeto à Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Dessa 

forma, entregamos pessoalmente uma cópia do projeto à SSP-BA e, após um mês, 

obtivemos a análise do projeto e aprovação para que o mesmo fosse realizado nas 

três unidades prisionais escolhidas. 

Após a liberação do campo pela SSP-BA, o projeto foi submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), porém, mais uma vez tivemos que esperar um pouco além do previsto, pois 

todos os projetos submetidos ao CEP da UESB estavam sendo encaminhados para 

outro CEP, devido a problemas estruturais. Assim, o projeto foi encaminhado para o 

CEP da Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR), onde, logo na primeira 

reunião para a apreciação ética, foi aprovado.  

A partir daí, já com a aprovação do projeto, foi possível começar os 

procedimentos para as coletas de dados, sendo essa uma etapa construída por 

muitas viagens para os campos de pesquisa.  

Após contato com os diretores, entregamos pessoalmente os documentos de 

autorização de liberação de campo e de infraestrutura assinado pela SSP-BA, bem 

como o parecer do CEP, nas unidades prisionais. Ademais, construímos um 

cronograma para coleta de dados, baseado na disponibilidade da própria unidade, já 

que cada unidade tinha uma particularidade diferente da outra. A única escolha 

nossa foi referente ao local onde começaríamos a coleta, já que havíamos definido 

que só começaríamos a seguinte, após terminar a primeira.  
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Posteriormente à construção do cronograma, iniciamos as visitas de 

reconhecimento de local, já que até então só tínhamos acesso à sala dos diretores. 

 

Percurso e entrada nas três UP 

 

UP1 

Embora as atividades na UP1 tivessem início às nove horas, só era possível 

adentrar na mesma até às oito horas da manhã. Diante disso, mas também da 

distância que separa a nossa residência da UP1, era necessário que acordássemos 

ainda na madrugada. Por volta das quatro horas da manhã, estávamos de pé, para 

sair no máximo às quatro e trinta da manhã, afinal, teríamos uma distância 

considerável para percorrer e, além disso, por entender que não podíamos correr o 

risco de ficarmos presos no trânsito ou em um acidente, ou mesmo atrasar por uma 

falha no veículo.  

Por volta das sete horas da manhã, estávamos na cidade onde está 

localizada a UP1. Atravessávamos a cidade e parávamos em uma padaria para 

tomar o café da manhã e também para comprar algumas frutas para fazer um lanche 

com os idosos.  

Saindo da padaria, terminávamos de atravessar a cidade e, a partir desse 

momento, entravámos na parte mais tensa da viagem até a chegada na UP1. 

Saíamos da rodovia asfaltada e entrávamos em uma estrada de terra pouco 

cuidada. No início, passávamos em frente ao parque de exposição e ao aeroporto, 

além de algumas entradas de fazendas e chegávamos num conjunto de casas 

construído pelo Governo Federal ―Minha Casa Minha Vida‖. 

Após passar pelo conjunto, seguíamos pela estrada onde era um verdadeiro 

corredor, embora com uma largura normal de uma estrada. Destacamos o termo de 

corredor, pois, ao entrar neste caminho, não existe outro para seguir. O corredor é 

limitado por cercas de arames farpados, de ambos os lados, sem nenhum ponto de 

entrada, seguindo por uns 3 km até terminar na UP1. A estrada tinha muitos 

buracos, buracos estes que numa de nossas idas, com muita chuva, o nosso carro 

danificou toda a suspensão, quase impossibilitando de seguir viagem, mas 

conseguimos chegar até a cidade e sanar o problema para voltar até a cidade das 

pesquisadoras. 
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Chegando na UP1, a tensão e o medo persistiam. Em frente à unidade, há um 

estacionamento para carros, onde podíamos ver poucos carros e nenhuma pessoa. 

