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RESUMO

A finalidade deste trabalho é analisar os dois primeiros jogos eletrônicos da série  Batman:

Arkham,  relacionando-os  ao  Direito  Penal  e  às  Ciências  Criminais,  com um enfoque  em

esclarecer qual o conteúdo crítico que as obras apresentam à maneira como as funções da

pena  são  abordadas  no  sistema  penitenciário.  Para  isso,  utilizou-se  como  metodologia  a

pesquisa bibliográfica em obras literárias sobre o tema, assim como a pesquisa material nos

próprios jogos, além da análise por meio de canais de playthrough no YouTube. O resultado

foi um conjunto de informações acerca de quais funções da pena são enfatizadas no ambiente

carcerário do jogo, e quais os efeitos desse modelo de prisão nos condenados, nos agentes

penitenciários, na sociedade e no protagonista. A conclusão foi que as obras apresentam uma

crítica ao abandono da função ressocializadora da pena em detrimento das funções punitiva e

preventiva, causando efeitos negativos tanto a aqueles que convivem no ambiente carcerário,

quanto à sociedade. 

Palavras-chave: Batman. Prisão. Pena. Videogame.



ABSTRACT

The objetctive of this work is to analyze the first two video games of the Batman: Arkham

series, relating them to Criminal Law and Criminal Sciences, with a focus on clarifying what

critical  content  the  work  presents  to  the  way the  penalty  functions  are  addressed  in  the

penitentiary system. To acheive this, the utilized metodology was the bibliographic research

among literary works about the theme, the material research among the games themselves,

and the analysis through playthrough channels on YouTube. The result was an information set

about what penalty functions are emphasized in the game's prison environment, and what are

the effects of this model of prison in the condemned, the penitenciary agents, the society and

the  protagonist.  The  conclusion  reached  was  that  the  works  present  a  critic  to  the

abandonment of the resocializaing function of the penalty to the detriment of the punitive and

preventive  functions,  causing  negative  effects  to  those  who  work  and  live  in  the  prison

environment and to the society itself.

Keywords: Batman. Prison. Penalty. Video game.
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1 INTRODUÇÃO 

Busca-se, com este trabalho científico, fazer uma análise de duas obras contidas em

uma  série  de  jogos  eletrônicos,  relacionando-as  com  o  campo  de  estudos  das  Ciências

Criminais, e do Direito Penal. 

Desse modo, discute-se especificamente teorias da pena, que englobam argumentos

sobre  suas  funções,  o  modo como esta  deve  ser  executada,  e  seus  efeitos  nos  apenados.

Principalmente, busca-se descobrir a maneira como esse instituto é representado no âmbito

das obras fictícias que são o objeto de estudo da pesquisa, e se esses objetos emitem qualquer

juízo de valor ou fazem críticas ou elogios à maneira como ela é representada.

A escolha deste tema parte de um interesse demonstrado pelo público sobre o sistema

penitenciário, havendo várias opiniões sido emitidas sobre o tema desde que começou-se a

usar a pena de prisão. Sua relevância para a sociedade, portanto, é clara, principalmente por

ser  a  principal  pena  da  atualidade,  observando-se  que  é  facilmente  feita  a  relação,  pela

sociedade, entre pena e cárcere, ou entre crime e prisão. Hoje, a penitenciária é objeto de

ampla discussão política, sociológica, legal e até informal. Sua efetividade é questionada ou

reafirmada, e seu funcionamento é sujeito a amplas críticas. Muitos argumentam acerca de sua

ineficiência e crueldade, outros, no sentido oposto, afirmam que deveria ser mais dura.

Para  fins  de  análise,  serão  estudados  o histórico  e  as  funções  da  pena  no  mundo

Ocidental, recorte local necessário, pois é o lugar geográfico no qual as obras pesquisadas

também se passam, e que possui os aspectos mais relevantes para esse trabalho.

Ressalta-se,  portanto,  que  a  pena,  principalmente  a  de  prisão,  ainda  é  assunto

controverso entre leigos e estudiosos. 

Entretanto, outra parte da pesquisa, a obra na qual a função da pena será representada,

é também controversa. Cabe lembrar que analisa-se dois jogos eletrônicos, que fazem parte

uma mídia relativamente nova, apenas recentemente reconhecida como artística, e que já foi e

ainda é objeto de amplos debates.

Pode-se  questionar  a  respeito  da  relevância  dos  jogos  eletrônicos,  popularmente

chamados de  videogames. Comparados a obras clássicas de Literatura ou mesmo de mídias

mais  novas,  como  o  Cinema,  é  válido  se  perguntar  se  realmente  jogos  possuem  a

profundidade  e  relevância  necessárias  para  serem  analisados  tão  profundamente,  e

relacionados com problemas tão sérios da sociedade. 

Entretanto,  o  fato  é  que  jogos  eletrônicos  possuem  uma  influência  crescente  na

sociedade atual, tendo-se em conta que sua indústria faturou mais, recentemente, do que a do
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Cinema e da Música somados (HARADA, 2018). 

Franquias como GTA: Grand Theft Auto, Pokémon, Mario e tantas outras possuíram e

ainda possuem relevância na vida de muitas pessoas, sendo conhecidas pelo nome ou mesmo

pela  trilha  sonora  pela  maioria  dos  adultos  e  jovens.  Com  o  avanço  da  tecnologia  e  a

popularização dos smartphones, os jogos ficaram ainda mais acessíveis, tornando-se cada vez

mais difícil  encontrar alguém que nunca tenha jogado um jogo eletrônico.  Cada vez mais

pessoas encontram-se na categoria dos chamados gamers. 

Apesar da popularização, entretanto, a mídia, em geral, encontra dificuldades em se

provar passível de ser levada a sério. A controvérsia é evidenciada em polêmicas como as que

foram levantadas com o título Six Days in Fallujah, que supostamente se passaria em uma das

batalhas mais sangrentas da Guerra do Iraque. Entretanto, familiares dos soldados mortos na

guerra protestaram ativamente contra o desenvolvimento do jogo, argumentando que seria

desrespeitoso que a morte e o sofrimento de seus filhos fossem representadas em uma mídia

de entretenimento,  apesar  de vários  sobreviventes  da batalha argumentarem, à  época,  que

queriam que o jogo fosse feito. Finalmente, Six Days in Fallujah foi cancelado, por conta da

controvérsia (BOUDREAU, 2018), e a desenvolvedora do jogo faliu pouco tempo depois.

Contraste-se  esse  caso  com  o  filme  Sniper  Americano,  que  também representava

várias batalhas na Guerra do Iraque em uma mídia de entretenimento, além da morte de vários

combatentes. A produção foi um sucesso de bilheterias e de crítica, considerada uma grande

homenagem aos militares que nela foram representados. 

Dessa maneira, é evidente a dissonância de valores entre o que pode ser abordado em

jogos  eletrônicos  e  em  outras  formas  de  arte.  Os  videogames ainda  são  vistos  como

brinquedos para crianças, e não como mídias artísticas tão relevantes e capazes de suscitar

discussões  importantes  quanto  as  outras,  apesar  de  sua  crescente  popularidade  e  do

crescimento e lucratividade de seu mercado.

Neste  caso,  em específico,  as obras analisadas são complexas e  discutem aspectos

importantes  de  um tema  relevante  para  a  sociedade:  o  modo  como  a  função  da  pena  é

abordada  no  sistema  penitenciário.  A série,  portanto,  demonstra  como  jogos  eletrônicos

podem ser utilizados tanto para entretenimento, já que foi um grande sucesso, e, ao mesmo

tempo,  apresentarem profundidade suficiente  para abordarem argumentos  relevantes  sobre

temas importantes.

Relaciona-se,  desse  modo,  matérias  do  Direito  e  das  Ciências  Criminais,  ambos

considerados campos de estudo complexos e, por leigos, até entediantes, em conjunto com

uma mídia que, conhecidamente, é vista como trivial e sem profundidade. Essa representação,
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em lugar de desvalorizar tanto as ciências e como os jogos eletrônicos, na realidade, torna as

ciências mais acessíveis e os jogos mais profundos e relevantes.

No caso, utiliza-se apenas os dois primeiros jogos da série  Arkham,  pelo motivo de

que ambos se passam dentro de penitenciárias. Do terceiro jogo em diante, a ambientação é a

uma cidade fictícia, tornando-os menos relevantes para a análise em questão.

Para  essa  análise,  utiliza-se  como  metodologia  a  pesquisa  bibliográfica  em obras

literárias sobre o tema, assim como a pesquisa de material nos próprios jogos, além da análise

de imagens das obras por meio de canais de playthrough no Youtube.

No primeiro capítulo,  apresenta-se um histórico das sanções penais e as diferentes

visões acerca da função da pena por diversos autores, para que se possa ter uma base sobre o

assunto.  Finalmente,  descreve-se  os  diferentes  sistemas  penitenciários  que  já  foram

identificados na vida real.

No segundo capítulo são descritas as histórias de cada um dos jogos, para que se possa

ter uma visão geral antes de se discutir seus pormenores. É feita, também, a relação entre as

informações apresentadas no primeiro capítulo e as obras, analisando-se quais as funções da

pena adotadas nas penitenciárias dos jogos e quais os sistemas penitenciários presentes. Para

isso, discute-se a estrutura arquitetônica dos ambientes e a visão que os diretores das prisões

possuem acerca da função daquele sistema.

No terceiro e último capítulo, após serem identificadas as funções da pena adotadas e

os sistemas penitenciários presentes, descreve-se quais os efeitos que aquele modelo tem nos

apenados, nos agentes penitenciários, no protagonista e na sociedade civil. Conclui-se com o

exame de se, ao final, os jogos apresentam uma visão positiva, negativa ou mista acerca do

cárcere e da maneira como este é organizado nesse universo.
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2 AS FUNÇÕES DA PENA E OS SISTEMAS PENITENCIÁRIOS

É importante, primeiramente, analisar a parte teórica que será abordada neste trabalho.

Antes  de  relacionar  quais  as  funções  da  pena  apresentadas  na  série  de  jogos,  deve-se

apresentar quais são essas funções e o histórico da própria pena no mundo Ocidental que,

conforme já mencionado, é o local com aspectos mais relevantes para essa pesquisa. 

2.1 Histórico e Funções da Pena

Desse modo, começa-se analisando as teorias sobre a origem da pena e sua evolução

histórica, para depois passar-se a analisar as correntes sobre suas funções.

2.1.1 Histórico da pena 

Em  sua  obra,  Beccaria  (1999)  fala  sobre  a  origem  da  pena.  Segundo  o  autor,  a

sociedade surge quando os homens percebem que lhes é mais útil viver em conjunto do que

sozinhos. Isso porque, no estado de natureza, em que cada ser humano vive só e em que não

há uma sociedade com regras, ninguém pode ser realmente considerado livre, já que não há

uma força maior que possa garantir que seus direitos sejam cumpridos. Por isso, os homens se

juntam em sociedade, para que seus direitos básicos possam ser protegidos.

Entretanto, em seu interior, o ser humano continua a querer o máximo do que é bom

para si mesmo e, se não houver leis que o impeçam, ele tomará dos outros de forma a ferir

seus direitos. Para impedir que os homens descumpram as leis e, consequentemente, tornem a

colocar a sociedade no estado de natureza, que era um estado de caos e violência, surgem as

penas,  que,  na  visão  do  autor,  seriam  necessárias  para  impedir  que  a  sociedade  fosse

estraçalhada pelas paixões internas dos homens.

Entretanto, como a limitação de liberdade trazida pela sociedade e pelo Estado só se

justifica como maneira de proteger os direitos básicos do ser humano, a pena também só se

justifica  quando  for  absolutamente  necessária  para  salvaguardar  o  ambiente  social.  Isso

porque a única justificativa para privar um ser humano de seus direitos é justamente impedir

que ele tome injustamente o de outros e prejudique a sociedade inteira.

Por essa lógica, o autor define não só a necessidade da pena, mas também o seu limite.

A pena só deve ser aplicada na medida em que é útil para conservar o vínculo que impede o

estado  de  guerra  entre  os  homens;  se  ultrapassar  isso,  é  injusta,  pois  se  torna  uma
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arbitrariedade (BECARIA, 1999).

Greco (2016), nessa mesma linha, concorda que todo agrupamento de seres humanos,

ou  seja,  toda  sociedade,  sempre  possuiu  regras  e  punições  para  quem as  quebrasse.  Isso

porque qualquer grupo precisa de medidas que impeçam que seus indivíduos tomem atitudes

que o prejudiquem. Desse modo, toda agrupamento social possui algum conceito de pena.

Entretanto, apesar de a sanção penal sempre haver existido, a pessoa que a aplica se

modificou ao longo do tempo. A primeira a existir foi a vingança privada, que possuía forte

caráter  retributivo.  A vítima,  ou  pessoas  próximas  a  ela,  revidariam  a  agressão  sofrida,

punindo o agressor.

Essas formas de revidar tendiam a ser desproporcionais e descontroladas, motivo pelo

qual surgiram legislações tentando conter a arbitrariedade da vingança privada, como a Lei de

Talião, com seu famoso comando “olho por olho e dente por dente” (GRECO, 2016). 

Fernandes e Fernandes (2010), também afirmam que a primeira forma de pena foi a da

simples vingança privada, que consistia em que o ofendido revidaria a agressão que havia

sofrido contra o agressor. Quando se notou que tal modalidade de pena era por demais difícil

de controlar, surgiram as fases da vingança divina e da vingança pública.

Na primeira, Deus era o ofendido pelo crime, e a pena servia como modo de purificar

a alma do criminoso sendo, normalmente, cruel. Desse modo, a população faria justiça por

seu Deus ofendido, por meio da punição. Na vingança pública, o ofendido era o soberano e,

para que este mantivesse o poder por meio do medo, a pena também era excessivamente

rigorosa.  (FERNANDES;  FERNANDES,  2010).  Como  afirma  Foucault  (2018),  toda  lei

partiria do soberano e, portanto, toda infração à lei seria também um crime contra aquele de

quem sua autoridade partiria; no caso, o príncipe. 

Surge, depois, a composição, em que o agressor não sofria mais uma agressão, mas

sim, era obrigado a compensar a vítima ou sua família por algum meio material. Após isso,

surge  o  árbitro,  um  terceiro,  desinteressado  no  conflito,  que  fazia  a  justiça  de  modo  a

distinguir, nos casos práticos, quem estava certo.

Por último, surge a jurisdição, ou seja, a atribuição ao Estado de resolver conflitos e

aplicar pena àquele que cometesse delitos, de forma proporcional.

