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Resumo

A partir do momento em que se objectiva o que é subjectivo através de auto ou hetero-atribuições como 
os  conceitos  de  “raça”,  “etnicidade”,  “estrangeiro”  e  da  divisão  abrangente  entre  “nacional”  e  “não 
nacional”, poder-se-ão estar a fazer demarcações rígidas, simplistas e falaciosas. Mesmo sabendo que 
estes  classificadores  possam  estar  enraizados  no  que  poderemos  designar  enquanto  colonialismo 
conceptual, o evitamento do uso de um, ou mais do que um, destes conceitos pode ser pernicioso na 
avaliação  quantitativa  e  qualitativa  das  realidades  sociais  sobre  as  quais  nos  queremos  debruçar 
analiticamente. Por sua vez, usar apenas um desses classificadores pode ser uma muleta conceptual que 
poderá resultar na imprecisão da análise.

O valor acrescentado da minha comunicação será trazer  esse mesmo debate no âmbito  do sistema 
criminal  de justiça,  no contexto euro-americano.  Demonstrar-se-á que a instrumentalização política  e 
académica que se faz destes conceitos, por uso ou omissão, acaba por potenciar ou enviesar a forma 
como se pode estudar e / ou intervir (n)as instâncias formais de controlo do crime, nomeadamente, a 
prisional, nos seus critérios de selectividade e nas suas dinâmicas intrínsecas. Nessa medida, o contexto 
prisional português receberá particular atenção. A urgência de uma abordagem pluridisciplinar, entre a 
Psicologia Social, a Antropologia e a Sociologia, uma vez aplicada aos estudos prisionais, em Portugal, 
vai ser defendida.
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1. Conceitos pouco visíveis

Os conceitos de “raça”, “nacionalidade” e “etnicidade” são tesouras conceptuais que em si mesmas não 
respondem  ao  carácter  movediço  das  (re)construções  identitárias  do  ser  humano,  bem  como  às 
ambivalências  e  incoerências  inerentes  às  mesmas  (Gusmão,  2004;  Sansone,  2004;  Machado,  2002; 
Contador, 2001; Rivera, 2000; Hess e Wulf, 1999; Hall, 1996).

Há uma ténue linha de fronteira ou mesmo uma justaposição entre conceptualizar e essencializar, uma vez 
abordados conceitos que implicam falar da “diferença” (Vale de Almeida, 2007), visto que podemos estar a 
congelar em forma de conceito o que mutável, plástico e sujeito a circunstancialismos (tempo, espaço, a 
figura  do  interlocutor,  inter  alia).  No  mesmo  atalho,  podemos,  enquanto  investigadores,  estar  a 
instrumentalizar e a ser instrumentalizados, num jogo de forças de poder (Vale de Almeida, 2007, 2000; 
Gilroy, 1996, 1987; Ware, 1996).

O conceito de “raça” tem vindo a ser dissecado por literatura relevante na óptica de o demonstrar como um 
conceito que se presta facilmente: 1) a uma acepção bicromática, dir-se-á mesmo bipolar (Ware, 1996); 2) à 
superficialidade  do  que  é  mais  aparente  (Cunha,  2000);  3)  à  rigidificação  (Zatz  e  Rodriguez,  2006; 
Wacquant, 2001); 4) a retratar generalizadamente o que merece ser retratado na sua intra-especificidade 
(Root, 2002; Tatum, 2000; Gilroy, 1996) e 5) a tornar insular o que tem de ser visto numa perspectiva de 
conjunto (Cunha, 2002; Tonry, 1997; Marshal, 1997). Não obstante as suas limitações, o conceito de “raça” 
não parece ser tão facilmente driblado. Como enunciou Jackson (2000), as pessoas têm o direito de se 
querer ver essencializadas. O recente estudo de Paredes (2008) demonstrou que mesmo se tratando de 
uma raça  movente,  as  respondentes  brasileiras  auto-classificaram-se  com uma definição  racial:  “o  ser 
negra”, o que confirma a hipótese de Sansone (2004) de que na realidade brasileira, a identificação racial 
fará mais sentido do que a étnica, estando esta última, muito mais sujeita a infidelidades (Sansone, 2004: 
255) por parte de quem se classifica através da mesma. Além do mais, “raça” é um atributo facilmente 
apreendido pelo senso comum, sendo que a sua utilização tem trazido contributos importantes no estudo da 
estereotipicalidade (Cabecinhas e Amâncio, 2003; Cabecinhas, 2002) e em, última análise, das dinâmicas 
relacionais (Deschamps, Vala, Marinho, Costa Lopes e Cabecinhas, 2005). Não menos importante: vários 
são os autores que rejeitam o excessivo pudor no uso deste conceito numa Europa Ocidental Continental 
(Vala e al., 1999; Tonry, 1997) ao que Vale de Almeida (2000) adiantou ter desembocado num “taboo”. 
Sendo assim, a falta de filtros étnico-raciais leva a que processos de selectividade institucional fiquem por 
clarificar, como nos revelam as conclusões e o post-facio do estudo de Seabra e Santos (2005), a propósito 
do sistema criminal de justiça português.

