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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre as experiências de uma equipe EAP Serviço de Avaliação e Acompanhamento a Medidas Aplicáveis a Pessoa com Transtorno Mental em
Conflito com a Lei. Este serviço foi regulamentada pelo Ministério da Saúde através da Portaria nº 94 de
14/01/14, tendo como uma dos principais ações a desinternação de detento com transtorno mental e
acompanhar sua medida de segurança no âmbito de internação e ambulatorial. Seu desempenho está
muito associado ao poder judiciário, pois é dela que sairão na maioria das vezes as informações
necessárias para os devidos encaminhamentos relacionados ao detento com transtorno mental e seu
tratamento/acolhimento extramuros. A equipe precisa ainda construir pontes com familiares e serviço de
saúde mental para efetiva ressocialização desse sujeito. Contudo esbarra em desafios com esse público
estigmatizado, relacionado muitas vezes a própria inserção do mesmo no ambiente familiar, devido o
próprio delito ter ocorrido nesse ambiente. Por outro lado à articulação com a rede é deficiente, pois esta
mesma rede é fragilizada de recursos humanos, materiais etc. Situação essa que não foge da própria
EAP, que muitas vezes torna-se um álibi, de poderes (judiciário e executivo)e sociedade em geral, para
camuflar a falta de políticas públicas, projetos, investimentos nesse público de minoria que sofre duplo
estigma, por ser portador de transtorno mental e infrator.

Palavras chaves: Judiciário. EAP. Transtorno.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo relatar as experiências e os desafios de uma
equipe de EAP que trabalha com esse público duplamente estigmatizado, “loucos e infratores”.
Como estratégia metodológica, foi realizado estudo de caso, tendo como ponto de partida a
Reforma Psiquiátrica e legislações em saúde mental, penal dentre outras. Aqui entenderemos o
conceito de “estigma” utilizado pelo sociólogo Erving Goffman:
“Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que ele
tem um atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa
categoria em que pudesse ser incluído, sendo, até, de uma espécie menos
desejável [...]. Assim deixamos de considerá-la criatura comum e total,
reduzindo-a a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é estigma,
especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande [...].”
(GOFFMAN, 1975:12).

Na atualidade, a forma de abordar o público descrito pode-se considerar que vem
sofrendo avanças no Brasil, por meio do processo de reforma psiquiátrica, baseada nos
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conceitos de dignidade humana e de inserção social das pessoas com transtorno mental, que
vem operando promissoras mudanças na assistência psiquiátrica, o que não foi diferente ao
chegar essa mesma perspectiva ao ambiente jurídico.
O intuito dessa nova política é buscar o desenvolvimento de novas práticas de atenção
à saúde mental, que se propõem a efetivar a desinstitucionalização, promovendo o
fortalecimento de serviços alternativos inseridos no contexto descentralizado do Sistema Único
de Saúde. Diante desses avanços e da exigência de implementação do modelo sócio
assistencial indicado pela Lei da Reforma Psiquiatra n°10.216/2001 e baseado em experiências
estaduais exitosas, o Ministério da Saúde, com o objetivo de estabelecer um novo paradigma
para a atenção às pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, instituiu os
Serviços/Equipes de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à
Pessoa com Transtorno Mental em conflito com a Lei (EAP), por meio da Portaria MS/GM nº
94, de 14 de janeiro de 2014.
Pensando em discutir sobre o assunto o artigo foi distribuído em dois momentos, o
primeiro contextualizando sobre a Reforma Psiquiátrica no Brasil, que foi promulgada em 2001
pela Presidência da República através da Lei nº 10.216, trazendo diversos avanços com
pretensão de modificar o sistema de tratamento clínico da doença mental vigente, eliminando
gradualmente a internação como forma de exclusão social, sendo delimitada:
“(...)art. 1º: os direitos e a proteção das pessoas com transtorno mental são
assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo,
orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família,
recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu
transtorno, ou qualquer outro. O parágrafo único do Art. 2º ressalta os direitos
das pessoas com transtornos mentais: I – ter acesso ao melhor tratamento do
sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; II – ser tratada com
humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde,
visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na
comunidade; III – ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;
IV – ter garantia de sigilo nas informações prestadas; V – ter direito à presença
médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua
hospitalização involuntária; VI – ter livre acesso aos meios de comunicação
disponíveis; VII – receber o maior número de informações a respeito de sua
doença e de seu tratamento; VIII – ser tratada em ambiente terapêutico pelos
meios menos invasivos possíveis; IX – ser tratada, preferencialmente, em
o
serviços comunitários de saúde mental.” (BRASIL. LEI N 10.216, DE 6 DE
ABRIL DE 2001.)

O modelo antigo seria substituído por uma rede de serviços territoriais de atenção
psicossocial, visando à integração da pessoa que sofre transtornos mentais à comunidade. Em
seu conjunto de propostas, a Reforma Psiquiátrica visava construir um novo estatuto social
para o doente mental, que lhe garanta cidadania e respeito a seus direitos e a
sua individualidade.
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No segundo momento as medidas de segurança também serão abordadas nesse
artigo, pois a atuação de trabalho da equipe são voltadas as pessoas em cumprimento em
medidas de segurança. Posteriormente será apresentado o trabalho desenvolvido pela Equipe
de Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis a Pessoa com Transtorno mental em
Conflito com a Lei - EAP, bem como os desafios enfrentados por essa equipe por meio de suas
experiências e as considerações finais.

REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL E A LEI N°10.216

Em 2001 foi promulgada a Lei 10.216, a chamada Lei de Reforma Psiquiátrica, buscando
implementar no Brasil os resultados da luta antimanicomial, influenciada por vertentes
provenientes de diversas partes do mundo. A reforma psiquiátrica no Brasil é um movimento
histórico de caráter político, social e econômico.
A internação psiquiátrica foi mantida como uma possibilidade legal em algumas
modalidades: voluntária, involuntária e compulsória (BRASIL, 2001), segundo forma de sua
determinação e a expressão da vontade do internando.
No fim da década de 70, muitos movimentos ligados à saúde denunciaram abusos
cometidos em instituições psiquiátricas, além de precarização das condições de trabalho,
reflexo do caráter autoritário do governo no interior de tais instituições. A partir daí, surgiram
movimentos de trabalhadores de saúde mental, que colocaram em evidência a necessidade de
uma reforma psiquiátrica no Brasil.
O Movimento da Luta Antimanicomial nasceu no Encontro Nacional de Trabalhadores da
Saúde Mental, no dia 18 de maio de 1987, em Baurú, com o lema “por uma sociedade sem
manicômios”. Denunciava-se abusos e violação de direitos humanos sofridos pelos usuários da
saúde mental dentro dos manicômios. Lutava-se pelo fim desse tipo de tratamento e pela
instalação de serviços alternativos.
Este movimento contou com a participação popular, inclusive de familiares de pacientes
juntamente com o Movimento Sanitário que foram dois dos maiores responsáveis por essa
iniciativa. Nesse encontro, surgiu a proposta de reformar o sistema psiquiatrico brasileiro.
Com o intuito de acabar com os manicômios, o projeto de reforma psiquiátrica no Brasil,
visava substituir aos poucos o tratamento dado até então por serviços comunitários. O paciente
seria encorajado a um exercício maior de cidadania, fortalecendo vínculos familiares e socais e
não seria isolado, como argumenta o autor:
“Enfim, a nova etapa consolidada no Congresso de Bauru, repercutiu em
muitos âmbitos: no modelo assistencial, na ação cultural e na ação jurídicopolítica. No âmbito do modelo assistencial, esta trajetória é marcada pelo
surgimento de novas modalidades de atenção, que passaram a representar
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uma alternativa real ao modelo psiquiátrico tradicional (...).” (AMARANTE
1995:82).

A partir da reforma, o Estado não poderia construir e nem mesmo contratar serviços de
hospitais psiquiátricos. Em substituição às internações, os pacientes teriam acesso a
atendimentos psicológicos, atividade alternativas de lazer, e tratamentos menos invasivos do
que aqueles que eram dados. A família teria um papel importante na recuperação do paciente e
sendo seu principal responsável.
A práxis da reforma psiquiátrica faz parte do cotidiano de um bom número de
profissionais de saúde mental. Tem como uma das vertentes principais a desinstitucionalização
com conseqüente desconstrução do manicômio e dos paradigmas que o sustentam. A
substituição progressiva dos manicômios por outras práticas terapêuticas e a cidadania do
doente mental vêm sendo objeto de discussão não só entre os profissionais de saúde, mas
também em toda a sociedade.
O movimento de Luta Antimanicomial consistiu em um diálogo de conscientização com
as instituições legais e com os cidadãos ao elaborar o discurso de que os portadores de
transtornos mentais não apresentam ameaça ou risco ao círculo social. Ao contrário, este seria
um grande componente para a sua recuperação. Por outro lado, seria necessário uma
reedução no modo de compreender os transtornos mentais, não como um estigma, mas um
modo alternativo de ver e estar no mundo. O respeito e a conscientização seriam necessários e
fundamentais para reformular o modo como os pacientes eram tratados até aquele momento,
dentro e fora de instituições responsáveis pelo tratamento.
A Lei da Reforma Psiquiátrica foi aprovada após doze anos de sua apresentação pelo
então Deputado Paulo Delgado. Está foi considerada progressista, ainda que durante o
processo de aprovação ela tenha sido modificada e tenha tido seus institutos suavizados.
Contém 13 artigos, sendo que todos integram o doente mental à família, à comunidade
médica que o irá tratar e visam a menor intervenção possível.
O art. 5˚ da Lei da Reforma Psiquiátrica diz:
Art. 5º O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize
situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico
ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta
planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da
autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo
Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando
necessário. O art. 6˚ dispõe sobre os tipos de internação possíveis, e acaba
com as internações desnecessárias: Art. 6o A internação psiquiátrica
somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que
caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes
tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá
com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se
dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação
compulsória: aquela determinada pela Justiça. Outro artigo que merece
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destaque é o artigo 11: Art. 11. Pesquisas científicas para fins diagnósticos
ou terapêuticos não poderão ser realizadas sem o consentimento expresso
do paciente, ou de seu representante legal, e sem a devida comunicação aos
conselhos profissionais competentes e ao Conselho Nacional de Saúde.
o
(BRASIL. LEI N 10.216, DE 6 DE ABRIL DE 2001.)

Por conta do descaso do Estado para com os internos, eram comuns que fossem
realizados tratamentos experimentais, sem que o paciente soubesse dos riscos e
possibilidades daquele tratamento. Além da falta de comunicação com o interno, por muitas
vezes os ditos tratamentos eram usados como castigo, e instrumentos de coerção.
Esta lei tem, como um dos principais obstáculos a criação de alternativas aos
manicômios, e a exterminação do que se tornou a indústria manicomial.
Outro ponto que merece destaque é a exigência de assistência integral ao doente mental,
incluindo-se opções de lazer e cultura. Esse dispositivo, além de beneficiar diretamente ao
doente mental, proporciona à sociedade no entorno dele a possibilidade da desmistificação
da loucura, aproximando e novamente integrando doente – sociedade.
Juntamente com a Reforma Psiquiátrica, a Reforma do Código Penal colabora para
uma política mais humana e interativa para com o doente mental, ainda que este tenha
cometido crime. Em 04 de Maio de 2004 o Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (CNPCP) editou a Resolução N˚ 05 que dispõe sobre as diretrizes para o
cumprimento das Medidas de Segurança. O art. 12 prevê que a Medida de Segurança deverá
ser aplicada progressivamente, por meio de “saídas terapêuticas”, passando para o regime
de “hospital-dia ou hospital-noite”, de acordo com a melhora clinica do paciente.
MEDIDAS DE SEGURANÇA

Com base na humanização do atendimento aos usuários do, através do da luta
Antimanicomial ou Lei da Reforma Psiquiátrica, surgiu um novo modelo assistencial em saúde
mental, que alcança a hipótese de internação determinada pela Justiça, caso em que é
chamada de internação compulsória pela Lei 10.216 (art. 6º, parágrafo único, III), conhecida no
meio jurídico como uma das modalidades das medidas de segurança.
Prevista no Código Penal, a Medida de Segurança é destinada a infratores considerados
inimputáveis ou semi-imputáveis. Ou seja, pessoas em conflito com a lei que no momento do
delito apresentavam comprometimento da capacidade de entender o caráter ilegal de seu ato
ou de determinar-se de acordo com seu entendimento, como argumenta no artigo n° 149:
“Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz
ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do
curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este
submetido a exame médico-legal.§ 1o O exame poderá ser ordenado ainda na
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fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz
competente. § 2o O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o
exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto
às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.” (BRASIL,
CÓDIGO PENAL- DECRETO LEI Nº 3.689 DE 03 DE OUTUBRO DE 1941).

No caso de se tratar de pessoas com transtorno mental, o Código Penal prevê que a
pena seja substituída pela Medida de Segurança, que se dará em regime fechado, em hospitais
de custódia e tratamento, ou em ambulatórios, no caso de delitos de menor gravidade. A
Medida de Segurança, portanto, não tem caráter punitivo. Ela visa eliminar a periculosidade do
agente, por meio de assistência apropriada à saúde mental, de forma que se trate e não venha
a reincidir, resguardando a si próprio e a ordem social. Na teoria, essas pessoas estão
protegidas pelo Código Penal – que prevê rigorosa avaliação por parte de perito médico – e
pela Lei da Reforma Psiquiátrica, que enumera os direitos fundamentais desses pacientes.
No código penal atual existem duas modalidades de medidas de segurança, a
internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e o tratamento ambulatorial. A
internação em hospital de custódia e tratamento constitui a modalidade detentiva, destinam-se
obrigatoriamente aos inimputáveis que tenham cometido crime punível com reclusão e
facultativamente aos que tenham praticado delito cuja natureza da pena abstratamente
cominada é de detenção.
Entretanto, havendo indicação para a internação, esta deve obedecer aos estritos
limites definidos pela Lei da Reforma Psiquiátrica, sendo obrigatoriamente precedida de "laudo
médico circunstanciado que caracterize os seus motivos" (art. 6º da Lei Execução Penal-LEP)3,
vedada a internação, mesmo como medida de segurança, sem a recomendação médica de sua
real necessidade.
O tratamento ambulatorial é medida de segurança restritiva, introduzida como
inovação na reforma proposta pela LEP. Nessa modalidade, são dispensados cuidados
médicos à pessoa submetida a tratamento que não implica internação, havendo necessidade
de comprovar o tratamento nos dias determinados pelo médico. Destina-se aos inimputáveis
cuja pena privativa de liberdade seja de detenção e aos semiimputáveis, na mesma situação.
Impõe-se agora uma nova interpretação das regras relativas às medidas de
segurança, tanto no Código Penal quanto na Lei de Execução Penal. Ao submeter o agente
inimputável ou semi-imputável à medida de segurança, deve o juiz dar preferência ao
tratamento ambulatorial, somente determinando a internação "quando os recursos extrahospitalares se mostrarem insuficientes" (art. 4º da LEP).
Diferentemente da pena imposta ao indivíduo imputável, a medida de segurança não
tem natureza retributiva e visa exclusivamente ao tratamento deste, e não à expiação de
3
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castigo. Esse objetivo é agora reforçado pela Lei da Reforma Psiquiátrica que, dentre outras
regras, estabelece que "o tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social
do paciente em seu meio" (Art. 4º, § 1º da LEP), sendo expressamente vedada a internação em
instituições com características asilares e que não assegurem aos pacientes os direitos
enumerados no parágrafo único do art. 2º da mesma Lei (art. 4º, § 3º).
Partindo da Lei Reforma Psiquiátrica, esta sequer se cogita do recolhimento do
paciente submetido à medida de segurança em manicômio judiciário, hospital de custódia
psiquiátrica, cadeia pública ou qualquer outro estabelecimento prisional. Tal situação, muitas
vezes tolerada face à não implementação de políticas públicas de atenção à saúde mental,
além de violar frontalmente o modelo assistencial instituído pela Lei da Reforma Psiquiátrica,
constitui ainda crime de tortura, na modalidade prevista no art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.455/97 ,
onde são definidos os crimes de tortura – Lei de Tortura.
Nesse novo contexto, sobressai a responsabilidade da autoridade penitenciária, do juiz
e do órgão do Ministério Público, pessoas que devem fazer valer as disposições afetas à Lei
10.216, zelando pelo efetivo respeito aos direitos e à dignidade da pessoa portadora de
transtorno mental submetida à medida de segurança, sob pena de, não o fazendo, responder
criminalmente pela conduta, mesmo que omissiva.
EQUIPE DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS TERAPÊUTICAS
APLICÁVEIS A PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL EM CONFLITO COM A LEI – EAP

Diante da exigência de implementação do modelo sócio assistencial indicado pela Lei
luta antimanicomial, o Ministério da Saúde, com o objetivo de estabelecer um novo paradigma
para a atenção às pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, instituiu a EAP Serviços/Equipes de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à
Pessoa com Transtorno Mental em conflito com a Lei no âmbito do Sistema Único de Saúde (
SUS) e vinculado a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde das Pessoas Privadas de
Liberdade no Sistema Prisional ( PNAISP), que por sua vez foi publicada na Portaria do
Ministério da Saúde nº 01/14.
A exigência vai além do Ministério de Saúde mas também como preconiza o Conselho
Nacional de Justiça do Brasil em atenção aos tratados internacionais da Organização das
Nações Unidas -ONU, através da “Regras de Mandela”, que refere-se a presos com
transtornos mentais e/ou com problemas de saúde a Regra 109 de tratamento:
“Os indivíduos considerados imputáveis, ou que posteriormente foram
diagnosticados com deficiência mental e/ou problemas de saúde severos, para
os quais o encarceramento significaria um agravamento de sua condição, não
devem ser detidos em unidades prisionais e devem-se adotar procedimentos
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para removê-los a instituição de doentes mentais, assim que possível.”
(BRASIL, CNJ. REGRAS DE MANDELA: REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA O TRATAMENTO DE PRESOS /2016:42).

A Regra 110 (aput p.42) afirma ainda “(...), medidas devem ser tomadas, juntamente
com entidades apropriadas, para garantir a continuidade do tratamento psiquiátrico e para
prestar acompanhamento após a liberação” da pessoa com transtorno mental em conflito com
a lei.
Neste sentido, o serviço da EAP surge para cumprir esse dito, bem como contemplar
nova mudança de paradigma na execução das medidas de segurança, fazendo com que o
assunto deixe de ser tratado unicamente sob o prisma da segurança pública para ser acolhido
de vez pelos serviços de saúde pública, mediante a participação da rede de clínicas
psiquiátricas conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) e serviços substitutivos como os
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), como preconiza a regra.
Segundo a Portaria nº 94, de 14 de janeiro de 2014, que “Institui o serviço de
avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno
mental em conflito com a Lei, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”, em seu art. 2º,
que considerada beneficiária do serviço consignado nesta norma à pessoa que,
presumidamente ou comprovadamente, apresente transtorno mental e que esteja em conflito
com a Lei, sob as seguintes condições:
(...) com inquérito policial em curso, sob custódia da justiça criminal ou em
liberdade; ou, com processo criminal, e em cumprimento de pena privativa
de liberdade ou prisão provisória ou respondendo em liberdade, e que tenha
o incidente de insanidade mental instaurado; ou em cumprimento de medida
de segurança; ou sob liberação condicional da medida de segurança; ou,
com medida de segurança extinta e necessidade expressa pela justiça
criminal ou pelo SUS de garantia de sustentabilidade do projeto terapêutico
singular. (BRASIL, PORTARIA Nº 94, DE 14 DE JANEIRO DE 2014).

O art. 4º descreve o trabalho de desinstitucionalização ao enumerar as atribuições da
EAP: realizar avaliações biopsicossociais e apresentar proposições fundamentadas na Lei nº
10.216/01 e nos princípios da PNAISP, orientando a adoção de medidas terapêuticas,
“preferencialmente de base comunitária, a serem implementadas segundo um Projeto
Terapêutico Singular (PTS)”; identificar programas e serviços públicos de saúde, assistência
social e de direitos de cidadania, para garantir o atendimento e a efetividade do PTS;
estabelecer processos de comunicação com gestores e equipes desses programas e
estabelecer dispositivos de gestão que viabilizem acesso e co-responsabilização pelos
cuidados da pessoa com transtorno mental em conflito com a Lei; contribuir “para a ampliação
do acesso aos serviços e ações de saúde, pelo beneficiário, em consonância com a justiça
criminal, observando a regulação do sistema”; acompanhar “a execução da medida terapêutica,

9

atuando como dispositivo conector entre os órgãos de Justiça, as equipes da PNAISP e
programas e serviços sociais e de direitos de cidadania, garantindo a oferta de
acompanhamento integral, resolutivo e contínuo”; apoiar “a capacitação dos profissionais da
saúde, da justiça e programas e serviços sociais e de direitos de cidadania para orientação
acerca de diretrizes, conceitos e métodos para atenção à pessoa com transtorno mental em
conflito com a Lei”; e contribuir para a desinternação “progressiva de pessoas que cumprem
medida de segurança em instituições penais ou hospitalares, articulando-se às equipes da
PNAISP, quando houver, e apoiando-se em dispositivos das redes de atenção à saúde,
assistência social e demais programas e serviços de direitos de cidadania”.
A EAP realizará um trabalho integrado com a área de atenção psicossocial da
respectiva gestão e poderá articular-se com os Grupos de Monitoramento, e Fiscalização do
Sistema Carcerário (GMFs), no âmbito dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, para identificação de pessoas com transtorno mental, em unidades de custódia,
potencialmente destinatários de medidas terapêuticas, conhecimento dos aspectos jurídicoadministrativos dos processos, para melhor integração das práticas inerentes à justiça criminal
e à PNAISP e direcionamento de formas de atenção segundo as premissas consignadas nesta
norma ( art. 4º,§ 4º).
Assim, por meio do apoio à constituição e ao fortalecimento de redes locais que
possibilitem o tratamento em meio aberto, desde o início do cumprimento da medida de
segurança, ou viabilizem a desinstitucionalização progressiva dos que se encontram
internados, a EAP - de forma individualizada, integral e resolutiva – atuará pelo resgate de
vínculos familiares, pela garantia da atenção psicossocial no âmbito do SUS e pela reabilitação
e reinserção social da pessoa com transtorno mental em conflito com a Lei.
RELATOS E EXPERIÊNCIAS DE UMA EQUIPE

No Estado de referência da equipe para realização deste serviço foi criado um Termo
de Cooperação Técnica entres as Secretarias de Governo de Justiça Direitos Humanos e de
Saúde, que teve por finalidade estabelecer condições técnicas e operacionais através da
cooperação mútua entre os partícipes com vistas a estruturação e manutenção do Serviço de
Avaliação e Acompanhamento de Medidas Aplicáveis a Pessoas com Transtorno mental em
Conflito com a Lei (EAP) no Âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), maiores de dezoito
anos, do sexo masculino e feminino.
Segundo preconiza a legislação de sua criação:
“A equipe a EAP deverá ser constituída por uma equipe interdisciplinar,
composta por 5 (cinco) profissionais com as seguintes formações em nível
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superior: 1 (um) Enfermeiro; 1 (um) Médico Psiquiatra ou Médico com
experiência em Saúde Mental; 1 (um) Psicólogo; 1 (um) Assistente Social; 1
(um) profissional com formação em ciências humanas, sociais ou da saúde,
preferencialmente Educação, Terapia Ocupacional ou Sociologia.” (BRASIL,
PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 94 DE 14 DE JANEIRO DE 2014).