Outro aspecto que também evoluiu foi a modalidade das penas; a pena de prisão, hoje

a mais  popular,  é  relativamente recente.  Nos primórdios,  a pena favorecida era a  aflitiva,

consistente  no sofrimento corporal  do apenado (GRECO, 2016).  Como descreve Foucault

(2018)  no  início  de  sua  obra,  era  o  suplício  dos  condenados,  que  tinham seus  membros

arrancados e esquartejados, seus corpos queimados, entre outros diversos castigos corporais.
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Naquela  época,  a  prisão  era,  na  maioria  das  vezes,  apenas  uma  medida  cautelar

processual.  Prendia-se  o  acusado  enquanto  este  esperava  o  julgamento,  para  evitar  que

escapasse. Ele aguardava na cadeia o momento em que seria executada a pena corporal. O

cárcere também era usado para garantir a tortura necessária à confissão do crime.

Utilizava-se  majoritariamente,  portanto,  até  o  final  do  século  XVIII,  as  penas

corporais,  de  morte,  as  infamantes,  e  as  de  natureza  pecuniária.  Só  após  a  Revolução

Francesa, com a queda do Antigo Regime e do Absolutismo, quando passou-se a se preocupar

mais com a humanização das sanções penais, foi que passou-se a usar a prisão. 

Isso  ocorreu,  principalmente,  por  conta  do  Iluminismo,  que,  com  sua  ênfase  na

racionalidade, modificou o próprio processo penal. A partir desse movimento, precisava-se de

provas mais fortes para que ocorresse uma condenação, e as penas foram abrandadas, pois o

ser humano começava a ser encarado mais como fim em si mesmo e como sujeito de direitos

naturais do que como objeto sob o qual recaía a fúria punitiva do Estado. Nesse momento

começou a surgir a prisão como forma principal de sanção (GRECO, 2016).

Somente  a  partir  do  século  XVIII,  portanto,  foi  que  começou-se  a  normalizar  a

humanização das penas, por meio do movimento Iluminista e de obras como “Dos delitos e

das penas”, de Beccaria, argumentando-se acerca da limitação do poder estatal de punir. A

pena deveria ser o suficiente apenas para evitar que o delito ocorresse de novo, e nada mais

(FERNADES; FERNANDES, 2010).

2.1.1.1 Escolas penais históricas

Surgiram, então, três principais escolas penais: a Clássica, a Antropológica, e a Crítica.

A primeira admitia o livre-arbítrio do homem como absoluto; portanto, se cometido um crime,

o único a ser culpado era o criminoso. Ela não serve para remediar ou reverter o delito e sim,

para punir um ato voluntário. Portanto, é a maneira mais eficaz de se prevenir novos delitos.

Já a escola Antropológica negava o livre-arbítrio, considerando o crime resultado de

vários aspectos sociais. Mesmo assim, o criminoso deve ser punido, pois a pena é modo de

proteção e reação da sociedade. Desse modo, a pena buscaria neutralizar aquele que comete o

delito, como meio de proteger a própria sociedade. Essa escola também confiava mais em

medidas preventivas do que repressivas para combater a criminalidade, buscando maneiras de

evitar  que  o  crime  acontecesse,  antes  de  buscar  maneiras  de  puni-lo  (FERNANDES;

FERNANDES, 2010).

A escola Antropológica, em algumas de suas manifestações, também possuía foco na
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teoria de que a fisionomia do indivíduo determinaria sua predisposição ao crime. Não à toa,

Lombroso é  considerado por  muitos seu fundador,  por  ter  estudado extensivamente sobre

como  características  físicas  poderiam  influenciar  na  capacidade  e  probabilidade  de  uma

pessoa  vir  a  se  tornar  criminosa.  Dessa  maneira,  a  escola  Antropológica  apresentava  um

determinismo físico (SHECAIRA, 2013).

Por  último,  tem-se  a  escola  Crítica,  que  procurava  combinar  aspectos  das  duas

anteriores  para  chegar  a  uma  filosofia  que  afirmava  uma  visão  menos  determinista  do

indivíduo  criminoso,  mas  ainda  via  a  pena  como  um  modo  de  defesa  social.  A

responsabilidade pelo delito,  portanto,  era individual e social,  assim como a pena possuía

tanto  o  caráter  repressivo,  de  punir  o  delinquente,  como social,  de  proteger  a  sociedade.

(FERNANDES; FERNANDES, 2010)

Na realidade, a grande revolução da escola Crítica foi afirmar que, afinal, o Direito

Penal e as penas não servem necessariamente para os fins mais óbvios. A função da pena,

segundo essa visão,  é  atuar  como um método de controle  social,  buscando condicionar  o

indivíduo desviante a viver como um trabalhador produtivo em uma sociedade capitalista

(SHECAIRA, 2013).

Tendo-se analisado o histórico, é importante, então, descrever as funções da pena.

2.1.2 Funções da pena

Ferrajoli  (2002)  dedica  um  capítulo  a  estudar  as  teorias  sobre  a  questão  da

legitimidade do Direito Penal e, por consequência, da pena.

2.1.2.1 Teorias abolicionistas

 

Em primeiro lugar,  são apresentadas as teorias abolicionistas,  que,  em seu âmago,

defendem a ilegitimidade do Direito Penal. Elas não devem ser confundidas com as teorias

substitutivas,  que  substituem  a  pena  como  punição  por  um  tratamento  pedagógico  e

psicológico institucionalizado do delinquente, nem com as reformadoras, que buscam reduzir

o alcance das penas ou mesmo substituir  a pena privativa de liberdade por outras menos

aflitivas. 

Só podem ser classificadas, portanto, como abolicionistas, as teorias que consideram

todo  sistema  penal  institucionalizado  como  crime.  Para  essas  correntes  teóricas,  a

criminalidade deveria ter como reação legítima apenas repostas sociais e informais.
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A corrente mais radical, seguindo essa filosofia, é a do abolicionismo de Max Stirner,

filósofo anarquista que valorizava o individualismo ao extremo, considerando o delito apenas

uma manifestação natural do ego. Desse modo, punir o crime seria punir e cercear o próprio

ego do indivíduo, sendo, portanto, uma atitude ilegítima. Segundo essa teoria, nem mesmo

uma sanção social poderia ser aplicada ao ato criminoso. Assim, não só a pena, mas o próprio

julgamento e a própria proibição seriam ilegítimas.

Teorias  anarquistas  mais  brandas  consideravam  apenas  a  punição  penal  como

inadequada. Ou seja, apenas a sanção penal seria injusta. Essas correntes se baseavam em uma

moral jusnaturalista que deveria governar a sociedade, sendo, portanto, o direito substituído

pela moral, e a pena institucionalizada e estatal substituída por uma sanção social de acordo

com o que é moralmente vigente. Essas teorias foram defendidas por escritores adeptos de

teorias liberais e anarquistas, como Godwin, Bakunin, Kropotkin, Molinari e Malatesta, que

não consideravam o crime como uma expressão natural do ego, e sim, uma sintoma de uma

patologia social. 

A pena, para esses pensadores, seria apenas uma forma de afirmação dos interesses

dominantes de uma sociedade, e não seria útil para curar o problema de ordem social que

havia dado origem ao delito.

Tal visão também é partilhada por algumas correntes filosóficas pós-marxistas, nas

quais  o  Estado  também seria  eliminado  e  a  sociedade  se  acostumaria,  pouco a  pouco,  a

observar as regras de convivência sem necessidade da repressão estatal.

É possível notar, portanto, que as teorias abolicionistas, em geral, se baseiam em dois

modelos de sociedade: uma sociedade de um futuro distante, no qual não seria necessário o

Estado  e  a  moral  estaria  tão  internalizada  nos  indivíduos  que  não  seria  preciso  a

institucionalização das penas; ou uma sociedade “natural” e primitiva, pré-estatal,  na qual

também não haveria a instituição penal. Desse modo, na análise do autor, pecam pela utopia

ou pela regressão. 

Também  colocam  todos  os  modelos  penais  como  igualmente  danosos,  sejam  os

autoritários, sejam os garantistas, não se preocupando com a maneira de justificar o sistema

penal, por simplesmente argumentarem que este seria injustificável. Nessa linha, não auxiliam

na tarefa de delimitar a atuação do poder punitivo estatal. 

Entretanto, as teorias abolicionistas possuem o mérito de trazer à tona duas questões

importantes, quais sejam, de discutir quais as origens do comportamento delituoso e quais os

motivos para a proibição e penalização de determinadas condutas, e também de demonstrar

quais os malefícios causados pela pena, forçando as teorias justificativas, que consideram a
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pena legítima, a justificarem de maneira detalhada e veemente a legitimidade da pena, já que

ela traz tantos prejuízos (FERRAJOLI, 2002).

2.1.2.2 Teorias justificacionistas

As  demais  doutrinas  são  as  justificacionistas  que,  em  oposição  às  abolicionistas,

consideram a pena e o sistema penal como um todo legítimos. Desse modo, buscam cada uma

oferecer uma justificativa para essa legitimação.

2.1.2.2.1 Teorias retributivistas ou absolutas

Primeiramente, tem-se as teorias retributivistas ou absolutas. Para essas correntes, a

pena justifica-se em si mesma, não possuindo qualquer utilidade que não seja puramente punir

o  delito,  ou  oferecer  justiça.  A pena,  portanto,  é  uma retribuição  ao  crime,  sendo,  dessa

maneira, justificada pelo delito cometido, que está no passado. (FERRAJOLI, 2002)

Ou, nos dizeres de Fernandes e Fernandes (2010), essa seria a corrente absoluta da

pena, que a encara como mero instrumento retributivo.

Tais correntes têm como principais defensores Immanuel Kant e Georg Hegel. Ambos

defendiam que era legítimo combater uma violência às leis com uma violência ao indivíduo.

Essa ideia já era expressa em diversos ordenamentos antigos, inclusive na tradição hebraica,

como  forma  de  garantir  “a  vingança,  a  expiação  e  o  reequilíbrio  entre  pena  e  delito”

(FERRAJOLI, 2002, p. 205).

Apesar  de  ser,  primordialmente,  baseada  na  religião  e  ter  entrado  em decadência

durante o período iluminista, a teoria retributivista voltou a ser influente por conta dos dois

pensadores acima mencionados que, cada um à sua maneira, a utilizaram como justificativa

para a pena.

Enquanto Kant falava que a pena seria uma retribuição ética, Hegel afirmava que ela

seria uma retribuição jurídica. Apesar da diferença semântica, ambos argumentavam que a

pena possuía uma propriedade reparadora, e de que, por meio da punição, a moral ou o direito

ofendidos poderiam ser restaurados a seu estado original, pré-delito, como que por meio de

uma purificação pela pena (FERRAJOLI, 2002).

Entretanto,  Ferrajoli  (2002)  escreve  que,  por  óbvio,  uma  punição  nunca  poderá

verdadeiramente reparar o dano causado pelo crime, e, portanto, essa teoria é equívoca. As

correntes retributivistas estão equivocadas porque, primeiramente, confundem a questão da
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finalidade da pena com a questão da motivação da pena.  Claro que a motivação de uma

sanção penal seria um delito; entretanto, a finalidade da sanção penal não seria apenas punir o

delito. Ela não seria, portanto, um fim em si mesma. 

Também temos a outra causa do erro da teoria retributivista, que é a da confusão do

direito com a moral. A pena serviria, então, para fazer, de certo modo, justiça, e para reparar a

moral  ofendida  pelo  delito.  Esse  pensamento  pode  servir  para  legitimar  modelos  penais

arbitrários.

2.1.2.2.2 Teorias utilitaristas ou relativas

Em direta oposição a essa corrente, temos as teorias utilitaristas, que veem a pena

como um meio para se atingir um fim. Desse modo, essa corrente tem em vista o futuro pós-

delito; e não o passado, a motivação para a pena. Essas teorias são a base para a limitação do

poder punitivo do Estado moderno, principalmente para o Estado liberal,  em oposição ao

autoritário.

Isso porque, de acordo com a filosofia do Estado moderno, ele não é um fim em si

mesmo, e seu objetivo é servir de instrumento para a felicidade da sociedade. Conforme essa

teoria, a pena, como função punitiva estatal, também deve servir de modo a buscar o maior

bem-estar  no  âmbito  social,  não  sendo  um  fim  em  si  mesma,  e  sim,  um  instrumento

(FERRAJOLI, 2002).

Faz parte dessa corrente Beccaria (1999), que afirma que a função primária da pena

não é realmente atormentar aquele que a ela é sujeitado e sim, evitar que novos crimes sejam

perpetuados, seja pelo ofensor primário, seja por outros: “O fim da pena, pois, é apenas o de

impedir que o réu cause novos danos aos seus concidadãos e demover os outros de agir desse

modo.” (BECCARIA, 1999, p. 52). Para Beccaria (1999), portanto, a principal função da pena

é a preventiva. 

Assim,  o  autor  estabelece  outro  princípio:  que  a  pena  deve  ser  diretamente

proporcional ao delito cometido. Delitos mais graves implicariam penas mais graves, já que

elas seriam necessárias para impedir que essa espécie de crime ocorresse novamente.

Também não deve a pena ser cruel, pois sua intensidade deve ser somente suficiente

para tornar o cometimento de um delito desvantajoso, já que o mal incidido pela punição deve

ser  suficiente  para  apenas  exceder  a  vantagem que  o  crime  traria.  Dessa  maneira,  mais

importante deve ser a certeza da punição, e não sua intensidade. (BECCARIA, 1999)

Também são mencionadas as correntes utilitaristas por Fernandes e Fernandes (2010),
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colocando-as como teorias relativas, que anulam a natureza retributiva penal e buscam apenas

um fim utilitário, qual seja, a de prevenir, individualmente e coletivamente, novos crimes.

Entretanto, mesmo as doutrinas utilitaristas não são homogêneas, havendo quatro tipos

delas: a da prevenção especial positiva, da prevenção especial negativa, da prevenção geral

positiva e da prevenção geral negativa, que serão abordadas a seguir (FERRAJOLI, 2002).

As doutrinas de prevenção especial dizem respeito a prevenir o próprio réu de cometer

mais crimes. A doutrina da prevenção especial positiva tem como pressuposto a capacidade do

réu de ser reeducado; desse modo, ele pode ser ressocializado de modo a não cometer mais

crimes no futuro. Já a doutrina da prevenção especial negativa parte do princípio de que o

apenado seria  incorrigível,  e  que a  melhor  coisa a  se  fazer  seria  neutralizá-lo  ou mesmo

eliminar sua capacidade de cometer crimes por meio da pena.

No primeiro caso, têm-se as teorias pedagógicas da pena, expressas por Platão, São

Tomás  de  Aquino,  Hobbes,  Bentham  e  tantos  outros,  também  associadas  à  concepção

hebraica-cristã de que a pena pode ser um bem para o indivíduo, em vez de um mal, e que

serviria como meio purificador. Apesar de suas diferenças, todos esse indivíduos e tradições

concordavam  com  o  argumento  de  que  o  apenado  seria  um  sujeito  em  um  estado  de

imoralidade que poderia ser redimido por meio da pena. Segundo essa definição, a pena pode

reeducar o criminoso, obrigando-o a ser bom e reinserido na sociedade. 