Relativamente ao conceito de nacionalidade,  apesar da sua especificação parecer mais neutral,  é uma 
categoria curta quer em termos quantitativos, quer em termos qualitativos. Por um lado, há um número 
indeterminado de pessoas que continuam a viver numa situação de invisibilidade formal, dado que pela 
situação de clandestinidade em que se encontram (Quintino, 2004) continuam a não ser abrangidas na 
categoria  “nacionalidade”.  Do  mesmo modo,  como sugere  Machado  (2002)  fazendo  menção a  Sayad, 
nacionalidade pode ser uma variável híbrida (2002: 102) implicada por percursos de vida de maior ou menor 
sucesso que não os do próprio titular da nacionalidade. Por outro lado, podendo servir para apresentações 
estatísticas  simplificadoras,  pode  facilmente  descurar  quer  justaposição  de  pertenças  nacionais,  como 
sejam  os  detentores  de  dupla  ou  tripla  nacionalidade  (Machado,  2002)  quer  nuances relacionais  que 
decorrem  na  filigrana  das  dinâmicas  sociais,  em  que  pessoas  de  idêntica  nacionalidade,  conhecem 
situações de discriminação sobejamente diferentes, quer do ponto de vista do racismo formal quer do ponto 
de vista do racismo informal, tais como os portugueses ciganos e os portugueses não-ciganos (Marques, 
2007; Cunha, 2005; Machado, 2000; Vasconcelos, 1998) ou os filhos de imigrantes africanos que podendo 
ser  formalmente  portugueses,  são,  muitas  das  vezes,  no  seu  quotidiano  diário,  (re)tratados  como 
estrangeiros  (Gusmão,  2004:  155;  Machado,  2002).  Além  do  mais,  estudos  recentes  salientam  a 
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complexidade identitária nas suas múltiplas influências das ditas nacionalidades “colonizadoras” que está 
longe de qualquer purismo e linearidade (Wallace-Murphy, 2006; Ramadan, 2004, 2002; Miranda, 2002; 
Pereira  Bastos,  2000)  bem como a das nacionalidades anteriormente  colonizadas (Frias,  2006;  Villani, 
2002).  A par disso,  as classificações por nacionalidade,  colocam em segundo plano,  idiossincrasias de 
ordem regional ou local. 