Um dos primeiros obstáculos da equipe que dificulta de certa forma a sua atuação é a
inexistência de uma equipe completa, atualmente a ela é composta por duas psicólogas, duas
assistentes sociais e uma enfermeira, com carga horária de 40h. A ausência de outras
especialidades nesta impacta de forma direta na atuação destas profissionais, como por
exemplo, na prática existem situações em que o diagnóstico da pessoa com transtorno mental
em conflito com a lei que subsidiou a medida de segurança, ser diferente da equipe de
atendimento clinico pós medida, o que muda totalmente a abordagens desta profissionais sobre
o caso. Tanto a Esquizofrenia4 como Transtorno de Personalidade Antissocial5 ou psicopatia no
quesito tratamento, é público alvo antes de qualquer saber da psiquiatria. Por outro lado, na
ausência do familiar do paciente, num caso de desinternação, em que na maioria das vezes o
vínculo já havia sido rompido antes da internação compulsória, faz necessário usar de outros
recursos para localização destes familiares, como uma busca por meios judiciais, em que o(a)
advogado(a)

seria a pessoa responsável na equipe para melhor sugestiona-la quanto ao

assunto, dentre outros esclarecimentos de termos e ações jurídicas referente ao caso em
acompanhamento.
Outro fator é a falta de credenciamento da equipe junto ao Ministério da Saúde
conforme preconiza a mesma portaria:
“Art.9º. Para habilitação do serviço disposto nesta norma, a unidade federativa
proponente deve observar os seguintes critérios básicos: I - Apresentar Termo
de Adesão, de acordo com o modelo constante no anexo I a esta Portaria; II Apresentar Plano de Ação para estratégia para redirecionamento dos modelos
de atenção à pessoa com ranstorno mental em conflito com a Lei, conforme
modelo constante no Anexo II a esta Portaria; e III - Cadastrar o serviço e a
4

Código Internacional de Transtornos Mentais e de Comportamento -CID 10: F20 Esquizofrenia- Os
transtornos esquizofrênicos se caracterizam em geral por distorções fundamentais e características do
pensamento e da percepção, e por afetos inapropriados ou embotados.(...) Os fenômenos
psicopatológicos mais importantes incluem o eco do pensamento, a imposição ou o roubo do
pensamento, a divulgação do pensamento, a percepção delirante, idéias delirantes de controle, de
influência ou de passividade, vozes alucinatórias que comentam ou discutem com o paciente na terceira
pessoa, transtornos do pensamento e sintomas negativos.
5

CID 10: F60.2 Transtorno de Personalidade Antissocial- Transtorno de personalidade, usualmente
vindo de atenção por uma disparidade flagrante entre o comportamento e as normas sociais
predominantes, e caracterizado por: (a) indiferença insensível pelos sentimentos alheios; (b) atitude
flagrante e persistente de irresponsabilidade e desrespeito por normas, regras e obrigações sociais; (c)
incapacidade de manter relacionamentos, embora não haja dificuldade em estabelecê-los; (d) muito
baixa tolerância à frustração e um baixo limiar para descarga de agressão, incluindo a violência; (e)
incapacidade de experimentar culpa ou de aprender com e a experiência, particularmente punição; 4 (f)
propensão marcante para culpar os outros ou para oferecer racionalizações plausíveis para o
comportamento que levou o paciente a conflito com a sociedade.
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equipe no CNES.” (BRASIL, PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 94 DE 14
DE JANEIRO DE 2014).

Sobre a infraestrutura, o serviço não conta com sede própria, após a tentativa
frustrada de instalação da equipe em um local inaquedado, com condições precárias o que
inviabilizava o trabalho, atualmente realiza a atividade num espaço cedido pelo Poder
Judiciário, graças a sensibilização deste com a demanda da equipe. Recentemente a EAP está
sediada numa vara de execução penal.
A falta de infraestrutura sólida impacta ainda no próprio vinculo da pessoa com
transtorno mental em conflito com a lei realizar com a equipe. Um paciente em
acompanhamento ambulatorial, com possibilidade de recaída, seja por falta de medicações, por
conflito familiar, poderá ficar sem um espaço referência de apoio para administrar a possível
crise que vier a ocorrer.
Cabe ressaltar que a EAP não realiza atividade de intervenção direta clínica com seu
público, o trabalho é focado no acompanhamento deste assistido na sua rede de referência de
tratamento, seja no CAPS -Centro de Atenção Psicossocial, no Posto de Saúde de seu bairro
etc. Porém nem todas as recaídas ocorrerem nesse espaço, e a pessoa portadora de
transtorno mental poderá ser facilmente confundida com usuária de entorpecentes dentre
outros estigmas, num surto de esquizofrenia por exemplo.
O trabalho da EAP está concentrado nos pacientes com medida de segurança,
internados ou em regime ambulatorial. Atualmente são acompanhados pela equipe 61
(sessenta e uma) pessoas, sendo 49 (quarenta e nove) homens e 09 (nove) mulheres. Incluemse reuniões com outros setores do governo e dos serviços públicos e do terceiro setor,
obtenção de oportunidades educativas, de fortalecimento de vínculos, de inserção mercado de
trabalho, atividades culturais, ou de benefícios para os pacientes, e também para discussão
das políticas de saúde mental. Todo o trabalho é focado na pessoa com transtorno mental em
conflito com a lei, isto é, buscando compreender, acolher e respeitar o desejo da pessoa
atendida e o saber que ela tem sobre si própria.
Uma das dificuldades enfrentadas pela EAP é promover o vínculo do paciente com a
sua família de origem. De acordo com Diniz (2013, p.16) “o círculo de convivência da pessoa
com transtorno mental tende a ser reduzido ao âmbito familiar, e talvez seja esse um dos
motivos pelos quais a maioria dos homicídios cometidos por estas pessoas se concentra na
família”. Haja visto que 21% dos crimes cometidos foram contra família. Configurando no que
propõe o autor a resistência destes assistidos retornarem para o lar de origem. Outros delitos
também tendem a ser cometidos no ambiente doméstico ou do bairro. Quando a pessoa é
proveniente de um pequeno município o fato é lembrado pela comunidade, dificultando ainda
mais o retorno em sua cidade ou bairro de origem.
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Mas há outras questões a considerar além do possível trauma causado pelo ato
cometido. A gênese dos transtornos psíquicos envolve e mobiliza a família, que tende a não
desejar se responsabilizar pelo transtorno e suas possíveis consequências. Além disso, os
cuidados para com a pessoa acometida tendem a ser assumidos por um único membro,
geralmente a mãe ou um dos irmãos do paciente; estas pessoas tendem a envelhecer ou a
adoecer durante o longo período de internação por medida de segurança, e nesse caso os
outros membros da família, que já antes da internação não se ocupavam da pessoa internada,
não desejam assumir esse compromisso.
Discursos como “eu prefiro ser presa do que voltar a conviver com ele”, “nós não
queremos ele aqui”; “ele é violento, é perigoso, tenho medo que ele faça algo comigo ou com
meus filhos”, são bem comuns. Mas há também situações em que a família, uma vez que
passa a se sentir assistida e apoiada pela rede de saúde para atender a pessoa que esteve
internada, tem uma boa aceitação do seu retorno ao lar, pensando em estratégias para que ele
se sinta acolhido.
Quando isso ocorre o grupo familiar tem a chance de ressignificar às relações
abaladas e encontrar novos caminhos para o afeto. Em alguns casos não há realmente
ninguém da família para receber o paciente após sua desinternação e também onde não foi
encontrado nenhuma pessoa conhecida que queira se responsabilizar.
Pode-se dizer que essa é uma das dificuldades postas no nosso cenário Estadual,
haja visto que somente no município de referência das profissionais existem seis Residências
Terapêuticas em funcionamento, e com recursos municipais, dificultando assim a inclusão de
pacientes oriundos de outros municípios. Estes mesmos municípios do interior do estado,
apesar de apresentar demanda para residência terapêutica não possui políticas públicas de
encaminhamento e acolhimento dos mesmos, ficando a mercê do SUS ou do sistema
penitenciário local. No SUS, o que pode ser ofertado dependendo do caso é vaga em Hospital
Psiquiátrico que também estão com os leitos super lotados e possuem fila de espera para
realizar o atendimento de seus usuários.
Outro desafio que a Equipe da EAP enfrenta com frequência é o de orientar as
equipes de atenção da rede SUS a fim de que se sintam confiantes para receber os pacientes.
O fantasma da periculosidade costuma contaminar estas equipes, haja vista que essas
pessoas são duplamente estigmatizadas “loucos e infratores”, dificultando assim o
entendimento de que o paciente egresso de internação psiquiátrica é uma pessoa com
sofrimento mental como as outras que elas atendem. Também é necessário reforçar nessas
equipes a compreensão de que a família ou o núcleo mais próximo do paciente necessitará de
apoio.
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Além das equipes da rede SUS é necessário sensibilizar o Município, nas pessoas de
seus gestores (Secretários de Saúde, por exemplo), posto que os cuidados para com uma
pessoa que passou por uma longa internação demandam a atuação de uma rede ampliada e
minimamente coesa. Muitas vezes o retorno do paciente ocorre devido a falhas nas redes
locais.
Por outro lado, sobre o processo de desinternalização muitas vezes burocratizada pela
necessidade do exame de cessação de periculosidade emitida somente pelo psiquiatra, se
torna outro desafio no processo de ressocialização destes sujeitos. Existem poucos
profissionais na área, no momento no Estado de referência de equipe nenhum, o que protela a
reinserção desse assistido a sociedade, vitimizando-o novamente uma vez que já estabilizou
seu quadro clínico de saúde mental da demanda inicial a internação e causou o conflito com a
lei, pela demora da desinstitucionalização, acaba adquirindo outros transtornos ou cristalizando
de sua demanda inicial. A desinternalização é apenas uma parte do processo de
desinstitucionalização. Trata-se fundamentalmente do resgate da cidadania, do direito a habitar
dignamente a cidade
Nesse sentido a EAP surge como serviço de esperança e dignidade a pessoa com
transtorno mental em conflito com a lei, por atuar na ponta desta reinserção social, trabalhando
com a rede raps e principalmente no fortalecimento de vinculo da família desses sujeitos.
Contudo faz necessário é condições deste trabalho se exerça de maneira efetiva e exitosa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A política de saúde mental na abordagem de pessoas com transtorno vem sofrendo
avanços ao longo dos anos, principalmente no quesito de enfrentamento ao estigma do
transtorno e reinserção deste em sociedade. O lema principal dessa nova onda de luta
antimanicomial que surgiu através da Reforma Psiquiátrica, levanta a bandeira de que é
possível sim conviver com as diferenças. O SUS está aí para dar suporte a demanda que
esses transtornos poderão trazer, bem como o poder judiciário em sua participação no quesito
de garantir esses direitos.
Esse movimento chegou ao Poder Judiciário também, com a postura de humanização
desse sujeito com transtorno mental, muitas vezes em sofrimento, pois além de ter que lidar
com suas limitações, psíquicas, que interferem diretamente em sua autonomia e protagonismo
de vida, precisam ainda administrar as consequências dessa situação, como recursos
financeiros, de moradia, de medicações, que nem sempre possuem disponíveis no SUS, e que
na maioria dos casos não pode faltar.
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A desinstitucionalização da medida de segurança e das pessoas envolvidas com a sua
execução, pacientes, familiares, profissionais dos sistemas da saúde, da justiça, da segurança,
gestores, dentre outros, é um processo maior do que a desinternação. A complexidade desse
processo demanda trabalho intersetorial envolvendo organizações públicas e privadas das
áreas da saúde, da justiça, da segurança, da cultura, da educação e da habitação, podendo
incluir ainda o setor de transportes. É fundamental que esse trabalho tenha como protagonistas
as pessoas que se encontram em processo de desinternação. Devido aos longos períodos de
internação em instituições totais como os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.
Desinstitucionalizar demanda esforço continuado, persistência e paciência, porque se trata de
um processo muito lento, com muitos pequenos e grandes percalços, e que não segue um
curso contínuo.
A EAP, surge como parceiro nesse desafio, tanto a pessoa com transtorno mental em
conflito com a lei, como ao próprio poder judiciário que precisa tomar decisões desse público
tão vulnerável, da família para o assistido, auxiliá-la nas demandas que forem necessárias a
adaptação desse assistido dentro outras realizações, na garantia dos diretos mínimos
fundamentais dos mesmos.
Nesse sentido, para a realização desse serviço como em qualquer outro, condições
mínimas de trabalho, de autonomia para que sua ação seja efetiva e de segurança aos
envolvidos nesse processo desafiador de promoção de saúde mental a quem mal consegue
desfrutar de direitos fundamentais de saúde, educação, moradia, lazer como preza a
Constituição Federal do Brasil.
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Resumo: O texto é uma construção teórica tecida a partir da fala proferida pelo secretário de
segurança pública do Estado do Ceará que, em janeiro de 2017, afirmou: “a partir de agora
nós vamos oferecer duas opções para os bandidos: a justiça ou o cemitério”. Busca-se, assim,
analisar o dito à luz de categorias como “risco” e “encarceramento” abordados por teóricos
das ciências sociais como Le Breton, Wacquant e Sassen para compreender de que forma o
dito repercute na política de enfrentamento ao crime adotada pelo gestor da área da segurança
pública, mais especificamente nas ações policiais, e como a sociedade recebe tais discursos
que, no nosso entendimento, servem como fomentadores do ódio entre os grupos e classes
sociais em uma analogia ao “olho por olho e dente por dente”. A análise também busca
correlacionar a fala acima referida com as estatísticas que apontam o crescimento continuado
dos já elevados índices de homicídios no Estado, notadamente na cidade de Fortaleza.
Compreende-se, por fim, que tal perspectiva acaba por atrair a atenção desigual e negativa da
mídia, dos políticos e dos dirigentes do Estado em um contexto de militarização da polícia e
redução/omissão das políticas sociais voltadas às classes mais vulneráveis, além do
encarceramento seletivo da população pobre e negra, fomentando um cenário de “guerra
urbana” na medida em que estabelece ações mais repressivas que preventivas, centradas no
uso da violência por meio do seu monopólio estatal.

Palavras-chave: Segurança Pública; Violência.
Abstract: The text is a theoretical construction woven from the speech given by the secretary
of public security of the State of Ceará, who in January 2017 said: "from now on we will offer
two options for the bad guys: justice or the cemetery" . We seek to analyze this in light of
categories such as "risk" and "incarceration" addressed by social science theorists such as Le
Breton, Wacquant and Sassen in order to understand how the aforementioned repercussions
affect the policy of coping with crime adopted by manager of the area of public security, more
specifically in police actions, and how society receives such discourses that, in our view,
serve as fomenters of hatred between groups and social classes in an analogy to "an eye for an
eye and a tooth for a tooth" . The analysis also seeks to correlate the aforementioned speech
with the statistics that indicate the continued growth of already high homicide rates in the
State, especially in the city of Fortaleza. Finally, it is understood that this perspective attracts
the unequal and negative attention of the media, politicians and state leaders in a context of
police militarization and reduction / omission of social policies aimed at the most vulnerable
classes, in addition to selective imprisonment of the poor and black population, fomenting an

"urban war" scenario in that it establishes more repressive than preventive actions, centered
on the use of violence through its state monopoly.
Keyword: Public Security; Violence.

Introdução
A cidade de Fortaleza, capital do Ceará vive nos últimos anos um crescente
acirramento da violência que extravasa as periferias e alcança os redutos das classes mais
favorecidas economicamente.
Essa violência não é somente física, do tipo que se observa com o crescimento do
número de homicídios3, mas também uma violência simbólica, velada, silenciosa que desloca
uma importante parcela da população, notadamente jovem e masculina 4 para atividades e
práticas criminosas à revelia do Estado.
No Brasil como um todo, observa-se o crescimento de inúmeras modalidades de
crimes, mas o aumento na taxa de homicídios é muito expressiva, notadamente na região
nordeste do País.
No Ceará, seguindo a tendência nacional, observa-se, além do crescimento abrupto dos
índices de homicídios, sucessivas rebeliões em unidades prisionais, diversas tentativas de
fugas de presos, insatisfação entre as categoriais policiais a exemplo da greve da polícia civil
no final de 2016, e o fortalecimento de organizações criminosas 5 . Diante desse cenário
adverso, em janeiro de 2017 assume a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social
(SSPDS) o Delegado Federal André Santos Costa. Logo que assumiu a secretaria, mediante a
morte de um policial militar e após comandar uma operação que levou a prisão dois suspeitos
desse crime, o secretário foi à imprensa e proferiu a seguinte sentença: "Para o bandido a gente
oferece duas coisas: se ele quiser se entregar, a gente oferece a justiça. Se ele quiser puxar uma

3

Segundo dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no mês de
junho/2017 foram registrados 475 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) no Ceará. Somente em
Fortaleza foram registrados 197 CVLIs. Em todo o Ceará, de janeiro a junho são 2299 CVLIs. Disponível em
http://www.sspds.ce.gov.br. Acesso em 05/08/2017.
4
Os dados da SSPDS também dão conta de que, no mês de junho/2017 dos 475 CVLIs, 288 vítimas eram
menores de 30 anos, 54 eram menores de 18 anos. Outro dado que é possível detectar é que das 475 vítimas, 449
eram do sexo masculino. Disponível em http://www.sspds.ce.gov.br. Acesso em 05/08/2017.
5Os dados da Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS) em conformidade com os dados da SSPDS apontam o
predomínio no Ceará de três facções criminosas: Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho
(CV) e a mais recente facção, surgida a partir de uma torcida organizada do Bairro Conjunto Palmeiras em
Fortaleza a Guardiões do Estado (GDE). Estas organizações travam no Estado, principalmente na Capital, uma
verdadeira guerra pelo comando do tráfico de drogas, principalmente em periferias e comunidades.

arma, como foi feito ontem contra nosso policial, a gente tem o cemitério para oferecer a ele. Tem
a justiça e tem o cemitério... A decisão tá na mão dele”.
Tal declaração foi recebida com aplausos e também com muitas críticas, pois expôs
nitidamente e sem possibilidade de dúvidas o perfil de atuação do secretário o que vem se
confirmando ao logo dos meses em que coordena a SSPDS.
A intenção do artigo, no entanto, não é determinar ou instituir juízo de valor em
relação ao dito pelo secretário, mas problematizar a fala e lançar mão da teoria para
compreender o momento atual em que se encontram as políticas de segurança pública,
notadamente aquelas que visam o enfrentamento direto entre policiais e “bandidos”.
A análise parte da compreensão de que a violência urbana hoje vivenciada nas grandes
cidades brasileiras, notadamente em Fortaleza, não pode ser discutida e problematizada
apenas pelo viés da polícia e das ações de repressão ao crime e ao tráfico de drogas. É quase
lugar comum dizer que é necessário a atuação conjunta de todas as políticas públicas
garantidoras de direitos6 como a saúde, a assistência social, a educação, habitação, emprego e
renda, pois apenas a polícia na rua não pode dar conta da questão da violência que hoje se
institucionaliza.
Para problematizar o discurso do secretário acima exposto, apresentamos duas
categorias que servem de substrato de análise: em primeiro lugar discutiremos a categoria
risco trabalhada principalmente por Le Breton para problematizar a opção dada pelo
secretário de que ao bandido seria oferecido o “cemitério”. O cemitério nesse caso é a morte e
é nesse sentido que a problematização do risco e de suas condutas poderão dar luz à narrativa.
Em segundo lugar, analisaremos a segunda “opção” oferecida pelo secretário a quem
desobedecer a Lei. Quando fala em “justiça”, o secretário se refere, de certa maneira, ao
Estado Penal e é nesse ponto que discutimos a questão do encarceramento sob a luz de
Wacquant e no sentido dado por Sassen para quem as políticas de encarceramento são formas
de expulsões de certos grupos de pessoas da sociedade.
Deixo claro nesse texto que o recorte dado a fala do secretário é apenas um, de muitos
outros que podem ser extraídos, pensados e problematizados. A escolha pelo caminho do risco

6 Butler (2016, p.41) chama a atenção para a importância de repensarmos “o direito a vida onde não há nenhuma
proteção definitiva contra a destruição e onde os laços sociais afirmativos e necessários nos impelem a assegurar
as condições para vidas vivíveis, e fazê-lo em bases igualitárias”. Para a autora isso implicaria “compromissos
positivos no sentido de oferecer os suportes básicos que buscam minimizar a precariedade de maneira igualitária:
alimentação, abrigo, trabalho, cuidados médicos, educação, direito de ir e vir e direito de expressão, proteção
contra maus-tratos e a opressão”.

e do encarceramento (entendido como fenômeno de expulsão) está delineado por uma forma
de percepção e compreensão da realidade e tal forma é particular e arbitrária, mas possível.

Opção 1: O cemitério
Conduta de risco seria, na perspectiva de Le Breton (2009, p.02), “um jogo simbólico
ou real com a morte, um arriscar-se, não para morrer, muito pelo contrário, mas que contém
em si a possibilidade não desprezível de perder a vida ou de vir a sofrer alteração das
capacidades físicas ou simbólicas do indivíduo”. Nesse sentido, praticar atos violentos,
delinquência, participar de grupos e/ou facções criminosas seria, na concepção do autor,
condutas de risco.
Quando um indivíduo por sua decisão pessoal ou motivado por fatores externos se
inicia na prática de ações contraventoras (no sentido de estar “fora da lei”), abre-se o terreno
do incerto, do perigo, do risco e da possibilidade real da morte.
De maneira análoga, quando aos indivíduos que praticam crimes a morte é uma opção
impetrada formalmente pelo Estado, testemunhamos ai também a possibilidade da morte do
Direito da forma como o conhecemos hoje, e do próprio Estado enquanto garantidor de
políticas públicas preventivas que possam ofertar possibilidades outras, antes que a única que
reste seja de fato o cemitério.
Na perspectiva de Le Breton (2009), principalmente para as gerações mais jovens, as
condutas de risco estão apoiadas sobre sofrimentos psíquicos e uma falta de integração e de
gosto pela vida. Isso, no entanto não nos parece capaz de, por si só, justificar o envolvimento
de jovens cada vez mais cedo, em atos de violência e delinquência.
É certo que determinantes sociais também atuam fortemente na construção desse
“gosto” pelo risco fortalecido por uma sociedade em conflito. Tal sociedade é para Beck, uma
sociedade do risco.
Para o autor, a partir dos processos de inovação autônoma e, por consequência a
obsolescência da sociedade industrial, emerge a sociedade de risco.
Este conceito designa uma fase no desenvolvimento da sociedade moderna, em que
os riscos sociais, políticos, econômicos e individuais tendem cada vez mais a
escapar das instituições para o controle e a proteção da sociedade industrial. [...] A
sociedade de risco não é uma opção que se pode escolher ou rejeitar no decorrer de
disputas políticas. Ela surge na continuidade dos processos de modernização
autônoma, que são cegos e surdos a seus próprios efeitos e ameaças. (BECK, 1997,
p. 15-16).