Há também uma faixada com a pintura bastante desgastada pelo tempo, com letras 

grandes, quase apagadas, escrita na cor preta ―Conjunto Penal‖; um vidro grande 

muito escuro, onde a segurança consegue ver as pessoas que chegam, embora os 

indivíduos que estão na parte externa não conseguem visualizar ninguém. Têm 

ainda dois portões de chapas de ferro, sem pintura, totalmente fechados, um grande 

para entrada de carros e viaturas, e outro pequeno para entrada de pessoas.  

Para solicitar a entrada, era preciso bater no portão, pois não havia um 

interfone ou mesmo uma campainha. Após algum tempo, um segurança abre uma 

janelinha de aproximadamente 10x20 centímetros no meio do portão. 

Identificávamos e ele pedia os nossos documentos e fechava essa janelinha. 

Enquanto aguardávamos, podíamos ser testemunha ocular do dia-a-dia da UP1. 

Sentíamos muito inseguras na portaria, pois estávamos sendo vigiados e ao 

mesmo tempo sem segurança. Quando chegava uma viatura da Polícia Militar, 

seguia direto para o portão de entrada de veículos, acionavam a sirene e o portão 

abria, sendo que nenhum policial descia da viatura. O portão era aberto em duas 

partes, uma para esquerda e outra para direita, podíamos perceber que as partes do 

portão eram abertos com a ajuda de cordas, onde alguém puxava e as mesmas 

batiam nas laterais e, com isso, fazia um barulho imenso. Enquanto a viatura 

adentrava a UP1, podíamos ver que havia um segundo portão, também de chapa de 

ferro sem pintura, totalmente fechado, quando percebemos, então, que este 

segundo portão servia de garantia, pois o mesmo só era aberto após o fechamento 

do primeiro, assim, nunca podíamos ver o interior da UP1 por este portão, e 

novamente com a ajuda de uma corda, o portão era fechado e o barulho imenso 

acontecia.  

Enquanto aguardávamos para a entrada, foi possível ainda ver que tem um 

banheiro, sujo e pouco cuidado, em um canto do estacionamento. Percebemos que 

este banheiro era usado pelas pessoas nos dias de visitas.  

Observando o estacionamento, encontramos três partes de chips de telefones 

celulares somente com as partes externas, sem os nanochips, deduzimos que 

alguns visitantes que ali estiveram, deixaram as partes externas dos chips e 

adentrou a UP1 somente com os nanochips, sendo esta a parte de seus interesses.  
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Ressaltamos que, nem no estacionamento e nem na portaria da UP1, existe 

abrigo para proteger as pessoas contra os intemperes da natureza. Quando estava 

chovendo, tínhamos de aguardar dentro do carro. Nessa UP1, também não existe 

um banco ou cadeira para os visitantes sentarem enquanto aguarda a liberação da 

entrada. Embora o tempo aguardado para adentrar na UP1 pudesse ser considerado 

pequeno, durava em torno de 30 a 40 minutos, parecia uma eternidade, pois a 

percepção de insegurança era enorme e também a sensação da não liberação era 

ainda maior, pois todo o custo financeiro e todo trabalho de: acordar ainda na 

madrugada; percorrer a rodovia BR 116; percorrer a estrada de terra e entrar nas 

estradas tipo corredor, podiam ser perdidos. Mas, finalmente o portão de ferro 

pequeno era aberto e a entrada era permitida, após a solicitação do documento 

original para a pesquisa. O Agente Penitenciário, fazia o contato com o diretor e/ou o 

coordenador da segurança e solicitava nossa entrada. Após muitos minutos de 

espera dentro da UP1, era permitido que entrássemos apenas com o material da 

coleta, que era os questionários, uma caneta, e um caderno para fazer o registro do 

diário de campo. Como não poderíamos entrar com celular e nem com o gravador 

pessoal, usamos o gravador da assistente social, que já passava por fiscalização na 

entrada. Confessamos que, nessa hora, sentíamos mais seguras, visto que a 

sensação de segurança dentro da UP1 era maior do que da parte externa. 