Por  outro  lado,  têm-se  as  doutrinas  terapêuticas  da  pena,  segundo  as  quais  o

delinquente  seria  um ser  psicologicamente  e  moralmente  inferior,  e  deveria-se utilizar  de

métodos terapêuticos ou mesmo cirúrgicos para que ele pudesse viver em sociedade. A pena

deveria ser adequada ao tipo de problema inato que o criminoso possuísse. Ela baseia-se,

então, no determinismo, e não no livre-arbítrio.

A terceira variante da doutrina da prevenção especial é a do projeto ressocializante de

diferenciação das  penas.  Segundo essa teoria,  os criminosos poderiam ser divididos  entre

aqueles incorrigíveis, os em necessidade de ressocialização e os ocasionais, que deveriam ser

lidados  por  meio  de  penas  que  favorecessem,  respectivamente,  a  neutralização,  a

ressocialização e a intimidação.

As  críticas  a  esses  modelos  de  prevenção  especial  são  de  que,  em  tese,  eles

representam um modelo paternalista de Estado, que buscaria emendar o indivíduo de modo

que ele se adaptasse aos valores vigentes.

Já as correntes da prevenção geral dizem respeito à pena como tendo uma função de

prevenir novos crimes no âmbito social, em vez de individual, ou seja, a pena seria uma forma

de impedir que o resto da sociedade seguisse o exemplo do criminoso e cometesse outros
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delitos.

Primeiramente temos as  doutrinas  da  prevenção geral  positiva,  pelas  quais  a  pena

geraria um sentimento de coesão na sociedade, integrando os cidadãos de uma maneira que

eles se unissem em solidariedade contra o ato criminoso, reforçando os vínculos sociais, e sua

lealdade às leis. A sanção daria aos cidadãos um sentimento de justiça, e eles se uniriam em

torno de sua indignação com o delito, o que fortaleceria o ordenamento vigente.

Mais uma vez, o autor critica tal doutrina com a afirmação de que ela confunde direito

e moral, buscando restaurar a moral danificada por meio da pena. A pena se torna, portanto,

um instrumento para se fazer justiça. O direito penal é considerado, por essa teoria, um modo

de educar coletivamente.

Por último, temos as teorias da prevenção geral negativa, para as quais a pena tem uma

função de intimidar; ao ver a sanção aplicada ao criminoso, os outros cidadãos, por medo,

evitariam delinquir.

Dentro dessas teorias, tem-se aquela que considera a pena como exemplo, sendo o

criminoso  um modelo  do  que  acontece  com aqueles  que  delinquem.  Entretanto,  existem

críticas a essa teoria, pois, além de ela utilizar o ser humano como um meio, em vez de como

um fim em si mesmo, ela também daria margem a modelos de direito penal máximo, com

punições extremadas, desde que servissem como meio de intimidação, ou mesmo a punição

de  inocentes,  desde  que  eles  também  sirvam  como  exemplo,  em  uma  função  de  bode

expiatório.

Já as teorias da pena como ameaça legal afirmam que a sanção serviria para dar ênfase

à proibição da lei penal, ou seja, para garantir o respeito ao ordenamento. A lei penal teria sua

eficácia garantida, portanto, por meio da pena. Entretanto, tal doutrina, apesar de justificar a

pena, não justifica a proibição em si, sendo, portanto, falha.

Fernandes e Fernandes (2010), citam, ainda, as teorias mistas, que conforme evidente

pelo nome, admitem que a pena possui ambas as funções, de retribuir e de prevenir, sendo

essencial que o criminoso seja reeducado.

Finalmente,  Ferrajoli  (2002)  considera  que  todas  essas  doutrinas  falham  em  um

aspecto importante: embora todas definam o limite mínimo para que a pena seja eficaz em

atingir seus objetivos, não definem o limite máximo para a punição. Ou seja, esquecem-se do

fato de que a pena não é apenas uma maneira de prevenir crimes ou restaurar a justiça, mas,

também de limitar o poder punitivo do Estado e conter a vingança privada.

Nesse  aspecto,  pode-se  dizer  que  a  função  da  pena  também  é  a  de  evitar  o

cometimento da mais crimes contra o próprio criminoso. Desse modo, a função da sanção é
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evitar a perpetuação da violência na sociedade. (FERRAJOLI, 2002).

Atualmente, segundo Fernandes e Fernandes (2010) utiliza-se de maneira principal a

pena privativa de liberdade, que teria três funções principais: retribuição, ou seja, castigar

pelo crime, intimidação, ou seja, prevenir que outras pessoas cometam delitos, e emenda, ou a

regeneração daquele criminoso específico, para que ele não reincida. Desse modo, a função

puramente retributiva da pena não mais hoje é adotada, ao menos em teoria, sendo geralmente

argumentado, portanto, que não há sentido em penas atrozes e cruéis, tendo em vista que elas

reproduzem a violência no ambiente da prisão, prejudicando a regeneração do apenado.

O sentimento que deveria prevalecer nos presídios seria de que o condenado é um

humano, passível de ressocialização e reintrodução na sociedade e que, portanto, deve ser

tratado de forma humanizada e com respeito.

Entretanto,  a  maioria  das  prisões  parece  encontrar  dificuldades  para  manter  um

ambiente  adequado  que  favoreça  a  aplicação  dessas  funções  da  pena  (FERNANDES;

FERNANDES, 2010).

Portanto, pelo visto acima, têm-se vários teóricos argumentando sobre as diferentes

funções da pena. Alguns argumentam que a pena deveria ter a função apenas retributiva ou

punitiva, outros que ela é intrinsecamente preventiva. É importante, então, analisar qual ou

quais dessas funções da pena são adotadas nas penitenciárias dos jogos eletrônicos analisados.

Para isso, antes, deve-se estudar os sistemas penitenciários, adotados em penitenciárias do

mundo ocidental.

2.2. Os sistemas penitenciários

Os sistemas penitenciários dizem respeito à maneira como uma prisão é estruturada,

administrativa e arquiteturalmente; desse modo, têm importante ligação com a maneira com a

qual a pena é administrada e, portanto, com a importância que se dá para sua função. Assim,

deve-se analisar os três principais sistemas penitenciários, conforme Bittencourt (2012).

O primeiro desses modelos, chamado sistema pensilvânico ou celular, foi planejado

por influência dos quacres, um grupo religioso ligado ao protestantismo inglês. Portanto, teve

ampla influência religiosa.

Sua principal característica é o isolamento, consistente na separação dos presidiários,

que devem ficar cada um em suas celas, em silêncio, sendo, por vezes, proibido até mesmo o

trabalho dentro da cela. Em tese, o tempo dos apenados deveria ser ocupado por orações e
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meditações que os ajudariam a se recuperar e se ressocializar.

Critica-se  esse  sistema  justamente  porque  ele,  apesar  de  ser  ótimo  em termos  de

vigilância, não resolve o problema de ressocialização, pois cria isolamento dos presos com

outras pessoas. Ele seria, portanto, apenas um instrumento de dominação.

Em segundo lugar, temos o sistema auburniano, que tentava superar as limitações do

regime anteriormente mencionado. Vendo o fracasso do isolamento completo, que resultava

em morte ou, por vezes, sequelas psíquicas nos apenados, o novo sistema deixou que os réus

trabalhassem em conjunto.

Entretanto, à parte dessa diferença, era muito semelhante ao sistema pensilvânico, pois

ainda  reforçava  a  regra  do  estrito  silêncio,  mesmo durante  o  trabalho comum,  ajudando,

portanto, a manter a hierarquia e a dominação dos réus. Com o silêncio, permitia-se que os

poucos guardas controlassem os muitos apenados.

Desse  modo,  os  indivíduos  estão  isolados,  mas,  mesmo assim,  inseridos  em uma

hierarquia produtiva. Essa foi a grande vantagem que os Estados Unidos viram ao adotar o

sistema  auburniano:  a  produtividade.  Ele  era  mais  econômico,  pois  permitia  alojar  mais

presos, já que eles não precisavam permanecer em isolamento completo o dia inteiro, mas

também permitia o trabalho em conjunto, que era mais eficaz.

Entretanto,  nessa  tentativa  de  controlar  os  apenados,  frequente  era  a  aplicação  de

castigos cruéis e excessivos, que eram vistos como uma maneira necessária de discipliná-los.

Por último, tem-se os sistemas progressivos. Nestes, a pena é dividida em períodos e,

de acordo com o comportamento do preso, pode-se ir progredindo com privilégios de um

período  para  outro.  Se  demonstrado  bom comportamento  o  apenado  pode,  inclusive,  ser

reinserido na sociedade antes de terminado o tempo da pena. É um sistema, portanto, que

incentiva a boa conduta e busca a reforma do presidiário.

O primeiro desses sistemas era o progressivo inglês, ou mark system. Ele era baseado

no recebimento de “marcas” ou “vales” pelo preso, na proporção do trabalho executado por

este. Ou seja, eles recebiam marcas por boa conduta, e multas por má conduta. No fim, quanto

mais vales ele tivesse, mais perto estaria da liberdade.

Ele dividia a duração da pena em três períodos: o isolamento celular diurno e noturno,

em que o réu vivia isolado em sua cela; o trabalho em comum sobre a regra do silêncio,

durante o qual o indivíduo recebia suas marcas e subia de “classes”, até chegar na primeira

classe, quando evoluía para o terceiro e último período, que era o de liberdade condicional,

que consistia em uma liberdade restrita, durante a qual deveria obedecer determinadas ordens.

Se  ele  passasse  esse  período  em  bom  comportamento,  era,  finalmente,  libertado
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definitivamente.

Em  segundo  lugar,  tem-se  o  sistema  irlandês,  que  nada  mais  é  do  que  um

aperfeiçoamento do sistema inglês. Neste sistema, a pena também é definida em períodos,

como  no  anterior.  Entretanto,  acrescenta-se  mais  um  período,  entre  o  segundo  (trabalho

comum sobre a regra do silêncio)  e o terceiro (liberdade condicional).  Essa fase extra se

chamava período intermediário. Ele ocorria em prisões especiais, nas quais devia ser feito,

diariamente, trabalho ao ar livre, com uma disciplina mais suave do que no período anterior.

Somente após a passagem por essa fase é que o apenado teria direito à liberdade condicional.

Por último, tem-se o sistema de Montesinos, nomeado conforme o “governador” que o

aplicou na prisão de Valência. Ele se caracterizava pela influência que o diretor do presídio

possuía  sob  os  apenados,  sua  atitude  aberta  e  humana  em  relação  a  eles.  Havia  uma

diminuição dos castigos, e a disciplina era feita de modo racional, procurando evitar excessos.

A ação penitenciária do diretor se baseava em sua crença de que todo ser humano poderia ser

reformado moralmente,  desde que  se equilibrasse,  na direção da  prisão,  a  autoridade e  a

atitude pedagógica em relação ao preso.

Já  Greco  (2016)  cita,  além dos  modelos  acima  mencionados,  mais  dois  tipos  de

sistemas. O primeiro é o de Elmira, que era utilizado para delinquentes primários. Eles eram

condenados  por  uma  sentença  que  determinava  a  priori o  tempo  mínimo  e  máximo  de

duração da pena, ficando, portanto a sanção com uma duração indeterminada, pois não havia

um tempo exato de anos ou meses durante os quais aquela pena deveria ser cumprida.

Classificavam-se os presos em um sistema, conforme eles estivessem mais perto ou

longe de receberem o livramento condicional. Um dos pontos inovadores desse modelo foi a

introdução de atividades de lazer.

Finalmente,  tem-se  o  sistema  borsal,  destinado  a  jovens  delinquentes,  que  é

considerado um dos primeiros regimes abertos, pois os apenados poderiam morar na prisão

com uma vigilância reduzida, dando ênfase em sua reintegração à sociedade, possibilitando

que eles permanecem em contato com o mundo exterior. 

Analisados o histórico, as funções da pena e os sistemas penitenciários, é importante 

identificar quais funções e quais sistemas, portanto, são utilizados nas penitenciárias das obras

estudadas.
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3 AS FUNÇÕES DA PENA E OS SISTEMAS PENITENCIÁRIOS NA SÉRIE 

ARKHAM

Primeiramente, tendo-se em conta que o presente trabalho tem como foco duas obras 

de arte, mais especificamente, dois jogos eletrônicos, é importante fazer um breve resumo da 

história que será abordada, para contextualizar a análise.

3.1 A história da série Arkham

Arkham é o nome de uma série de jogos eletrônicos que é ambientada no universo de

Batman, propriedade da DC Comics. Nos jogos, controla-se primariamente o protagonista,

Batman, um vigilante que se utiliza de tecnologia, habilidades intelectuais e físicas e uma

fantasia  de  morcego  para  combater  o  crime  anonimamente  na  cidade  de  Gotham,  que  é

sempre  representada  como estando  em crise  na  área  de  segurança  pública.  Em sua  vida

comum, Batman, na realidade, é Bruce Wayne, um bilionário residente da cidade que teve

seus pais assassinados em um assalto quando era uma criança.

O primeiro jogo, Batman: Arkham Asylum, se passa no Asilo Arkham, uma instituição

carcerária que serve primariamente para executar medidas de segurança, mas que também

abriga diversos criminosos comuns durante o período da história. Batman, o herói, consegue

capturar Coringa, um dos principais criminosos de Gotham, e levá-lo para a prisão. 

Entretanto, pouco tempo depois que Coringa é preso, ele consegue se libertar e assume

controle do Asilo, libertando e comandando a maioria dos presidiários, sequestrando guardas,

policiais e psiquiatras que estavam no local e desafiando Batman a impedi-lo.

Finalmente,  descobre-se que o plano do vilão era  aperfeiçoar  uma droga chamada

TITÃ, que transforma aqueles nos quais é injetada em seres monstruosos e deformados de

grande força.  Ele  injetaria  TITÃ em si  mesmo e no herói,  na tentativa de  provocar  uma

batalha de monstros entre os dois. Após isso, pretendia libertar diversos outros presidiários

sob efeito de TITÃ para que destruíssem a cidade de Gotham.

Entretanto, Batman consegue resistir à influência da droga, recusando-se a tornar-se

monstruoso como o vilão, e o derrota em uma luta corpo a corpo, reassumindo o controle do

Asilo (Batman: Arkham Asylum, 2009).

No segundo jogo, Batman: Arkham City, o Asilo Arkham foi fechado após os eventos

anteriormente descritos e, em seu lugar, foi aberta a Cidade de Arkham, uma área urbana que

foi murada e na qual todos os criminosos de Gotham são contidos, sem nenhuma separação
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por periculosidade.