Giddens (2007) adverte que as culturas tradicionais não tinham um conceito de risco
porque não precisavam disso. Nos termos do autor, risco não é o mesmo que infortúnio ou
perigo. Risco se refere a infortúnios conscientemente avaliados em relação a possibilidades
futuras.
Essa sociedade do risco é apenas uma das facetas dessa “nova” sociedade que nos é
apresentada com ares de modernidade, mas que traz em seu esteio profundos processos de
desigualdade, já tão latentes na sociedade brasileira, fomentado por uma agenda neoliberal de
contra reformas que amplia o fosso entre ricos e pobres e delega a estes últimos, todo o ônus
social em nome da falácia da estabilidade econômica.
Assim, parcela importante da população, notadamente os jovens residentes nas zonas
periféricas da cidade, são entregues ao seu próprio destino, vivendo da economia informal das
ruas, cada vez mais dominadas por atividades criminosas, e espaços marginais marcados pelo
estigma7 coletivo.
O Estado, com seu aparato institucional, penetra nessas comunidades e parece tatear
formas de aproximação, compreensão das realidades ali presentes. Contudo, não se pode
considerar que essa inserção seja efetiva, notadamente quando se utiliza como instituição de
linha de frente, a polícia. Para Wacquant (2005),
a polícia está cada vez mais encarregada da manutenção não só da ordem pública,
mas, num sentido muito concreto que a leva de volta à sua missão histórica original,
da nova ordem de desigualdade social vertiginosa e de uma conjunção explosiva de
miséria feroz e de estupenda afluência criada pelo capitalismo neoliberal nas cidades
de países desenvolvidos e em desenvolvimento por toda parte do globo.
(WACQUANT, 2005, p. 11-12)

Pertencer a uma facção criminosa ou mesmo realizar ações criminosas são atividades
que colocam seus atores em constante situação de risco, perigo, morte eminente. Tendo
consciência de todos os riscos, das possibilidades fatais, porque decidem permanecer? Essa
decisão é sua ou as influências externas perfazem esse caminho?
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Erving Goffman, ao estudar o estigma, diz que “a sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas (...)
Baseando-nos nessas preconcepções, nós as transformamos em expectativas normativas, em exigências
apresentadas de modo rigoroso”. O autor menciona ainda três tipos de estigma nitidamente diferentes: Em
primeiro lugar, há as abominações do corpo - as várias deformidades físicas. Em segundo, as culpas de caráter
individual, percebidas como vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas,
desonestidade, sendo essas inferidas a partir de relatos conhecidos de, por exemplo, distúrbio mental, prisão,
vicio, alcoolismo, homossexualismo, desemprego, tentativas de suicídio e comportamento político radical.
Finalmente, há os estigmas tribais de raça, nação e religião, que podem ser transmitidos através de linhagem e
contaminar por igual todos os membros de uma família. (GOFFMAN, 1988, p. 14)
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crianças/adolescentes a quem o tráfico de drogas, por exemplo, oferece muito mais do que
dinheiro e acesso a bens de consumo nunca imaginados. Atividades ilícitas, via de regra,
oferecem poder, pertencimento, proteção de um determinado grupo. As atuais facções
criminosas que apavoram algumas áreas de Fortaleza são tidas como irmandades, fazer parte é
estar dentro de uma “família”, com regras e condutas hierarquizadas.
Junto a essa “família” tem-se estampado um cotidiano que “é o lugar em que eles se
sentem protegidos no seio de uma trama sólida de hábitos, de rotinas que se cria para si com o
tempo, de percursos bem conhecidos, cercados de rostos familiares”. (Le Breton, 2016, p.
111-12). Nesse caráter inteligível e familiar do cotidiano nasce o sentimento de segurança.
É possível que o cotidiano de quem está envolto em ações de risco, como aquelas
ligadas ao crime, não se desenrole de forma tão familiar e inteligível. Certamente o cotidiano
de quem se aventura em práticas criminosas não estabelece a segurança do hábito e necessite
acostumar-se ao inesperado “que suscita a angústia ou intermináveis discussões visando
reduzir seu mistério” (Le Breton, 2016, p.113).
Esse inesperado pode se objetivar num confronto com a polícia e, nesse momento,
duas opções lhes são dadas: o cemitério ou a justiça. Um olhar superficial diria que é
preferível se entregar a justiça que morrer, quão forte é o caráter e o desejo humano pela
sobrevivência. Ocorre que para muitos, a marginalidade, a violência, a falta de sentido
acabam por “conduzir o indivíduo sobre um fio frágil, onde a morte, por vezes, toma poucas
coisas” (Le Breton, 2016, p. 117).
Tem-se, ainda, nos termos de Le Breton, o “apagamento ritualizado do corpo” (ibidem)
que, no caso problematizado aqui, é levado ao seu ponto extremo. No embate com a polícia
esses indivíduos, quase sempre homens, jovens, negros, pobres parecem perder seus traços
que os distinguem como humanos. São apenas corpos a serem abatidos em combate, sem
consciência, sem nome, apenas números com cifras cada vez maiores. Suas mortes são o
fracasso do Estado, a derrota da sociedade. Quando morrem não vão sozinhos.
No mesmo sentido, Butler (2016) fala de vidas que não são exatamente vidas, que são
consideradas “destrutíveis” e “não passíveis de luto8”. Diz a autora:
Essas populações são “perdíveis”, ou podem ser sacrificadas, precisamente porque
foram enquadradas como já tendo sido perdidas ou sacrificadas; são consideradas

8Uma vida não passível de luto é aquela cuja perda não é lamentada porque ela nunca foi vivida, isto é, nunca
contou de verdade como vida. Nesse sentido, “quando uma população parece constituir uma ameaça direta à
minha vinda, seus integrantes não aparecem como “vidas”, mas como uma ameaça à vida”. (Butler, 2016, p. 69)

como ameaças à vida humana como a conhecemos, e não como populações vivas
que necessitam de proteção (...) quando essas vidas são perdidas, não são objeto de
lamentação, uma vez que na lógica distorcida que racionaliza sua morte, a perda
dessas populações é considerada necessária para proteger a vida dos “vivos”.
(BUTLER, 2016, p. 53)

Esse conceito apontado por Butler pode ser correlacionado a esses atores que
constituem “o mundo do crime”, nos termos aqui propostos. São considerados ameaças à vida
dos “cidadãos” e as notícias das suas mortes são recebidas com alívio e indiferença, em
muitos casos até com comemorações por uma grande parcela da sociedade: “é um a menos”.
Àqueles que não morrem em combate, a segunda opção é a justiça, a disciplina, o
encarceramento. Para muitos essa seria a melhor opção. Quem é detido pela polícia e é
mandado a unidades carcerárias costuma dizer que “vai pra engorda”. É assim também que
pensa o senso comum, que alardeia a falácia de que nas unidades prisionais os detentos “tiram
férias”.
No entanto, conforme vamos expor, a situação carcerária no Brasil é altamente
preocupante e aponta o descaso por parte da sociedade e dos mecanismos de segurança
pública com esses grupos sociais. Ambientes degradantes, não somente quanto às condições
estruturais, mas principalmente no que se refere à dignidade humana o que interfere
sobremaneira na apreensão dos direitos básicos direcionados a essa população e, de forma
análoga, nas suas condições de sobrevivência.

Opção 2: A justiça
Justiça não é uma categoria fácil de delimitar, são muitas as vertentes que a
enquadram e dilemas éticos e morais estão o tempo todo sendo expostos no momento de
decidir o que é justo ou injusto sobre determinada situação. O termo aqui, no entanto se refere
a um tipo específico de justiça, aquela estatal, baseada em leis que regem a sociedade.
Tais leis definem, a priori, que pessoas que comentem ilícitos, devem cumprir o ciclo
que vai desde a formalização da investigação até o cumprimento da pena e o retorno ao
convívio social se esta for a determinação judicial. Esse retorno ao convívio social em tese
deve ser pautado em possibilidades concretas de ressocialização para que tais indivíduos
tenham condições de assumir novos rumos. Dito dessa forma, a “justiça” parece ser a melhor
opção.
Contudo, sabe-se que na prática, as ações não se desenvolvem desta maneira. O
sistema prisional que hoje observamos não apresenta meios eficientes de ressocialização, ao

contrário, as unidades prisionais em muitos casos possibilitam a estruturação de grupos
criminosos que conseguem, administrar verdadeiros negócios do crime enquanto cumprem
pena.
A prisão não é uma instituição recente. De acordo com Foucault (2013), a forma
prisão preexiste à sua utilização sistemática nas leis penais. Para o autor,
Ela se constitui fora do aparelho judiciário, quando se elaboram, por todo o corpo
social, os processos para repartir os indivíduos, fixá-los e distribuí-los espacialmente,
classifica-los, tirar deles o máximo de tempo e o máximo de forças, treinar seus
corpos, codificar seu comportamento contínuo, mantê-los numa visibilidade sem
lacuna, formar em torno deles um aparelho completo de observação, de registro e
notações, construir sobre eles um saber que se acumula e se centraliza. A forma
geral de uma aparelhagem para tornar os indivíduos dóceis e úteis, por meio de um
trabalho preciso sobre seu corpo. (FOUCAULT, 2013, p. 217)

O que se observa nas prisões, notadamente as brasileiras é um emaranhado de
processos que vão além da disciplina. As prisões servem hoje, muitas vezes, como espaços de
cooptação de pessoas a práticas criminosas em um mecanismo de fomento do ódio e da
violência. Assim, dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen),
relativo a dezembro de 2014 apontam que 70% dos presos são reincidentes e o déficit de
vagas é de 231 mil lugares. As condições médicas e sanitárias são precárias, na maioria dos
casos, não se progride nos estudos ou profissionalização.
Ainda de acordo com o INFOPEN, a população penitenciária brasileira era de 622.202
pessoas em dezembro de 2014. Em abril de 2017 a base de dados do Geopresídios já indicava
877.580 pessoas em cumprimento de pena9. O perfil socioeconômico dos detentos mostra que
55% têm entre 18 e 29 anos, 61,6% são negros e 75,08% têm até o ensino fundamental
completo.
Em 2015, a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) em parceria com o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) lançam o Mapa do Encarceramento – Os
Jovens do Brasil, que traçou o perfil da terceira maior população carcerária do mundo, com
715.655 presos – número superado apenas pela China e Estados Unidos, com 1.701.344 e
2.228.424 respectivamente. Segundo os dados, o crescimento da população carcerária no
Brasil foi impulsionado principalmente pela prisão de jovens, de negros e de mulheres. O que,
segundo estudiosos, é revelador do fato do Brasil prender muito e mal. Ainda de acordo com
os dados do mapa do encarceramento, 70% dos crimes que motivam o encarceramento estão
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Considerando-se nesse número também as pessoas que estão em regime aberto ou em prisão domiciliar.

relacionados a questões patrimoniais e drogas enquanto os crimes contra a vida (os
homicídios) motivam apenas 12% das prisões, num País que apresenta hoje uma taxa anual de
60 mil homicídios.
Wacquant (2015) analisa que o repentino aparecimento da preocupação com a
segurança que atinge a maior parte dos países pós-industriais desde o final do século XX
constitui uma reação, um desvio e uma negação à generalização da insegurança social e
mental produzida pela difusão do trabalho assalariado dessocializado. Nesse sentido diz o
autor:
[g]rosso modo, na nova estrutura de classes, dualizada pela desregulamentação
econômica, o encarceramento serve para neutralizar e estocar fisicamente as frações
excedentes de classe operária, notadamente os membros despossuídos dos grupos
estigmatizados que insistem em se manter “em rebelião aberta contra seu ambiente
social”...Um degrau acima, a expansão da rede policial, judiciária e penitenciária do
Estado desempenha a função, econômica e moralmente inseparável, de impor a
disciplina do trabalho assalariado dessocializado entre as frações superiores do
proletariado e os estratos em declínio e sem segurança da classe média, através,
particularmente, da elevação do custo das estratégias de escape ou de resistência,
que empurra, jovens do sexo masculino da classe baixa, para os setores ilegais da
economia de rua. (WACQUANT, 2015, p. 16 e 17).

Corroborando com essa visão, Sassen (2016) aponta que o rápido aumento do
encarceramento está se tornando uma forma brutal de expulsão de excedentes da população
trabalhadora no Norte Global e, no que pesem as diferenças, no Brasil a política de
encarceramento também está a dizimar parcelas importantes da população, notadamente pobre
e negra. A autora mostra uma interessante relação entre o encarceramento e o capitalismo
avançado, ainda que tal ligação se dê por meio do vínculo formal do crime.
A percepção é de que “a maior parte das pessoas que estão sendo encarceradas
também não tem um trabalho, e não poderá encontrar trabalho em nossa época” (SASSEN,
2016, p.75). Forma-se um excedente de pessoas cidadãs de segunda classe e cresce na
sociedade a tendência já observada em muitos países de se delegar ao mercado o controle e o
destino dessas pessoas através da privatização das prisões e dos serviços prisionais10.
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No Brasil, discussões e iniciativas no sentido de delegar ao mercado a gestão dos presídios e dos serviços
prisionais é algo já bastante divulgado e debatido. Os meios de comunicação já atuam nesse sentido ao buscar
legitimidade social a tal conduta. Exemplo disso é a matéria lançada em outubro de 2016 pela Revista
Superinteressante da Editora Abril. A matéria traz na capa a questão da privatização dos presídios e aponta a
atuação da iniciativa privada como capaz de gerar eficiência e garantia dos direitos dos internos. Disponível em:
http://super.abril.com.br/ciencia/a-privatizacao-dos-presidios/. Acesso em: 09/08/2016. No entanto, Sassen
(2016) analisa os sistemas prisionais que já adotaram o modelo de prisões privadas a exemplo dos EUA e de

A diferença entre as prisões governamentais e às prisões privadas são apontadas por
Sassen (2016) para quem,
[...] as prisões governamentais fazem parte da obrigação de um governo de proteger
seus cidadãos daqueles indivíduos que são realmente perigosos. Como se supõe que
sejam um bem público financiado pelos impostos dos cidadãos, o objetivo de uma
prisão governamental é reter os indivíduos perigosos, e somente pelo tempo
necessário [...]. Quando as prisões passam a ser empresas comerciais, [...] os
objetivos são opostos aos das prisões governamentais: deter mais pessoas e mantêlas presas por períodos mais longos. (SASSEN, 2016, p. 90-91).

Essa “entrega” das prisões e dos serviços prisionais ao mercado faz parte de uma
política de minimização do Estado, algo que Wacquant (2005) analisa como sendo uma
atrofia do Estado social correlacionado a hipertrofia do Estado penal. Esse suposto é melhor
esclarecido por Wacquant (2015) ao apontar que à medida que o Estado se desincumbe da
economia e se desfaz de sua missão de proteção social, sua capacidade de penetrar nas
populações sob sua égide e de reger seus comportamentos opera cada vez mais a partir das
redes tecidas por seu aparelho repressivo.
No tocante às prisões brasileiras, o autor afirma que estas são “campos de
concentração para pobres” que mais se assemelham a empresas públicas de “depósito
industrial de dejetos sociais”, ao contrário da função ressocializadora que a elas cabem.
Assim, percebe-se no Brasil, seguindo a lógica capitalista mundial, uma tendência em
criminalizar a pobreza por meio do confinamento punitivo dos pobres em cadeias e
penitenciárias e isso pode ser observado a partir da análise dos dados do Infopen em relação à
escolaridade apontando que do total de presos no Brasil, 77% não haviam passado do ensino
fundamental. A cor da pele também é um dado que chama a atenção, pois 60% dos presos são
negros enquanto que 37% são brancos. Esses números por si só já são bem representativos da
política de encarceramento brasileira.
No País, a cor da pele, o local e circunstância das apreensões constituem-se indícios
determinantes a ações policiais e prisões por vezes arbitrárias em que se condena moral e
simbolicamente sem que de fato tenha ocorrido julgamento.
Segundo Macaulay (2006), o aumento da população prisional no Brasil refere-se mais
ao resultado de políticas que aprisionam suspeitos de modo rotineiro do que reflexo do

outros países como Austrália, África do Sul e diversos países da Europa. A autora aponta o crescimento da
população carcerária e o aumento do número de sentenças mais longas mesmo para delitos menores com vistas a
garantir “leitos” sempre ocupados e com isso garantir a lucratividade dos investidores. Para a autora, “o
reembolso por corpos encarcerados, em vez de custos operacionais concretos, cria um incentivo perverso para
prender mais pessoas, por mais tempo, à custa dos contribuintes. (SASSEN, 2016, p.87).

incremento das taxas de criminalidade, o que embasa uma ideologia de que a “prisão funciona”
por falta de alternativas. O que nos faz lembrar a pergunta de Michel Foucalt: “será a prisão a
detestável solução da qual não poderemos abrir mão?”
Como conter o fluxo constante de jovens e adultos desempregados, destituídos de
qualquer possibilidade de ingresso no mercado de consumo, salvo pela aproximação a práticas
criminosas e marginais? Em sua análise do Estado penal americano, Wacquant (2015) aponta
a derrocada do Estado de Bem-Estar Social como um dos fatores responsáveis pelo
incremento e expansão do aparato penal. No Brasil, onde o Estado de Bem-Estar nem chegou
a se concretizar, as fraturas são ainda mais visíveis e destruidoras.
Para o autor, o desdobramento da política estatal de criminalização das consequências
da pobreza patrocinada pelo Estado opera de acordo com duas modalidades principais, como
poderemos ver abaixo.
A primeira, e menos visível, salvo para os diretamente afetados por ela, consiste em
reorganizar os serviços sociais em instrumento de vigilância e controle das
categorias indóceis à nova ordem econômica e moral. A segunda modalidade é o
recurso maciço e sistemático à prisão. O confinamento é a outra técnica a partir da
qual o incômodo problema da marginalidade persistente, enraizada no desemprego,
no subemprego e no trabalho precário, tornou-se menos visível na cena pública.
(WACQUANT, 2015, p. 112-113).

Esse certo grau de invisibilidade das populações encarceradas vez por outra tende a ser
reduzido quando, fomentadas pelas condições desumanas de existência dentro das prisões ou
mesmo para demonstrar o poder e organização dos grupos criminosos dentro dessas
instituições, a violência se espraia e o confronto localizado se irrompe chamando a atenção da
mídia e da sociedade como um todo11.
O que se observa no Brasil, notadamente a partir da década de 1990 é o poderio das
facções criminosas dentro das unidades prisionais determinando condutas, normas e gerindo
ações coordenadas em diferentes unidades e regiões do País. O incontestável nesse aspecto é a
baixa capacidade do Estado em controlar a dinâmica prisional, em fazer valer princípios
fundamentais de respeito à integridade física dos indivíduos presos o que reforça o discurso
daqueles que veem a privatização do sistema prisional como solução.

11

Em janeiro de 2017, o Brasil vivenciou um momento crítico da história do sistema prisional com a morte de
pelo menos 126 detentos em diferentes rebeliões e dezenas de fugas de casas prisionais localizadas em diversos
Estados, notadamente do norte e do nordeste. Disponível em: http://jornal.usp.br/artigos/chacina-e-colapso-nasprisoes-brasileiras. Acesso em: 09/08/2017.

Em Fortaleza, bairros da periferia tornam-se cada vez mais “territórios do medo” com
suas próprias leis e seu próprio tribunal do juri. Os confrontos com a polícia se tornam parte
do cotidiano das comunidades e as políticas sociais voltadas às classes mais vulneráveis
parecem sucumbir em meio ao caos.
Para Wacquant (2015), a gestão da segurança é concebida e executada com a
finalidade expressa de ser exibida e vista, examinada e espionada. O autor expõe que o
manejo da lei-e-ordem está para a criminalidade assim como a pornografia está para as
relações amorosas, ou seja, um espelho que deforma a realidade até o grotesco. Diz Wacquant:
…[esse espelho] extrai artificialmente os comportamentos delinquentes da trama das
relações sociais nas quais estão enraizados e fazem sentido, que ignora
deliberadamente suas causas e seus significados, e que reduz seu tratamento a uma
sequencia de iniciativas previsíveis, muitas vezes acrobáticas, às vezes até mesmo
inverossímeis, resultante do culto do desempenho ideal, mais do que da atenção
pragmática ao real. No final, a nova gesta da lei-e-ordem transforma a luta contra o
crime em um tilitante teatro burocrático-midiático que, simultaneamente, sacia e
alimenta os fantasmas da ordem do eleitorado, reafirma a autoridade do Estado
através de sua linguagem e de sua mímica viris, e erige a prisão como o último
baluarte contra as desordens, que, irrompendo de seus porões, são vistas como
capazes de ameaçar os próprios fundamentos da sociedade. (WACQUANT, 2015, p.
11).

Os meios de comunicação, principalmente os televisivos, apresentam cotidianamente o
“espetáculo” da violência, dramatizada, exagerada, lançando os holofotes da atenção pública
aos “indesejados” socialmente e cobrando do Estado medidas protetivas aos direitos dos
“cidadãos de bem”. É assim que o Estado penal se fortalece e ganha apoio popular em um
contexto de medo e insegurança.
Essa abordagem punitiva não está presente apenas no discurso policial ou nos setores
ligados à segurança pública. Ele se faz presente nos discursos inflamados de políticos e
autoridades públicas e, numa parcela significativa da população que pautada no senso comum
para defender o uso da força e da violência contra “as classes perigosas” que se aglutinam nas
periferias das grandes cidades; uma vez que a violência e o crime acabam por romper cada
vez mais as barreiras da periferia e adentrar os territórios centrais.

