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Em 1922, o antropólogo Malinowski fez uma 
defesa da sinceridade metodológica dos auto-
res. Quase um século depois, a distinção entre 
o que foi visto pelo pesquisador, o que lhe foi 
relatado, o que é sua interpretação e o que é 
interpretação daqueles que estuda – o que Ma-
linowski define como sinceridade metodológica 
– ainda é rara. Não tenho dúvida de que Con-
vívio e Sobrevivência: Coproduzindo a Ordem 
Prisional Brasileira, onde Sacha Darke analisa 
com extrema sensibilidade e sagacidade as 
especificidades do sistema prisional brasileiro, 
é uma dessas raras obras.”
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Autoridades brasileiras con-
tinuamente descumprem 

normas internacionais sobre 
condições de encarceramento. 
Mas, as prisões brasileiras não 
são tão desordenadas quanto 
teorias fariam supor. Este livro 
explora os meios pelos quais as 
prisões brasileiras funcionam na 
ausência de guardas, especial-
mente como a segurança e a 
disciplina são negociadas entre 
a administração penitenciária, 
as gangues e o corpo de in-
ternos em geral. Embora frágil 
e variada, a tradição histórica 
de governança co-produzida 
tem mantido certa ordem na 
maioria das prisões brasileiras, 
permitindo que os presos so-
brevivam melhor.
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