Batman, em seu alter ego de Bruce Wayne, tenta protestar contra a abertura da prisão,

afirmando que, da maneira como foi construída, ela representa um perigo para a cidade; por

conta disso, é preso arbitrariamente na própria Cidade de Arkham. Lá chegando, ele consegue

ter acesso a seus equipamentos e assume a figura de Batman, tentando descobrir quais são os

planos ocultos que possibilitaram a construção daquele sistema carcerário deturpado.

Ele se encontra novamente com Coringa, que está doente por conta dos efeitos da

droga TITÃ do jogo anterior, e que o envenena também com a mesma substância. Batman,

portanto, começa uma corrida contra o relógio para tentar achar uma cura para a doença de

ambos.

Outro inimigo principal do jogo é o diretor da prisão, o Doutor Hugo Strange, um

psiquiatra que menciona um plano chamado “Protocolo 10”, que será ativado em algumas

horas.  No  final,  o  herói  descobre  que  o  Protocolo  10  consistia  em  armar  os  presos  e,

utilizando-se disso para afirmar que o sistema carcerário estaria fora de controle, conseguir

permissão para cometer um massacre generalizado contra todos dentro da prisão. 

O Doutor Hugo Strange possuía intenções de, com isso, impressionar outro vilão, o

chamado  Ra’s  Al  Ghul,  no  que  ele  acreditava  que  seria  um  processo  de  limpeza  da

criminalidade  da  cidade  de  Gotham.  Entretanto,  ele  é  parado  por  Batman,  que  consegue

impedir que parte da população carcerária seja massacrada,  e por fim, morto por Ra’s Al

Ghul, que também se suicida ao final.

No fim, Batman consegue a cura para si e encontra-se em um dilema moral sobre

oferecê-la  ou não para Coringa,  que também se encontra  doente,  conforme anteriormente

mencionado. Os dois têm uma discussão sobre a reincidência do vilão na atividade criminosa

e sobre sua possibilidade de ressocialização. Quando Batman está prestes a se decidir por

curar o criminoso, Coringa impacienta-se e salta sobre suas costas, causando uma briga corpo

a corpo na qual o antídoto é derramado pelo chão. 

O jogo termina com boa parte da população carcerária morta e com Batman levando o

corpo de Coringa para fora da prisão (Batman: Arkham City, 2011). 

3.2 O ambiente da prisão

Após a análise teórica do capítulo anterior e do resumo da sinopse dos jogos, pode-se

passar à análise sobre quais funções da pena são predominantes nos jogos e quais sistemas

penitenciários são adotados.
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Primeiramente, no primeiro jogo da série,  Arkham Asylum (O Asilo de Arkham), a

prisão é feita primariamente para que se cumpram medidas de segurança. Os apenados são,

em realidade, aqueles definidos como necessitados de tratamento psiquiátrico. Então, além de

uma penitenciária, ela é tratada também como um hospital, fazendo parte de sua equipe os

psiquiatras.  Entretanto,  logo  nos  primeiros  momentos,  é  demonstrado  que  réus  comuns

também são alojados, em emergências, dentro do Asilo.

É notável,  nos primeiros momentos de jogo, que o ambiente é  feito de maneira  a

aterrorizar e oprimir aqueles que nele estão presos. Logo na entrada, um arco de grades se

ergue, com o nome da penitenciária em preto. O arco é rodeado por árvores mortas, espinhos

e figuras escuras, similares a anjos, segurando lampiões que mal iluminam os arredores. Está

chovendo, e o local é escuro. Esse é o primeiro contato que os jogadores têm com o Asilo

Arkham.

Figura 1 - A entrada do Asilo Arkham

Fonte: (Batman: Arkham Asylum, 2009)

Dentro da prisão, as condições não são tão diferentes. O lugar é sujo e escuro, com

paredes rachadas, manchas de sangue seco no chão e papéis e fios indistintos espalhados pelo

local:
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Figura 2 - Ambiente interior do Asilo Arkham

Fonte: (Batman: Arkham Asylum, 2009)

Além  do  óbvio  aspecto  sujo  e  descuidado,  resultado  de  uma  aparente  falta  de

manutenção e organização do local, há também o aspecto intimidatório do ambiente prisional.

Em poucos minutos de jogo, o jogador é introduzido a uma mecânica constante: a presença de

dentaduras movidas à corda, deixadas por um dos presos, Coringa, por diversos locais do

Asilo Arkham; esses objetos estalam e se mexem por diversos ambientes pelos quais o herói

do jogo passa, servindo como constantes lembretes de que aquele criminoso já passou por ali

e possui controle suficiente para deixar sua marca pela penitenciária.

Entretanto, as marcas de intimidação não são apenas deixadas por aqueles contidos no

Asilo,  mas,  também, pelos próprios construtores do local.  A arquitetura é pretexto para a

introdução de uma das mecânicas mais elementares do jogo: a presença de gárgulas em várias

salas do Asilo. Em tese, esses seres monstruosos de pedra servem para que o herói do jogo

possa subir nelas e por ali se esconder dos criminosos que pretende nocautear. Entretanto,

também servem como elemento para ambientar o jogo, tendo em vista que um dos objetivos

pelos quais se acredita que as gárgulas seriam colocadas do lado de fora de edifícios seria para

intimidar  supostos  seres  malignos  que  neles  quisessem  adentrar. Em  tese,  além  desse

significado simbólico, elas também teriam o significado prático e principal de servirem como

canaletas para que a água escorresse para fora do edifício (Redação Mundo Estranho, 2018).
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No jogo, com a colocação de gárgulas dentro da prisão,  elas perdem sua primeira

função, de canaletas,  e agem primariamente como guardiões monstruosos,  constantemente

encarando  os  presos,  como se  eles  fossem os  seres  malignos,  e  elas  estivessem ali  para

impedi-los de escapar. E, de fato, é assim que acontece de acordo com a mecânica do jogo, já

que Batman, também considerado como guardião contra criminosos, se esconde justamente

por trás dessas figuras monstruosas.

Desse modo, vê-se que o lugar enfatiza aspectos intimidatórios e agressivos, sendo

possível relacioná-lo com as correntes retributivistas e preventivas especiais negativas.

Figura 3 - O protagonista se escondendo nas gárgulas

Fonte: (Batman: Arkham Asylum, 2009)

Reforçando o aspecto intimidador do ambiente, há um momento do jogo em que o

protagonista adentra um sistema de túneis e cavernas escondidos por baixo do Asilo Arkham,

e lá dentro, ele encontra ruínas cobertas por crânios humanos.
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Figura 4 - Ruínas e crânios humanos no Asilo Arkham

Fonte: (Batman: Arkham Asylum, 2009)

Além do local ser intimidador, também é mostrado que ele é pouco seguro e mal-

cuidado.  Outra  mecânica  introduzida  no  jogo  é  a  de  que  no  Asilo  há  várias  paredes

estruturalmente frágeis, que podem ser facilmente derrubadas pelo protagonista utilizando-se

de uma pequena explosão, ou mesmo por ele puxando-as para baixo com um gancho. 

Assim,  é  demonstrado  que  a  estrutura  prisional  é  mal-cuidada,  representando  um

perigo para aqueles que nela se encontram, já que a derrubada dessas paredes é comumente

usada no jogo também para nocautear inimigos.

Por último, falando especificamente do ambiente da prisão, ele é mostrado como um

local  tão  sombrio  que  a  própria  natureza  dentro  dele  acaba  por  ser  corrompida.  Em

determinado momento da história, as plantas do local são injetadas com uma droga que as

deixa violentas e fortes, de modo que elas machucam os presos e o próprio protagonista. Ou

seja, o local é feito para parecer tão desesperador que nem a natureza é capaz de oferecer

algum conforto.
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Figura 5 - Plantas monstruosas no Asilo Arkham

 Fonte: (Batman: Arkham Asylum, 2009)

Entrando em outro aspecto revelador sobre a função da pena, tem-se o fato de que o

Asilo  é  especificamente  construído  e  mantido  em uma  ilha,  isolada  do  resto  da  cidade,

deixando  claro  que  o  mais  importante  naquele  local  é  que  aquelas  pessoas  que  ali  se

encontram sejam isoladas da sociedade, por serem perigosas. Isso é suficiente para relembrar

a função preventiva especial negativa, de neutralizar a ameaça do criminoso para a sociedade.

Essa análise do âmbito arquitetônico é importante pois, segundo Fiorelli e Mangini

(2012, p. 212):

As instituições são, em primeiro lugar,  edificações. Os espíritos dos que nelas se
encontram refletem, em alguma medida,  suas  arquiteturas.  Celas  ou dormitórios,
corredores,  refeitórios,  instalações,  pátios,  muros,  postos  de vigias  compõem um
contexto estrutural  que impregna as  visões  daqueles  que ali  se encontram. Esses
ambientes substituem lares, casas e praças, espaços e horizontes.

Ou seja, a arquitetura de um edifício reflete o propósito para o qual ele foi construído.

Até  porque o  homem,  pelas  teorias  humanistas  da  arquitetura,  vê  aspectos  de  sua

personalidade interior refletidos no ambiente exterior. Se não há, em um determinado local,

qualquer  característica  positiva  na  qual  ele  possa  refletir  e  se  lembrar  de  suas  próprias

características positivas, e no qual, ao mesmo tempo, encontra amplas oportunidades para que

sejam refletidas suas características negativas e sombrias, é evidente que tal ambiente não

auxiliará no desenvolvimento de seu caráter e em sua regeneração. Essa é a teoria apresentada

por  Sá (2007, p. 126):
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Façamos  agora  aplicações  ao  campo  carcerário.  Pelo  que  acima  foi  exposto,  é
legítimo  pressupormos  que  o  preso  estabelece  e  desenvolve  com  a  edificação
carcerária  uma relação simbiótica.  Uma relação de  reavivamento,  de seleção,  de
reforçamento  de  experiências.  Uma relação  simbiótica  que,  conforme passam os
anos de prisão, em sua incomparável rotina diária (e graças também a essa rotina),
certamente vai se sedimentando cada vez mais. Ela será tanto mais intensa e criará
sulcos tanto mais profundos, quanto maior for o isolamento, e quanto maior for a
pena.  Portanto,  é  provável  que  tal  relação  do preso  com a  edificação  carcerária
venha  a  lhe  criar  marcas  em seu  psiquismo,  tanto  mais  ressoantes  quanto  mais
exclusiva e duradoura tiver sido a supracitada relação. 

Finalmente, temos que o Asilo Arkham não consegue se manter como um local seguro,

pois diversas vezes vemos os presos tendo acesso a armas brancas,  armas de fogo e,  até

mesmo, às armas dos guardas, como os bastões de choque, que eles utilizam para lutar contra

o protagonista e contra os agentes penitenciários. É evidente, desse modo, que o pessoal da

prisão não consegue controlar o que entra ou sai do local, e nem o acesso dos apenados a

objetos perigosos, tornando o Asilo um ambiente cada vez mais fora de controle.

Como, durante a história do jogo, o Asilo está sob domínio dos presos, é possível ver

pouco  a  respeito  da  rotina  e  do  dia-a-dia  da  prisão.  Entretanto,  pela  falta  de  menção  a

liberdades condicionais e  progressões da pena,  e a presença de celas coletivas e  de celas

individuais, pode-se dizer que adota-se, naquele local, uma mistura do sistema pensilvânico e

do  sistema  auburniano.  Importante  notar  que  ambos  esses  sistemas  são  conhecidos  por

enfatizarem o aspecto retributivo da pena, por seu foco em punições.

No segundo jogo da série,  Arkham City (A Cidade de Arkham), temos diversos dos

aspectos físicos do primeiro jogo repetidos, como o aspecto escuro e descuidado, as paredes

estruturalmente fracas, os presos com acesso a armas, as gárgulas e as marcas que diversos

criminosos deixam pelo local como forma de marcarem território. Na realidade, a situação da

penitenciária pareceu piorar. 

O ambiente da Cidade de Arkham é ainda mais inadequado aos réus, pois ele não foi

originalmente construído como uma prisão, sendo apenas uma parte da cidade que foi murada

e isolada, para construir o que se chama dentro do jogo de uma “super-prisão”, na qual todos

os criminosos são contidos, sem separação em relação a que tipo de crime cometeram. Desse

modo, não se consegue nem ao menos identificar qualquer espécie de sistema penitenciário

que seja naquele ambiente.

No aspecto físico, agora, além de escura e mal-cuidada, a prisão é fria. Em diversos

momentos do jogo, neva em alguns locais da Cidade de Arkham, e aos presos não é dada

qualquer proteção contra o clima. Eles são obrigados a permanecerem em um local aberto, e
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muitos deles reclamam do frio que estão sentindo.

O lugar continua sujo e degradante, já que, ao menos pelo que é aparente durante o

tempo de jogo, não há ninguém fazendo a manutenção e limpeza do local.

Em alguns lugares são exibidos esqueletos de pessoas que ali morreram; em outros, o

ambiente é decorado com presidiários mortos e enforcados no teto:

Figura 6 - Esqueletos no ambiente da Cidade de Arkham 

Fonte: (Batman: Arkham City, 2011)
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Figura 7 - Presidiários enforcados na Cidade de Arkham

Fonte: (Batman: Arkham City, 2011)

De todo modo, o ambiente da prisão continua arquiteturalmente hostil. 

Há ainda  o mesmo problema do acesso a  armas e  outros  equipamentos  dentro da

prisão. Diversas vezes o herói do jogo manda que seu avião pessoal adentre o espaço aéreo da

penitenciária e deixe armamento de nível militar dentro do local, sem que qualquer pessoa o

impeça. Os presos agora têm acesso a equipamentos de ainda mais alto nível, como rifles de

precisão, armaduras corporais, celulares e até espadas.

O sistema de segurança tecnológica também é falho, conforme demonstrado em uma

cena  logo  no  início  do  jogo,  em  que  o  protagonista  facilmente  utiliza  seu  sistema  de

informática  privado  para  hackear  o  sistema  de  comunicações  dos  guardas  da  Cidade  de

Arkham.

Tais condições são conhecidas por todos dentro da prisão, e são inclusive comentadas

pelos  presidiários,  que  frequentemente  se  perguntam  como  conseguiram  acesso  aqueles

equipamentos  que  estão  utilizando,  indicando  algum grau  de  corrupção  entre  os  agentes

penitenciários, que propositalmente deixam que aqueles objetos sejam inseridos no ambiente

penitenciário, por razões escusas.