Outro caminho é possível? À guisa de conclusão
Ao cemitério os cadáveres, “objeto da retirada, signo de nada” (LE BRETON, 2016, p.
278). A concepção de homem, de humano são aqui profundamente remanejadas. Se o

indivíduo tem duas escolhas, qual será a escolha errada? A morte física que ora se firma será
pior que a morte simbólica oferecida pela segunda possibilidade? Cemitério ou justiça?
A proposição do secretário da SSPDS do Estado do Ceará apenas confirma a já
perceptível ausência do Estado em uma perspectiva de proteção e amparo às comunidades
pobres no sentido de oferecer às crianças e jovens possibilidades outras, inserção social de
fato e de direito para que tais indivíduos possam se perceber além da marginalidade que os
cercam. Parece mais fácil o ataque, o confronto que ocorre no limite da barbárie. Cemitério ou
justiça?
Assim, da morte desses corpos (humanos?), faz-se meio para a vida em sociedade.
Vida para outros corpos (aqueles com possibilidades materiais de exercê-la). Estariam esses
indivíduos reduzidos unicamente a seus corpos? Ao findar-se o corpo, todo o resto se põem
fim e, o problema da violência estaria terminado.
Esse provável, no entanto é falso. Ao morrerem dez homens em confrontos com a
polícia, ou mesmo em confrontos entre si, outros dez estão a postos para reiniciar a “batalha”.
A morte, ou melhor, o cemitério, não seria senão depósito de corpos. O fenômeno maior que
os colocou ali continua vivo, forte, amedrontador. O crime, a violência que provém dele (mas
não unicamente dele) não pode ser morta, mas combatida e as armas não são de fogo.
No entanto, palavras ao serem reproduzidas, realojadas, midiatizadas, expõem um
contexto de “guerra” em que não há vencedor. A sociedade perde sempre. Se ao bandido cabe
a justiça, perdemos, pois mais um jovem, possivelmente negro e pobre será encarcerado e
submetido à experiência sub-humana que hoje é realidade nas unidades prisionais de todo País.
Se ao bandido cabe o cemitério, perdemos, pois a máquina da violência não refreia e o sangue
de vítimas, inocentes ou não, segue a ser derramado. Perdemos sempre, perdemos muito.
A discussão aqui apresentada aponta, em última análise, uma valorização por parte do
Estado de políticas repressivas e de criminalização, notadamente da população pobre, em
detrimento a políticas capazes de prevenir as ocorrências criminais. O debate não é somente
em relação à segurança pública. Precisa-se pensar em políticas que garantam emprego e renda,
acesso a educação, saúde, habitação de qualidade, cultura. A desigualdade social e econômica
que perdura no Brasil apresenta sua face aterradora e as vozes dos oprimidos precisam ser
ouvidas. O Estado não pode continuar a negar e negligenciar seu papel na condução de
políticas públicas efetivas e direcionadas às populações mais vulneráveis.
A sociedade não pode seguir no caminho de justificar a violência e o extermínio de
parcela significativa da população brasileira sob o respaldo de uma dita “lei e ordem”. Nas

palavras de Sassen (2016), precisamos descobrir os espaços dos expulsos, torna-los visíveis e
reconhecidos conceitualmente.
Talvez ao enxerga-los, possamos oferecer a esses grupos, oportunidades outras que
não sejam apenas a morte ou o encarceramento – aos inimigos da coroa restavam duas
escolhas: as galês ou as colônias. Talvez a vida e aquilo que de bom ela pode oferecer.
Oportunidades que hoje são negadas a parcela significativa da população brasileira.

Referências
BECK, U; GIDDENS, A; LASH, S. Modernização Reflexiva: política, tradição e estética na
ordem social moderna. São Paulo: Ed. da Universidade Estadual Paulista, 1997.
BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional – Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN – Brasília, 2014.
BUTLER, J. Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto?. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2016.
FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 41.ed. Petropolis, Rio de Janeiro:
Vozes, 2013.
GIDDENS, A. Mundo em descontrole. 6ª ed.- Rio de Janeiro: Record, 2007.
GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4. ed. Rio
de Janeiro: LTC, 1988.
LE BRETON, D. Condutas de Risco: dos jogos de morte ao jogo do viver. Rio de Janeiro:
Autores Associados, 2009.
_____. Antropologia do corpo. 4. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2016.
MACAULAY, F. Prisões e política carcerária. In: LIMA, Renato; PAULA, Liana (Orgs.).
Segurança pública e violência: o estado está cumprindo o seu papel? São Paulo: Contexto,
2006.
SASSEN, S. Expulsões: brutalidade e complexidade na economia global. 1ª ed. Rio de
Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2016.
WACQUANT, L. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

______Os condenados da cidade: estudos sobre marginalidade avançada. 2ª ed.- Rio de
Janeiro: Revan; FASE, 2005.
______ Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos [a onda punitiva]. 3ª
ed.- Rio de Janeiro: Revan, 2015.

3º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM PRISÃO
27 A 29 DE SETEMBRO DE 2017
RECIFE-PE, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SAÚDE NAS PRISÕES

GT15 - DISCURSOS SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE E A PRISÃO: ANÁLISE DAS
MANEIRAS DE DIZER/FAZER AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONDUTAS
CRIMINALIZADAS

PERCEPÇÃO DE SUJEITOS PRIVADOS DE LIBERDADE SOBRE A ASSISTÊNCIA DE
ENFERMAGEM
Polyanna Bezerra Alves da Silva1- Universidade Estadual de Pernambuco
Mayara Lima Barbosa 2-Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Lannuzya Veríssimo e Oliveira3- Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Gabriela Maria Cavalcanti Costa4- Universidade Estadual da Paraíba
RESUMO
Considerando as necessidades de saúde dos sujeitos privados de liberdade, o Estado
brasileiro reconhece o direito de acesso a ações e serviços de saúde ao instituir políticas.
Este estudo objetivou analisar a percepção de sujeitos privados de liberdade sobre a
assistência de enfermagem no ambiente hospitalar. Trata-se de um estudo descritivo,
exploratório, de abordagem qualitativa, realizado em 2016, em três hospitais públicos,
referência no atendimento de urgência e emergência, em três capitais do Nordeste. Foram
entrevistados 17 usuários. Os dados foram submetidos a análise de conteúdo e emergiram
as categorias: Práticas de cuidado e Avaliação da assistência. Os resultados revelaram que
o cuidado de enfermagem se restringe a procedimentos técnicos, fragmentados, sem
identificação de quem da equipe de enfermagem realiza o cuidar, mas com clara
diferenciação da abordagem entre usuários não custodiados. Destarte, a avaliação da
assistência foi negativa com destaque para a escuta não qualificada às demandas do
usuário, a (des) humanização das práticas, a falta de esclarecimento das rotinas na unidade
hospitalar e, o não estabelecimento de relação terapêutica. Conclui-se que a assistência
atende as necessidades clínicas baseada em protocolos prescritivos e preditivos, mas urge
considerar a dimensão subjetiva dos sujeitos e, o consequente impacto na relação de
usuários e profissionais, como elemento essencial para prática humanizada a atenção à
saúde.

INTRODUÇÃO

O crescimento da população carcerária nas últimas décadas está presente em vários
países do mundo, com destaque para o Brasil. Dados do Sistema Integrado de Informações
Penitenciárias (SIIP) revelam que o sistema penitenciário brasileiro totalizava, em 2014, um
quantitativo de 622.202 pessoas privadas de liberdade, número que posiciona o país como a
quarta maior população prisional no mundo em números absolutos, ficando atrás apenas da
Rússia, da China e dos Estados Unidos da América, que apresentam 673.818 mil, 1,7
milhões e 2,3 milhões respectivamente. E, levando-se em conta países com uma população
de no mínimo 10 milhões de pessoas, o Brasil tem a sexta maior taxa de presos por 100 mil
habitantes (BRASIL, 2014).
Acrescente-se que entre os anos 2000 e 2014, a população carcerária brasileira teve
um aumento de 167,32%, trazendo impactos econômicos, sociais e para saúde pública do
país (ARAÚJO; FILHO; FEITOSA, 2015). É válido mencionar que, no Brasil, a privação de
liberdade como forma de punição norteia-se pelo princípio da terminalidade da pena,
estando implícito, portanto, que a recuperação do sujeito “temporariamente” encarcerado é o
objetivo norteador da ação. A Lei de Execução Penal (LEP) nº 7.210, de 11 de julho de
1984, busca operacionalizar este princípio instituindo ao Estado a obrigatoriedade em
oferecer assistências ao preso (material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa),
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade (BRASIL,
1984).
Especificamente no âmbito da assistência à saúde prestada no ambiente prisional, a
LEP considera a obrigatoriedade do Estado em garantir a assistência à saúde do preso e
do internado, com caráter preventivo e curativo, compreendendo o atendimento médico,
farmacêutico e odontológico intramuros, bem como garante que nas situações em que o
estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária,
este deverá ser referenciado para outro serviço com possibilidade terapêutica para a
problemática em questão (BRASIL, 1984).
Em 1988, a Constituição Federal (CF) reconhece a saúde como direito fundamental
de todos, e no 6° elenca os direitos sociais da seguinte forma: “São direitos sociais a
educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição” (BRASIL, 1988).
Ainda no tocante a legislação que versa acerca da assistência a população
carcerária destaca-se o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), o qual
foi instituído através da Portaria Interministerial dos Ministérios da Saúde e da Justiça nº
1.777, destinando-se a prover a atenção integral à saúde da população prisional em

unidades masculina e feminina bem como nas psiquiátricas, pautando-se nas seguintes
diretrizes estratégicas: prestar assistência integral resolutiva, contínua e de boa qualidade às
necessidades de saúde da população penitenciária; contribuir para o controle e/ou redução
dos agravos mais frequentes que acometem a população penitenciária; definir e
implementar ações e serviços consoantes com os princípios e diretrizes do SUS;
proporcionar o estabelecimento de parcerias por meio do desenvolvimento de ações
intersetoriais;

contribuir

para

a

democratização

do

conhecimento

do

processo

saúde/doença, da organização dos serviços e da produção social da saúde; provocar o
reconhecimento da saúde como um direito da cidadania e estimular o efetivo exercício do
controle social(BRASIL, 2003).
Após uma década da criação do PNSSP, em 2014, o Ministério da Saúde revogou a
portaria interministerial 1.777 e instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do SUS. A
PNAISP objetiva garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional
ao cuidado integral, promovendo atenção qualificada e humanizada, desde atenção básica
até os serviços de média e alta complexidade (BRASIL, 2014).
Todavia, apesar da legislação vigente representar um avanço na garantia a saúde da
população privada de liberdade no Brasil, sabe-se que as condições insalubres no
encarceramento (superlotação, espaço de disseminação de doenças e exposição à
violência) associados a falta de estrutura para efetivação do cuidado em saúde no ambiente
prisional (espaço inadequado, número reduzido de profissionais da saúde; profissionais sem
a capacitação adequada para lidar com as especificidades da população presa, bem como
as tensões entre os próprios presidiários) dificultam a execução de ações de promoção e
proteção à saúde desta clientela, culminando com a necessidade de cuidados no ambiente
hospitalar (BARSAGLINI; 2016; ARRUDA et al, 2013; OLIVEIRA; NATAL; CAMACHO, 2015;
VENTURA; SIMAS; LAROUZE, 2015).
Segundo levantamento realizado pelo INFOPEN, os agravos mais comuns na
população supracitada são: HIV (12,2%), Sífilis (10,4%), Tuberculose (9,4%) e Hepatites
(5,1%) (BRASIL, 2014). Um estudo realizado por Bezerra (2015) acerca da prevalência de
HIV/AIDS e demais infecções sexualmente transmissíveis (IST) na população carcerária
feminina no Brasil aponta alta prevalência das seguintes enfermidades: Vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV) 4,4-24,8%), Sífilis (5,7-25,2%), Papiloma Vírus Humano
(HPV) (4,8-19,0%), Vírus da Hepatite B (HBV) (7,4%) e Vírus da Hepatite C (4,619,0%).Sabe-se também acerca da alta prevalência de transtornos mentais entre pessoas
privadas

de

liberdade,

segundo

estimativa

de

Andreoli

et

al.

(2012)

existem

aproximadamente 60 mil presidiários com transtornos mentais graves no Brasil. Entretanto,
são escassos estudos que abordem outros aspectos de saúde relevantes para população

em questão, a exemplo de doenças cardiovasculares, agravos relacionados a violência,
dentre outras, sobretudo no tocante a estratégias de promoção a saúde frente a tais agravos
(BRASIL, 2014; SANTOS; SÁ, 2014; MARTINS et al.,2014).
Destarte, considerando os agravos que comumente acometem as pessoas privadas
de liberdade e a carência estrutural para oferta de saúde no âmbito prisional, infere-se que
não são raros os casos de internação hospitalar desta clientela. Ressalta-se ainda que no
âmbito hospitalar, apesar da assistência ser prestada por uma equipe multidisciplinar, a
equipe de enfermagem destaca-se pelo caráter continuo e pela maior proximidade junto aos
pacientes (BROCA; FERREIRA, 2014; OLIVEIRA et al., 2016).
Mediante o exposto e por identificar que são escassos estudos que abordem a
assistência de enfermagem prestada a pessoas privadas no campo hospitalar, sobretudo no
que diz respeito a perspectiva do próprio apenado, objetivou-se nesse artigo analisar a
percepção de sujeitos privados de liberdade sobre a assistência de enfermagem no
ambiente hospitalar

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de abordagem qualitativa, realizado
entre os meses de março a junho de 2016, nas Unidades de Clínica Médica e Clínica
Cirúrgica em três hospitais públicos que são referências em atendimento de Urgência e
Emergência, situados em três capitais da região Nordeste do Brasil, a saber: Paraíba,
Pernambuco e Rio Grande do Norte. Tais instituições destinam-se aos usuários do Sistema
Único de Saúde/SUS, incluindo as PPL.
Os participantes da pesquisa foram sujeitos privados de liberdade assistidos pelas
instituições hospitalares, que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: cumpriam pena
em regime fechado, tinham idade igual ou superior a 18 anos, apresentavam capacidade de
compreensão e comunicação oral para participar da entrevista e estavam internados na
unidade hospitalar num período superior a 24 horas.
A amostra foi encerrada em 17 sujeitos, escolhidos aleatoriamente, sendo 4 internos
no Hospital da Paraíba, 5 no Hospital de Pernambuco e os outros 8, no Hospital do Rio
Grande do Norte, tendo em vista a saturação teórica das falas proposta por Fontanella
(2011).
Para coleta dos dados utilizaram-se entrevistas semiestruturadas, audiogravadas,
para a qual foi elaborado um instrumento contemplando as seguintes questões norteadoras :
Que procedimentos / ações a equipe de enfermagem presta as PPL nesta instituição? Que

profissionais executam a assistência de enfermagem? Como você avalia a assistência de
enfermagem prestada a PPL nesta instituição?
As falas resultantes das entrevistas foram transcritas na íntegra e, posteriormente,
analisadas através da técnica de Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011), seguindo
as seguintes etapas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos dados
empíricos. A pré-análise compreende a leituras flutuantes das transcrições das entrevistas e
a constituição do corpus. A exploração do material consiste na definição das unidades de
registro (UR) e das unidades de contexto (UC), que agrupadas, formam as categorias de
análise. A terceira e última fase consiste no tratamento dos resultados obtidos e
interpretação, na qual os resultados brutos são analisados e debatidos à luz da literatura da
área e com o diário de campo (BARDIN, 2011).
O presente estudo obedeceu às exigências éticas envolvendo pesquisas com seres
humanos, conforme Resolução n.°466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012),
sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba
CEP/UEPB, sob o parecer nº 53451316.7.0000.5187. Também foi obtido o parecer de
concordância das Secretarias de Administração Penitenciárias e as Instituições Hospitalares
envolvidas no estudo. A fim de resguardar o sigilo dos participantes da pesquisa, bem como
das instituições hospitalares visitadas, adotou-se um sistema de identificação por códigos
alfanuméricos de conhecimento apenas das pesquisadoras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos discursos que emergiram nas entrevistas convergiu em duas
categorias temáticas: prática de cuidado e a avaliação da assistência.

Categoria 1- Práticas de Cuidado

O cuidado existe em sua totalidade quando a atitude de cuidar aplicada a algo ou
alguém implica na criação de um laço afetivo, em ter intimidade, sentir, acolher, respeitar,
dar sossego e repouso, entrar em sintonia, de forma que o ser humano consiga viver a
experiência fundamental do valor daquilo que tem importância (VIEIRA; SILVEIRA, 2011).
Desse modo, o cuidado consiste em auxiliar as pessoas a buscarem o caminho que lhes
deem o sentido do autocuidado e através desta compreensão atingir a concepção
humanística a que se propõe (OLIVEIRA et al., 2016).
Especificamente quanto ao cuidado em saúde, destaca-se a equipe de enfermagem,
a qual deve ofertar um cuidado pautado na abordagem humanística, fundamentado na
interação estabelecida entre o ser que cuida e àquele que recebe o cuidado. De acordo com

Souza et al (2010), a enfermagem é a atividade de cuidar e também uma ciência cuja
essência e especificidade são o cuidado ao ser humano de modo integral e holístico,
desenvolvendo de forma individual ou em equipe, atividades de promoção e proteção da
saúde, prevenção e recuperação de doenças. Some-se a premissa de que tal ação deve
transpor os aspectos patológicos, respeitando a singularidade dos sujeitos, sua etnia,
gênero e demais aspectos culturais, a saber: um cuidado integral (CALDANA et al, 2013;
FREITAS et al, 2014; MORAES; BERTOLOZZI E HINO, 2011).
Todavia, quando questionados sobre as práticas de cuidado de enfermagem
ofertadas as pessoas privadas de liberdade no ambiente hospitalar, percebe-se que estas
limitam-se a procedimentos técnicos, conforme demonstram as falas que seguem:
“Medicamento, limpeza e curativo a equipe de enfermagem que
realiza, mas não sei quem é enfermeiro, quem é auxiliar”( α A2)
“Medicamento, banho e curativo. Tem uns que são mais dedicados,
chega junto conversa pergunta direitinho, mas tem outros que não.
Que já olha de longe...Como é que você está? Está bem? Pronto. Dá
as costas e vai embora.” (β A3)
“As enfermeiras elas trocam nosso soro, trocam
nossos curativos.” (y A4)
“O atendimento da enfermagem são bons. Faz o Curativo e
medicações.” (y A1).

Sabe-se que nas instituições hospitalares, a responsabilidade dos profissionais de
enfermagem baseia-se em assegurar aos pacientes uma assistência livre de imprudência,
imperícia ou negligência. Desse modo, dentre as atribuições mais evidentes destes
profissionais destaca-se os cuidados na administração de fármacos, a fim de evitar
iatrogenias (SILVA et al., 2017). Porém, para além da administração correta do
medicamento-ou da realização de curativos, banhos no leito ou quaisquer outros
procedimentos técnicos-, faz-se necessário interagir com o paciente, fornecendo as
informações adequadas, ofertando escuta qualificada, convergindo para integralidade no
cuidado (SALVIANO et al., 2016).
A integralidade na atenção à saúde é definida como um princípio do SUS, orientando
políticas e ações programáticas que respondam às demandas e necessidades da população
no acesso à rede de cuidados em saúde, considerando a complexidade e as especificidades

de diferentes abordagens do processo saúde-doença e nas distintas dimensões, biológica,
cultural e social do ser cuidado (BRASIL, 2014). Para Silva e Sena (2008) a integralidade se
constrói na práxis do conjunto dos profissionais dos serviços de saúde e nas diferentes
formas de encontro desses profissionais com e no serviço.
No que concerne a prática de enfermagem, inserida no contexto das práticas em
saúde, alcançar a integralidade tem sido um desafio, sobretudo em decorrência da formação
destes profissionais basear-se no modelo flexneriano, o qual fragmenta o cuidado e
privilegia o tecnicismo em detrimento a outras ferramentas de cuidado, a exemplo da clínica
ampliada, e da escuta qualificada (FERREIRA et al., 2015; RANGEL et al., 2017). Salientase que embora a formação tecnicista tenha contribuído para a evolução no tratamento e
cura de muitas doenças, ainda há necessidade de refletir sobre os problemas dessa
organização curricular, evidenciados por queixas cada vez mais frequentes dos pacientes
aos profissionais, que não atendem às reais necessidades daqueles (TAROCO; TSUJI;
HIGA, 2017)
Pode-se perceber o quão necessário faz-se a interação profissional de saúde/
paciente, através da associação que os sujeitos da pesquisa fazem acerca da dedicação
apresentada pelo profissional e a predisposição deste em realizar uma escuta qualificada.
E, ainda que os avanços científicos disponibilizem a cada dia mais tecnologias “duras” para
as terapêuticas de saúde, mais vê-se a necessidade da incorporação de novas formas de
tecnologias leves no cuidado em saúde, sendo a escuta qualificada como uma delas. Pois,
envolve relações de vínculo, diálogo e acolhimento; facilitando o cuidado integral, a partir da
valorização das experiências individuais e das trocas entre os sujeitos (GABATZ et al, 2013;
MAYNART et al, 2014).
Destarte, para um bom atendimento em qualquer um dos níveis de atenção à saúde,
não

basta

operacionalizar

a

oferta

dos

exames,

procedimentos

e

tratamentos

medicamentosos, todos a partir de medidas prescritivas e preditivas. A escuta perpassa
também, no momento do acolhimento, como elemento facilitador das relações entre os
atores do processo de cuidar (BRASIL, 2004). Outrossim, o encontro entre usuário e equipe
deve ser pautado no compromisso e na preocupação de fazer a melhor escuta possível das
necessidades de saúde trazidas por parte das pessoas que buscam o serviço ou que
vivenciam o estar hospitalizado (SCHIMITH et al, 2011).
Porém, se o cuidado integral, a escuta qualificada e o acolhimento são obstáculos
que permeiam o cuidado em qualquer esfera, tais obstáculos se acentuam quando a
população cuidada é estigmatizada socialmente, a exemplo de usuários de drogas, pessoas
com transtornos mentais, homossexuais/ transexuais, profissionais do sexo, pessoas
privadas de liberdade, dentre outros (REDIGO, 2012; OLIVEIRA et al.,2016).