Quanto ao conceito de etnicidade, podendo este ser um eufemismo da designação racial (Vale de Almeida, 
2007), o que parecia engavetável num grupo dito de “minoria étnica”, demonstra não ter as fronteiras físicas 
e simbólicas de outrora (Quintino, 2004; Mota, 2002). Na mesma óptica, a procura científica de espaços 
etno-específicos  em  contextos  definidos  no  espaço  e  no  tempo  (Leite,  2008;  Quintino,  2004)  é 
acompanhada  pela  constatação  de  que  as  zonas  de  diálogo  inter-étnico  não  são  facilmente 
“geograficáveis”,  tendo em conta o inter-fluxo cada vez maior entre o local e o global (Vale de Almeida, 
2007; Seabra, 2005; Quintino, 2004; Machado, 2002; Dibie e Wulf, 1998; Gilroy, 1996), o que levou Vale de 
Almeida  (2007)  a  sugerir  a  necessidade  de  quebrarmos  o  uso  de  designações  redutoras  na  sua 
domesticidade e na sua auto-perpetuação do ciclo colonizador, preferindo esse mesmo autor designações 
como “transculturação” e “in between”. A título de exemplo, o ser falante do crioulo de Cabo-Verde que era 
identificável  como  uma  herança  cultural  delegada  aos  descendentes  pelos  imigrantes  cabo-verdianos 
pertencentes a uma dada sub-classe social menos privilegiada em contexto de imigração (Saint Maurice, 
1997; Resende, 1996), tornou-se um elemento trans-étnico, podendo ser partilhado por aqueles que vivem 
idênticas situações de “margem” social mas cujos ascendentes pouco terão a ver com as realidades cabo-
verdianas  per  se  (Contador,  2001).  Todavia,  a  categorização  étnica  está  muito  presente  na  literatura 
científica quer em detrimento da categorização racial (Fonseca e Neto, 2006; Combessie, 2004; Moreira, 
1999;  Hebberecht,  1997;  Gatti  e Al.,  1997) quer  em paralelo com a categorização racial  (Edgar,  2007; 
Cabecinhas  e  Amâncio,  2004  a  e  200b;  Cabecinhas,  2002a,  2002b;  Cunha,  2002;  Machado,  2002; 
Wacquant, 2001). Uma última nota (que poderia ser a primeira) a este propósito, para fazer menção a 
Machado (2002) que a propósito de Etnicidade diz que o conceito em si é curto, dado que vesgo a toda uma 
dinâmica relacional em que pululam processos de continuidade e contrastes, ao que o autor denominou de 
“Espaço de Etnicidade” (2002: 35). 

Por  sua vez,  a  problematização do racismo é algo  que se  pode  encontrar  com relativa  frequência  na 
literatura  anglo-saxónica  quer  respectivamente  ao  sistema  criminal  de  justiça  (Edgar,  2007;  Philips  e 
Bowling, 2002; Genders e Player, 1989) quer sem particulizar um contexto institucional específico (Essed, 
2002; Jackson, 2000). No que diz respeito ao conceito de racismo e atentando particularmente para o caso 
português, poder-se-á dizer que até muito recentemente, o racismo em Portugal era mais uma reivindicação 
política e cívica de certos movimentos formalizados, como o movimento associativo, do que objecto de 
estudo em si mesmo, não obstante, Cunha, em 1994, ter feito uma reflexão a esse propósito nas suas 
provas de aptidão pedagógica, conforme se pode ler no artigo de sua autoria “A natureza da raça” (2000). 
Apesar de N’ Ganga ter se debatido, académica (1995) e civicamente, em contra-ciclo, com o mito do “não 
racismo” dos portugueses, não deixava esse autor de poder parecer, à altura, a “voz negra” da Sociologia, 
tendo sido uma figura mediatizada o quanto baste. Progressivamente, quer na óptica da Psicologia Social 
(Cabecinhas, 2002; Miranda, 2002; Vala et al. 2002, 1999; Amâncio, 1998), quer na óptica da Sociologia 
(Marques, 2007; Machado 2000a e 2000b,  inter alia) vemos o tema racismo a ser descortinado em sede 
académica,  mesmo  para  lhe  atribuir  outros  nomes  [vide  Pina  Cabral  (1998)  que  prefere  o  termo 
“etnocentrismo” ao de “racismo” ou vide Vala et al. (2002) em que adiantam que o termo hetero-etnicização 
acompanha, por ventura, melhor, a discriminação racializada implícita, ou seja, a inferiorização das minorias 
étnicas feita através de traços não necessariamente fenotípicos]. 

Como refere Hall (1996) o essencialismo pode ter sido desconstruído do ponto de vista teórico mas ainda 
não o foi a um nível político (1996: 249) nem nas representações e práticas sociais do cidadão comum, algo 
corroborado nos vários estudos de Cabecinhas (2004, 2003, 2002a e 2002b) Cabecinhas e Amâncio (2004a 
e  2004b).  Isto  é,  os  conceitos  em  si  podem  ser  essencializadores,  mas  as  formas  como  os  grupos 
nacionais, étnicos e raciais se interpretam não é menos essencializadora (Hoofstede, 2008;  Deschamps, 
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Vala, Marinho, Costa Lopes e Cabecinhas, 2005; Cabecinhas e Amâncio, 2003; Cunha, 2002). Se ao nível 
das relações inter-grupais, a essencialização do “outro” pode chegar ao ponto da ontologização, o que pode 
derivar em várias matizes de racismo (Marques, 2007; Deschamps et al., 2005; Vala et al., 2002, 1999), por 
sua vez,  a essencialização auto-grupal não é uma questão secundária  (Carvalho,  2006;  Seabra,  2005; 
Cabecinhas, 2002; Wacquant, 2001; Pereira Bastos, 2000). 