A entrada só era permitida após a vistoria do que nós levávamos, e a revista 

era sempre realizada por uma mulher, com uso de detector de metais e da 

passagem dos materiais no Raio X. A revista ocorria da seguinte forma: ficava em 

pé, com as pernas abertas e a agente penitenciária passava o detector pelo corpo, 

tanto virado para frente, quanto para trás. Não encarávamos como constrangedora, 

pois entendíamos as regras do local e sabíamos que fazia parte da rotina de 

segurança.  

Além da revista, foi-nos solicitado que fôssemos com roupa discreta, de cor 

neutra e que evitasse ir com roupa cor laranja, pois era a cor que identificava os 

presos, e de cor preta, que era a cor predominante dos fardamentos dos agentes 

penitenciários.   

Destacamos ainda que, tanto durante a realização do Grupo Focal, quanto da 

entrevista, os idosos não usavam algemas em momento algum. Já era uma rotina 

exigida pelas profissionais que realizam o grupo de idosos e acreditamos que seria a 

melhor forma para que eles se sentissem à vontade para dialogar. Assim, também 
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na entrevista, solicitamos que os idosos ficassem sem algemas. Inicialmente, o 

diretor perguntou se teríamos certeza que a condução fosse dessa forma, pois assim 

a segurança seria reduzida, porém, afirmamos a nossa escolha e assim ocorreu.  

Durante a entrevista, também foi completado o preenchimento das 

informações dos questionários que faltavam. 

Para cada possível participante, explicávamos sobre o projeto, seus objetivos 

e como seria realizada a coleta e, somente após a anuência dos idosos e assinatura 

destes no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, era iniciada a participação 

na pesquisa.  

 Começamos pelo preenchimento dos questionários através dos prontuários e 

depois prosseguimos com os grupos focais e, por último, as entrevistas individuais.  

 

UP2 

 O percurso para a UP2 foi mais tranquilo, tendo em vista que não 

precisávamos nos deslocar para outra cidade, sendo que depois de 30 minutos 

estávamos no campo. Além disso, só ocorreram duas visitas, pois só foram 

encontrados dois idosos que atendiam aos critérios de inclusão. Essa UP fica em um 

bairro dentro da cidade, em uma rua de chão. Uma parte do presídio é cercada com 

um muro alto e a frente com tela de ferro. Na parte interna da entrada, só é permitida 

a entrada dos carros dos funcionários. Quando chegávamos, era deixado o carro do 

lado de fora, apresentávamos na entrada e, logo em seguida, era liberada. Logo 

depois, entrava em uma salinha, que serve de recepção, e alguns minutos depois já 

tinha acesso aos idosos. Não acompanhamos nenhum dia de visita, mas 

percebemos pela estrutura da UP2 que, assim como na UP1, não tem local com 

abrigo para as famílias aguardarem para a visita.  

 

UP3 

 O percurso para a UP3 também foi tranquilo, pois esta UP fica somente a uns 

dez quilômetros da cidade que residimos. Logo que saíamos da cidade, pegávamos 

uma rodovia estadual de pouco fluxo de veículos e, em poucos minutos, já 

estávamos chegando. O percurso era praticamente todo asfaltado e só tem em torno 

de 500 metros de estrada de terra, mas de boa qualidade. O Conjunto Penal tem 

8.495,23 m2 de área construída e conta com uma infraestrutura moderna e de alta 

segurança. As paredes da unidade foram construídas com concreto de alto 



213 

 

desempenho e com resistência. Além disso, a segurança da unidade tem um 

sistema de vigilância e monitoramento avançado. A frente é toda cercada por tela de 

arame e tem um estacionamento para funcionários e visitantes. Para a entrada, 

apertávamos um interfone e nos apresentávamos, posteriormente, uma caixa de 

chapa de ferro era aberta e colocávamos o documento de identificação dentro dela. 

Segundos depois, o portão com fechadura eletrônica se abria, pois já havia 

autorização por escrito para entrarmos. Íamos diretamente para outra portaria, na 

qual deixávamos os pertences em uma sala e, em seguida, éramos encaminhadas 

para outra sala para sermos revistadas pelas agentes. A revista era também 

realizada por detector de metais e pela passagem na câmara de raio X. 