Outra questão suscitada nas falas dos sujeitos da pesquisa e que caracteriza
negativamente as práticas de cuidado de enfermagem destinadas aos presidiários no
ambiente hospitalar, versa sobre o desconhecimento dos pacientes sobre quem lhes presta
assistência de enfermagem, como apontam os relatos abaixo:
“Não sei quem é enfermeiro, quem é auxiliar.” (a A2)
“Enfermeiro. É porque é tudo misturado ai.” (y A7)
“Eu não sei especificar diretamente quem” (y A4)

De acordo com as Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem (CONFEN) a
equipe de enfermagem – composta por enfermeiros/ técnicos em enfermagem/ auxiliares de
enfermagem- devem integrar a equipe de saúde e promover ações de educação em saúde.
Porém, são atribuições especificas do enfermeiro no ambiente hospitalar prestar assistência
de enfermagem em procedimentos mais invasivos, bem como gerenciar a equipe de
enfermagem (NASCIMENTO, 2013; ANDRADE et al., 2016). Ao técnico de enfermagem
cabe assistir ao enfermeiro no planejamento das atividades de assistência, no cuidado ao
paciente, na prevenção e execução de programas de assistência integral à saúde
(SOARES; BIAGOLINI; BERTOLOZZI, 2013).
De acordo com a Lei nº Lei N º 7.498 de 25 de junho de 1986, faz-se necessário
definir as atribuições e competências de cada membro da equipe de enfermagem (BRASIL,
1986), o que além de contribuir com a valorização profissional e a organização do processode-trabalho hospitalar, também permite aos pacientes melhor avaliar os profissionais que
lhes prestam assistência (RODRIGUES et al, 2012). Até porque, não havendo delimitação
das atribuições dentre os profissionais de enfermagem, também não é possível efetivar a
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) apregoada para melhoria da
assistência hospitalar (SALVADOR et al., 2017)
Destaca-se que a Carta de Direitos dos Usuários do SUS assegura que os
profissionais responsáveis pela atenção à saúde devem ser identificados por meio de
crachás visíveis, legíveis ou por outras formas de identificação de fácil percepção (BRASIL,
2012).
É possível que o sentimento de insegurança vivenciado pelos profissionais de
enfermagem no tocante ao cuidado de pessoas em conflito com a lei, os motive a não se
identificar. Não obstante, tal atitude corrobora com a desumanização na assistência a esta
clientela.

Categoria 2- Avaliação da Assistência
A busca pela qualidade nos serviços de saúde tornou-se um fenômeno mundial,
conseqüente do aumento da conscientização de que a qualidade é indispensável para a
sobrevivência dos serviços de saúde. Além disso, constitui uma responsabilidade ética e
social (POLIZER; D'INNOCENZO, 2006). Por este motivo, nos últimos anos, muitas
pesquisas têm sido desenvolvidas visando conhecer a percepção do paciente hospitalizado
em relação ao cuidado que ele recebe. A valorização do julgamento do paciente sobre a
qualidade do cuidado e os resultados dos tratamentos de saúde tem sido uma preocupação
dos pesquisadores (RODRIGUES et al., 2012). Porém, é preciso destacar que nem todos os
pacientes tem visibilidade e voz, a exemplo das pessoas privadas de liberdade, que em sua
maioria não são ouvidos sobre o cuidado que recebem (COELHO et al., 2009).
Nesta perspectiva, ouvir o que os pacientes sobre o cuidado que lhes é prestado e
sobre sua satisfação pode ser uma chance de construção de um indicador de resultado que
aponte aos gestores alguns caminhos decisórios de transformações e inovações (FREITAS
et al, 2014).
Quanto a avaliação da assistência de enfermagem recebida pelas pessoas privadas
de liberdade durante a internação hospitalar, a maioria das falas demonstra que tal
assistência está aquém do esperado, como demonstram as falas seguintes:
“Ás vezes são bons, né? Tem uns que tratam a gente normal, mas já
tem outros que tratam a gente como se fosse um bicho. Uma pessoa
diferente! Olha assim e vê que o cara está algemado e pensa que o
cara é um monstro.” (β A3)
“De alguns a gente não tem o que falar porque atende a pessoa igual
a todo mundo, mas tem alguns que tratam diferenciado.” (β A1)
“Rapaz.. Alguns sim, alguns não que alguns têm medo, tá
entendendo? de nós. Nem entra fica dali mesmo. É. Porque nós tá
preso, né? Ai eles tem medo.”(α A3)
“Eu digo que aqui a gente é esquecido, né? quando está aqui a gente
é tratado bem dizer como um bicho. Tem enfermeira que só entra
aqui escoltada pela polícia com medo da gente.”(y A5)

“Eu acho o seguinte todos aqui deveriam ser tratados corretos, todos
iguais, né? Tem uns que é tratado bem e outros é tratado mal.” (y
A2)
“A diferença é o tratamento, né? De um para o outro. Já passei como
paciente e agora sendo custodiado é diferente o atendimento, né?
Entende!” ( β A1)
“Eu acho que sim porque eles mal vêm aqui. É muito raro eles vim
aqui dentro. Nós é tipo esquecido aqui dentro.” ( β A6)
“Com certeza! Isso ai todo mundo sabe, todo mundo vê, isso é nítido.
Nem todas atendem nós como seres humanos com devida
respectiva pessoa, algumas prejulgam pelo que a gente já está
condenado, não vê a gente como ser humano.”( y A4)
“Eu não estava preso, ainda passei um mês antes de ser preso
estava no leito 452 lá eu era mais bem tratado tinha mais
assistência.” (y A5)

As falas supracitadas demonstram que os sujeitos da pesquisa avaliam a assistência
a eles prestada como desumanizada e diferente da recebida pelos demais pacientes em
virtude de sua condição prisional.
Segundo a Carta de Direitos dos Usuários da Saúde “ É direito da pessoa, na rede
de serviços de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer
discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião,
orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de
saúde, de anomalia, patologia ou deficiência” (BRASIL, 2012, p.13). Nesse contexto, a
Política Nacional de Humanização reforça o direito humanizado a qualquer cidadão atendido
no território brasileiro (BRASIL; 2004). Coadunam com tais políticas, a recomendação da
PNAISP quanto a necessidade de protagonizar as mudanças na qualificação e na
humanização da atenção à saúde ao apenado, tanto na dimensão dos poderes públicos
como na iniciativa de profissionais de saúde (BRASIL, 2014).
Para Schmitt (2014), considerar a humanização nesse contexto é pensar na
construção de estratégias que visem aumentar o poder daqueles que estão em

desigualdade – “doentes”, “discriminados”, “vulneráveis”, população em geral – diante da
autoridade do saber e das práticas sanitárias.
Acredita-se também que a equipe de enfermagem se sinta desconfortável frente a
uma clientela que por vezes, não segue as mesmas normas dos demais pacientes, é
questionadora, intimidativa e compreendida como “não merecedora” do cuidado maternal,
historicamente associado aos cuidados de enfermagem. Sendo, portanto, pacientes
“difíceis” e que demandam o aprimoramento de habilidades e competências para toda
equipe (ZOBOLI; SANTOS; SCHVEITZER, 2016).
Para os sujeitos da pesquisa, a equipe de enfermagem demonstra medo, preconceito
e pouca empatia para com as pessoas privadas de liberdade, o que evidentemente
inviabiliza a criação de vinculo, o cuidado integral e repercute negativamente na assistência
prestada. Torna-se válido considerar que a carência estrutural das instituições hospitalares
(recursos humanos, materiais,

medicamentos,

insumos),

bem

como

de Agentes

Penitenciários para garantir a segurança dos profissionais e dos apenados também
influencia na assistência prestada (COSTA et al., 2014).
Além do exposto, outro fator dificulta à assistência de enfermagem ofertada as
pessoas privadas de liberdade no ambiente hospitalar, a saber: a falta de capacitação
específica para cuidar desta clientela (SOUZA; PASSOS, 2008).
Dessa forma, evidencia-se o importante papel da educação permanente na
mobilização das potencialidades dos trabalhadores de enfermagem, pois, ao resgatar uma
concepção voltada para o desenvolvimento desses profissionais, permite uma melhora
permanente da qualidade do cuidado a saúde e a constituição de práticas técnicas críticas,
éticas e humanísticas (BEZERRA et al., 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A assistência de enfermagem no ambiente hospitalar foi percebida pelos sujeitos
dessa pesquisa como desumanizada. Tal assistência limitava-se a procedimentos técnicos e
curativos, não havendo atenção integral as necessidades dos pacientes. As falas elucidaram
uma escuta não qualificada às demandas do usuário, a (des) humanização das práticas, a
falta de esclarecimento das rotinas na unidade hospitalar e, o não estabelecimento de
relação terapêutica.
Ademais, os sujeitos dessa pesquisa avaliaram a assistência recebida pela equipe
de enfermagem como inferior àquela ofertada aos demais pacientes, associando tal fato a
descriminação e ao medo que os profissionais demonstravam frente aos mesmos.

Constituíram-se limitação dessa pesquisa a falta de privacidade para realizar as
entrevistas e a escassez de estudos acerca da temática aqui abordada, na literatura das
Ciências da Saúde.
Conclui-se que a assistência atende as necessidades clínicas baseada em
protocolos prescritivos e preditivos, mas urge considerar a dimensão subjetiva dos sujeitos
e, o consequente impacto na relação de usuários e profissionais, como elemento essencial
para prática humanizada a atenção à saúde.
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RESUMO

A pesquisa tem por objeto de estudo a eficácia social da Lei 12.259/10, que instituiu a
monitoração eletrônica no sistema penal brasileiro. O estudo toma por base a experiência do
Estado de Alagoas para analisar os efeitos da norma, na perspectiva da aplicação e
acompanhamento do uso de tornozeleiras eletrônicas, no cumprimento do regime
semiaberto. A pesquisa faz uso do método histórico-descritivo para estudar as origens da
monitoração eletrônica em outros países, bem como a adoção deste controle no Brasil. Em
seguida, estuda-se a referida lei em face da Carta Magna e das normas internacionais que
garantem os direitos humanos, e realiza-se uma análise empírica, quantitativa e qualitativa
dos dados coletados nas instituições envolvidas com a implantação e acompanhamento do
controle dos monitorados. Com uso de entrevista semiestruturada, são analisadas as
perspectivas do Poder Judiciário, Ministério Público, gestores do sistema prisional e
empresa fornecedora dos dispositivos de monitoração eletrônica, bem como dos sujeitos
monitorados eletronicamente, os que aguardam a instalação do dispositivo e os que foram
presos por violarem as regras relacionadas ao uso de tornozeleira eletrônica. A partir desses
dados e narrativas, é possível analisar se a legislação produz efeitos sociais que justifiquem
o uso de tecnologias para fins de controle penal, inclusive numa perspectiva de gênero, com
atenção às peculiaridades das mulheres nos procedimentos de monitoração eletrônica.
Palavras-chaves: Monitoramento Eletrônico. Tornozeleira Eletrônica. Execução Penal.
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ABSTRACT

The research aims to study the social effectiveness of Law 12.259/10, which instituted the
electronic monitoring in the Brazilian’s penal system. The study is based on the experience
of the State of Alagoas to analyze the effects of the normative ruling, from the perspective of
the application and monitoring at the utilization of electronic anklets, in compliance with the
semi-open regime. The research uses the historical-descriptive method to study the origins
of electronic monitoring in other countries, as well as the adoption of this control in Brazil.
This law is then studied in the light of the Constitution and international rules that guarantee
human rights. It was also analyzed at an empirical method, quantitative and qualitative
analysis of the data collected in the institutions involved with the implementation and
monitoring of the control of the monitored. It was used a semi-structured interview to get by
the perspectives of the Judiciary, Public Prosecution Service, prison system administrators,
and the interprise that provides the monitoring electronics devices, as well as electronically
monitored individuals, those awaiting the installation of the device and those arrested by
violate rules related to the use of electronic anklets. From these data and narratives, it is
possible to analyze whether the legislation produces social effects that justify the use of
technologies for criminal control purposes, including from a gender perspective, with
attention to the peculiarities of women in electronic monitoring procedures.

Key-words: Electronic monitoring. Electronic anklets. Criminal Execution.

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa é contextualizada na ideia de uma sociedade de controle, nos
moldes do que propõe Foucault (2014), em diálogo com autores como Garland (2008), que
problematiza a cultura de controle do mundo contemporâneo, Castel (2008), Wacquant
(2001) e Bauman (2005). Para além desses escritores que pensam o sistema penal de
forma mais ampla, houve a preocupação de criar um diálogo com autores que abordam
especificamente o tema do monitoramento eletrônico, como Viana (2008) Oliveira (2012),
Rosa e Prudente (2012), dentre outros.
A compreensão das trajetórias históricas da importação, para o Brasil, do atual
modelo de monitoração eletrônica foi fundamental para a análise da Lei 12.258/10, à luz da
Constituição Federal de 1988 e das principais normas internacionais garantidoras de direitos
humanos, como a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto de San José da
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Costa Rica e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. O estudo foi
complementado com autores que se debruçaram sobre a experiência brasileira de
monitoração eletrônica de apenados, a constar Alexandre da Rosa (2012), Bernardo de
Azevedo Souza (2014) e André Luiz Filo-Creao Garcia da Fonseca (2011).
Para o estudo da eficácia jurídica e social (efetividade) das normas dispostas na Lei
12.258/10, as contribuições de José Afonso da Silva (2012), Luis Roberto Barroso (2009),
Marcos Bernardes de Mello (2007), Welsch (sem ano no artigo), e Bacurau e Leite (2012)
foram fundamentais, porque contextualizam o debate, a partir de uma base civilista, à luz
dos direitos e garantias fundamentais dispostos na Constituição Federal.

AS PRIMEIRAS TRATATIVAS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

A monitoração eletrônica de apenados é uma medida de controle penal recente no
Brasil e está situada num contexto analítico amplo: o uso das novas tecnologias no sistema
prisional. Tal investimento representa o surgimento de novos parâmetros a moldar a forma
do Estado exercer o seu poder punitivista, justificado e estimulado a partir dos enormes
gastos estruturais necessários para manutenção da sistemática hodierna, apesar de
insuficientes para reverter os inúmeros problemas que rodeiam o ambiente do cárcere, a
exemplo da superlotação, sucateamento das estruturas físicas e o parco contingente de
funcionários.
Em face disto, em junho de 2010, foi promulgada a Lei 12.258, que altera o Código
Penal e a Lei de Execuções Penais, para prever a possibilidade de utilização de
equipamento de vigilância indireta em sede de medidas cautelares, para os casos de prisão
domiciliar, e em sede de pena privativa de liberdade, quando da liberação para saídas
temporárias dentro do regime semiaberto, o que corresponderia a uma visita de fim de
semana à família ou saídas diárias, desde que com finalidades de estudo e/ou trabalho,
devendo retornar no período noturno para a colônia agrícola ou industrial.
Acontece que é recorrente nos estados brasileiros a ausência de tais colônias –
estabelecimentos prisionais previstos no Código Penal (art. 33, §1º, b) para abrigar
apenados em regime semiaberto –, o que redefine, na prática, a progressividade das penas
privativas de liberdade. Modificando o paradigma da prisão, a monitoração eletrônica surge
como uma alternativa à ideia originária de cárcere, enquanto uma construção civil destinada
ao isolamento do criminoso, substituindo esse conceito pelo controle geográfico monitorado,
de modo a dispender menos recursos estatais.
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Até 2016, a determinação do uso de vigilância indireta no caso de falta de vagas no
regime semiaberto não possuía amparo legal. Entretanto, no Recurso Extraordinário
641.320/RS, o Supremo Tribunal Federal ratificou a referida prática, declarando não haver
inconstitucionalidade na aplicação da monitoração eletrônica em substituição ao regime
semiaberto, quando não houvesse vagas ou não fossem identificados estabelecimentos
adequados para seu cumprimento.
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Alagoas editou o Provimento 50/2016 que
autoriza o cabimento da monitoração eletrônica em sede de medida cautelar diversa da
prisão e quando da determinação da prisão domiciliar (art. 13º, I e II); regulamenta o uso da
tornozeleira eletrônica para condenados em regime domiciliar – nos termos dos artigos 117
e 146-B, IV, da Lei nº 7.210/1984 – e no regime semiaberto (art. 15º, I e II); bem como
poderá ser utilizado como medida protetiva de urgência em casos de pessoa acusada por
crime que envolva violência doméstica e familiar (art. 18).
Tomando como ponto de partida a problemática exposta, a pesquisa se propôs a
analisar a produção dos efeitos sociais do monitoramento eletrônico no recorte metodológico
dos monitorados apenados em cumprimento do regime semiaberto do estado de Alagoas,
investigando sua origem, utilização, finalidade e limites jurídicos diante das garantias
fundamentais das pessoas monitoradas, bem como das perspectivas dos sujeitos
envolvidos, a constar: Ministério Público, juízo de execução penal, gestores do sistema
prisional, representantes da empresa fornecedora dos equipamentos eletrônicos e os
indivíduos masculinos e femininos sob monitoração.
A EFICÁCIA SOCIAL DA LEI 12.258/10 SOB A PERPECTIVA DOS SUJEITOS
ENVOLVIDOS NO PROCEDIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA

No tocante à análise feita sobre a eficácia jurídica e social da norma instituidora do
uso de tecnologias na aplicação de pena monitorada, buscou-se a doutrina civilista do
Direito para apontar as definições dogmáticas sobre o assunto. Como bem elucida Marcos
Bernardes de Mello (2007), pelo viés da teoria do fato jurídico criada por Pontes de Miranda,
a eficácia jurídica ocorre quando um fato jurídico incide sobre o suporte fático da norma,
perpassando pelo plano da existência e da validade até produzir efeitos no mundo jurídico, o
que se traduziria para o caso em tela na efetiva aplicação do rastreamento geográfico de
condenados.
Com fulcro na promulgação da Lei 12.258/10 e na jurisprudência criminal não resta
dúvidas de que o monitoramento esteja produzindo os efeitos jurídicos pretendidos, uma vez
que em pleno funcionamento. Contudo, a problemática deste artigo está em abordar a
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efetividade da norma regulamentadora da monitoração, posto que a eficácia social seria a
concretização desse comando normativo no mundo dos fatos e a forma como é recebido no
seio social, ou seja, o cumprimento efetivo do Direito por parte de uma sociedade e o
reconhecimento deste ordenamento por parte da comunidade (WELSH, sem ano), de
maneira a completar o ciclo do ordenamento jurídico e da incidência normativa no plano
social.
Neste sentido, a pesquisa enveredou para um estudo de campo, o qual lançou mão
da metodologia empírica para averiguação com os sujeitos diretamente ligados ao exercício
do controle rastreado de apenados. Os números atualizados obtidos na Central de
Monitoramento Eletrônico de Presos informam que no mês de julho/2017, em Alagoas,
constam 743 homens monitorados e 75 mulheres monitoradas, totalizando 818 indivíduos.
Destes, 53% são condenados e 47% estão monitorados em razão de medida cautelar.
Ainda sobre o total de 818, tem-se que em 43% dos casos foi dado termo ao monitoramento
por razões de cumprimento total da medida, que 31% encontram-se foragidos (registrado
como “evasão”), outros 3% foram mortos durante a execução da medida e 23% destes
regrediram ao regime fechado por motivos de violação das regras do monitoramento, ao
serem pegos em flagrante no cometimento de novos delitos.
Apesar do satisfatório número de que 43% dos indivíduos monitorados cumprem
toda a medida, sendo ao fim liberados por ordem judicial, há ainda que se destacar a
relevância do número de insucessos obtidos. Entre foragidos e os que retornaram à prisão
após o uso da tornozeleira o somatório é de 54%, sem contar os 3% que foram mortos,
muitas vezes em decorrência do mundo do crime, durante o cumprimento do regime de
vigilância controlada, mas sem poder contar com a tutela mínima exigível do Estado. Tratase, portanto, de uma cifra significativa, já que mais da metade dos monitorados não
apresenta resultado satisfatório.
Após a coleta de dados, a fim de confrontá-los com as visões dos gestores do
sistema prisional, foi feita uma entrevista com o Supervisor do Centro de Monitoramento
Eletrônico de Presos – CMEP, órgão situado dentro do complexo penitenciário de MaceióAL. Este nos informou que sua equipe conta com 17 pessoas e explicou que sua atuação se
dá juntamente à empresa Synergye, contratada através de licitação para fornecer os
equipamentos eletrônicos necessários para a monitoração, além de custear sua
manutenção, bem como corresponsável pelas atividades de acompanhamento e fiscalização
dos indivíduos monitorados.
Conforme os dados por ele informados, o Estado gasta cerca de 340 reais por mês
com cada monitorado, número bastante reduzido em comparação ao montante gasto per
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capita com indivíduos reclusos nos presídios do estado, na média de dois mil reais/mês.
Tais cifras se mostram muito interessantes para uma nação que investe muito pouco no
cárcere, e que, como exemplo disso, quase não tem em seu território colônias agrícolas ou
industriais necessárias ao regime semiaberto, conforme prescreve o art. 33, §1º, b, do
Código Penal.
Conversando após com o Secretário Executivo de Gestão Interna do sistema
prisional alagoano, este informou que o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN,
órgão vinculado ao Ministério da Justiça, encabeçou a política de estímulo ao
monitoramento eletrônico, a tal ponto de não mais enviar recursos para investimento e
construção de instalações para o semiaberto, sendo esta, como chamou, uma “tendência
nacional”. Segundo o último Relatório emitido pelo DEPEN em 2015, intitulado
“Implementação da Política de Monitoração Eletrônica no Brasil”, há 16 estados da
Federação com sistema de monitoramento de apenados em pleno funcionamento –
inclusive o estado de Alagoas –, dois em fase de testes, seis com projeto de implementação
em andamento e um sem qualquer política de monitoração eletrônica.
O Secretário Executivo de Gestão Interna afirmou ter participado de todo o
procedimento de instalação do monitoramento eletrônico em Alagoas, no ano de 2014, e
disse enxergar o monitoramento como uma alternativa ao semiaberto bastante eficaz. Em
suas palavras, o monitoramento serviria como um “muro virtual” implicado ao sujeito em sua
própria casa, gerando menos custo ao Estado. Mencionou ainda a importância do
Provimento N.º 50/2016, que regulamenta a aplicação da monitoração eletrônica de pessoas
no âmbito da Justiça Criminal do Estado de Alagoas, servindo de guia para os juízes, no
intuito de padronizar as sentenças emitidas no estado em cada caso concreto.
Quanto aos apenados monitorados, buscou-se saber o impacto da tornozeleira
eletrônica em seu dia a dia. Os quatro entrevistados descreveram que são instruídos a
dispor de 3 horas por dia, todos os dias, para o carregamento da bateria do aparelho. O fio
tem em média 1,50m, podendo variar entre os modelos disponíveis. Informaram que
constantemente dão defeito, e que, conforme o procedimento, se percebido pelo indivíduo,
devem telefonar para a CMEP ou para a empresa Synergie a fim de lhes explicar o ocorrido
e agendar uma manutenção, ou se o defeito fica apenas demonstrado no sistema virtual, os
mesmos recebem o telefonema para procederem com a correção da falha. Tal recorrência
afeta principalmente os monitorados que trabalham, pois acabam tendo que faltar muitas
vezes o serviço no intuito de fazer os reparos necessários.
Em contato com o presidente da empresa paulistana fornecedora das tornozeleiras
eletrônicas, Synergye Tecnologia da Informação Ltda., este reconheceu as falhas do
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equipamento, mas defendeu que o sistema e os aparelhos são arquitetados para evitá-las e
que o maior problema existente decorre da falha de comunicação (envio de sinal) do
dispositivo com o da datacenter e a central de monitoramento. Mas enfatizou que a
Synergye já está homologando seu produto com tecnologia de comunicação 3G, de modo
que as tornozeleiras da Synergye darão um avanço na comunicação dos seus dispositivos.
Anteriormente, para qualquer falha apontada pelo sistema virtual, como não
indicasse se ocasionada por defeito ou por ruptura forçada do aparelho, o procedimento
adotado era o de mandar uma viatura policial atrás do indivíduo para prendê-lo com base na
Portaria n.º 26/2013, posteriormente substituída pelas Portaria n.º 04/2014 e Portaria n.º
02/2015, emitidas pela 16ª Vara Criminal da Capital. Entretanto, tal dispositivo foi
considerado ilegal e inconstitucional por Decisão prolatada nos autos do Processo Judicial
n.º 0720798-53.2013.8.02.0001, que passou a proibir qualquer tipo de prisão por
descarregamento, ruptura ou dano do aparelho de monitoração.
Para além dessas questões técnicas, foram ainda relatadas pelos monitorados as
discriminações que sofrem frequentemente nas ruas, quer seja por civis ou por policiais, que
se utilizam de abordagem mais agressiva quando percebem que o indivíduo é um apenado
monitorado. Para driblar essas situações vexatórias, os monitorados se veem tendo que
usar vestimentas longas de modo a encobrir a tornozeleira, numa tentativa de apagar o
estigma de criminoso que carregam na perna. No entanto, essa questão se torna um tanto
mais delicada quando se trata de mulheres monitoradas.
Para os detentos do sexo feminino, a distância entre teoria e prática é ainda maior.
As normas penais e sua execução foram estruturadas, assim como outras formas de
controle social, a partir do ponto de vista masculino, sendo as especificidades femininas
desconsideradas. Como bem explica Baratta:
Os modelos de sanção não foram criados para se empregar a mulheres,
mas sim a homens e isto representa um plus para a punição feminina.
Quanto a isto Baratta (2000) afirma: Quando, pois, a despeito de tudo, as
mulheres vêm a ser punidas com a detenção, as modalidades de
„tratamento‟ a elas reservadas, as destinações específicas da educação e
formação profissional da população feminina carcerária têm por fim
reproduzir e assegurar, no caso das proletárias, a sua dupla subordinação,
quer nas relações de gênero, quer nas relações de produção. (BARATTA,
2000,p.41)