Portanto,  têm-se que os  presídios  em ambos os jogos são estruturados para serem

locais  desagradáveis  e  intimidadores,  demonstrando  o  foco  na  corrente  retributivista  da

função da pena, de que as pessoas que estão em uma penitenciária devem, primariamente, ser
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punidas. Também pode-se identificar, pela ênfase no isolamento dos presidiários do resto da

sociedade, um foco na função preventiva especial negativa, ou seja, de neutralizar aqueles que

são considerados uma ameaça para a sociedade.

3.3 Os diretores das prisões

Outro aspecto revelador sobre a função para a qual servem as penitenciárias na série é

a maneira como seus diretores se comportam e veem os presos e o local. Como são eles que

possuem  o  controle  dentro  do  lugar  e  dão  as  ordens,  suas  visões  sobre  os  assuntos

mencionados são importantes para a administração das penas.

Primeiramente, em Arkham Asylum, tem-se o diretor Quincy Sharp. É deixado claro,

logo  nos  primeiros  minutos  de  jogo,  que  o  principal  objetivo  desse  homem é  utilizar  a

penitenciária e a pena de maneira midiática, de modo a alavancar sua futura campanha para a

Prefeitura  da  cidade  de  Gotham.  Ao ser  introduzido,  quando  o  protagonista  traz  um dos

principais vilões, Coringa, para ser preso, o diretor exclama, dando ordens aos guardas: “Eu

quero ele trancado de maneira segura, dessa vez. Se ele escapar mais uma vez, eu perderei o

suporte para minha campanha para prefeito” e “Coringa é o nosso paciente mais desafiador.

Curá-lo solidificará minha reputação”.

Nesse  mesmo sentido,  na  biografia  que  o  jogo fornece  para  Quincy Sharp,  ele  é

descrito  como  desejoso  de  “limpar”  o  Asilo  Arkham  e  como  focado  em  suas  próprias

aspirações  políticas,  sendo  destacado  que  seu  desprezo  pelos  indivíduos  do  Asilo  e  seu

desinteresse  nas  especificidades  do  tratamento  dado  a  eles,  na  realidade,  escondem uma

natureza covarde.

Ou seja, o próprio diretor da prisão está pouco interessado na reinserção dos presos na

sociedade; ele só quer que aquele trabalho ajude em sua campanha eleitoral. Poderia-se falar

no desejo por uma função midiática da pena.

Também é  mencionada,  no  primeiro  jogo,  a  história  do  primeiro  diretor  do  Asilo

Arkham,  seu  criador,  Amadeus  Arkham.  Ele  era  um  médico  cuja  família  havia  sido

assassinada e que tinha ambições de “consertar” o problema da segurança pública na cidade

de Gotham por meio de um sistema carcerário eficiente. Desse modo, o fundador da prisão

partilha da visão de que um sistema penal máximo seria capaz de resolver o problema da

criminalização. Essa visão é apresentada por Andrade (2003), e a autora demonstra que tal

ideia, apesar de sedutora, é errônea. 

Na  realidade,  em uma  sociedade  na  qual  a  cidadania,  representada  por  meio  dos
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direitos  sociais  da  população,  é  desconsiderada,  a  criminalidade  tende  a  crescer.  E  esse

crescimento dá margem à inflação do sistema penal, incluindo o carcerário, que, por estar

separado  da  sociedade,  não  tem  como  resolver  todos  os  problemas  desta.  Deste  modo,

buscando a punição dos criminosos, que são vistos como principais culpados individuais pelo

problema da criminalidade, mais aspectos da cidadania são desrespeitados.

 O primeiro preso e paciente de Amadeus Arkham foi justamente o homem que havia

vitimado sua família, que ele trabalhou em curar e ressocializar. Via-se, então, uma ênfase na

função preventiva especial positiva da pena. Entretanto, assim que saiu da prisão, o homem

cometeu outro assassinato, o que destruiu a fé do diretor na possibilidade de ressocialização

de criminosos.

Ele chega à conclusão de que não há como curar ou ressocializar os presos, e que eles

são como “cachorros, que só respondem à disciplina”; caso a disciplina não funcionasse, a

única maneira de resolver a situação seria matá-los. O diretor Amadeus Arkham pareceu ter se

convertido,  de forma extensiva,  aos ideais  do Movimento da Lei  e da Ordem, citado por

Shecaira  (2013)  que  divide  a  sociedade entre  bons  e  maus e  argumenta  que  os  maus só

poderão ser controlados por meio de leis e punições severas, que os intimidem e neutralizem.

Ele utiliza o sistema carcerário como forma de concretizar essa visão, e,  por fim, quando

percebe-se  que  ele  está  matando  os  apenados,  Amadeus  Arkham é  preso  e  internado  na

instituição que ele próprio criou.

Desse  modo,  as  próprias  origens  do  sistema  carcerário  apresentado  no  jogo  são

deturpadas, incluindo as intenções originalmente nobres de seu próprio criador. Ele enfatiza

exageradamente a função preventiva especial negativa e abandona completamente a positiva,

de modo que até mesmo a morte é vista como alternativa, se for necessária para neutralizar os

presos.

No segundo jogo, Arkham City, tem-se o Doutor Hugo Strange, um psiquiatra, como

diretor da prisão. O meio pelo qual ele chega à direção do local é escuso, já que faz um acordo

com o antigo diretor, Quincy Sharp, para que este lhe indique ao comando e o deixe fazer o

que quisesse com os apenados. Em troca, teria a prefeitura da cidade de Gotham.

Ao fim do jogo, é revelado que a intenção de Hugo Strange ao assumir o controle da

Cidade  de  Arkham  era  simplesmente  de  “limpar”  Gotham,  de  forma  semelhante  à

demonstrada por Amadeus Arkham, matando todos os indivíduos ali presentes. Ele chega a

chamar os réus de “animais”, e dá total jurisdição aos agentes penitenciários para eliminarem

todos os presidiários, chegando a parabenizá-los, em um determinado momento, pelo bom

trabalho em ter assassinado 22% da população carcerária da Cidade de Arkham.
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Em  sua  visão,  Batman,  que  segue  as  leis,  nunca  teria  conseguido  acabar  com o

problema  da  criminalidade  na  cidade,  e  só  ele,  como  diretor,  estaria  disposto  a  fazer  o

necessário para “eliminar a sujeira” que assola Gotham. Desse modo, o Doutor Hugo Strange

vê  a  prisão  como  uma  oportunidade  de  eliminar  todos  aqueles  que  ele  considera  como

“elementos  criminosos”  da  sociedade,  não  possuindo  qualquer  intenção  de  sequer  tentar

ressocializá-los.  Novamente,  uma  ênfase  na  função  preventiva  especial  negativa,  de

neutralizar  aqueles  indivíduos,  mesmo  que  seja  por  meio  de  sua  total  eliminação,  se

necessário.

Assim, após a análise do ambiente da prisão e do comportamento de seus diretores,

tem-se que as principais funções da pena ou correntes da função da pena que são valorizadas

nos presídios de Gotham são a retributiva, ou punitiva, a preventiva especial negativa, ou

neutralizadora,  e  a  preventiva  geral  negativa,  ou  intimidatória.  As  demais  funções,  a

preventiva especial positiva, ou ressocializadora, e a preventiva geral positiva, ou aquela que

aumenta a coesão social, são pouco discutidas ou demonstradas nos jogos.
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4 OS EFEITOS DE UM MODELO QUE DESVALORIZA A FUNÇÃO PREVENTIVA

ESPECIAL POSITIVA OU RESSOCIALIZADORA

No capítulo anterior, foram descritas as condições físicas dos sistemas penitenciários

nos quais os jogos se passam. Agora, é necessário analisar como os presos são tratados dentro

do  sistema  penitenciário,  como  eles  se  organizam,  e  quais  os  efeitos  que  esse  sistema

desencadeia nos agentes penitenciários e no protagonista, em decorrência da maneira como

que é tratada a função da pena. Além disso, analisa-se também quais as consequências na

sociedade, no meio exterior.

4.1 Os maus tratos aos presidiários

Primeiramente, portanto, deve-se analisar como os apenados são tratados pelo pessoal

penitenciário.

Majoritariamente, dentro do sistema do Asilo Arkham, a crueldade com os presos não

é tão escancarada, ao menos durante o tempo de jogo. Tem-se logo no começo o fato de que

pelo menos um prisioneiro, o Crocodilo, é obrigado a usar uma coleira que o castiga com

choques quando ele desobedece às instruções dos agentes penitenciários.

De modo geral, pelas várias observações dos agentes penitenciários e dos psiquiatras

que ali trabalham, percebe-se que a atitude deles para com os presos é de medo e de agressão.

Um dos agentes chega a comentar que sabia que um determinado preso era um monstro, e que

deviam eletrocutá-lo. Isso é claramente um processo de desumanização, que torna mais fácil

que maus-tratos sejam cometidos contra aquela pessoa, já que ela não é reconhecida como

humana, e, portanto, como partilhando da mesma condição que o agressor. (ZIMBARDO,

2007)

Referente a um dos presos, o Crocodilo, acima mencionado, é comentado por um dos

agentes que eles apenas jogam comida em sua cela e “tentam esquecer” que ele está ali, numa

atitude de medo e completo esquecimento da suposta função reintegradora da pena.

Outra  ocasião  em que  é  deixado  implícito  o  desespero  que  chega  a  acometer  os

presidiários perante os maus-tratos e negligência é a utilização das chamadas “coleiras de

suicídio”, que são literalmente coleiras eletrônicas colocadas nos presos que monitoram sua

respiração  e  seus  batimentos  cardíacos,  para  que,  caso  algum deles  tente  se  suicidar,  os

agentes penitenciários sejam alertados. Fica implícito que é tão comum que a tentativa de

suicídio ocorra, que esse tipo de providência drástica teve que ser tomada.
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Em outra ocasião, quando o protagonista entra em uma área na qual estão os presos

com maiores dificuldades mentais, estes são demonstrados realmente quase como animais,

todos presos em jaulas, gritando e pulando, enquanto se agarram às barras da prisão.

Por  vezes,  os  presidiários  são  retratados  como  monstruosos;  quanto  mais  tempo

passam na prisão, mais desfigurados ficam, como é o caso do vilão principal, o Coringa, que

acaba o jogo como um verdadeiro monstro, após a injeção de TITÃ que ele administra em si

mesmo:

Figura 8: Coringa sob o efeito da droga TITÃ

Fonte: (Batman: Arkham Asylum, 2009)

Também  é  o  caso  do  vilão  Grande  Tubarão  Branco,  que  não  aparece  como

personagem no  jogo mas  é  citado  em uma das  biografias.  Ele  entra  no  Asilo  como um

criminoso de colarinho branco, preso após desviar milhões de dólares. Entretanto, apesar de

entrar como uma pessoa relativamente comum, no curso de sua estadia no Asilo Arkham ele é

levado  à  loucura  pelos  outros  criminosos  e,  em  um  acidente  com  outro  presidiário,  é

desfigurado, perdendo o cabelo, o nariz, as orelhas e os lábios. Por fim, ele próprio acaba

aceitando sua natureza de monstro e modificando seus dentes para parecer com um tubarão,

cometendo vários crimes financeiros.

Em Arkham City, como o próprio herói começa a história se tornando um presidiário,

fica mais clara a situação de violência e maus-tratos à qual os presos são submetidos. Além
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das já mencionadas condições físicas adversas, tem-se que eles são rotineiramente espancados

e alvos de agressões dentro da prisão pelos próprios agentes penitenciários. A prática é tão

comum que, quando Bruce Wayne entra na prisão, logo no começo do jogo, já recebe sua

quota  de  socos,  pontapés  e  coronhadas  dos  agentes,  mesmo em situações  nas  quais  não

ofereceu qualquer provocação.

Eles sequer são alimentados direito; é informado em um dos diálogos de jogo que as

refeições são fornecidas por helicópteros que simplesmente as deixam em uma determinada

área da Cidade de Arkham, ficando a cargo dos próprios presos que a comida seja distribuída

justamente.  Como  há  uma  estrutura  hierárquica  dentro  da  prisão,  que  logo  após  será

mencionada, os criminosos mais fortes e mais bem organizados adquirem rapidamente toda a

comida, deixando os mais fracos com fome. 

De fato, durante o jogo, vários diálogos são ouvidos em que os presos reclamam de

fome, ou de que não comem há dias; num deles, o presidiário comenta “Eles têm que nos

alimentar. Ainda somos pessoas, certo?”. Alguns são ouvidos comendo algo que é indicado

como comida de cachorro achada no lixo. Mesmo aqueles que são alimentados reclamam da

qualidade das refeições, que dizem ser péssimas.

Os doentes, por sua vez, são deixados dentro da prisão, sem nenhum tipo de auxílio

médico.  Isso é exemplificado pelo Coringa,  que fala várias vezes durante o jogo que sua

doença o está matando e, por fim, realmente morre envenenado dentro da Cidade de Arkham.

Desse modo, a maioria daqueles reclusos na prisão parece concordar com a afirmativa

feita pelo Pinguim, um dos vilões, ao Batman, assim que ele entra na prisão: “Bem vindo ao

inferno”. Em um caso exemplar do famoso aforismo de Nietzsche (2017) sobre aqueles que

lutam  com  monstros,  os  agentes  penitenciários  agem  de  forma  tão  violenta  quanto  os

criminosos que estão tentando controlar.  O que faz sentido,  tendo em vista que,  como já

analisado, a função da pena mais glorificada em Arkham é a punitiva, ou retributiva, além das

especiais negativas, com focos em neutralização do condenado e intimidação da população

em  geral,  havendo  pouco  foco  em  uma  prevenção  individual  positiva  por  meio  da

ressocialização. 

4.2 A formação de uma subsociedade criminosa

Após a análise anterior, é importante descrever como os presos tratam uns aos outros

dentro desse sistema penitenciário.

A prisão é uma instituição total,  que é definida como fechada,  com administração
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centralizada,  em  que  o  indivíduo  dorme,  trabalha  e  diverte-se  no  mesmo  local,  com as

mesmas pessoas, sob a mesma autoridade. 

As  instituições  totais  separam  o  indivíduo  que  nelas  se  encontra  do  restante  da

sociedade. Nas palavras de AZEVEDO (1997, p. 17):

Pois  bem,  essas  instituições  totais  cercam o  indivíduo  por  todos  os  lados,  num
círculo invisível que o isola de seu antigo mundo, de seus hábitos, afetos, ideias, de
tudo que lhe  configura  a  personalidade.  O antigo  eu deve  ficar  na  porta  dessas
instituições substituído por uma ‘nova identidade’, esteriotipada, cinzenta, que lhe é
imposta dali em diante.

Com a prática de submeter o presidiário à rotina rígida da prisão, este se desadapta da

sociedade livre. Com essa destruição do antigo eu, cria-se um novo indivíduo, que se adapta a

se vestir, falar e se comportar de maneira diferente, adequando-se aquele novo ambiente. Esse

fenômeno é nomeado de prisionização, que ocorre não só com o indivíduo que se encontra

encarcerado, mas também com o pessoal penitenciário.