No que diz respeito à Europa Ocidental Continental, subsistem sérias reservas na utilização de categorias 
étnico-raciais no tocante ao tratamento estatístico ora pela ambiguidade inerente a esses conceitos, ora 
pelo  trágico  impacto  histórico  do  período  nazi  (Vale  de  Almeida,  2007;Tonry,  1997).  Tal  encontra-se 
espelhado na produção estatística relativa aos sistemas criminais de justiça (Tonry, 1997; Marshal, 1997). O 
caso português não é excepção, ficando por responder que critérios possam ter interferido para que, não 
sendo a criminalidade dos estrangeiros assaz diferente da dos portugueses (Seabra e Santos, 2005), haja 
uma  “hiperpenalização”  em termos  de  execução  de  penas  relativamente  à  dita  população  estrangeira 
(Seabra e Santos, 2005; Moraes Rocha, 2001). Tendo por base o acompanhamento estatístico ao nível das 
nacionalidades,  denota-se nos  últimos anos,  uma crescente  tendência  do aumento do número de não 
nacionais nas prisões portuguesas (Moreira/ DGSP, 2006; Seabra e Santos, 2006) e sendo que tal pode 
estar a par com o aumento de crimes transnacionais, importava saber que outras razões de contexto podem 
estar a pesar desde as primeiras fases do sistema criminal de justiça, nomeadamente nas forças policiais, 
até à fase sentencial (Zatz e Rodrigues, 2006; Warner, 2000). Não será demais dizer que países como 
Portugal que privilegiam a contabilidade numérica tendo em conta as nacionalidades estão assumidamente 
a sobrestimar a figura do ofensor, parecendo ser neutras as pertenças étnico-raciais do mesmo (Tonry, 
1997), bem como as dos diversos operadores do sistema criminal de justiça, assim como da(s) vítima(s) 
(Zatz e Rodrigues, 2006), quando o tipo de crime permite saber quem foi a pessoa vitimizada. Do atrás dito, 
não se quer fazer notar qualquer leitura determinística.  Em si mesmas, as pertenças étnico-raciais são 
apenas uma parte do jogo interpretativo do fenómeno da criminalidade. No estudo de caso levado a cabo 
por  Seabra (2005)  com menores que se encontravam sob alçada de uma medida tutelar  educativa,  o 
investigador  utilizou  a  categorização  raciali,  como  “pretexto  académico”  para  os  entrevistados  fazerem 
analepses às suas histórias de vida e com isso darem conta de vivências específicas, apontamentos críticos 
ao  sistema  criminal  de  justiça,  formas  de  criminalidade  contadas  na  primeira  pessoa,  as  “vitimas 
preferenciais”,  etc., contribuindo assim com uma leitura cruzada, diferenciadora e esclarecedora sobre o 
fenómeno criminal. 

Em suma,  quer  para  reivindicar  a  visibilidade destes  conceitos,  quer  para  desconstruír  o  seu  carácter 
essencializador, os conceitos de “raça”, “etnicidade”, “racismo” têm vindo paulatinamente a tomar lugar no 
cenário académico português.