O uso de um rastreador no tornozelo se torna uma tarefa ainda mais difícil para as
mulheres por conta do tipo de vestimenta que culturalmente são diferentes das masculinas.
Enquanto homens tendem a usar roupas mais folgadas e compridas, facilitando a
dissimulação do formato do aparelho, as mulheres encontram mais dificuldades em
escondê-lo, uma vez que as vestimentas femininas são comumente vinculadas à roupas
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mais justas e/ou curtas. Em face disto, a mulher monitorada se vê na condição difícil de
adaptar suas roupas à tal realidade.
Essa preocupação em esconder o aparelho existe por conta do preconceito social
existente em torno da tornozeleira, uma vez que esta é a representação do cárcere
carregado no corpo. A simbologia da punição cravada sobre o corpo do infrator nos remete
às penas de suplícios muito praticadas na Antiguidade, em que o Estado mostrava toda a
força do jus puniendi perante a sociedade.
Em entrevista com o juiz da Vara de Execuções Penais de Maceió, este declarou
que a priori viu o monitoramento com bons olhos, como “uma nova forma de desafogar o
sistema carcerário”. Entretanto, no decorrer do diálogo, o referido juiz teceu algumas críticas
ao uso do monitoramento eletrônico, e afirmou que só o faz pela falta de estabelecimento
adequado ao regime semiaberto, apesar do problema de não haver aparelhos suficientes
para os apenados que têm decretada a progressão do regime sob a devida vigilância
eletrônica.
Acompanhando as Audiências Admonitórias feitas pelo juiz de execução para a
progressão do regime prisional, constatou-se ser realizada coletivamente com vários
apenados ao mesmo tempo. A monitoração eletrônica era regra para todos os casos, sem
discriminação individual em razão de antecedentes ou bom/mau comportamento no regime
fechado. Em condições genéricas, era-lhes perguntado se concordavam com a monitoração
eletrônica, ao que prontamente todos acenavam positivamente com cabeça e se encerrava
a audiência. Não havia o cuidado com o princípio da individualização da pena,
constitucionalmente assegurado (Art. 5º, XLVI da CF), não há individualização da pena em
uma audiência multitudinária e com condições genéricas aplicadas a todos, dentre elas a
monitoração eletrônica.
O fato dos apenados aceitarem as tornozeleira não necessariamente se demonstra
ser um aspecto positivo. Em entrevista com os monitorados foi identificado em praticamente
todos os relatos que para sair do presídio eles aceitariam qualquer condição, mas que
depois de um tempo a tornozeleira se tornava a sua mácula, representando sua exclusão na
sociedade e uma restrição de liberdade muitas vezes pior psicologicamente. Sem contar
que, dentro do corte de gênero, as mulheres monitoradas entrevistadas afirmaram sentir
uma maior rejeição social, posto que, em suas opiniões, “eles [os homens] já seriam
esperados, mas as mulheres com o equipamento ainda causavam um espanto”.

CONCLUSÕES
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Trabalhando em cima de todas as discussões anteriormente travadas e das
informações obtidas, constata-se uma mudança de paradigmas em face da cultura
punitivista, por meio da política criminal de incentivo ao uso de tecnologias eletrônicas na
execução da pena. É evidente que o uso de tais tecnologias se dá num momento em que
está claro que o sistema prisional, caracterizado pelo isolamento físico do criminoso em
penitenciárias, está falido.
Diante desse quadro, o discurso oficial dos gestores em defesa do monitoramento
via GPS é de que este se apresenta como satisfatória alternativa ao regime semiaberto,
uma vez que evitaria o gasto com a construção das colônias agrícolas e industriais para seu
cumprimento, e deixaria de gastar com a manutenção de um apenado na prisão
(alimentação, produtos de higiene, infraestrutura das penitenciárias etc). Nessa conjuntura,
o Estado assume suas falhas em exercer a tutela dos reeducandos, ao passo em que regido
por seus interesses econômicos, e não ressocializatórios, opta por exercer seu poder
punitivo virtualmente.
Na prática, isso implica na expansão dos muros do cárcere. A prisão, que
comumente é reconhecida como um prédio afastado para isolamento de indivíduos
condenados pelo cometimento de um crime, passa a ser ressignificada, ampliando seus
limites físicos e se estendendo por toda margem dos laços sociais que envolvem o
indivíduo, acompanhando-o aonde ele for.
Para isso, a tornozeleira eletrônica é instrumento emblemático já que se torna a
imagem da presença e vigilância constante do Estado, simbolizando o poderio do Estado
cravado no corpo daquele indivíduo, condenado não somente à pena em regime semiaberto
que está cumprindo, como também condenado a carregar no próprio corpo a expiação de
seu crime, de modo a remontar às sociedades antigas do “olho por olho, dente por dente”,
em que os castigos corporais e as penas vexatórias se faziam a regra.
O desenvolvimento dessa nova forma de controle penal revela as características
profundamente conservadoras e punitivistas da sociedade brasileira, promovendo a dupla
estigmatização da figura do criminoso, que não bastando ser um condenado egresso do
cárcere, traz consigo a memória dele para que este não volte a cometer crimes, e para que
a sociedade vendo sua punição se sinta segura e não venha a delinquir. Tais acepções vão
ao encontro da Teoria Retributiva da Pena, a qual na prática nunca demonstrou conseguir o
resultado de reduzir o contingente populacional carcerário. Tendo seguido essa regra, vê-se
que no Brasil o número de presos aumenta a cada ano, e em iguais proporções, a violência.
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Importante ainda ressaltar o fato de que cumprir a pena em prisão domiciliar
monitorada promove sim o retorno ao convívio social familiar, e que os entrevistados
afirmaram preferir isso a estar no presídio, mas reconheceram também ser muitas vezes um
transtorno à família que acaba por sofrer conjuntamente o peso da pena. Cito aqui o
exemplo, relatado no âmbito das entrevistas, das frequentes ligações da CMEP ou da
Synergye – até mesmo de madrugada – quando do não reconhecimento geográfico no
sistema, sendo muitas vezes falhas no GPS do equipamento.
Até

a

decisão

prolatada

nos

autos

do Processo

Judicial

n.º

0720798-

53.2013.8.02.0001, mencionada anteriormente, eram rotineiras as visitas policiais nos lares
dos monitorados gerando grande coação e constrangimento à toda a família. Tais ações
acabam/acabavam por caracterizar flagrante atentado contra o Princípio Constitucional da
Intranscendência da pena, prescrito no art. 5º, inciso XLV da Constituição Federal, o qual
prescreve que nenhuma pena passará da pessoa do condenado.
É importante destacar essa atmosfera criada em torno de um dispositivo que afeta
não só a vida do condenado como de quem está em seu redor. Em um dos relatos
descreveu-se a sensação de viver sob vigilância 24h por dia, e sempre com medo da
retaliação pública na rua, como terror psicológico, e foi além, ao afirmar que estar preso
dentro de casa, onde se tem a chave da porta ao alcance, onde vê os familiares exercendo
o direito de ir e vir sem poder acompanhá-los, resulta num quadro de frustração talvez maior
do que no próprio cárcere.
Diante desse cenário, alguns optam por fugir, como demonstra as estatísticas,
outros, em quantidade ainda significativa, conseguem suportar até o fim, mas nada indica
que, em contraponto à Teoria Preventiva Negativa, estes mesmos indivíduos não voltem a
delinquir ou até que não o façam durante o próprio monitoramento. Entendendo a eficácia
social como a concretização do comando normativo no mundo dos fatos, de modo a causar
algum efeito favorável ao bem-estar social, não se pode concluir esta pesquisa pela
efetividade da Lei 12.258/10 sem levar em conta a violação de direitos fundamentais dos
sujeitos apenados, estendida a seus familiares, e o regresso da medida que remonta às
formas arcaicas de punição.
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Resumo
A medida de segurança foi instaurada a partir do entendimento de que o caráter
retributivo da pena não cabe nos casos de pessoas consideradas inimputáveis. Tendo a
periculosidade por fundamento, foi criada como um modo especial de proteção de um
público que, ao cometer delito, é considerado inteiramente incapaz de compreender sua
ilicitude ou de determinar-se de acordo com esta compreensão. Ao aproximar direito
penal e psiquiatria, produz um terceiro discurso que constrói formas violentas de
intervenção sobre as pessoas em sofrimento mental autoras de delito. Por estes
argumentos, se consolidou um sistema que estigmatiza esta população, duplamente
marcada pelo crime que cometeu e pelo diagnóstico que lhe foi atribuído. Após 16 anos
da aprovação da Lei nº 10.216/2001, este sistema continua não considerando a
responsabilização deste público, lhes destinando como tratamento, em regra, a
internação em Estabelecimentos de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, instituições em
sua maioria ligadas à Administração Penitenciária. Frente às violações de direitos
humanos e ao abandono destas pessoas por parte do Estado e da sociedade, este artigo
objetiva analisar o encontro entre direito penal e psiquiatria no sistema de determinação
das medidas de segurança, a partir da crítica ao fundamento da periculosidade. Para
isso, propõe análise do estado da arte dessa questão no Brasil, a partir de dados de
pesquisas atuais, de pareceres e normas referentes ao tema.
Palavras-chave: Periculosidade. Saúde Mental. Medida de segurança.
Considerações iniciais
A medida de segurança foi instaurada na legislação brasileira, em caráter
diferencial da pena, pela Reforma da Parte Geral de 1984 feita sobre o Código Penal de
1940 (CP/40), passando a ser uma medida de contenção destinada às pessoas em
sofrimento mental autoras de delito. O entendimento de que o caráter retributivo da pena
não cabe nos casos de pessoas consideradas inimputáveis embasou o surgimento deste
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instituto jurídico, como um modo especial de proteção de um público que, ao cometer
delito, é considerado inteiramente incapaz de compreender a ilicitude do ato ou de
determinar-se de acordo com esta compreensão, conforme estabelece o artigo 26 do
Código Penal brasileiro (CP/40).
Tendo por pressuposto a inimputabilidade psíquica e, por fundamento, a
periculosidade, a medida de segurança representa a aproximação entre duas formas de
saber poder, o direito penal e a psiquiatria (FOUCAULT, 2010). Ao produzir um terceiro
discurso, este entrelaçamento constrói formas violentas de intervenção sobre as pessoas
em sofrimento mental autoras de delito, consideradas “anormais”. Por estes argumentos,
se consolidou um sistema de execução e cumprimento de medidas de segurança que
estigmatiza esta população, duplamente marcada pelo crime que cometeu e pelo
diagnóstico que lhe foi atribuído.
A atuação de movimentos antimanicomiais, das/os3 profissionais, familiares e
usuárias/os dos serviços de saúde mental que pautaram as diretrizes da Reforma
Psiquiátrica culminou na Lei nº 10.216/2001. Desta luta, a compreensão do cuidado das
pessoas em sofrimento mental foi alterada e o tratamento passou a incluir serviços de
saúde mental abertos e inseridos na comunidade, em substituição ao modelo manicomial.
Esta reformulação da assistência em saúde mental determinou também a implementação
de políticas públicas para desinstitucionalização dessas pessoas, em respeito a seus
direitos, autonomia e protagonismo.
Ainda que tenham ocorrido avanços no âmbito da atenção à saúde mental no
Brasil, como o fechamento de leitos psiquiátricos e o aumento do número de serviços
territoriais e comunitários para acolhimento, através da ampliação da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS) e de outros Programas e estratégias para a garantia de direitos das
pessoas em sofrimento mental (SILVA, 2015), as diretrizes da Reforma Psiquiátrica não
alcançaram a maior parte da população em sofrimento mental autora de delito, tendo em
vista o duplo estigma sobre ela e a dimensão dos sistemas manicomial e carcerário.
Após 16 anos da aprovação da Lei nº 10.216/2001, o sistema de determinação
das medidas de segurança continua não considerando a responsabilização das pessoas
em sofrimento mental autoras de delito, lhes destinando como tratamento, em regra, a
internação em Estabelecimentos de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (ECTPs), com
base no fundamento da periculosidade.
Frente à invisibilidade da realidade de violação de direitos humanos das pessoas
em sofrimento mental autoras de delito internadas em ECTPs e ao seu abandono por
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parte do Estado e da sociedade, este trabalho objetiva analisar as consequências do
encontro entre o direito penal e a psiquiatria no sistema de determinação das medidas de
segurança, a partir da crítica ao fundamento da periculosidade. Para isso, se volta para o
questionamento da noção de indivíduo perigoso, culminando na análise do estado da arte
dessa questão no Brasil, a partir de dados de pesquisas atuais, de pareceres e normas
referentes ao sistema em questão.
1. Aproximações entre direito penal e psiquiatria
O surgimento do discurso psiquiátrico no século XIX é abordado por Foucault
numa série de trabalhos, em especial numa conferência em Toronto no ano de 1977
(2004). Nesta obra, ele retoma o contexto no qual a nova disciplina busca ser
reconhecida enquanto saber, ao tempo em que o direito é formulado em torno da pessoa
considerada criminosa.
Ao direito, neste período, não bastava mais limitar-se ao crime e à sua punição.
Ele passa a ser orientado pela busca por respostas quanto aos motivos de se punir, a
partir da compreensão da natureza daquela pessoa tida como desviante. É neste
contexto que a psiquiatria inventa o conceito de “crime louco” (BARROS-BRISSET, 2011,
p. 38). Recepcionado por juristas com o intuito de justificar a necessidade de punição,
este conceito passa a representar o ponto de partida da ideia de indivíduo perigoso,
dando início à parceria entre psiquiatria e direito na gestação da noção de periculosidade
(FOUCAULT, 2004).
Ao analisar a emergência de técnicas de normalização ligadas ao direito penal e à
psiquiatria nas aulas ministradas no Collège de France em 1975, Foucault (2010) admite
que, através da sociedade moderna, este entrelaçamento produziu um terceiro tipo de
discurso autônomo, que se consolidou em diferentes instituições, como a médica e a
judiciária. Este novo saber poder, na análise de Weigert (2015), se configura de modo
mais violento do que as práticas psiquiátricas ou judiciárias realizadas separadamente.
No entanto, as tecnologias de normalização atreladas a ele não seriam apenas
consequência do encontro entre direito penal e psiquiatria. Elas se estendem sobre a
sociedade e produzem suas próprias regras, conformando este terceiro discurso no qual
o laudo psiquiátrico representa “o grande símbolo da união entre ambos os saberes”
(WEIGERT, 2015, p. 18).
Com a análise de relatórios de exames produzidos por psiquiatras franceses em
1955, Foucault (2010) aborda as características desse gênero de discurso. Direta ou
indiretamente, estes exames psiquiátricos estabelecem decisões referentes à liberdade
das pessoas, “são discursos que tem, no limite, um poder de vida e de morte”

(FOUCAULT, 2010, p. 7). Para ele, este poder se dá por funcionarem enquanto discursos
de produção da verdade, por adotarem métodos que intencionam corroborar com esta
cientificidade, por serem produzidos por pessoas a priori qualificadas, no âmbito de
instituições científicas.
Com o regime de produção da verdade tida por universal na qual, a partir do
século XVIII, a justiça penal francesa passa a se utilizar e a se submeter, os relatórios
produzidos pela polícia e por peritos no Sistema de Justiça francês daquele período
assumem privilégios em função dos sujeitos que os enunciam, e desse modo,
“comportam presunções estatutárias de verdade” (FOUCAULT, 2010, p. 11). Sobre esta
relação entre verdade e justiça e sua aproximação com o discurso médico, Foucault
(2010, p. 11) irá acrescentar que
no ponto em que se encontram o tribunal e o cientista, onde se
cruzam a instituição judiciária e o saber médico ou científico em
geral, nesse ponto são formulados enunciados que possuem o
estatuto de discursos verdadeiros, que detém efeitos judiciários
consideráveis e que tem, no entanto, a curiosa propriedade de ser
alheios a todas as regras, mesmo as mais elementares, de
formação de um discurso científico; de ser alheios também às
regras do direito e de ser, no sentido estrito, [...] grotescos.
Este aspecto grotesco por ele abordado não só se apresenta historicamente no
funcionamento das sociedades, conferindo status de verdade e cientificidade aos
enunciados jurídicos e médicos, como é inerente à burocracia e aos mecanismos de
poder. São discursos expressos cotidianamente nas instituições ligadas a estas áreas,
através de perícias e laudos psiquiátricos.
A respeito dos exames psiquiátricos, Foucault (2010) aborda como foi
estabelecida sua relação com questões que estão para além do delito cometido. Estes
exames passam a tratar de fatores que são da ordem do comportamento das pessoas,
de suas formas de vida, mas que aparecem nos discursos de peritos psiquiatras como
sendo a causa do delito, sua origem e motivação. É sobre este aspecto que
determinadas expressões presentes nos exames psiquiátricos repetem tautologicamente
o delito cometido como estratégia para atribuí-lo à pessoa de modo individual, como traço
de sua personalidade, como “uma irregularidade em relação a certo número de regras
que podem ser fisiológicas, psicológicas, morais, etc”, para, então, justificar sua punição
(FOUCAULT, 2010, p. 15).
Desse modo, os exames psiquiátricos têm a função de legitimar o poder de
punição e subsidiar a ação do Poder Judiciário, a partir do discurso científico
fundamentado em técnicas que assujeitam e segregam as pessoas autoras de delitos.