Posteriormente, éramos encaminhadas para os módulos onde os idosos 

encontravam-se. Ressaltamos que essa unidade, diferentemente da UP1 e da UP2, 

é gerida por sistema de cogestão, no qual o público e o privado atuam. Sem 

adentrar em detalhes, até porque este não era o foco da pesquisa, observamos a 

diferença da estrutura, do atendimento, da limpeza e da organização das três 

unidades, sendo esta a mais equipada e a mais organizada entre elas.  

 

Visita nas três UP 

 

Primeira visita nas três UP  

Apesar de não ser objetivo desta pesquisa entrevistar os profissionais que 

trabalham diretamente com as pessoas privadas de liberdade, buscamos dialogar, 

de maneira informal, para que pudéssemos conhecer um pouco daquela realidade e 

nos preparar para a realização do que foi proposto.  

Durante as conversas, em todas as UP, foi possível dirimir qualquer tipo de 

pré-conceito e nos abrir para a pesquisa de forma mais imparcial possível, para que 

pudéssemos realizar um estudo que tivesse um cunho científico. Por meio das 

conversas informais, também nos planejamos para a aplicação do questionário, para 

a construção do grupo focal e para a realização da entrevista.  

O primeiro contato possibilitou ainda conhecer a estrutura das UP, o 

funcionamento, os horários, as regras e ter contato com alguns presos que ficavam 

durante o dia trabalhando na própria UP. Além disso, nesse primeiro encontro, 

realizamos uma filtragem dos participantes da pesquisa, segundo critérios de 
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inclusão e exclusão já descritos, com a ajuda de profissionais de Assistência Social 

e de Psicologia. 

 

UP 1   

 

Segunda visita 

 Ao realizar a primeira visita à UP 1, tivemos o conhecimento que na mesma 

havia a realização de um ―Grupo para Idosos‖, que ocorria numa frequência de 15 

em 15 dias, porém, por questões técnicas e operacionais, já tinha um mês sem 

ocorrer. Foi aí que, juntamente com a Assistente Social e com a Psicóloga, 

resolvemos reativar e programar uma reunião, sendo que essa reunião seria o 

primeiro contato com os idosos.  

Quando pegamos a lista dos participantes do grupo, percebemos que nela 

não havia apenas pessoas com 60 anos ou mais (idade delimitada para o presente 

estudo), mas muitos homens com idade entre 45 a 59 anos. Porém, como era a 

primeira reunião, deixamos ocorrer da forma que já estava previsto, até mesmo 

porque este primeiro contato não teríamos a formalização da pesquisa, mas uma 

aproximação e a construção de um vínculo, com vistas a facilitar o diálogo com 

confiança.  

Então, como previsto, a reunião ocorreu e, para a nossa surpresa, a sala 

estava cheia. Fomos apresentas aos participantes e muito bem recebidas. A reunião 

aconteceu nesse dia com uma roda de conversa sobre o tema ―Prevenção e 

tratamento da Hipertensão e o Diabetes‖ e com a culminância de um lanche com 

frutas e suco.  

Salientamos que, nesse primeiro contato com os idosos, não conseguimos 

identificar visualmente quem tinha 60 anos ou mais, uma vez que a aparência de 

todos era muito envelhecida. O que vimos foi muitos homens de cabelos brancos, 

pele enrugada e seca, com pouca elasticidade, visão dificultada, marcha lenta, com 

múltiplas doenças crônicas, entre outras características. Foi aí que entendemos 

quando a Assistente Social nos disse que eles se consideravam velhos e que o 

grupo de idosos para eles era uma forma de se sentirem livres, mesmo na prisão. 