2. Prisão: um contexto pouco visível

Não  obstante  a  entrada  sem  precedentes  da  chamada  sociedade  civil  na  prisão  do  contexto  euro-
americano, fazer investigação académica em meio prisional continua a ser algo muito delimitado mesmo em 
países com maior tradição científica a estudar as instâncias formais de controlo do crime. A par disso, a 
prisão do contexto ocidentalizado, foi e é votada a um certo ostracismo, inclusive geográfico (Combessie, 
2002), podendo estar em jogo critérios economicistas fundidos com critérios securitários. Posto isso, Coyle 
(2005) adianta que subsiste um secretismo sobre o ambiente prisional, o que na acepção de Combessie 
(2004) resulta na invisibilidade intencional dessa mesma instância. O acesso científico à instituição prisional 
não deixa de ser fortemente condicionado, quer nas possibilidades de permissão de entrada à mesma 
(Hornsby-Smith, 1995), quer em termos de circulação no seu interior, não necessariamente apenas para 
proteger o intimismo de quem está recluso. Todavia, é de ressalvar todos os dilemas éticos e metodológicos 
que  se  podem  colocar  ao  investigador  que  ao  transitar  no  espaço  prisional  está  simultaneamente  a 
frequentar o espaço público e privado daqueles que estão sob medida privativa de liberdade e/ ou daqueles 
que por inerência das funções profissionais passam muitas horas intra-muros (Cunha, 2002; Morris, 1998). 
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Como partilhava um investigador inglês (Crewe, 2008) num recente encontro científico, um recluso ter-lhe-á 
questionado se ele (investigador) também não se importaria que ele (recluso) frequentasse a sua sala de 
estar sem lhe pedir prévia autorização, dado que leia-se, embora mesmo que não haja obrigatoriedade de a 
população recluída participar activamente num dado estudo, a circulação e permanência do/a investigador/a 
depende de várias forças institucionais aquém da pessoa reclusa e de quem trabalha em contexto prisional. 
Devido a isso, não só por isso ou talvez por isso, as dinâmicas intra-prisionais conseguem criar zonas de 
opacidade (Rhodes, 2001) como forma de auto-defesa institucional. 

3. Conceitos pouco visíveis num contexto pouco visível

A importância de revisitar os conceitos de “raça”, “etnicidade” e racismo” no universo prisional prende-se 
com o facto de que no interior do mesmo, são (re)criadas estratégias adaptativas identitárias, bem como são 
mantidas, empoladas ou diminuídas fronteiras de afastamento e aproximação (Cohen, 2006; Cunha, 2005, 
2002). Por seu turno, o contexto prisional per se pode ajudar a reforçar (pré)-disposições essencializadoras 
nas relações inter-pessoais / inter-grupais entre reclusos/as (Edgar, 2007; Cunha, 2002; Wacquant, 2001) e 
entre staff   recluso/as (Edgar, 2007; Cunha, 2005, 2002; Genders e Players, 1989). Além do mais, a 
literatura anglo-saxónica em termos de estudos prisionais, através de metodologias combinadas [relatórios 
oficiais  e  experiência  etnográficaii]  permitiu  detectar  tratamentos  diferenciados  em  procedimentos 
institucionais, designadamente no que diz respeito a medidas disciplinares, tendo por base preconceitos 
étnico-raciais. Se tivermos em linha de conta que evidência criminológica revela que o contexto prisional é 
altamente arbitrário (Vacheret e Lemire,  2007), não são despiciendas as questões acima mencionadas. 
Recorrendo  à  minha  própria  experiência  profissional  enquanto  Técnica  Superior  de  Reeducação  num 
estabelecimento prisional português, não deixava sempre de provocar um frison  interno quando quer por 
parte de staff prisional uniformizado quer por parte de staff prisional não uniformizado, se poderiam ouvir 
frasesiii como: “Mas esse é cabo-verdiano” [como se por inerência, houvesse uma linear correspondência a 
um comportamento agressivo ou de maior perigosidade] ou “ (…) Mas é cigana” [Como se a pertença étnica 
funcionasse em lógica de oposição a traços comportamentais favoráveis anteriormente mencionados]. Se 
atentarmos na pesquisa etnográfica feita por Cunha (2002) num estabelecimento prisional central especial 
no distrito de Lisboa, a autora constatou que o staff prisional mormente o staff mais qualificado tenderia, nos 
seus discursos verbais, a demarcar-se da população reclusa com um discurso mais essencializadoriv do que 
o que foi passível de encontrar nos testemunhos verbais das reclusas envolvidas no estudo, [com especial 
destaque  à  estereotipificação  negativa  feita  por  parte  do  staff  técnico  superior  relativamente  à  dita 
população cigana (Cunha, 2005; 2002)]. 