Para isso, ele age no sentido de dobrar a infração, estendendo-a para aspectos
individuais da pessoa que a comete, mas também duplicando esta pessoa, aproximandoa do crime a partir do resgate de fatos de sua vida, construindo assim a figura do
chamado “delinquente” (FOUCAULT, 2010, p. 17).
Esta linguagem que busca aproximar a pessoa ao crime e à doença não irá
responder à questão da responsabilidade. De outro modo, ao estabelecer um espaço
para a não compreensão da antijuridicidade do fato, passa-se da punição para a ideia da
cura da pessoa considerada perigosa, “passa-se da punição do culpado à higienização
mental da sociedade” (VENTURINI, 2013, p. 239). Deste modo, esta “personalidade
juridicamente indiscernível” se tornará objeto para correção a partir de tecnologias de
normalização (FOUCAULT, 2010, p. 19):
Passou-se do problema jurídico da atribuição de responsabilidade
a outro problema. O individuo é perigoso? É sensível à sanção
penal? É curável e readaptável? Em outras palavras, a sanção
penal deverá ter doravante por objeto, não um sujeito de direito
tido como responsável, mas um elemento correlativo de uma
técnica que consiste em pôr de lado os indivíduos perigosos, em
cuidar dos que são sensíveis à sanção penal, para curá-los ou
readaptá-los. Em outras palavras, é uma técnica de normalização
que doravante terá de se ocupar do indivíduo delinquente. Foi
essa substituição do indivíduo juridicamente responsável pelo
elemento correlativo de uma técnica de normalização, foi essa
transformação que o exame psiquiátrico, entre vários outros
procedimentos, conseguiu constituir. (FOUCAULT, 2010, pp. 22 e
23).
A partir de então, um conjunto de instituições e de normas é criado, direcionado
para esta pessoa considerada perigosa ou “anormal”. É ainda no século XVII que surgem
os Hospitais Gerais, consolidados no decorrer no século XVIII com o sobressalto da obra
de Philippe Pinel. Como diretor da primeira instituição hospitalar, ele atribuiu a ideia de
que os chamados “alienados sofreriam de um déficit moral intrínseco, donde é correto
presumir, no horizonte desta doença, a violência, a crueldade, a maldade. Eles não são
responsáveis, não são delinquentes, e sim doentes.” (BARROS-BRISSET, 2011, p. 44).
Foucault (2004) atribui ao trabalho de Pinel a relação entre loucura e perigo, na
medida em que este último repensa o conceito de alienação mental, lhe conferindo a tese
do déficit moral. Com a obra pineliana4, a loucura passa a ser vista como violenta e que,
por isso, prescinde de um tratamento específico: o tratamento moral. Contudo, a
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intervenção da psiquiatria no direito penal principiou com a criação do diagnóstico do
chamado crime louco, anteriormente nomeado por monomania homicida: “E por meio
dessa patologia do monstruoso, forjada por Esquirol, nasce a psiquiatria criminal, que
convencerá, finalmente, o direito penal a aderir à concepção patológica do crime” (SILVA,
2015, p. 75).
Os Hospitais Gerais tornaram-se instituições de segregação e isolamento de
determinados grupos sociais sob o argumento da necessidade de tratamento. No
entanto, seu intuito era possibilitar que a classe médica pudesse observar e classificar as
doenças, para que fosse produzido um saber a semelhança do modelo das ciências
naturais. Este processo de “medicalização do hospital” (AMARANTE, 2007, p. 25)
representou a vinculação da medicina às instituições hospitalares, para a produção de
um saber e de uma prática marcados pela tecnologia da disciplina (YASUI, 2010).
Neste percurso, a medicina hospitalar é atrelada à disciplinarização do espaço
hospitalar. Nestas instituições, a tecnologia da disciplina distribui e classifica as pessoas
para que sobre elas possam ser exercidos controle e vigilância, e para que seja
construído um saber que represente a verdade, que seja incontestável e positivo
(AMARANTE, 2015; YASUI, 2010). Desse modo, logo após a fundação dos Hospitais
Gerais e diante de exigências de profissionais e da necessidade de controle e disciplina,
se passou a reservar pavilhões nestas instituições para a reclusão das pessoas
consideradas loucas (SILVA, 2015).
Neste modelo biomédico, a doença prevalece sobre as pessoas, que não são
consideradas no processo de investigação, passando assim ao modelo psiquiátrico
pautado na hospitalização e no controle social das pessoas tidas como perigosas. Neste
sentido, acrescenta Silva (2015, p. 54):
As prisões, os hospitais psiquiátricos, os manicômios judiciários,
suas derivações e simulacros, bem como os saberes que os
sustentam como práticas legítimas e resolutivas fazem-se
amparados nessa perspectiva. São, por excelência, os aparatos
para se lidar com todo tipo de desordem, imprevisibilidades e
ameaças a esse regime. Afirmam e reafirmam cotidianamente a
necessidade de afastar do convívio os incapazes de manteremse submissos à ordem, os que se insurgem contra os
assujeitamentos e colocam em questão a suposta natural
ordenação e paz do mundo.
A noção de indivíduo perigoso corrobora com a construção de categorias e
conceitos jurídicos e médicos que possibilitam a aproximação destas áreas e que
culmina, a partir do século XIX, neste sistema duplo centrado no exame psiquiátrico. Com
estas formas de saber poder imbricadas, a sociedade assume este discurso de medo e

estas práticas de exclusão, corroborando com a “institucionalização do repressivo e do
punitivo” como resposta ao que é considerado “perigoso” (FOUCAULT, 2010, p. 29).
No âmbito do direito penal, a Escola Positiva e seus expoentes representam a
guinada desta perspectiva, ao produzir a compreensão do delito a partir do “complexo
das causas na totalidade biológica e psicológica do indivíduo, e na totalidade social que
determina a vida do indivíduo.” (BARATTA, 2002, P.38). Cesare Lombroso, e em seguida
Garófalo e Ferri irão compor tal Escola e conceber esta concepção determinista para
explicar a chamada criminalidade, com base no fundamento sobre o autor do crime, sua
personalidade e classificação.
Neste percurso, a pena não mais estará restrita à repressão. Sobre ela será
referenciado caráter curativo e de reeducação, no sentido de prevenir novos delitos com
base no fundamento da periculosidade (BARATTA, 2002). Sobre este conceito, a defesa
social e a prevenção, é produzida uma nova forma de lidar com as pessoas consideradas
perigosas: a pessoa louca criminosa é afastada da sociedade por representar o que há
de mais perigoso nela. De tal modo, a imputabilidade penal será definida de acordo com
o grau de perigo desta pessoa autora do delito (CORREIA, 2007).
No entrelaçar entre psiquiatria e direito penal, o exame psiquiátrico torna-se o
instrumento para detectar o chamado crime louco, a loucura “restrita ao ato do crime”,
para prever, assim, a predisposição das pessoas aos delitos antes de realizarem-nos, e
não a partir dos fatos concretos (SILVA, 2015, p. 76). O exame psiquiátrico demarca,
portanto, a dicotomia entre o que é considerado normal, responsável e passível de ser
punido, e o que é tido por patológico, que necessita de tratamento (SILVA, 2015, p. 75):
Se é louco, não pode ser culpado, nem penalizado, mas tratado
nas condições descritas por Pinel. É nesse continuum médicojudiciário, nessa dupla qualificação prática discursiva, que tem o
exame como instrumento intermediário e essencial, que surge a
noção de “perversidade” e de “perigo”, duas noções que Foucault
(2001) chamou de “categorias elementares da moralidade” e que
terão uma série de instituições com funções terapêuticaspunitivas a serem fundadas em seu entorno.
Esta noção de periculosidade repercute na estigmatização das pessoas tidas
como loucas; na suspeita constante diante de seus comportamentos; e na distinção da
categoria das/os anormais. De tal modo, passa a exigir instituição e instituto jurídico
específicos para estas pessoas, que possam lhes acolher e agir no âmbito da prevenção
(SILVA, 2015).
Sob esta perspectiva funcionam os chamados manicômios judiciários. Criados na
Europa na segunda metade do século XIX, a partir da fusão do hospital psiquiátrico com

a prisão, funcionam como estruturas “para castigar as formas mais graves de não
adaptação às regras sociais” (CORREIA, 2007, p. 35). Estes espaços híbridos logo
demonstraram condições ineficazes e inadequadas para as necessidades terapêuticas
que pretendiam atender (CORREIA, 2007), no entanto, permanecem em funcionamento
em diversos países. No Brasil, com o nome de Estabelecimentos de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico (ECTPs).
Adiante,

será

abordada

a

inadequação

destas

instituições

manicomiais

carcerárias e de seus fundamentos, com particular atenção aos laudos de cessação de
periculosidade, exames que substanciam a decisão judicial sobre a manutenção ou a
revogação da medida de segurança.
2. A periculosidade como fundamento das medidas de segurança
O entrelaçamento entre direito penal e psiquiatria na disputa pela gestão das
pessoas consideradas criminosas produziu um discurso que, até os dias atuais, não
encontra barreiras na intervenção sobre os corpos da população em sofrimento mental
autora de delito (CARVALHO, WEIGERT, 2013). Ao medicalizar a noção de crime e
relacionar a periculosidade à existência de “doença mental”, a psiquiatria age no
reaparelhamento do Poder Judiciário, união que passa a se legitimar como estratégia de
poder hegemônica (RAUTER, 2003; ZAFFARONI, 2011).
Os chamados manicômios judiciários são instituições orientadas nesta perspectiva
e que servem à aproximação entre direito penal e psiquiatria. Mais que isso, são
estruturas que legitimam a interferência da psiquiatria na esfera penal. Na medida em
que a psiquiatria formula o discurso da necessidade de um lugar específico para as
pessoas consideradas loucas e “delinquentes”, elas são afastadas sob o manto da
presunção da periculosidade (CORREIA, 2007).
O positivismo criminológico é responsável pela concepção do tratamento
psiquiátrico direcionado para as pessoas autoras de delitos, pautado na ideia da
periculosidade:
a grande noção da criminologia e da penalidade em fins do século
XIX foi a escandalosa noção, em termos de teoria penal, de
periculosidade. A noção de periculosidade significa que o
indivíduo deve ser considerado pela sociedade ao nível de suas
virtualidades e não ao nível de seus atos; não ao nível das
infrações efetivas a uma lei efetiva, mas das virtualidades de
comportamento que elas representam. (FOUCAULT, 2003, p. 85).
Com a promessa de uma ciência jurídica penal que conhecesse o crime e as
formas de combatê-lo, a criminologia propôs um modelo de tratamento em torno da

personalidade deste público, a partir do estudo de suas trajetórias sociais e de suas
particularidades subjetivas (CORREIA et al, 2016). Como representação da hegemonia
da já mencionada Escola Positiva do Direito Penal e dos estudos do médico e professor
Cesare Lombroso5, os manicômios judiciários são criados para responder à demanda por
defesa social (CORREIA, 2007).
Para a Escola Positiva do Direito Penal, diferente da compreensão do Direito
Penal Clássico, o crime é associado a sintomas da personalidade concebida como
anormal. A pessoa autora do delito passa a ser tida como doente, que deve, portanto, ser
tratada, e não submetida a pena (SILVA, 2015). Diante desta concepção do fenômeno do
delito “como um dado ontológico preconstituído à reação social e ao direito penal”
(BARATTA, 2002, p. 40), loucura e delinquência passam a ser vistas como expressão
uma da outra.
Lombroso e sua teoria referente à noção de “homem delinquente”, junto a outros
teóricos, passam a fundamentar os ditames da sociedade disciplinar. Seus postulados,
influenciados pela psiquiatria e pela ideia de loucura moral, referenciam a concepção de
que há uma pré-determinação para o crime, haveria, portanto, um “criminoso nato”
(CORREIA, 2007, p. 46). Ao se voltar para esta proposta positivista, Mattos (2006, p.96)
observa:
O modelo positivista de então – teria ele sido mudado mesmo? –
propunha a seguinte equação: o criminoso nato, louco moral,
degenerado, não pode ser responsabilizado penalmente, mas
tratado pela sciencia. Como não havia cura possível para a
loucura moral, a defesa social exigiria a segregação manicomial
ad aeternum. (MATTOS, 2006, p. 96).
O discurso do positivismo criminológico produziu efeitos sobre a atuação do
Estado e ainda repercute na atenção dada às pessoas em sofrimento mental autoras de
delito, culminando no reaparelhamento do Poder Judiciário e na ampliação de
dispositivos de controle sobre este público (RAUTER, 2003). Neste contexto, a psiquiatria
complementa a ação repressiva estatal, ao fornecer técnicas que justifiquem a
segregação e a repressão (CORREIA et al, 2016).
No Brasil, os manicômios judiciários foram criados a partir do século XX diante da
provocação de receber pessoas que representavam “um obstáculo para a medicalização
completa do asilo, por exigirem práticas violentas e repressivas” (CORREIA, 2007, p. 39).
5

Acrescenta Barros-Brisset (2011, p. 46) “De Pinel a Lombroso, passaram-se cem anos, e a exceção dos
dementes foi se tornando a regra de todos os delinquentes, e o que não mudará nesse discurso [...] é a
ideia pineliana de um déficit moral intrínseco na loucura, o que faz dos loucos indivíduos intrinsecamente
perigosos.”.

Esta necessidade de construir uma nova instituição com objetivo diferente dos hospitais e
das prisões, mas com a ambiguidade de estar entre estas duas estruturas, marca o
surgimento dos manicômios judiciários. A primeira destas instituições do Brasil e da
América Latina foi inaugurada no Rio de Janeiro em 1921 (CORREIA, 2007). Sobre este
episódio, aborda Carrara (1998, p. 194):
Sob aplausos, os discursos consonantes de médicos, juristas,
policiais e administradores anunciavam muito mais que o
surgimento de mais uma outra instituição pública. Anunciavam,
primordialmente, a emergência de uma forma inteiramente nova
de intervenção social, mais flexível, mais globalizante, mais
autoritária. Coroava-se então um processo muito mais amplo que,
atingindo as práticas jurídico-penais como um todo, fez com que
nossos tribunais, como bem apontou Foucault, passassem, a
partir de finais do século XIX, a não julgar mais atos criminosos,
mas a própria alma do criminoso (FOUCAULT, 1977).
Desde seu surgimento, a assistência prestada nessas instituições manicomiais
carcerárias é orientada no sentido de afastar as pessoas em sofrimento mental autoras
de delito da sociedade, com o intuito de prevenir novos crimes, preservar os bens das
demais pessoas e garantir sua segurança (CORREIA, 2007). Esta segregação implica
diretamente no desrespeito aos direitos deste público, na medida em que o fundamento
da periculosidade é projetado em suas vidas, classificando-as e reduzindo-as enquanto
pessoas perigosas.
Esta noção de periculosidade, legitimada pela psiquiatria de inspiração positivista,
já aparece no Código Penal de 1890, em seu artigo 29, como medida preventiva
(PIERANGELI, 2001)6. Influenciado pela Escola Penal Positiva fundada por Lombroso,
este Código já admitia que as pessoas consideradas loucas e criminosas fossem
irresponsáveis no âmbito penal, consideradas inimputáveis (SILVA, 2015). Neste sentido,
o diagnóstico sobre a periculosidade, de competência da psiquiatria, se torna elemento
do sistema penal brasileiro moderno, que “passa a servir-se do embasamento científico
da medicina mental para determinar a periculosidade através do exame psiquiátrico”
(CORREIA, 2007, p. 47). E os hospícios de alienados, presentes no artigo 20 deste
Código, são designados como local específico para estas pessoas.
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O Código Criminal do Império do Brazil, de 1830 foi o primeiro a tratar das pessoas consideradas loucas
que cometeram crimes. No entanto, ele seguia o que ditava a Escola Clássica do Direito Penal e, ainda que
tenha estabelecido tratamento diferenciado a este público, de acordo com sua condição social, não
existiam instituições a ele destinadas. A critério do magistrado, que não estava vinculado a nenhum outro
profissional, tampouco a regras para fundamentar sua decisão, estas pessoas eram recolhidas às Casas de
Correção, antecedentes aos manicômios judiciários (CORREIA, 2007; PIERANGELI, 2001).

A Consolidação das Leis Penais, Decreto n° 22.213 de 1932, manteve a redação
referente às pessoas em sofrimento mental autoras de delito, com apenas uma alteração
no que se refere à irresponsabilidade penal (CORREIA, 2007). Em substituição ao termo
anterior “privação”, estabeleceu, em seu artigo 27, § 4º, que não serão considerados
criminosos aqueles que “se acharem em estado de completa perturbação dos sentidos e
de inteligência no ato de cometer o crime” (PIERANGELI, 2001, p. 331).
Com influência da Escola Antropológica de Cesare Lombroso a partir da
legislação penal italiana, o Código Penal brasileiro de 1940 (CP/40) determina a isenção
da pena às pessoas consideradas inimputáveis e cria a medida de segurança num
sistema chamado por duplo binário7. Sobre este instituto jurídico:
O nó entre defesa social e periculosidade criminal normatiza a
parceria direito-psiquiatria, criando uma nova tecnologia de
controle desses casos: a medida de segurança - uma precaução
ao estado perigoso do indivíduo portador do déficit moral. Sua
internação é por tempo indeterminado e é assim até os dias de
hoje. (BARROS-BRISSET, 2011, p. 47).
Com base no fundamento da periculosidade e no critério biopsicológico, o CP/40
estabeleceu que a isenção da pena caberia nos casos nos quais a “doença mental” retire
a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato, sendo ela causa de exclusão da
culpabilidade. A periculosidade foi assumida como característica de determinados grupos
tidos como delinquentes, dentre eles as pessoas em sofrimento mental (CORREIA,
2007), cabendo aos psiquiatras a averiguação da “capacidade de entender e querer do
sujeito acusado, relativos ao momento do delito” (SILVA, 2015, p. 84), de acordo com o
que estabelece a Lei de Execução Penal (LEP).8
Há que se destacar que a reforma da legislação penal ocorrida em 1984 adotou o
sistema vicariante em substituição ao duplo binário, preconizando assim a substituição da
pena por medida de segurança (CORREIA, 2007). No entanto, seu caráter indeterminado
e a ideia da presunção de periculosidade foram mantidos (SILVA, 2015).
O tratamento penal dado a questões referentes à saúde mental, que permanece
na legislação brasileira, tem por pressuposto a inimputabilidade, isenção da pena para a
pessoa que, no momento do delito, não era totalmente capaz de perceber sua
antijuridicidade, e por fundamento a noção de periculosidade, “potência delitiva que a
7

Este sistema estabelecia dois modos de reação penal, a aplicação da pena e da medida de segurança,
sendo esta última complemento da primeira (CORREIA, 2007).
8
Em seus artigos 175 a 177 a LEP trata da cessação da periculosidade. Dentre outras questões, ela
estabelece que o juiz tem a obrigação de verificar a persistência ou cessação da periculosidade quando
expirar o período mínimo estabelecido para a aplicação da medida de segurança, bem como a qualquer
outro momento.

qualquer momento pode se concretizar em um ato lesivo” (CARVALHO, 2013, p. 502).
Neste sentido, acrescenta Venturini (2013, p. 242):
Na prática, porém, o que acontece é que o doente mental que
cometeu um crime se torna sinônimo de periculosidade social. A
partir desse silogismo, que une a incapacidade de entender com a
periculosidade social, nega-se ao louco a condição de sujeito
dotado de direitos, passando-se a tratá-lo como um ser
necessitado de domesticação e segregação. Eufemisticamente,
esse processo é chamado “inclusão terapêutica”. Nesse caso, a
etiqueta de periculosidade desempenha um duplo papel: atrai a
necessidade de “tratamento”, mediante a imposição do
diagnóstico de “enfermidade mental”, e, ao mesmo tempo,
contempla a necessidade de uma sanção penal, mediante a
exclusão. O conúbio entre direito e psiquiatria, como
historicamente estruturado, acabou por criar uma zona de sombra
no âmbito do direito.
Em decorrência da Reforma Penal de 1984, o direito brasileiro admite duas
modalidades de medida de segurança: o tratamento ambulatorial e a internação em
Estabelecimentos de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (ECTPs), que são os Hospitais
de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTPs) e as Alas de Tratamento Psiquiátrico
(ATPs), estas localizadas em presídios ou penitenciárias.
Em seu artigo 97, o CP/40 estabelece apenas limitação temporal mínima para a
medida de segurança, em suas duas modalidades, e condiciona a desinternação ao
laudo de cessação de periculosidade. De tal modo, ainda consta na legislação penal (art.
97, § 3º) que a liberação ou desinternação será sempre condicional, podendo ser
restabelecida a situação de internação em ECTPs se a pessoa, “antes do decurso de 1
(um) ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade.”
Reside no embasamento da periculosidade um dos principais problemas do
instituto jurídico da medida de segurança, o juízo de probabilidade de reiteração criminal
(LEBRE, 2009), ou, o que chama Rauter (1997, p. 71, apud SILVA, 2015, p. 87) por
“futurologia pseudocientífica”. Para Mattos (2006), não há possibilidade de mensuração
do conceito de periculosidade, por ele ser baseado em especulações a respeito da
reincidência, que produz, como resposta padrão, a exclusão em ECTPs.
Na perspectiva do discurso de insegurança social reproduzido no senso comum, o
critério da prevenção contido na ideia de cessação da periculosidade é adotado para
justificar a restrição de direitos de uma única pessoa. Neste sentido, Venturini (2013, pp.
242 e 243) acrescenta que “os laudos periciais e as sentenças sustentando o conceito de
personalidade perigosa do paciente criminoso acabam por desenvolver, mais ou menos
conscientemente, uma substancial função de higienização social”.

Há que ser ressaltada a incorporação de garantias fundamentais constitucionais
ao Sistema Punitivo, em particular os princípios contra os excessos de punição
(CARVALHO, 2013). Contudo, a Constituição Federal é omissa no que se refere às
medidas de segurança, quanto à ausência de limite temporal máximo para sua duração.
Esta indeterminação ensejou em muitos casos a perpetuação da internação.
Há situações ainda mais graves e complexas, de pessoas sem amparo familiar
que, mesmo com o laudo positivo de cessação de periculosidade, são mantidas
segregadas nos ECTPs (MATTOS, 2006). Estas situações serão abordadas no tópico
seguinte, como exemplos da repercussão do fundamento da periculosidade no sistema
de determinação das medidas de segurança.
3. Dados sobre o sistema de execução e cumprimento das medidas de segurança
O Parecer sobre medidas de segurança e Hospitais de Custódia e Tratamento
Psiquiátricos (HCTPs), realizado por uma comissão multidisciplinar junto à Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal (2011), analisa os
dispositivos da legislação penal, processual penal e da Lei de Execuções Penais (LEP)9
que tratam deste instituto jurídico, em consonância com os preceitos da Lei nº
10.216/2001, dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Direito Sanitário.
Neste sentido, aborda a compreensão de que o cumprimento da medida de segurança
deve priorizar dispositivos extra-hospitalares e de base comunitária, só admitindo a
internação quando esgotados estes recursos, casos em que devem ser observadas as
condições de segurança do estabelecimento (art. 9º da Lei nº 10.216/2001).
Após 16 anos da aprovação da Lei nº 10.216/2001, conhecida por Lei da Reforma
Psiquiátrica, o sistema de determinação das medidas de segurança continua não
considerando a responsabilização das pessoas em sofrimento mental autoras de delito,
lhes destinando como tratamento, em regra, a internação em ECTPs (CARVALHO, 2013;
WEIGERT, 2015). Alguns HCTPs foram, inclusive, inaugurados após sua promulgação
(DINIZ, 2013).
A criminologia crítica tem denunciado, desde a década de 1970, o caráter punitivo
da medida de segurança, bem como a antipsiquiatria e os Movimentos da Luta
Antimanicomial, expondo as contradições deste sistema (CARVALHO, 2013). As críticas
giram em torno, principalmente, da inadequação do fundamento da periculosidade, da
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O CP dispõe sobre a medida de segurança nos artigos 96 a 99; o Código de Processo Penal (CPP) trata do
sofrimento mental da pessoa acusada de cometer delito nos artigos 149 a 154; por fim, a LEP trata da
medida de segurança nos artigos 171 a 174 e da cessação da periculosidade nos artigos 175 a 179.

não delimitação do prazo temporal máximo para o cumprimento da medida de segurança
e da não responsabilização penal das pessoas em sofrimento mental autoras de delito.
O limitado alcance da Lei da Reforma Psiquiátrica torna-se ainda mais evidente no
contexto situacional das pessoas que permanecem internadas em ECTPs, mas que têm
atestada a cessação da periculosidade, com sentença de desinternação ou extinção de
medida de segurança, realidade que se repete nas instituições manicomiais carcerárias
do Brasil (DINIZ, 2013). No censo coordenado pela pesquisadora Débora Diniz (2013)
sobre a custódia e o tratamento psiquiátrico no Brasil, em 2011, foram encontradas 606
pessoas internadas há mais tempo do que a pena máxima em abstrato para a infração
cometida por elas e 18 pessoas internadas em HCTPs há mais de trinta anos10.
Sobre os dados desta população referentes ao estado da Paraíba no ano de
2011, o referido censo encontrou pelo menos 15 pessoas que não deveriam estar
internadas na Penitenciária de Psiquiatria Forense (PPF/PB), único HCTP deste estado,
fundado em 1943 e vinculado à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP/PB). Já
no ano de 2015, o relatório de inspeção nacional aos ECTPs publicado pelo Conselho
Federal de Psicologia (2015), realizado junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e
à Associação Nacional do Ministério Público em Defesa da Saúde (AMPASA), apontou
que havia quatro pessoas com o exame atestando a cessação de periculosidade, mas
que permaneciam internadas.
Dados ainda mais atualizados sobre este público podem ser encontrados no
Relatório de visita a unidades de privação de liberdade no Estado da Paraíba, publicado
pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) em 2016. Este
documento público traz que neste ano ainda havia pessoas na PPF/PB que permaneciam
internadas sem a guia de recolhimento expedida ou com a medida de segurança extinta,
mas que já poderiam ser desinternadas.
A gravidade destes dados é demonstrativa de como a possibilidade da
perpetuidade da sanção se legitima devido à indeterminação de limitação máxima para
as medidas de segurança. No entanto, se argumenta aqui que esta medida deva estar
restrita, de acordo com o art. 75 do CP/4011, e conforme assevera Carvalho no âmbito da
Constituição Federal (2013, pp. 512 e 513):
No momento da análise dos princípios constitucionais
configuradores das sanções penais no direito penal brasileiro, foi
afirmada a necessidade de compatibilização entre o tratamento
10