O  preso  aprende,  portanto,  a  obedecer  externamente  as  regras  estabelecidas  pelo

pessoal penitenciário e, internamente, a assimilar as regras estabelecidas pelos outros presos,

para que consiga sobreviver naquele ambiente. Desse modo, convivem, no mesmo espaço, o

código de regras oficial,  estabelecido pela administração, e um código de regras informal,

estabelecido pelos próprios presidiários. (AZEVEDO, 1997)

 Essas regras aplicadas entre os presos somente são definidas pelos presidiários como

“leis da massa”. (RAMALHO, 2008)

Não só existem regras paralelas dentro da prisão, como também uma hierarquia entre

os criminosos. Por exemplo, os presos que estão na cadeia pela primeira vez são tidos como

inexperientes  e  sofrem com maus-tratos  pelos  presos  mais  antigos,  tendo  que  fazer,  por

exemplo, os serviços mais degradantes. À medida que ganham experiência, os próprios mais

novos vão procurando outros presos inexperientes para que possam se aproveitar, ou seja, eles

sobem na hierarquia. (RAMALHO, 2008)

Isso ocorre porque, nos dizeres de Alvino A. Sá:

Nenhum ser humano normal aceita naturalmente um poder totalitário que o controla
24 horas por dia. Daí, emergem entre os presos um poder informal e uma cultura
paralela,  definindo  regras,  costumes,  uma  ética  própria  e  até  mesmo critérios  e
condições de felicidade e sobrevivência. (SÁ, 2007, p. 115)

Segundo  Shecaira  (2013),  é  comum  que  existam  em  sociedades  as  chamadas

subculturas, que adotam alguns valores da cultura vigente mas se diferenciam dela em outros,
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e buscam isolamento desta.

Elas  tendem  a  surgir  quando  algumas  pessoas  não  têm  acesso  aos  meios  para

concretizarem os valores que a sociedade em geral  determina serem os mais valorizados.

Também  ocorre  quando  os  indivíduos  não  recebem  as  mesmas  oportunidades,  mas  são

julgados como se recebessem, o que resulta na humilhação e sensação de fracasso dos que

estão em desvantagem:

Assim, a constituição das subculturas criminais representa a reação necessária de
algumas minorias altamente desfavorecidas diante da exigência de sobreviver,  de
orientar-se dentro de uma estrutura social, apesar das limitadíssimas possibilidades
legítimas de atuar. (SHECAIRA, 2013, p. 218)

Portanto,  com os  maus-tratos  e  negligência,  é  natural  que  os  indivíduos,  em uma

tentativa de sobreviver, formem uma subsociedade dentro da prisão, com uma hierarquia entre

si. É isso que acontece nos dois jogos.

Em Arkham Asylum,  o  maior  exemplo  disso  é  a  da  relação  do  Coringa  com os

membros de sua gangue. Eles os usa como cobaias para seus experimentos com TITÃ, sem se

importar se eles morrem no processo ou se ficam permanentemente desfigurados depois. 

Por várias vezes ele os manda para enfrentarem o Batman sozinhos, e os pune quando

falham. Chama-os de diversos termos derrogatórios, como “vermes” e ameaça suas famílias

caso eles não sigam suas instruções.

No jogo, esses criminosos em uma posição hierárquica mais baixa são representados

como descartáveis e, para reforçar esse efeito, tem-se que vários deles possuem o mesmo

rosto,  o  mesmo  tipo  corporal,  e  até  a  mesma  voz,  resultando  em  uma  dificuldade  de

individualizá-los e mesmo humanizá-los. Como afirma Philip Zimbardo, em seu livro, “The

Lucifer Effect”:

Desumanização é um dos processos centrais na transformação de pessoas ordinárias
e  normais  em  indiferentes  ou  mesmo  maliciosos  perpetradores  do  mal.
Desumanização é como uma catarata cortical que nubla o pensamendo e nutre a
percepção de que outras pessoas são menos que humanas. Ela faz com que algumas
pessoas venham a ver esses outros como inimigos que merecem tormento, tortura e
aniquilação. (ZIMBARDO, 2007, p. 7, tradução nossa)

Além disso, são obrigados a cometerem mais crimes para ganharem prestígio dentro

dessa subsociedade criminosa,  como quando um preso comenta que ganhará reputação na

gangue se conseguir pegar o Batman.

Em Arkham City, a subsociedade criminosa é ainda mais enfatizada, tendo em vista
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que o jogo se passa em uma penitenciária chamada de Cidade de Arkham; ou seja, ela é

nomeada como uma cidade à parte da metrópole dos “cidadãos de bem”. A Cidade de Arkham

tem todas as estruturas de uma zona urbana normal, como delegacia e até um tribunal, que é

dominado pelos presos e nos quais eles estabelecem uma espécie de corte na qual julgam

outros criminosos.

Por diversas vezes, é demonstrado que os criminosos com mais prestígio lideram suas

gangues em batalhas pelo controle da prisão. Muitos deles se gabam ao herói de serem ou

quererem ser os donos de Arkham, como o Pinguim e o Duas-Caras.

Os alimentos também são utilizados como forma de controle, conforme mencionado

anteriormente.  As gangues  mais  organizadas  pegam toda  a  comida,  deixando aqueles  nas

gangues mais fracas ou sem gangues para passarem fome.

Por mais que estar em uma das gangues tenha benefícios, não é garantia de uma vida

sem violência. Como no jogo anterior, é frequente que chefes deixem seus subordinados para

morrer quando lhes é conveniente, como o vilão Pinguim faz, ou que os ordenem em missões

perigosas.

É importante lembrar que tudo isso é sabido pelo diretor da prisão, que é conivente

com a violência que se reproduz dentro do sistema carcerário; quando informado de que um

preso, o Duas-Caras, estaria prestes a assassinar outra presidiária, a Mulher-Gato, eles apenas

ri e ordena aos agentes penitenciários que deixem o vilão se divertir. Em outra ocasião, ele

afirma diretamente que um dos presos, o protagonista, foi jogado na prisão para morrer.

Além disso, há um elemento extra na forma dos prisioneiros políticos, em sua maioria

jornalistas, que são mandados para a Cidade de Arkham. Eles são frequentemente espancados

e torturados  por  todos os  outros  presos,  justamente  por  estarem na base dessa hierarquia

criminosa, havendo a presença até uma missão colateral que consiste em interferir para evitar

que eles sofram maus-tratos.

Ao longo do jogo, mostra-se, então, que essa subsociedade criminosa e essa hierarquia

são apenas  outras  maneiras de reprodução de violência  e  maus-tratos,  dessa vez entre  os

próprios presos. Em várias cenas, os indivíduos matam uns aos outros e torturam uns aos

outros sob comando de outros criminosos mais fortes. Em outra cena, há uma cerimônia de

iniciação violenta  em que o Pinguim fala  aqueles que querem entrar  em sua gangue que

devem lutar contra o Batman e derrotá-lo.

Um dos elementos visuais que mais demonstram essa violência é a vestimenta de uma

das criminosas, a Mulher-Gato. Embora no começo sua roupa esteja em ótimas condições, ao

fim do jogo, após ter passado apenas uma noite na Cidade Arkham, seu traje está rasgado e
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sujo, evidenciando as brigas que teve com outros presidiários:

Figura 9: Mulher-Gato após as brigas com outros presidiários

Fonte: (Batman: Arkham City, 2011)

Os presidiários estão cientes dessa estrutura hierárquica e de como ela os prejudica,

como se pode ver pelos comentários que alguns presos fazem sobre “terem que fazer todo o

trabalho, enquanto os chefes ficam sentados olhando” ou estarem “presos” entre as guerras

dos criminosos mais fortes. Entretanto, não veem maneira de conseguir se libertar e sair de tal

subsociedade sem que sofram mais violência.

4.3 Os efeitos sobre os agentes penitenciários

O tratamento  dado à  função  da  pena  acarreta  efeitos  não apenas  nos  presos,  mas

também  naqueles  que  trabalham  para  manter  a  ordem  na  prisão,  no  caso,  os  agentes

penitenciários, os psiquiatras, o próprio herói, e até os zeladores. Essas consequências serão

analisadas nesse tópico.

Em Arkham Asylum, em poucas ocasiões é demonstrado que um agente penitenciário

consiga  fazer  seu  trabalho.  Em  geral,  eles  aparecem  apenas  como  reféns  para  que  o

protagonista tenha que salvá-los. Assim também acontece com os médicos e com o pessoal da
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limpeza, evidenciando que o trabalho na penitenciária é perigoso e constantemente os coloca

em risco de vida. O próprio policial Gordon, considerado um dos mais competentes policiais

no universo Batman, é feito de refém no meio do jogo e, na batalha final, é colocado como

mero espectador,  amarrado em uma cadeira  elétrica  para  observar  a  luta  entre  Batman e

Coringa, enquanto é torturado com choques elétricos.

É  frequente  também  encontrar  os  guardas  da  prisão  mortos  pelo  Asilo.  Mais

interessante  é  notar  que,  assim como os  criminosos  menores  anteriormente  mencionados,

muitos  dos  guardas  têm  o  mesmo  rosto  e  a  mesma  voz,  evidenciando  a  perda  de  sua

individualidade  no  trabalho,  também sendo encarados  como descartáveis.  É  mostrado em

diversos  estudos  que a  anonimidade e  a  desindividualização de  indivíduos  os  torna  mais

capazes  de  cometerem atos  violentos,  pois  reduz  o  senso  de  responsabilidade  pelas  suas

próprias ações. Isso pode ser uma das causas pelas quais os prisioneiros são tratados de forma

tão violenta pelos guardas e sofrem tantos maus-tratos. Como diz Zimbardo (2007, p. 301,

tradução nossa):

Uma conclusão importante flui dessa pesquisa: qualquer coisa, ou qualquer situação,
que faz com que as pessoas sintam-se anônimas, como se ninguém soubesse quem
elas são, ou se importasse em saber, reduz seus sensos de responsabilidade, criando,
portanto,  o  potencial  para  a  ação  perversa.  Isso  se  torna  especialmente  verdade
quando um segundo fator é adicionado: se a situação ou alguma atividade lhes dá
permissão para se envolver em ação antissocial ou violenta contra outras, como no
caso dessa pesquisa, as pessoas estão prontas para ir à guerra. 

 

Os que não estão mortos ou foram sequestrados são por vezes representados como

desfigurados. Alguns deles possuem cicatrizes nos rostos ou mesmo um olho a menos. Um

deles chegou a perder a mão inteira em um acidente com o presidiário chamado Crocodilo.

O perigo para os agentes que buscam a ordem dentro da prisão é exemplificado pelas

próprias condições do protagonista. Quanto mais tempo ele passa na prisão, mais marcas de

violência aparecem em seu corpo e em sua roupa; ao final, ele está com a vestimenta quase

inutilizada e com manchas de sangue no rosto.

Quando não estão em perigo ou mortos, os agentes da penitenciária são muitas vezes

apresentados como corruptos. Um exemplo é o Oficial Frank Boles, que faz um acordo com o

Coringa para sequestrar o policial Gordon. Entretanto, nem ele próprio escapa da violência,

sendo morto pelo vilão quando este chega à conclusão de que não há mais como utilizá-lo em

seus planos.

Um exemplo desse fenômeno que aparece bastante durante o jogo inteiro, e também

em Arkham City, é o de uma das vilãs, a Arlequina. Em sua biografia fornecida na história,
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mostra-se que ela entrou no Asilo Arkham como uma jovem psiquiatra, determinada a curar e

ressocializar  Coringa.  Entretanto,  seu  contato  com  o  criminoso  e  com  o  sistema  da

penitenciária acabou por corrompê-la, enlouquecê-la e, por fim, transformá-la também em

uma criminosa icônica da série. Ou seja, mesmo aquelas pessoas com educação superior e

com boas intenções acabam por ser corrompidas dentro da prisão. 

A corrupção entre o pessoal penitenciário começa com uma tese importante: a de que,

para que se mantenha uma certa tranquilidade na prisão,  os agentes penitenciários devem

negociar com os presos, ou seja, devem fazer concessões. Isso ocorre porque a quantidade de

indivíduos encarcerados é muito maior que a quantidade de pessoas trabalhando para manter a

ordem no sistema, o que significa que não ocorre ordem sem a colaboração dos próprios

apenados. (AZEVEDO, 1997)

Como diz no artigo, “O alargamento da área para atividades ilegais pode ser o preço a

ser pago pela direção do presídio para a manutenção da ordem e a tranquilidade na prisão.”

(AZEVEDO, 1997, p. 26).

Entretanto, à medida que o agente penitenciário deixa que atividades ilegais ocorram

dentro da prisão, se envolve com uma malha de corrupção dentro do sistema, na qual é pedido

para que ele tome ações cada vez mais comprometedoras, e, quando este tenta negar, pode

chegar a ser ameaçado pelos presos, de exporem suas ações anteriores. Desse modo:

O agente de segurança se sente inferiorizado psicológica e administrativamente. Se
cumpre as  regras  severamente é caracterizado como mau e se trata o preso com
reciprocidade  pode  tornar-se  vítima  dele  e  vulnerável  as  suas  investidas.
(AZEVEDO, 1997, p. 110)

Os médicos, em geral,  não escapam da corrupção induzida pela prisão, adquirindo

facilmente  a  mentalidade  de desumanizar  os  presos.  Isso é  exemplificado pelo  criminoso

Bane, que é vítima de experimentos clandestinos dentro da prisão por parte de uma médica.

Esse tema, do indivíduo que combate o crime reproduzir a violência e terminar por se

transformar em um criminoso, é recorrente no primeiro jogo, e se manifesta principalmente

em relação ao protagonista. Como já dissemos, Batman é um vigilante que se disfarça para

prender criminosos e evitar o cometimento de crimes. Entretanto, por várias vezes, ele é visto

pelos vilões como tão louco e violento quanto eles. 

Coringa é o que mais menciona essa semelhança. Em uma ocasião, ele chega a dizer

para os membros de sua gangue que não tenham medo do Batman, pois ele é exatamente

como eles, exceto que mais louco, e que se alguém merece ser enjaulado, é ele.

Na luta final, o mesmo vilão chega a explicitamente afirmar que a única maneira de
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derrotá-lo e impedi-lo de cometer mais crimes é se tornando tão monstruoso quanto ele. É

parte da filosofia de Nietzsche (2017), mencionada no livro “Além do Bem e do Mal”, em que

ele  conjectura  que,  para  lutar  com alguém ruim,  frequentemente  as  pessoas  optam pelo

caminho mais fácil e se tornam tão ruins quanto o oponente, numa tentativa de igualar as

forças entre ambos. 