Qualquer  essencialização  pode  ser  perniciosa  porque  reivindica  narcisismos  grupais  /  colectivos.  Em 
contexto prisional, a exiguidade de espaço e a saturação da permanência no tempo pode facilmente acirrar 
potenciais conflitos físicos e / ou verbais que têm por base demarcações essencializadoras entre pares 
[reclusos] ou entre staff prisional  reclusos (Edgar, 2007; Liebling, 2001; Wacquant, 2001). Porém, há que 
não menosprezar que em ambiente prisional, a estereotipificação é, em si mesma, reguladora de dinâmicas 
relacionais e equilibradora de tensões (Genders e Player, 1989) passíveis de acontecer num contexto que 
se caracteriza como sendo altamente emocional (Crawley,  2004). Evidência científica relativa a estudos 
prisionais demonstra que a estereotipicalidade (sobretudo a de conotação negativa) feita pelos diferentes 
grupos do staff prisional, no fundo, não é mais que uma forma de manter a distância social (Cunha, 2002) 
com os reclusos/as, tornando-se um escudo securizante e um mecanismo de auto-defesa (Liebling, 2001; 
Genders e Player,  1989) de molde a saberem lidar com um contexto adverso e singular  como o meio 
prisional. O busílis é que muitas vezes essa estereotipilicalidade (o mais das vezes, negativa) pode estar a 
mediar pareceres técnicos tidos como relevantes na atribuição de medidas de flexibilização, tocando num 
dos bens maiores que é a liberdade do ser humano. Não se quer assim apelar a nenhum facilitismo na 
avaliação e muito menos evocar qualquer forma de paternalismo relativamente à pessoa reclusa. O que se 
pretende sublinhar é que há um desequilíbrio de forças de poder - que tem inerentemente de existir até por 
forma a  corresponder  às  finalidades  subjacentes  a  uma medida  privativa  de  liberdade  -  entre  os que 
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avaliam e os que são avaliados, entre os que orientam e os que são orientados, entre os que “reeducam” e 
os que são “reeducados”, o que reforça as lógicas desiguais muitas vezes presentes no jogo da “diferença”. 
Por tudo isso,  devem ser acautelados e evitados os momentos institucionais radicados na  agnosis,  até 
porque tal poderá a levar a um efeito de marginalizações em cascata (Combessie, 2002). 

Na mesma linha, devem ser prevenidos, diluídos e dirimidos comportamentos entre reclusos/as que tenham 
por base implícita ou explicita discriminação étnico-racial (Edgar, 2007; Wacquant, 2001; Genders e Player, 
1989).  Vejamos em maior  detalhe  o  substancial  trabalho  etnográfico  de  Cunha (2002)  -  pese  embora 
circunscrito à realidade prisional portuguesa femininav e à composição sociográfica dos fins de 90’s – em 
que a autora menciona que o seu trabalho de campo lhe faz pensar que a categorização racial/étnica é 
pouco relevante uma vez aplicada ao contexto prisional, na medida em que as reclusas reclamavam uma 
unicidade  inter-pares  motivada  por  uma  idêntica  situação  de  reclusão  acrescida  do  facto  de  serem 
mormente oriundas do mesmo tipo de bairros periféricos das grandes zonas urbanas do país, bairros esses 
vincados isso sim por  relações de  narcotráfico  (Fernandes,  1997).  Todavia,  no mesmo estudo,  Cunha 
(2002) adianta que várias reclusas ao retratar as reclusas de pele mais escura, classificavam-nas como 
“cabo-verdianas”vi independentemente da origem destas últimas ser de Angola, Guiné Bissau, etc. Nessa 
medida, as primeiras evocavam um discurso generalizante e essencializador mas tendo por base um marco 
étnico e não racial. Mas não estaremos aqui perante as situações descritas por Vala e al. (2002; 1999) em 
que etnicizar é uma forma mais velada, mais socialmente aceite de racializar? Não estariam as reclusas a 
se  essencializar  entre  si  num híbrido  entre  racialização  e  etnicização,  conforme  nos  sugere  Sansone 
(2004)? Voltando à relação staff  reclusos, quando Genders e Player (1989) estão a ouvir um testemunho 
de um guarda prisional que parece estar a ter um discurso mais reactivo sobre os reclusos “negros” do que 
sobre os reclusos “indianos”, em dado momento, as autoras percebem que essa reactividade tinha mais a 
ver com uma crítica às políticas de imigração que segundo este agente profissional tinham permitido uma 
“invasão” à sociedade britânica. Ou seja, o problema ali suscitado era mais macro do que micro e aqueles 
reclusos eram apenas o mote para uma critica social mais abrangente, podendo inclusive estar a partir de 
falsas questões,  ou seja, a designada comunidade indiana pode estar menos dependente dos circuitos 
oficiais britânicos do que outros grupos étnico-raciais e só por isso menos visível. 

