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RESUMO  
 

BAZO, Andressa Loli. Leis do Cárcere e Inclusão Social: uma análise institucional do 
discurso de uma facção. 2017. 110 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
No cenário das práticas prisionais institucionalizadas, a coexistência de mecanismos 
repressivos emanados pelas instâncias oficiais de controle e de dispositivos disciplinares 
manipulados pelas facções tem sido amplamente discutida na literatura acadêmica. A 
maioria dos autores sustenta que, apesar de haver uma relação de cooperação entre esses 
dois polos normativos, a facção seria formada por uma complexa rede de solidariedade. A 
partir desse panorama, o objetivo dessa pesquisa é compreender as representações das 
relações de pertencimento para os membros de uma facção. Desde a formulação de seus 
objetivos, a pesquisa vale-se da estratégia metodológica da análise institucional do 
discurso. Esse método permitiu configurar os lugares assumidos e atribuídos pelos 
faccionados nas relações tecidas entre esses atores institucionais. O processo analítico 
evidenciou cinco categorias temáticas centrais. Nestas, atentou-se às regularidades e às 
singularidades produzidas na construção da cena discursiva e aos efeitos de 
reconhecimento e de desconhecimento da relatividade das práticas institucionais. 
Observou-se como a subjetividade se produz na constante tensão entre o assujeitamento à 
ordem institucional e a resistência a essa mesma ordem. O estudo aponta para os jogos de 
força, poder e verdade negociados entre o pertencimento e o aprisionamento. 
 
 
Palavras-chave: Execução Penal. Facções. Pertencimento. Subjetividade. Análise 
Institucional do Discurso.  



ABSTRACT 
 

BAZO, Andressa Loli. Laws of Imprisonment and Social Inclusion: an institutional 
discourse analysis of a faction. 2017. 110 f. Dissertation (Master) - Law School, University 
of São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
In institutionalized prison practices scenario, the coexistence of repressive mechanisms 
emanating both from the official jurisdictions of control and from disciplinary devices 
manipulated by factions has been widely discussed in academic literature. Most authors 
argue that, even though a cooperative relationship between these two normative ends 
exists, the faction would be formed by a complex solidarity network. From this 
perspective, the aim of the present work is to understand what the relations of 
belongingness represent to the members of a given faction. Since the formulation of its 
objectives, this research has been based on the methodological strategy of institutional 
discourse analysis. Such methodology enabled the outlining of the positions held and 
assigned by the factions in the relationships between these institutional actors. The 
analytical process revealed five main thematic categories. In these, the regularities and 
singularities produced by the construction of the discursive scene as well as the effects of 
awareness and unawareness of institutional practices relativity were taken into 
consideration. The ways in which the subjectivity takes place in the constant tension 
between institutional order submission and the resistance to that same order were observed. 
The study calls attention to the games of strength, power and truth negotiated between 
belongingness and imprisonment. 
 
 
Keywords: Sentence Executing. Factions. Belongingness. Subjectivity. Institutional 
Discourse Analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

A prisão tem ocupado o lugar de objeto de muitas pesquisas, que procuram 

desvendar sua história e as práticas que a constituem. Dentro desse universo, a experiência 

e a literatura especializada têm demonstrado que a exclusão social e a vulnerabilidade do 

indivíduo constituem uma das causas da criminalização de comportamentos socialmente 

problemáticos e um dos efeitos do cumprimento de pena privativa de liberdade. Atuando 

num círculo vicioso, esses elementos manteriam o funcionamento do sistema de justiça 

criminal. 

Junto às práticas punitivas institucionalizadas, teriam sido sedimentados 

agrupamentos de indivíduos que formaram aquilo a que se pode denominar facção. As 

relações entre seus membros configuram o objeto dessa pesquisa. Coloca-se em foco, 

então, a identidade e reconhecimento do preso na facção. A pergunta que se estabelece é: 

como os faccionados se percebem, como eles concebem seu lugar nas relações vividas? 

Nesse cenário, o objetivo dessa pesquisa é identificar como o faccionado 

organiza, quanto às imagens que constrói em seu discurso, a expectativa institucional a 

respeito de seu lugar na facção, assim como quais as conotações das relações de 

pertencimento para ele. Em outras palavras, a finalidade dessa pesquisa reside em 

evidenciar como se fazem as relações entre os participantes de uma facção, identificando 

os lugares que vão sendo assumidos e atribuídos por esses atores institucionais, conforme o 

que está reconhecido e desconhecido no/pelo discurso. 

A estratégia de pensamento que orienta a pesquisa é a da análise institucional do 

discurso. A análise busca uma compreensão da rede invisível, simbólica e imaginária que 

sustenta o cenário das relações entre faccionados. Trata-se de um estudo do pertencimento 

no modo como aparece no discurso daqueles que fazem a facção. O pertencimento como 

estruturado nas representações da relação tal como veiculadas no discurso; as 

representações como constituídas no conjunto das relações concretamente vividas, a partir 

de uma ordem simbólica de lugares atribuídos e assumidos. 