E Batman realmente parece ter seu estado mental alterado pelo ambiente da prisão.

Outra mecânica do jogo são as alucinações que o protagonista tem, dentro do Asilo, quando

respira o gás do medo de outro vilão, o Espantalho. Nessas sequências alucinógenas, Batman

revive os piores momentos de sua vida, vê suas pessoas queridas mortas, e é levado a um

universo  paralelo,  no  qual  por  vezes  sua  figura  se  transforma no próprio  Espantalho.  As

alucinações vão ficando cada vez piores, até que, por final, o herói se vê preso, em uma cela,

como um criminoso perturbado. Ele tem uma visão de que é preso no Asilo, exatamente como

o Coringa no começo do jogo,  e  que é  diagnosticado pela  Arlequina.  Por fim,  o próprio

Espantalho afirma, antes de ser derrotado, que o protagonista é tão louco quanto o resto dos

criminosos.

Tem-se, com essas sequências de alucinações, que o ambiente da prisão é perigoso não

só fisicamente mas, também, mentalmente, até para uma pessoa psicologicamente treinada

como o protagonista. Também é demonstrado que Batman conhece esses perigos e que um de

seus medos é acabar se tornando um dos criminosos que ele próprio tenta combater.

No segundo jogo, Arkham City, esse pior medo do protagonista acontece, já que ele é

preso e  mantido dentro da Cidade de Arkham. Novamente,  os  poucos médicos e  agentes

penitenciários que se voluntariam para tentar manter a ordem dentro do presídio são feitos de

reféns, e alguns são mortos pelo Pinguim ou ameaçados por Zsasz. Um dos médicos chega a

se suicidar, com seu colega mencionando que o ambiente do lugar foi enlouquecendo-o aos

poucos, a ponto de que ele arrancou a pele de seu próprio rosto com um bisturi.

Os efeitos em Batman, apesar de, dessa vez, haver menos sequências de alucinações,

também são demonstrados. Primeiramente,  temos os efeitos físicos.  Nesse jogo, conforme

mencionado, o protagonista é envenenado pelo Coringa, ficando doente dentro da prisão e

morrendo aos poucos. Veias aparecem roxas em seu rosto, e ele por vezes chega a ter tonturas

que o derrubam no chão e também cospe sangue em alguns momentos.

A maior prova da violência física que ele sofre, entretanto, está novamente em sua

roupa, que chega em boas condições no começo do jogo, mas,  ao longo da noite,  vai se

deteriorando até estar rasgada e suja, assim como sua capa:
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Figura 10: Batman com as vestes sujas e esburacadas

Fonte: (Batman: Arkham City, 2011)

Por  vezes,  a  pressão  mental  em  cima  do  protagonista  é  tão  grande  que  ele

espontaneamente começa a ver o rosto do Coringa em outros criminosos. 

Em outro momento, em que ele é mais uma vez drogado, Batman também por pouco

não se transforma em um subordinado de outro criminoso, o Chapeleiro Maluco, que o faz ter

alucinações. 

A corrupção e a violência dos agentes penitenciários é tão alastrada que, no fim do

jogo, o Batman está tendo que lutar contra eles, em vez de lutar contra os presidiários, para

evitar que eles provoquem um massacre dentro da Cidade de Arkham. Ou seja, aqueles que

supostamente deveriam manter a ordem da prisão acabam por lutar uns contra os outros, por

conta da corrupção generalizada que se alastra pelo local.

Desse  modo,  no  decorrer  dos  dois  jogos,  os  agentes  penitenciários  não  são

representados  como  capazes  de  manter  a  lei,  sendo  sempre  mostrados  como  vítimas  de

violência ou pessoas corruptas que perpetram elas próprias comportamentos violentos, em

consequência da prioridade dada à função retributiva da pena.

Isso mostra que um dos mais graves problemas com a prisão talvez seja, justamente, a

falta de vocação dos agentes penitenciários. Faltam pessoas realmente habilitadas para essa

função e isso se dá porque é um trabalho desprestigiado pela sociedade, pois o cárcere é um

ambiente  desprestigiado.  Desse  modo,  poucas  pessoas  querem trabalhar  nesse  local,  e  a

função sobra para aqueles que não são propriamente vocacionados para exercê-lo,  e  que,
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frequentemente, se encontram desmotivados nesse trabalho. (SÁ, 2007)

De fato,  isso pode ser  uma das  causas  para as  quais  o  fenômeno da prisonização

também possa acontecer entre os agentes carcerários, que se adaptam àquele mundo isolado

da sociedade externa, demonstrando comportamentos que jamais demonstrariam fora daquele

local, em circunstâncias normais: 

Desta adesão, surge a prisionização, a qual pode atingir, não só os presos, como a
Direção, os Agentes de Segurança, e, quem sabe, até os próprios técnicos. A partir
do  momento  em  que  o  técnico  se  deixa  levar  pela  rotina  e  passa  a  exercer
indiscriminadamente  seu  poder  de  opinar,  esquecendo-se  de  que  o  preso  é  uma
pessoa,  esse  técnico  já  está  se  prisionizando.  E  o  Diretor?  O  Diretor,  segundo
Thompson (1980), dá seu primeiro passo rumo à prisionização, quando, em que pese
todo seu idealismo inicial, deixa-se levar, perante o eterno conflito regeneração x
segurança, pelo princípio latente (não verbalizado) de que a regeneração pode falhar,
mas a segurança... essa jamais. (SÁ, 2007, p. 115)

Não é demonstrado em qualquer momento do jogo que os funcionários penitenciários

sejam inerentemente cruéis ou incompetentes, mas sim que aquele ambiente os impede de

exercer corretamente seu trabalho. 

Como afirma Zimbardo (2007, p. 7, tradução nossa):

 Uma das conclusões dominantes do Experimento da Prisão de Stanford é de que o
penetrante  e,  mesmo  assim,  sútil  poder  de  uma  gama  de  variáveis  situacionais
podem dominar a força de vontade para resistir de um indivíduo.

Esses  efeitos  se  tornam ainda  mais  sentidos  quando se fala  em instituições  totais,

como a prisão,  que têm a capacidade de emergirem tão completamente alguém com suas

variáveis, com sua capacidade de despir o indivíduo de sua individualidade construída, que

pode ter efeitos drásticos na personalidade de pessoas que, em qualquer outra situação, seriam

normais ou boas:

Boas pessoas podem ser induzidas, seduzidas e iniciadas para se comportarem de
maneiras perversas. Elas também podem ser levadas a agir de maneiras irracionais,
estúpidas,  auto-destrutivas,  antissociais e descuidadas quando estão imergidas em
‘situações totais’ que impactam a natureza humana de maneiras que desafiam nosso
senso de estabilidade e consistência de personalidade individual,  de caráter  e  de
moralidade. (ZIMBARDO, 2007, p. 211, tradução nossa)

4.4 Os efeitos na sociedade

Por fim, é necessário analisar quais os efeitos em geral, em um nível de sociedade

civil, desse modelo penitenciário. Desse modo, passa-se a um exame do que acontece, durante



52

os jogos, fora dos muros da prisão. Cabe esclarecer que, por conta da natureza das obras,

cujas  histórias  se  passam  primariamente  em  ambientes  carcerários,  que,  conforme

anteriormente  analisados,  possuem um foco  considerável  em isolamento  do  meio  social,

pouco se pode apreender diretamente sobre o que acontece do lado de fora desses ambientes.

Desse  modo,  as  análises  aqui  feitas  são  baseadas  principalmente  em evidências  indiretas

demonstradas nos jogos.

4.4.1 A influência dos presos fora da prisão

Começando com Arkham Asylum, uma das primeiras cenas do jogo consiste no herói

passando de carro pela estrada em direção ao Asilo, com o vilão Coringa amarrado no banco

traseiro.  Eles  passam,  então,  por  uma  placa,  na  qual  está  escrito  um aviso  para  que  os

motoristas que ali passam tomem cuidado, pois “CARONEIROS PODEM SER PACIENTES

FUGITIVOS”. Isso é o primeiro sinal na série de que o perigo da violência não é restrito à

penitenciária, e que esse sistema tem efeitos no lado de fora.

Na realidade, por diversas vezes, os presos demonstram possuir um controle mais do

que razoável sobre eventos que ocorrem fora da prisão, como o plano, deixado implícito pelo

Coringa, que culminou no incêndio da Prisão Blackgate para que os membros de sua gangue

fossem transferidos para o Asilo Arkham, onde ele estava. 

De maneira  ainda mais perigosa,  ao tomar conta do Asilo,  ele afirma que plantou

várias bombas na cidade de Gotham, e que as detonará se alguém tentar se inflitrar no asilo

durante a rebelião de presos. 

Por fim, em um dos momentos cruciais do jogo, Batman tem que impedir o vilão de

derramar  TITÃ, a  droga  que deforma as  pessoas,  no rio  da  cidade,  contaminando toda a

distribuição de água, demonstrando o poder que o criminoso tem sobre a sociedade do lado de

fora.

Além de Coringa, é mencionado também, em uma das biografias fornecidas pelo jogo,

outro vilão, o Caçador de Ratos, que é descrito como sendo capaz de fazer “tantos danos

dentro da prisão quanto fora dela”,  pois comanda uma legião de ratos que executam suas

ordens do lado de fora.

Em Arkham City, essa influência continua sendo demonstrada. Uma dos argumentos

que Coringa usa para convencer Batman a conseguir a cura para a doença que envenena

ambos  é  a  de  que  mandou  bolsas  com seu  sangue contaminado  para  vários  hospitais  da

cidade,  e  que  contaminou  várias  pessoas  inocentes  dessa  maneira,  que  morreriam  se  o
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protagonista não conseguisse a cura. De acordo com os cálculos feitos por uma aliada do

protagonista,  o sangue poderia chegar a contaminar duas mil pessoas até o outro dia pela

manhã. 

Em outro momento, o herói encontra uma residente de Medicina que foi sequestrada

por criminosos e, de alguma forma, trazida para dentro da prisão para cuidar da doença do

Coringa. 

Isso é reflexo do já mencionado descaso geral para com o sistema penitenciário; com

agentes corruptos, estrutura física precária e uma hierarquia criminosa, fica bem mais fácil

para que os presos tenham capacidade de interferir no mundo exterior.

Desse  modo,  inadvertidamente,  a  própria  tentativa  de  isolar  os  criminosos  da

sociedade  acaba  causando uma maior  facilidade  para  que  eles  continuem suas  atividades

criminosas  no  mundo  exterior.  O  próprio  descaso  com  a  prisão  e  com  os  agentes

penitenciários torna mais fácil, por exemplo, que eles se aproveitem de falhas na arquitetura

da prisão ou da corrupção ou medo generalizado entre o pessoal penitenciário para transmitir

ordens ou traficar armas para dentro ou para fora do ambiente prisional. Como os detentos

também se mostram bem organizados, conforme demonstrado anteriormente, com uma forte

hierarquia,  suas  capacidades  de  agirem  coordenadamente  para  cometer  crimes  também

aumentam.

4.4.2 A cegueira deliberada e a confusão da sociedade acerca da política prisional e do

sistema carcerário

Um elemento que aparece apenas no jogo Arkham City é o da ignorância da sociedade

a respeito dos acontecimentos e até do funcionamento do sistema carcerário. Logo no início, é

demonstrado  que  os  cidadãos  são  presos  de  forma  aparentemente  arbitrária,  e  que,

coincidentemente,  as prisões parecem atingir  justamente as pessoas que estão criticando a

forma como aquele sistema é dirigido.

Isso acontece com Bruce Wayne, que é preso durante uma coletiva de imprensa na

qual  argumentava  que  a  manutenção  da  Cidade  de  Arkham,  com  sua  nova  forma  de

penitenciária, era um erro. Junto com ele, são presos vários repórteres que faziam a cobertura

do evento.

Ao  menos  durante  a  duração  do  jogo,  não  é  dada  qualquer  explicação,  para  os

personagens  presos  ou  para  a  sociedade,  do  porquê  daquelas  prisões,  e  ninguém parece

protestar ou querer saber. A única pessoa que realmente aparece na história procurando saber a
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verdade é uma repórter, que tenta fazer uma reportagem de dentro da prisão, durante a qual é

atacada com uma bomba e por vários criminosos com rifles de precisão. O papel da mídia, por

essa ocasião, é brevemente discutido sob o ângulo dessa profissional.

Com afirma Sussman:

Prisões são cercadas por altos muros - paredes de concreto e arame farpado, claro,
mas também paredes de segredo e estereótipo. O público é protegido de qualquer
perigo físico que os prisioneiros possam representar, mas também é ‘protegido’, de
maneira  menos legítima,  do conhecimento sobre  o que  acontece  por  trás  dessas
paredes. (2011, p 201, tradução nossa)

Como a prisão, portanto, é um local secreto, de difícil acesso ao público geral, que

tem,  inclusive,  dificuldade  de  entender  suas  políticas,  torna-se  também  dificultoso  à

população que tome consciência do que acontece no ambiente presidiário e que possa, como

consequência, fiscalizá-lo e cobrar medidas que impeçam abusos.

Isso se dá frequentemente com a imposição de medidas pelos administradores dos

presídios, restringindo acesso ao local, como exemplificado pelas dificuldades encontradas

por Azevedo (1997) para fazer sua pesquisa na Penitenciária do Estado de São Paulo. Nos

jogos,  conforme mencionado, a única vez em que uma repórter conseguiu obter acesso a

alguma área de uma prisão foi em Arkham City, ocasião em que ela tem de fazê-lo por meio

de um helicóptero que sobrevoa a área, o qual é prontamente explodido por criminosos.

Além das restrições impostas, tem-se também que a maioria dos jornalistas está mais

interessada em publicar histórias que propaguem medo e que, portanto, sejam vendáveis, do

que exatamente em investigar as histórias reais de abusos que acontecem dentro do sistema

prisional, utilizando-se, deste modo, de sensacionalismo e de uma falsa dicotomia simples que

apresenta histórias do bem versus mal.  No próprio jogo, a jornalista acima mencionada é

citada como uma das poucas realmente compromissadas com a verdade e com o ímpeto de

buscar  explicações  para  as  arbitrariedades  que  ocorrem  em  na  Cidade  de  Arkham,  se

destacando do resto da imprensa. Na visão de Sussman:

Histórias  prisionais,  entretanto  -  especialmente  aquelas  que  envolvem  políticas
públicas e não violência, são por vezes consideradas muito tediosas ou difíceis de
obter  para justificar os gastos necessários para cobri-las.  (2011, p.  210, tradução
nossa).