O meio prisional é rico em termos de matéria sociológica, psicossociológica, antropológica, etc. pela sua 
mesmidade institucional com outras instâncias em meio livre (em que existem espaços de lazer, de trabalho, 
espaços  escolares  e  formativos)  e  pela  sua  atipicidade  institucional  (no  seu  simultâneo  carácter 
disciplinador com um carácter reeducativo  /  reabilitativo).  O facto de os que se encontram sob medida 
privativa de liberdade, viverem numa situação forçada, sendo menor a capacidade de escolha de com quem 
se partilha a zona residencial (leia-se a zona das celas) levará a potenciar ou amenizar focos de racismo? 
Estas e outras respostas ainda não podem ser dadas à luz de bibliografia relevante, no que diz respeito ao 
universo prisional português. O importante a reter aqui, é que a prisão sendo uma instância particular, não é 
um  meio  em  si  extraordinário,  o  que  faz  com  que  dinâmicas  intra  e  inter-grupais  revelarão  muito 
possivelmente relações de continuum do que ocorreria em meio livre. 

Num dos raros estudos feitos em contexto prisional português tendo em conta um ângulo étnico, Fonseca e 
Neto (2006) confirma que o factor “etnicidade” é relevante ao se debruçarem sobre a atitude dos reclusos 
ciganos  e  dos  reclusos  não  ciganos  face  ao  ensino  recorrente  em vários  estabelecimentos  prisionais 
portugueses. Nesse mesmo estudo, Fonseca e Neto (2006) demonstram, a título de exemplo, que o nível de 
auto-confiança  na  frequência  escolar  é  maior  nos  “não  ciganos”  do  que  nos  “ciganos”vii.  Há,  muito 
certamente, um continuum de preferências e opções individuais / grupais que são transportadas do meio 
livre.  A  prisão  pode  conseguir  -  e  muitas  vezes  consegue  -  inverter  situações  de  desinserção  social 
(Resende,  2007,  2006;  DGSP,  2005-2006;  Moreira/DGSP,  2006;  Moreira,  1999),  por  isso  são  mister 
estudos feitos no seu âmbito. No estudo feito por Moreira (1999) sobre população cigana em meio prisional, 
pese embora de teor estatístico, foi sugerida a urgência de se estudar a filigrana das dinâmicas prisionais 
salvaguardando a especificidade étnica que existe no panorama prisional português. Como nos descreve 
Gonçalves  (2007)  não  há  formação especializada  para  uma intervenção  mais  sensibilizada  e  atenta  a 
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necessidades específicas de certos grupos étnicos, o que faz com que o funcionário prisional aprenda a 
fazê-lo no ónus das suas funções. Por outro turno,  Resende (2004) sublinhou a importância de o staff 
prisional [e em particular, o/a Técnico Superior de Reeducação] dever estar internamente disponível para 
conhecer melhor aqueles que supostamente reeduca, no seu entendimento sócio-grupal. 

Como faz saber Cunha (2002) a categorização raça/ etnicidade podem não explicar por si só as dinâmicas 
de sociabilidade intra-prisionais. Todavia, o próprio estudo de Cunha (2002) é ilustrador de como acepções 
essencializadoras transpiram na realidade intra-prisional.

4. Considerações conclusivas

No contexto euro-americano, assistimos a uma tendência para uma maior severidade penal relativamente a 
grupos  de  nacionalidades  estrangeiras  e  das  chamadas  minorias  étnico-raciais  que  ocupam, 
crescentemente, os contextos prisionais (Bruhn, Lindberg e Nylander, 2008; Cére, 2007; Vam Kalmthout et 
al.,  2007;  Gonçalves,  2007;  Seabra e Santos,  2006;  Combessie,  2004;  Khosrokhavar,  2004; Wacquant, 
2001¸  Garland,  2001).  Perante  tal,  1)  ao  nível  da  produção  do  saber,  dever-se-ía  fomentar  maior 
conhecimento  científico  sobre  as  dinâmicas  étnico-raciais  entre  recluso/as  e  entre  staff   reclusos/as 
(Edgar, 2007; Cunha, 2005, 2002; Wacquant, 2001; Genders e Player, 1989) e sobre a relação entre raça, 
etnia e racismo e a oferta institucional prisional existente (Neto, 2006; Moreira, 1999) ou 2) ao nível  da 
intervenção, 2.1.) as experiências inglesa e sueca fizerem injectar staff prisional com pertenças étnicas e 
raciais  mais  próximas  à  composição  sociográfica  existente  e  2.2.)  a  experiência  inglesa  converteu  o 
conhecimento científico em possibilidades concretas de mediação. 