Acreditamos que o fato de se sentirem velhos está associado às questões biológicas 

e fisiológicas, mas também à doença. Essa é uma característica que foi identificada 

pelos pesquisadores durante a pesquisa do mestrado.  
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Essa realidade nos fez pensar ainda mais, algo que vem nos inquietando 

enquanto pesquisadoras do envelhecimento. Então começamos a nos questionar se 

não seria viável realizarmos a pesquisa com pessoas com a faixa etária inferior a 60 

anos, para que pudéssemos compreender o envelhecer na prisão, antes mesmo de 

ser considerado idoso pelas políticas públicas. Entretanto, por questões éticas, já 

que o projeto havia sido aprovado para esta faixa etária, mas também por questões 

de definição do objeto de estudo, decidimos manter o público alvo já definido. 

Outro ponto importante a relatar referente a esse primeiro contato, foi o 

ambiente onde ficamos. Para chegar até a sala de aula, onde a reunião 

normalmente ocorria, caminhamos em torno de uns 200 metros, percurso que estava 

cheio de gato. Ao perguntar para a assistente social porque tanto gato, a mesma me 

respondeu que era para evitar ratos, já que a higiene não era tão adequada. 

Chegamos em uma sala onde ficava um carcereiro e, após a autorização dele, era 

aberta uma grade cheia de cadeados, e seguíamos para outra sala, sendo esta 

agora a sala de aula, que também foi fechada com cadeado. A sala era simples, com 

cadeiras escolares bastante desgastadas e tinha um quadro. O corredor que dava 

acesso a essa sala tinha um mau cheiro de urina insuportável, assim como muitos 

idosos que tivemos contato.  

Imaginamos que pudéssemos ter receio de ficar sozinhas com os presos, 

porém, quando chegamos na sala e nos deparamos com todos aqueles homens, 

diferentemente do que imaginávamos, a segurança foi total. Talvez pela recepção 

que tivemos, ou mesmo pelo fato de termos preparado no primeiro dia que 

conversamos com os profissionais.  

Ressaltamos que em todos os encontros, tanto esse já descrito e todos os 

demais que relataremos, ficamos sozinhas com os idosos: as pesquisadoras; as 

profissionais da assistência social e da psicologia.  

 

Terceira visita 

 Na terceira visita, os trabalhos foram internos, sem contato com os idosos, 

pois a reunião deveria ocorrer de 15 em 15 dias. Ficamos durante todo o dia 

separando os prontuários de assistência social, de psicologia e da saúde e fazendo 

o preenchimento dos questionários. Percebemos que os prontuários estavam com 

anotações incompletas, o que dificultou o preenchimento dos questionários e  

demandou um maior tempo para a coleta dos dados, não sendo possível terminar o 
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trabalho apenas em um dia. Além disso, as informações que estavam faltando, 

tivemos que buscar diretamente na fonte, ou seja, com os idosos, antes de começar 

as entrevistas.  

 

Quarta visita 

 Na quarta visita, realizamos o primeiro Grupo Focal com o tema gerador 

―Velhice na prisão‖. Tudo ocorreu normalmente e a participação dos idosos foi 

parcial, uma vez que alguns estavam tímidos ao falar, ou mesmo apresentavam 

dificuldade de se expressar, devido a problemas na dicção. Mas, na medida do 

possível, iam interagindo. Salientamos a importância da assistente social nesse dia, 

pois a mesma se predispôs a ser a moderadora dos dois grupos focais. Destacamos 

também que, apesar da reunião ser voltada para a realização da metodologia de 

análise prevista no dia, os idosos acabavam falando de inúmeras coisas, 

principalmente voltadas à estrutura do local, à alimentação e à falta de atendimento 

médico.  

 

Quinta visita 

 A quinta visita ocorreu uma semana depois, durante o turno da manhã, 

também para trabalhos internos, pois precisávamos terminar o preenchimento de 

prontuário. 

 

Sexta visita 

 Já estava na UP, tudo certo para descermos para realizar o segundo Grupo 

Focal, quando tivemos a notícia que estava ocorrendo o ―baculejo‖. Este é o nome 

dado à ação em que a Polícia Militar adentra na UP, de surpresa, para buscar 

armamentos, drogas, celulares, entre outras coisas. Com a realização do ―baculejo‖ 

ficamos impossibilitadas de descer, pois como os próprios agentes penitenciários 

diziam: ―os ânimos estão exaltados‖.  