Desse  modo,  na  visão  do  público,  a  prisão  continua  a  ser  um  lugar  definido

exclusivamente  pela  violência,  vindo  principalmente  por  parte  dos  presidiários.  Portanto,

mesmo que  de  forma  inconsciente,  a  mídia  acaba  contribuindo  para  acentuar  uma visão



55

estereotipada do sistema penitenciário e, dessa maneira, afasta ainda mais a população civil

dos problemas desse sistema. (SUSSMAN, 2011)

Na realidade, em um dos momentos do jogo, é mostrado que nem a própria polícia

entende a mecânica do sistema penitenciário, pois o Oficial Gordon é mostrado comandando

as forças policiais, que se infiltram na Cidade Arkham em uma tentativa de entender o que

está verdadeiramente acontecendo lá dentro.

Por  fim,  uma das  aliadas  do  Batman,  a  chamada  Oráculo,  se  horroriza  durante  o

massacre  dos  criminosos  com o  fato  de  que  toda  aquela  matança  indiscriminada  que  já

vitimou centenas de pessoas foi feita com total autorização da cidade.

Desse modo o medo dos presos e a indiferença para com o sofrimento que ocorre

dentro da prisão é outro efeito desse sistema carcerário. O medo de sofrer violência faz com

que  a  população  esteja  disposta  a  ignorar  e  até  ser  conivente  com crueldades  dentro  do

sistema penitenciário. Como é dito no começo do jogo, desde que a taxa de criminalidade

esteja  caindo,  as  pessoas  da cidade não se importam com o que o diretor  da prisão está

fazendo e, inclusive, apoiam sanções extremas, dando ênfase no sentido retributivo da pena.

De certo modo, torna-se confortável para a população civil se distanciar o máximo

possível do ambiente carcerário. Como afirma SÁ:

Por que motivo teria a sociedade tanto interesse em saber das questões carcerárias,
opinar sobre elas. cobrar soluções, sem que, porém, queira envolver-se na busca de
soluções?  O  motivo  parece  claro,  ainda  que  sob  uma  ótica  psicanalítica:  os
criminosos são membros da sociedade, representam um segmento seu e, portanto,
atuam de acordo corn conflitos e impulsos muito profundos dessa mesma sociedade,
pelo que provocam na mesma interesse e sedução, ao mesmo tempo que rejeição e
repulsa. (2007, p. 117)

Há também um certo efeito “purificador” na pena. O ser humano vários mecanismos

de defesa do ego, entre eles, a projeção, e o splitting (ou cisão) fenômenos nos quais o homem

projeta no outro sentimentos ruins que ele encontra dentro de si mesmo, mas com os quais não

consegue lidar, de maneira a separar aqueles aspectos ruins e dissociá-los de si mesmo. Desse

modo, o outro é o ruim, o invejoso e, muitas vezes, o criminoso.

Isso acontece em nível de sociedade em relação ao presidiário. A sociedade, por meio

do cárcere,  expurga aquele mal de dentro de si,  separando-o do resto,  que permanece em

liberdade  e  que,  portanto,  é  composto  apenas  pelos  cidadãos  de  bem,  que  só  possuem

qualidades excelentes. Desse modo, a sociedade livra-se, com a sanção penal, de ter que lidar

com o fato de que talvez a criminalidade seja um fenômeno inerente a ela. Desse modo, a

prisão aparece como uma barreira entre a sociedade e seus próprios conflitos.  Por isso, a



56

maioria das pessoas não quer entrar em contato com ou sequer saber do que se passa no

ambiente prisional (SÁ, 2007).

Como afirma Zimbardo (2007), estabelecer uma dicotomia extrema entre o bem e o

mal é reconfortante, pois permite que as pessoas possam colocar todo o peso de más condutas

em indivíduos considerados “maus” e se verem livres dessa responsabilidade:

Manter  uma  dicotomia  Bem  vs.  Mal  também  tira  das  “pessoas  boas”  a
responsabilidade. Elas estão livres de até mesmo considerar seu possível papel em
criar,  sustentar,  perpetuar  ou  permitir  as  condições  que  contribuem  para
delinquência,  crime,  vandalismo,  provocação,  bullying,  estupro,  tortura,  terror  e
violência. (ZIMBARDO, 2007, p. 6-7, tradução nossa)

A prisão, portanto, não é visível externamente e é pouco transparente. Quando aparece

para a sociedade, se mostra como violenta, como em momentos de rebeliões, ou então mostra-

se  pública  em  alguns  momentos,  para  demonstrar,  por  exemplo,  que  oferece  cursos  de

educação e escolarização, mesmo que eles sejam frágeis e não atendam às necessidades reais

dos presos.

Tudo isso faz com que a população desenvolva uma cegueira deliberada a respeito do

ambiente penitenciário, com pouco acesso a informações sobre ele e também frágil interesse

em receber  essas informações.  Contribui,  no jogo, para que a sociedade tenha uma visão

estereotipada  e  estigmatizante  da  cadeia,  e  que,  portanto,  permita,  ou  até  apoie,  que  a

violência se propague nele.
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5 CONCLUSÃO

A série de jogos  Arkham se apresenta como uma série de ação feita para entreter.

Entretanto,  também  apresenta  uma  reflexão  madura  e  interessante  a  respeito  do  sistema

penitenciário e sobre as funções da pena.

Seu herói principal, Batman, é apresentado ao final como um protagonista trágico. Sua

maior missão é lutar contra a criminalidade e contra a violência, mas, frequentemente, ele se

vê obrigado a usar a mesma violência para isso. A maioria dos presos têm lembranças não de

como o herói acabou por lhes ajudar a encontrar um caminho em suas vidas, mas sim de como

ele lhes quebrou costelas ou dedos. Desse modo, ele, como suposto agente em serviço da lei,

lida frequentemente com o fato de que é, querendo ou não, um reprodutor de violência.

Um  dos  aspectos  mais  marcantes  dessa  obra  é  que  ela  não  termina  de  maneira

triunfante, e sim, de uma forma melancólica e angustiante. Batman não está feliz ao final. Ele

lamenta a morte de Coringa e de boa parte da população carcerária, e o fato de que não pôde

impedi-las. Desse modo, a filosofia do jogo é de que simplesmente eliminar as pessoas que

cometem  crimes  não  é  uma  solução  humana.  Esse  também  é  um  modo  de  pensar  que

predomina em toda o Universo do Batman criado pela DC Comics, sendo conhecido o fato de

que este é um herói que não acredita em matar seus inimigos como uma solução para seus

problemas.

Entretanto, o protagonista também tem que lidar com o fato de que sua maneira de

lidar com a criminalidade não está sendo eficaz, e o jogo bem demonstra isso. A reincidência

é uma característica marcante, já que os vilões do segundo jogo já haviam, em sua maioria,

também aparecido como inimigos no jogo passado. Ou seja, o sistema penitenciário falhou

tanto em ressocializá-los como em impedir que cometessem novos crimes.  Isso se dá por

diversos aspectos, como o isolamento do convivío social e a exposição do preso à violência. 

A própria reincidência é um sinal evidente de que o sistema não está funcionando. Ela

é  causada,  muitas  vezes,  pelo  próprio  sistema,  pois  nele  o  preso  desenvolve  um

comportamento típico da prisão, que dificulta seu bom convívio com o resto da sociedade,

pois o impele a agir de uma forma típica e destoante.

É evidente que os sistemas de Arkham são sistemas falidos e ineficazes, máquinas de

reproduzirem violência,  que produzem cada vez mais  crimes com o passar do tempo. Os

presos que ali entram não são impedidos de cometer crimes e, na realidade, tendem a sair em

piores  condições  do  que  as  quais  com  que  entraram.  Os  agentes  penitenciários  são

constantemente alvo de violência e, tendem a se corromperem com facilidade e também a
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maltratarem os presos que estão sob seus cuidados. O protagonista do jogo não tem nenhum

momento  de  tranquilidade;  na  realidade,  assim  que  o  primeiro  jogo  acaba,  ele  é

imediatamente  chamado  para  lidar  com  outra  emergência  na  cidade,  demonstrando  a

constância da violência.

Por diversas vezes, vilões alertam o herói de que sua maneira de combater o crime é

ineficaz;  Coringa  argumenta  que,  para  vencê-lo,  Batman  deve  se  tornar  tão  monstruoso

quanto ele;  Ra’s Al Ghul  e  Dr.  Strange explicam para ele  que seus  planos de eliminar  a

população carcerária e “limpar” Arkham fizeram mais bem para a cidade de Gotham em uma

noite do que a carreira inteira de herói do protagonista; e mesmo a personagem que serve

como interesse romântico de Batman, Tália, o informa de que, por ele não ter coragem de

fazer o que é necessário, ou seja, usar de violência extrema para eliminar o crime, ele obriga

que outras pessoas surjam para cuidar desses problemas de maneira eficaz.

Importante notar que, apesar de serem perpetuadores da violência, de modo algum os

criminosos são completamente desumanizados nos jogos. Enquanto temos, realmente, vilões

como  Coringa,  cujo  objetivo  é  unicamente  espalhar  o  caos  pela  cidade  e  corromper  o

protagonista, temos outros apenados, como Arlequina, que é vista como vítima de Coringa,

Mulher-Gato, que chega a salvar o protagonista em determinado momento de  Arkham City,

Senhor  Frio,  que  tenta  salvar  a  vida  de  sua  mulher  e  chega a  agradecer  a  Batman e  se

desculpar por não ter acreditado que este iria ajudá-lo, e mesmo o monstruoso Bane, que

apesar de seu físico musculoso e de lutar diversas vezes com o herói, é visto como um ávido

colecionador de ursinhos de pelúcia.

Desse modo, o jogo não demonstra uma visão maniqueísta acerca dos vilões, deixando

implícito  que  o  protagonista  está  certo  em não querer  simplesmente  eliminá-los,  pois  há

também elementos humanos em cada um deles.

Batman, ao fim da obra,  é apresentado como um herói que acredita que a melhor

maneira de responder à violência e à criminalidade é com o cumprimento de penas legais, e

não com mais  violência;  entretanto,  também é confrontado com o fato  de  que o sistema

penitenciário, do jeito como é demonstrado no jogo, não consegue cumprir com sua função.

Ou seja, ele acredita no sistema penitenciário, mas não consegue negar o fato de que ele é

ineficaz, o que o deixa aflito ao final de Arkham City.

E  a  situação,  em vez  de  melhorar,  se  deteriora  com o  tempo,  já  que  muitos  dos

problemas apresentados no primeiro jogo são exacerbados no segundo. Enquanto em Arkham

Asylum, o herói termina determinado e satisfeito, em Arkham City, Batman sai em silêncio,

ignorando seus aliados, e visivelmente angustiado.



59

A obra, dessa forma, apresenta uma crítica à exacerbação das funções retributiva e

neutralizadora  e  ao  esquecimento  da  função  ressocializadora  e  reeducadora  no  sistema

penitenciário. Apesar de não chegar a uma conclusão sobre como efetivamente resolver esse

problema, sua história trágica serve como argumento para demonstrar que esse sistema não é

eficaz e, em determinados casos, pode ter sua função subvertida para tornar-se sua antítese, ou

seja, em vez de prevenir crimes, reproduzi-los.

Desse modo, concorda com uma parte da visão abolicionista, que afirma que o sistema

penal é anômico, pois suas normas não cumprem a função esperada de evitar o cometimento

de novos delitos. Não contribui para a ressocialização do preso, apenas serve para que novos

crimes sejam cometidos.

Entretanto, apesar das inúmeras críticas inerentes ao sistema carcerário, na atualidade

não há como simplesmente descartá-lo, pois é a realidade atual, impossível, pelo menos por

hoje, de ser abolida completamente. O que se deve pensar, hoje, é como revisar e melhorar as

políticas prisionais.

Afirma-se, portanto, que a prisão tende a formar novos delinquentes. Ela, por si só,

não diminui a taxa de criminalidade, provoca reincidência, fabrica novos delinquentes, por

sua própria estrutura, corrompe os guardas, favorece a formação de organizações criminosas,

diminui  as  chances  de  recuperação  do  criminoso,  por  conta  de  estigmatização  e,

indiretamente,  faz  com  que  as  famílias  dos  delinquentes  também  caiam  em  miséria,

aumentando a chance de serem formados novos infratores. Entretanto,  apesar de todos os

problemas da pena de prisão, não surge alternativa viável a substitui-la completamente.

Desse modo, a maior crítica da série  Arkham  é sobre maneira como que a pena é

aplicada. Até porque, apesar de a sociedade atual certamente não conseguir se manter coesa

sem a utilização da pena,  não significa que a sanção deva ter,  como único fim,  punir  ou

neutralizar. Há um direito do delinquente de ter uma oportunidade, fornecida pelo Estado, de

ser reformado e ressocializado para que possa se reintegrar a sociedade.

Nesse sentido,  o objetivo da prisão não é estigmatizar ainda mais o criminoso, ou

isolá-lo  completamente  da  sociedade,  impedindo  sua  ressocialização,  e  sim,  proporcionar

meios para que ele seja reintroduzido no meio social com capacidades suficientes que lhe

proporcionem oportunidades para tanto.

Podia-se citar, que, conforme a Escola Crítica da Criminologia, a prisão não tenha

exatamente  como propósito  a  reeducação  do  indivíduo,  nem o  objetivo  de  impedir  mais

crimes, e sim, de reforçar a sustentação do capitalismo, como modo de tornar os prisioneiros

dóceis  engrenagens  que  possam trabalhar  dentro  desse  sistema.  Entretanto,  não  é  essa  a
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conclusão final do jogo, que pouco analisa o funcionamento da sociedade fora da prisão.

Na realidade, a conclusão a que se chega é que o sistema prisional é uma máquina de

punir e neutralizar elementos considerados perigosos pela sociedade que, desse modo, pouco

se preocupa com a possibilidade de estar causando mais violência na tentativa de alcançar

esse objetivo. A função da prisão, portanto, não é diminuir a criminalidade, e sim, isolar o

criminoso da sociedade e puni-lo, numa visão manifestamente retributivista da função de todo

o sistema penal.

Desse modo, Batman: Arkham Asylum e Batman: Arkham City apresentam um retrato

pessimista e, por vezes, angustiante de um sistema penal e penitenciário que desvaloriza a

função ressocializadora da pena, demonstrando que, do modo como é construído, este apenas

reproduz  violência  contra  todos  os  envolvidos,  seja  no  âmbito  interno  ou  externo.

Argumentam também, com suas histórias, que uma função punitiva excerbada não é a solução

para os problemas do sistema carcerário, ao menos, não por si só. Apesar de não demonstrar,

por  final,  qual  seria  a  alternativa  ao  sistema que  está  representado,  demonstra  de  forma

exemplificativa  o  porquê  de  ele  não  funcionar  como  forma  de  coibir  atos  violentos  e

criminalidade.
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