Se como foi dito, a  prisão, em si  mesma, já é um contexto pouco visível  e com tanta opacidade, será 
importante estudar, tanto quanto possível, a filigrana das dinâmicas intra-prisionais (com tudo o que toca o 
meio livre) através de filtros mais finos que levem a um maior entendimento do que ocorre nas mesmas. É 
certo que,  com isso,  pode estar  a sempre a abrir-se uma “Caixa de Pandora”,  isto  é,  staff  prisional  e 
reclusos/as  podem  aproveitar  para  instrumentalizar  investigadores/as  com  discursos  coitadificadores  e 
desculpabilizantes empolando eventuais utilizações de linguagens essencializadoras dirigidas a si / grupo 
de pertença. 

Como  acima  descrito,  os  próprios  conceitos  de  “raça”,  “etnicidade”,  “nacionalidade”  e  “racismo”  estão 
eivados de ambiguidades várias e por certo, têm de ser vistos num puzzle de outros conceitos e dinâmicas 
societais (Cunha, 2002; Machado, 2002; Tonry, 1997; Marshall, 1997; Gender e Players, 1989). Mas aí 
compete aos investigadores, operacionalizar esses mesmos conceitos nas suas potencialidades e limites.

Não  abdicando  da  postura  universalista  que  caracteriza  a  fase  da  execução  de  penas,  conforme  em 
Portugal, o sistema prisional português poderia ter muito a ganhar se fomentasse a aplicação dos estudos 
que estão a começar a ser feitos nas diversas disciplinas humanas e sociais, no que diz respeito ao estudo 
das relações intra e inter-grupais. Se tal como sugeriu Neto (2003), Portugal se tem subestimado enquanto 
laboratório natural da psicologia intercultural (2003: 74), o meio prisional português não tem sido excepção. 
Em Portugal,  a produção científica que cruze especificidades intra e inter-grupais no que diz respeito a 
dinâmicas étnico-culturais/ étnico-raciais em ambiente prisionalviii é ainda pouco visível (Resende, 2008). Da 
investigação científica entretanto já produzida (Gonçalves, 2007; Fonseca e Neto, 2006; Cunha, 2005, 2002; 
Moreira, 1999), caberia às entidades competentes fazer emaná-la para a intervenção dita reabilitativa e para 
as respostas ditas ressocializadoras. Geralmente, este passo institucional também é pouco visível.
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i   Mesmo que forçada, como no caso de colocar os estrangeiros sob a designação “black” – pese embora 
sublinhe-se anuência dessa classificação por parte dos envolvidos.

ii  Ou quasi etnográfica, como sugere Rhodes, 2001: 77
iii  Frases que poderiam ser exteriorizadas quer na preparação de eventos sócio-culturais quer em sede de 

avaliação sobre medidas de flexibilização
iv  Carregando o que Cunha classificou como a “ideia de cultura” (2002: 298) com o seu “potencial reificante” 

(2002: 298)
v   O que dificulta ou impossibilita extrapolações ao universo prisional masculino, em virtude de por essência 

ser um estudo de caso.
vi v Por outro turno, Cunha (2002) e Machado (2002) sublinham a carga emocional que era dada à categoria 

étnico/ nacional de se ser ou ser designado como se fosse cabo-verdiano: nos fins de 90’s os media associavam 
permanentemente a imagem do cabo-verdiano à criminalidade violenta além de representarem, à data, o maior 
grupo de imigração em Portugal. Ora, com esta classificação essencializadora, que fixa o que nem sequer é, que 
efeitos podem ser provocados em quem se possa sentir diminuído ou diabolizado em categorias massificadoras? E 
como é que tal releva nas demais relações de sociabilidade intra-prisionais?

vii  Embora possa ser pantanosa a categorização: ciganos/ não ciganos, em virtude desta categoria agregar, 
em si mesma, diferentes pertenças grupais.

viii  O contexto prisional é aqui entendido também nas suas múltiplas relações com o extra-muros.