Desse modo, as relações entre aqueles que fazem as facções são entendidas como 

práticas institucionais e seus membros como atores que organizam essas práticas. A partir 

dessa perspectiva, busca-se identificar como, no discurso, se configuram as pertenças às 

práticas da facção por aqueles que as fazem. 
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Procede-se a uma análise do modo de organização das representações no discurso, 

ou melhor, das cenas legitimadas na fala daqueles que constroem o objeto dessa instituição 

em toda a ambiguidade de seus sentidos. Visa-se, com isso, uma compreensão dos vínculos 

de pertencimento reconhecidos ou representados como possíveis nas falas daqueles que 

fazem a facção, pressupondo que efeitos de reconhecimento e desconhecimento se 

constroem no conjunto das relações instituídas. Vínculos tal como imaginados pelas que 

fazem a facção, no dia-a-dia dessa instituição. 

Nesse horizonte, a dissertação é dividida em três capítulos. O primeiro capítulo 

traz uma revisão bibliográfica do tema. São apresentadas pesquisas que versam sobre 

prisão e facção, buscando, com isso, construir o "estado da arte". Essas pesquisas não são 

colocadas, entretanto, como alvo da análise do discurso. No segundo capítulo, são 

apresentados os conceitos que orientam a análise institucional do discurso, ou melhor, os 

operadores da análise. São eles: discurso, instituição, análise e sujeito. No terceiro capítulo, 

são conduzidas as análises das entrevistas realizadas individualmente com seis 

faccionados, procurando identificar o lugar que eles se veem ocupando nas relações 

instituídas e a imagem que eles constroem da facção no/pelo discurso. 
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CONCLUSÃO 

 

Em nossa revisão da literatura sobre o tema, identificamos que a maioria dos 

discursos acadêmicos converge em suas conclusões, atribuindo às facções uma posição de 

controle sobre a população encarcerada. A facção desenvolveria com o Estado uma relação 

simbiótica que daria sustentação para o equilíbrio de poder no governo da massa. Nesse 

arranjo, o controle teria sido multiplicado, depositando sobre o preso fortes exigências, que 

atingiriam as mais íntimas esferas do comportamento. Assim, se por um lado a organização 

de coletivos prisionais poderia evitar que ao indivíduo fosse impingida uma identidade 

institucionalizada, por outro, teria conformado sua subjetividade em outros estereótipos. 

Apresentado um panorama minimamente representativo dos mais difundidos 

esforços acadêmicos, procuramos, com nossa pesquisa, compreender os laços de pertença 

entre membros de uma facção por meio de uma análise institucional do discurso dos 

próprios faccionados. Amparados por essa estratégia de pensamento e buscando suspender 

as teorias professadas, visamos identificar como se fazem as relações dentro de uma 

facção. 

Pela rede de relações imaginárias construídas pelo discurso, conseguimos 

identificar que o faccionado vê a facção a partir da função que exerce no contexto desta 

instituição. Nos discursos dos entrevistados, função significa atribuição, compromisso ou 

responsabilidade. A função parece instaurar uma relação de confiança. Se o sujeito tem 

atributos suficientes para dar conta daquela função, se ele é imbuído daquela função, é 

porque teria competência para tanto. Isso parece gerar nos faccionados uma sensação de 

que ele não é descartável, ou melhor, de que ele compõe a trama que sustenta as relações 

de poder da facção. Se a facção funciona, é porque ele tem uma função, uma atividade 

valorada pelos irmãos. 

A linguagem empregada pelos entrevistados permite marcar a separação de duas 

comunidades discursivas. Trata-se de um indício que nos faculta afirmar que, de fato, 

existe um vínculo com o coletivo prisional. Isto fica ainda mais evidente pelo uso do 

pronome pessoal na primeira pessoa do plural. O "nós" concretiza o vínculo com a facção. 

A legitimidade de que goza a facção torna difícil, para o faccionado, perceber sua 

relatividade. O faccionado reconhece a sua função dentro da facção, ao mesmo tempo em 

que desconhece esse lugar como relativo, como construído historicamente. Ele não 
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percebe, com isso, as suas contradições, sempre presentes no jogo de forças das práticas 

instituídas. Desse modo, as concepções acerca do pertencimento são naturalizadas e as 

intervenções da facção sobre o faccionado são validadas. 

A análise institucional do discurso dos faccionados apontou ainda que suas 

histórias de vida são atravessadas pelo conflito com a justiça, de forma que não há, na fala 

de qualquer deles, narrativas que não estejam permeadas pela história de vida no crime. 

Além disso, a prisão, na fala dos entrevistados, aparece como uma contingência em sua 

trajetória de vida fora da lei. Isto é, a prisão não marca um rompimento. Pelo contrário, ela 

parece fazer parte da ordem natural das coisas. 

Finalmente, a facção é retratada por alguns dos entrevistados como a legítima e 

verdadeira prisão. É ela que demarca limites, que impõe encargos e condiciona o futuro. 

Aliás, a facção antecede a prisão e figura como continuidade desta. As relações entre 

faccionados parecem ser forjadas muito antes da prisão se transformar em palco de suas 

histórias de vida, estendendo-se no tempo e no espaço. Isto nos permite pensar que, em 

meio a relações de poder e resistências, os faccionados se percebem aprisionados pelo 

conflito com a lei. A facção atravessa essa relação e institucionaliza a prisão. Os laços 

deixam de ser concebidos como de pertencimento, para ocuparem um lugar de 

acorrentamento. 
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