 Vale destacar que, enquanto ocorria o ―baculejo‖ lá embaixo, em uma 

distância considerável, era possível escutar barulho de bomba e gritos. As bombas 

serviam para afastar os presos dos objetos que a Polícia Militar iria apreender. 

Consequentemente, nesse dia, apenas conversamos com alguns funcionários 

e fizemos alguns registros do que vimos. Fomos chamadas para ver o resultado do 
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―baculejo‖ em uma sala próximo ao módulo dos presos. Lá pudemos ver de tudo, 

desde celular e arma branca, até fogão elétrico construído pelos próprios presos.  

Pelo fato da suspensão das atividades normais da UP, o Grupo Focal foi 

adiado para a semana seguinte.  

 

Sétima visita 

 Ansiosos para que tudo ocorresse dentro da normalidade, deslocamo-nos 

mais uma vez ao campo para realizar o Grupo Focal. Tudo ocorreu bem e, nesse 

dia, foi discutido no grupo sobre ―Saúde na prisão‖. Foi um tema extremamente 

polêmico, pois além de relatar os problemas de saúde, os idosos questionaram 

muito a respeito da estrutura da prisão, da falta de profissionais de saúde, 

especialmente médicos.  

 

Oitava, nona e décima visita  

 Achamos por bem unir o relato de todas essas visitas, pois foi o período que 

selecionamos para realizar as entrevistas individuais. Todas as entrevistas 

realizadas nessa unidade foram gravadas com auxílio de um gravador de um 

funcionário da unidade e foi feito o registro no diário de campo dos pontos mais 

importantes, das emoções percebidas e da impressão dos pesquisadores. 

O lugar para a realização das entrevistas foi variado, pois não havia um local 

específico e, como a nossa exigência foi que não tivesse interrupção durante a 

entrevista, precisávamos de uma sala para essa finalidade. Sendo assim, ora a 

entrevista ocorria numa sala da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ora na sala 

do serviço de psicologia e de assistência social.  

A sala da OAB tinha uma porta de vidro e o Agente Penitenciário ficava do 

lado de fora. Já a sala da psicologia e do serviço social era fechada,  com porta de 

madeira, e o agente ficava do lado de fora aguardando o término das entrevistas.  

As entrevistas sempre ocorriam no período da manhã e duravam no máximo 

30 minutos, pois acreditávamos que este tempo máximo não cansaria os 

entrevistados, não atrapalharia a condução das atividades da UP e ainda permitiria 

alcançar uma quantidade considerável por dia. 
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UP II 

Segunda visita 

 Na UP2, como só realizamos duas entrevistas, a pesquisa ocorreu de forma 

breve. No segundo dia de visita, fizemos anotações e preenchemos o questionário 

com os dados do prontuário. Foram também realizadas duas visitas.  

 

UPIII 

 

Segunda visita 

A segunda visita na UP3 foi para a participação no grupo de idosos, para que 

pudéssemos conhecer melhor os idosos e criar algum tipo de confiança, além disso, 

possibilitou-nos o preenchimento de alguns dados sobre os idosos. 

  

Terceira visita 

 Na terceira visita, realizamos as entrevistas com os idosos por meio do 

parlatório. Ficávamos em uma sala, onde tinha apenas uma cadeira e um telefone. E 

do outro lado ficava o idoso. A separação e a visualização do idoso era por meio de 

um vidro. Dessas entrevistas, ocorreu uma coisa interessante que iremos relatar. 

Teve dois casos em que os agentes penitenciários mandaram dois senhores que, 

quando começamos a conversar, descobrimos que tinham, respectivamente, 52 e 48 

anos. O que nos levou a parar a entrevista naquele momento. Quando perguntei ao 

agente porque havia encaminhado aqueles homens para lá, o mesmo disse que 

achou que eles eram velhos, pois tinham até cabelos brancos e rostos envelhecidos, 

demonstrando claramente a relação da aparência com a velhice e, ao mesmo 

tempo, deixando claro que as condições de vida e o aprisionamento acelera o 

processo de envelhecimento.   

 

Quarta visita 

Na quarta visita ocorreu a reunião para a realização do Grupo Focal com o 

tema ―Velhice‖, que sucedeu de forma tranquila. Os idosos, em geral, participaram 

ativamente e saíram muito satisfeitos com o momento. Nesse dia, a Psicóloga 

também participou, sendo a relatora do grupo. 

 

Quinta visita 
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 A quinta visita aconteceu para a realização das entrevistas, ocorrendo da 

mesma forma que a anterior, entretanto, como já conhecíamos os procedimentos da 

UP, dessa vez foi bem mais rápida, conseguindo alcançar um quantitativo maior e 

finalizar as entrevistas.  

 

Sexta visita 

Na sexta visita ocorreu o segundo grupo focal com o tema ―Saúde‖, com os 

mesmos participantes da anterior. Esse grupo acabou sendo mais extenso, 

chegando a uma hora e quarenta minutos, pois os idosos, por estarem muito 

insatisfeitos com a saúde na prisão, acabaram utilizando boa parte do tempo para 

também desabafarem.  
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ANEXO A – Avaliação cognitiva – Mini-Exame do estado mental 

(FOLSTEIN, FOLSTEIN & MCHUGH, 1975). 
 

 
1.             Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
            Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Memória:  
            Linguagem e Sociedade 
          
 

AVALIAÇÃO COGNITIVA – MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL 
 
 
Participante:____________________________________________________ 
Data de Avaliação: ____/____/______  
Avaliador: ___________________________ 
 
ORIENTAÇÃO 
Dia da semana (1 ponto) ...............................................................................   (   ) 
Dia do mês (1 ponto) ......................................................................................(  ) Mês 
(1 ponto) ............................................................................................................(  ) 
Ano (1 ponto) .................................................................................................... ( )  
Hora aproximada (1 ponto) ............................................................................... (  ) 
Local específico (aposento ou setor) (1 ponto.................................................  (   ) 
Instituição (residência, hospital, clínica) (1 ponto) .........................................   (   ) 
Bairro ou rua próxima (1 ponto)........................................................................ (   )  
Cidade (1 ponto) ...............................................................................................(   ) 
Estado (1 ponto................................................................................................. (   ) 
 
MEMÓRIA IMEDIATA  
Fale 3 palavras não relacionadas e peça para a participante repeti-las. Pontue 1 (  ) 
para cada palavra correta. Repita as palavras e certifique-se de que a participante 
aprendeu, pois posteriormente você irá perguntá-las outra vez. 
 
ATENÇÃO E CÁLCULO 
(100-7) sucessivos, 5 vezes sucessivamente (1 ponto para cada cálculo correto)... ( ) 
(alternativamente soletrar MUNDO de trás para frente) 
 
EVOCAÇÃO 
Pergunta pelas 3 palavras ditas anteriormente (1 ponto por palavra).................... ( ) 
 
LINGUAGEM 
Nomear um relógio e uma caneta mostrados (2 pontos) ....................................... (   ) 
Repetir ―nem aqui, nem alí, nem lá (1 ponto) ......................................................... (   ) 
Comando: ―pegue este papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque no chão (3 
pontos, se a participante executar corretamente).................................................... (   )  
Ler e obedecer: ―feche os olhos‖ (1 ponto).................................................. ( ) 
Escrever uma frase (1 ponto) .................................................................................. (   ) 
Copiar o desenho a seguir (1 ponto) ....................................................................... (   ) 

ESCORE: (___/30) 
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ANEXO B – Autorização para coleta de dados 

 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Memória: 

Linguagem e Sociedade 
 

AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 
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ANEXO C – Parecer consubstanciado do CEP 

 
 
 
 

 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Memória: 
Linguagem e Sociedade 

 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
 

 
 