Sobre os dados da população total de pessoas internadas em ECTPs, o censo destaca que em 2011 havia
3.989 pessoas em 23 HCTPs e 3 ATPs (DINIZ, 2013).
11
Segundo o art. 75 do CP/40: “O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser
superior a 30 (trinta) anos”.

jurídico das penas e o das medidas de segurança, para além do
fato de a Constituição ser omissa em relação às últimas. O caráter
sancionatório e punitivo das medidas de segurança impõe que o
texto constitucional seja interpretado de forma ampla, na qual o
termo pena deve adquirir conceitualmente o sentido de sanção
penal, conglobando, portanto, as penas criminais, as medidas de
segurança e, inclusive, as medidas socioeducativas. Assim, o
comando do art. 5º, b, da Constituição, que veda a perpetuidade
da pena, inexoravelmente alcança as medidas de segurança.
Esta leitura foi confirmada em algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e
pela doutrina penal. A inclinação na esfera da dogmática penal se dá para que o limite da
medida de segurança esteja em conformidade com o máximo de pena em abstrato
cominado para o tipo penal imputado à pessoa em sofrimento mental que cometeu o
crime, no sentido de dirimir a desproporcionalidade entre o dano produzido pelo delito e o
tempo de internação (CARVALHO, 2013).
Contudo, mesmo com os esforços para a definição da limitação temporal máxima
para as medidas de segurança, as pessoas em sofrimento mental consideradas
inimputáveis têm tratamento menos favorável no que tange a garantias processuais, a
exemplo da violação dos direitos da ampla defesa e do contraditório (CORREIA et al,
2016; CARVALHO, 2013). Não raras vezes, há pessoas internadas por longos períodos
sem a garantia de direitos fundamentais básicos e em decorrência da violação do direito
de acesso à justiça, em desproporção aos delitos por elas cometidos (CARVALHO, 2013;
DINIZ, 2013).
Ao não disponibilizar a devida atenção à saúde, o Estado viola outros direitos
humanos. No caso das pessoas em sofrimento mental autoras de delito, esta violação
contribui para acentuar o quadro de sofrimento mental e muitas vezes cronificá-lo
(CORREIA, 2007). A ausência de políticas públicas efetivas voltadas para esta população
tem provocado sua institucionalização e o prolongamento das internações, mesmo após
atestada a cessação de periculosidade. Neste sentido, o exame psiquiátrico atesta a
própria institucionalização da pessoa:
O exame pericial muitas das vezes apenas vem atestar a
cessação de periculosidade quando da constatação do
aniquilamento subjetivo do sujeito que é destituído de si pela
completa ausência de perspectiva de vida em liberdade; pela
perda às vezes irreversível dos vínculos familiares e da referência
comunitária; pela cronificação e despersonalização sofridas na
instituição total; e pelas violações de direito que não o permitem
existir como cidadão. (SILVA, 2015, p. 88).

Para Amarante (2015), a luta contra a institucionalização trata do desmontar do
aparato manicomial, das práticas e discursos que o compõem e que estão dispostas em
múltiplos espaços sociais. Para tanto, a garantia do direito à saúde das pessoas em
sofrimento mental autoras de delito exige a ação conjunta dos Poderes do Estado, em
particular

do

Executivo

e

do

Judiciário,

na

construção

de

políticas

de

desinstitucionalização12 para este público.
Por fim, se percebe que ao escutar esta população, todo este aparato conceitual e
institucional construído em torno das pessoas em sofrimento mental autoras de delito
consideradas perigosas, representa uma ficção que tem efeitos devastadores na vida
dessa população (BARROS-BRISSET, 2011). São práticas e discursos que incidem
sobre seus corpos, mortificando-os e calando suas falas.
Considerações finais
Ainda no século XVIII, a criação de instituições e estratégias de normalização e
disciplina dos corpos considerados perigosos ou anormais é apontada por Foucault
(2010) como uma espécie de poder que se espalha por toda a sociedade, detendo em si,
princípios para sua multiplicação e reinvenção. De tal modo, o vínculo entre loucura e
periculosidade surge com o intuito de segregar as pessoas consideradas perigosas para
a defesa da sociedade. Trata-se de mais um instrumento de justificação para o cordão
sanitário e punitivo que impõe a exclusão das categorias humanas indesejadas.
Neste percurso, o uso da noção de periculosidade como fundamento das medidas
de segurança adquire conotação que lhe possibilita uso indiscriminado (CORREIA, 2007).
Ele dissemina-se no discurso de medo proferido pela sociedade e por profissionais das
áreas da saúde e da justiça, cumprindo a função de defesa e controle social. É neste
sentido que se afirma que este instituto jurídico não é revestido de caráter terapêutico,
mas relaciona-se com a forma como a sociedade enxerga e responde à loucura.
Autores como Carvalho (2013) e Mattos (2006) identificaram na execução e
cumprimento das medidas de segurança a dupla exclusão do público a que se destinam,
e, ainda, como há entraves particulares deste sistema para a aplicação da Lei da
Reforma Psiquiátrica, das novas resoluções, portarias e recomendações13. Desse modo,
12

Compreende-se desinstitucionalização como o processo oposto à lógica manicomial carcerária, no
sentido apresentado por Venturini (2016, pp. 155 e 156): “A desinstitucionalização representou uma
realidade diferente da mera desospitalização, pôs em crise os paradigmas baseados em esquemas
antagônicos (doença/saúde, dependência/autonomia, loucura/norma, etc). Foi o desafio vencedor contra
os conceitos de não recuperação e de cronicidade e colocou, com grande capacidade intuitiva, o problema
do poder no centro do processo terapêutico.”.
13
Trata-se das seguintes resoluções, portarias e recomendações publicadas pelo Ministério da Saúde (MS),
pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça (CNPCP/MJ), e pelo

a inobservância destes documentos é fator que contribui com a perpetuação de
internações em ECTPs.
O Parecer do Ministério Público Federal (2011) e demais relatórios de inspeção
aos ECTPs abordados neste trabalho demonstram que, ainda que existam os dispositivos
legais mencionados, os ECTP desrespeitam os direitos das pessoas em sofrimento
mental autoras de delito, sendo esta condição de indignidade a regra do sistema de
cumprimento das medidas de segurança, a exemplo dos casos de pessoas que
permanecem internadas, mesmo com os laudos positivos de cessação de periculosidade.
Neste sentido, o enfrentamento à segregação e à estigmatização das pessoas em
sofrimento mental autoras de delito perpassa a implementação de políticas de articulação
entre os Sistemas de Saúde e Justiça, que atuam na garantia de direitos e no
reconhecimento das diferenças deste público, a partir de uma resposta que não seja
manicomial carcerária. Este reconhecimento implica a transformação da cultura e destas
instituições.
REFERÊNCIAS
AMARANTE, P. Teoria e crítica em saúde mental: textos selecionados. 1. ed. São Paulo:
Zagodoni, 2015.
______. Saúde mental e atenção psicossocial. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007.
BARATTA, A. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: uma introdução à
sociologia do direito penal. Tradução: Juarez Cirino dos Santos. 3ª ed. Rio de Janeiro:
Editora Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2002.
BARROS-BRISSET, F. O. de. Por uma política de atenção integral ao louco infrator.
Belo Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 2010.
______. Genealogia do conceito de periculosidade. Revista Responsabilidades, Belo
Horizonte, v. 1, n. 1, p. 37-52, mar./ago., 2011.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 94 de 14 de janeiro de 2014. Institui o serviço
de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com
transtorno mental em conflito com a Lei, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 jan. 2014a.
______. Ministério da Saúde. Portaria nº 95 de 14 de janeiro de 2014. Dispõe sobre o
financiamento do serviço de avaliação e acompanhamento às medidas terapêuticas
aplicáveis ao paciente judiciário, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário
Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 jan. 2014b.

Conselho Nacional de Justiça (CNJ): Portaria interministerial nº 1.777/MS/MJ/2003; resoluções do CNPCP nº
05/2004 e nº 04/2010; resolução do CNJ nº 113/2010 e recomendação do CNJ nº 35/2011; Portarias nº 94 e
95/MS. Estes documentos têm o intuito de adequar o cuidado em saúde mental no sistema prisional e as
políticas públicas de medida de segurança à Lei nº 10.216/2001.

______. Ministério da Saúde. Ministério da Justiça. Portaria Interministerial nº 1 de 02
de janeiro de 2014. Institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de
Saúde. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 02 jan. 2014c.
______. Conselho Nacional de Justiça. Recomendação nº 35, de 12 de julho de 2011.
Dispõe sobre as diretrizes a serem adotadas em atenção aos pacientes judiciários e a
execução da medida de segurança. Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, 2011.
______. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 113, de 20 de abril de 2010. Dispõe
sobre o procedimento relativo à execução de pena privativa de liberdade e de medida de
segurança, e dá outras providências. Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF,
2010a.
______. Ministério da Justiça. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
Resolução nº 4, de 30 de julho de 2010. Dispõe sobre as Diretrizes Nacionais de Atenção
aos Pacientes Judiciários e Execução da Medida de Segurança. Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária, Brasília, DF, 30 jul. 2010b.
______. Ministério da Justiça. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
Resolução nº 5, de 4 de maio de 2004. Dispõe a respeito das Diretrizes para o
cumprimento das Medidas de Segurança, adequando-as à previsão contida na Lei nº
10.216 de 06 de abril de 2001. Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária, Brasília, DF, 4 mai. 2004.
______. Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. Portaria interministerial nº
1.777/MS/MJ/2003. Dispõe sobre o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário e
dá outras providências. Ministério da Saúde e Ministério da Justiça, Brasília, DF, 9 set.
2003.
CARRARA, S. Crime e Loucura: o aparecimento do manicômio judiciário na passagem
do século. Rio de Janeiro: EdUERJ; São Paulo: EdUSP, 1998.
CARVALHO, S. de. Penas e medidas de segurança no direito penal brasileiro:
fundamentos e aplicação judicial. São Paulo: Saraiva, 2013.
CARVALHO, S. de; WEIGERT, M. de A. B. e. A Punição do Sofrimento Psíquico no
Brasil: Reflexões sobre os Impactos da Reforma Psiquiátrica no Sistema de
Responsabilização Penal. Revista de Estudos Criminais, v. 48, p. 55-90, 2013.
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Inspeções aos manicômios: Relatório Brasil.
Brasília: CFP, 2015.
CORREIA, L. C. Avanços e impasses na garantia dos direitos humanos das pessoas
com transtorno mental autoras de delito. 174 f. Dissertação (Mestrado em Ciências
Jurídicas). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2007.
CORREIA, L. C.; MALHEIRO, A. V. F.; ALMEIDA, O. M.. Romper o silêncio para a
garantia dos direitos das mulheres em sofrimento mental autoras de delito. Revista
Brasileira de Ciências Criminais, v. 123, p. 301-327, 2016.
DINIZ, D. A custódia e o tratamento psiquiátrico no Brasil: censo 2011. Brasília:
Letras Livres: Editora Universidade de Brasília, 2013.

FOUCAULT, M. Os anormais: curso no Collège de France (1974-1975). Tradução de
Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes. 2010.
______. A evolução da noção de indivíduo perigoso na psiquiatria legal do século
XIX (1977). In: FOUCAULT, M. Ética, sexualidade e política (Col. Ditos & escritos V. Org.
Manoel Barros da Motta). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.
______. As verdades e as formas jurídicas. 3. ed. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2003.
LEBRE, M. A inconstitucionalidade da medida de segurança face a periculosidade
criminal. Dissertação (Mestrado em Direito). Faculdades Integradas do Brasil (UniBrasil).
Curitiba. 2009.
MATTOS, V. de. Crime e psiquiatria: uma saída: preliminares para a desconstrução das
medidas de segurança. Rio de Janeiro: Revan, 2006.
PIERANGELI, J. H. Códigos Penais do Brasil: evolução histórica. 2ª ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2001.
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO. Ministério Público Federal.
Parecer sobre medidas de segurança e Hospitais de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico sob a perspectiva da Lei n. 10.216/2001. Brasília: PFDC, 2011.
RAUTER, C. Criminologia e Subjetividade no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 2003.
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate a Tortura (MNPCT). Relatório de visita a
unidades de privação de liberdade no estado da Paraíba. Brasília, outubro de 2016.
SILVA, A. A. Das vidas que não (se) contam: dispositivos de desinstitucionalização da
medida de segurança no Pará. 345 f. Tese (Doutorado em Psicologia Social). Curso de
Pós-graduação em Psicologia Social, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São
Paulo, 2015.
VENTURINI, E. Diga o perito se a justiça é capaz de entender e querer: o poder da
normalização dos anormais. Revista Responsabilidades, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, p.
237-247, set.2012./fev. 2013.
______. A linha curva: o espaço e o tempo da desinstitucionalização. Rio de Janeiro:
Editora Fiocruz, 2016.
WEIGERT, M. de A. B. e. Entre silêncios e invisibilidades: os sujeitos em cumprimento
de medidas de segurança nos manicômios judiciários brasileiro. 211 f. Tese (Doutorado
em Psicologia Social e Institucional). Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e
Institucional, Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 2015.
YASUI, S. Rupturas e Encontros: Desafios da Reforma Psiquiátrica brasileira. Coleção
Loucura e Civilização. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2010.
ZAFFARONI, E. R. Criminología y psiquiatría: el trauma del primer encuentro. Revista
Salud Mental y Comunidad. Año 1, nº 1, p. 25-38, 2011.

ANDHEP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, PESQUISA
E PÓS-GRADUAÇÃO
III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM PRISÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

DISCURSOS SOBRE A RESSOCIALIZAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE A CARTILHA
DO TRABALHO PRISIONAL NO ESTADO DA PARAÍBA

Grupo de trabalho: gt15 - Discursos sobre a privação de liberdade e a prisão:
Análise das maneiras de dizer/fazer as políticas públicas para condutas criminalizadas

AUTORES:
Isadora Grego D’Andrea (UFRN)
Isabel Maria Farias Fernandes de Oliveira (UFRN)
Nelson Gomes de Sant’Ana e Silva Junior (UFPB)

SETEMBRO/2017

RESUMO

São muitos os discursos institucionais sobre o crime, o criminoso e a pena. Tais
narrativas frequentemente desconsideram as funções econômico-políticas da prisão e
suas relações estruturais com o sistema capitalista. Segundo o argumento oficial, para
além da punição, a prisão atuaria como instituição ressocializadora de apenados
privados de liberdade. São frequentes os discursos relacionados ao trabalho como
elemento fundamental para a chamada ressocialização do preso. Na prática, o que se
observa em meio ao encarceramento em massa é a contenção de excedentes, a
produção de delinquência e altas taxas de reincidência criminal, fatos que nos
possibilitam pensar a ideia de ressocialização como mais um discurso falacioso da
política criminal vigente. No Estado da Paraíba, esta realidade não é diferente. A
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária desenvolve projetos voltados
para a dita ressocialização do apenado. Um deles, denominado “Cidadania é
Liberdade”, vislumbra no trabalho prisional uma das frentes de atuação com o
propósito ressocializador. O objetivo deste estudo é analisar, à luz da criminologia
crítica, um dos materiais teóricos que subsidiam o projeto supracitado: um livreto
produzido pelo Ministério Público Estadual, intitulado “Projeto Trabalho Humaniza:
Cartilha do Trabalho Prisional”. Espera-se com o trabalho proposto, problematizar
discursos e argumentos presentes no referido material e colaborar com o debate
crítico no âmbito da justiça penal.

Palavras-Chave: Prisão; Ressocialização; Trabalho

1. INTRODUÇÃO
A pena e o surgimento da prisão
Inicialmente através dos suplícios e posteriormente adotando um caráter
"humanizado", a pena sempre esteve presente na história da sociedade. No final do
século XVIII e começo do século XIX passa a ser extinto o espetáculo punitivo, pois,
além de outros fatores, se entendeu que o mesmo era um mecanismo incitador de
violência. Possuindo teor essencialmente corretivo, as punições - que a princípio
atingiam brutalmente o corpo do indivíduo - passaram a ter como foco o tempo e a
subjetividade (ou a “alma”) dos mesmos. O poder sobre o corpo, no entanto, não
deixou de existir. A pena tomou como objeto a perda de um direito, mas, para manter
indivíduos dóceis às novas formas de punição, eram infringidas torturas como redução
alimentar, isolamento, masmorras, entre outros (FOUCAULT, 2012).
A noção de contratualismo embasa a ideia da pena como resposta ao ato
infrator. Assim, a mesma seria a contrapartida ao dano causado, tendo caráter
preventivo e não educativo. Cesare Beccaria, principal representante do Iluminismo
Penal e expoente da Criminologia Clássica liberal, dedicou a sua obra a tratar das
questões dos delitos e da punição, contestando as condições em que se encontrava a
esfera punitiva na Europa Medieval. Contratualista, defende a pena como prevenção
do delito. É referência para o Direito Penal moderno. Apesar de não avançar nas
questões da ordem social e luta de classe, defendendo uma visão do delito como uma
decisão errada do indivíduo e uma quebra de um contrato social, sua obra foi
importante para avanços relativos à punição, como abolição da pena de morte e
erradicação da tortura, com vistas a propor uma humanização no processo punitivo.
É notório, no seu “Dos Delitos e das Penas” (BECCARIA, 1764) que o que
garante ao Estado o poder de punir é a noção de liberdade individual, livre-arbítrio e
contrato social. Beccaria defende, na sua obra, que as leis devem ter máxima
objetividade para que não dê espaço à subjetividade daqueles que estão no poder de
julgar legalmente o delito. Na visão do contrato social, o infrator seria aquele que opta
pelo rompimento de um bom convívio com base na obediência às leis. Ao infringir,
seria necessário punir para garantir a "defesa social". A punição servia também como
exemplo aos demais cidadãos, antes na forma do suplício e, posteriormente, sob a
forma de disciplinamento e controle.
Da noção da pena, a prisão nasce como uma instituição que garante essa nova
forma de punir. O surgimento do sistema carcerário se confunde com o surgimento da
própria sociedade capitalista, que emerge no século XIII a partir da desintegração do

feudalismo - implantando o comércio, transformando camponeses em trabalhadores
assalariados e, dessa forma, modificando o setor produtivo e as relações de trabalho.
Nesse contexto, os antes camponeses passaram a se tornar os operários das fábricas
que surgiam com o avanço industrial. Nesse período, instalou-se um panorama
desfavorável àqueles que tinham sua força de trabalho explorada pela sociedade
burguesa detentora dos meios de produção dentro da lógica capitalista, o proletariado.
Explorados para produzir a acumulação de riqueza do novo sistema, não tinham seus
direitos garantidos e precisavam se submeter a condições desumanas de trabalho
para sobreviver. O número de trabalhadores cresceu rapidamente e acarretou num
aumento do desemprego e da pobreza, o que fez com que os indivíduos em situação
de miséria buscassem na prática de ilegalidades uma forma de sobrevivência. A
principal ilegalidade cometida eram os crimes contra a propriedade privada; ao mesmo
tempo, a burguesia desfrutava do poder de burlar a legislação ao seu favor, pois, ao
contrário dos “criminosos pobres”, tinha seus delitos aceitos e suportados pelo Estado.
Isso demonstra que sempre houve nesse sistema uma seletividade pautada na
questão de classe1.
Como forma de conter a população indesejada, que não contribuía para o
capital (mendigos, prostitutas, loucos, doentes e infratores), viu-se a possibilidade de
construir uma massa que servisse como força de trabalho ao modo de produção
vigente, o que se denominou de exército de reserva. Assim, para FOUCAULT (2012),
os considerados “lixos sociais” deixaram de ser aniquilados e dilacerados para serem
encarcerados e neutralizados, sendo esse controle exercido por forças sociais
dominantes.
A partir da lógica da sociedade disciplinar (caracterizada pelo
confinamento em determinadas instituições e o surgimento de
determinados saberes) materializava-se um poder de controle
sobre os corpos, com a criação de mecanismos de restrição de
espaço e tempo e institucionalização do confinamento, visando
uma reforma moral e psicológica do indivíduo, que, no caso da

O termo ‘luta de classes’ se refere a conflitos entre diferentes classes sociais, portadora de interesses
antagônicos e inconciliáveis. É uma luta travada tanto no campo econômico como no político. Nesse
contexto, há uma classe dominante, opressora, e uma classe explorada, oprimida. O capitalismo moderno
ocidental faz surgir duas classes: a burguesia e o proletariado. A primeira é a proprietária dos meios de
produção; a segunda tem sua força de trabalho explorada. Dessa forma, o proletariado produz a riqueza,
mas quem tem acesso a ela é a classe dominante, a burguesia. Para Boito Jr & Toledo (200, apud Emrich,
p. 5), “Na perspectiva materialista, uma classe social é definida tanto pela sua inserção nas relações de
produção, quanto por sua constituição efetiva num coletivo que trava lutas concretas, dentro de um
sistema de relações de classe e num período histórico determinado.”.
1

prisão, se daria pelo isolamento. (FIGUEIRO; DIMENSTEIN,
2016)
A prisão não se dirige só aos infratores, mas também a grupos sociais
determinados, que sofrem processo de inclusão perversa e se encontram em situação
de vulnerabilidade. Eles são os ditos "perigosos", os "inimigos", ou, de forma mais
clara, indivíduos marginalizados, pretos, pobres e periféricos. É sobre eles que recai
toda a perseguição e seletividade racial e econômica do Estado Penal (ZAFFARONI,
2007). Falar de inclusão perversa em vez de exclusão é considerar que o Estado tem
um lugar para esses indivíduos; não se pretende excluí-los, mas direcioná-los a
determinadas instituições segregadoras, como a prisão. Para FOUCAULT2 (2001, p.
57, apud Silva, 2008), "não se trata de expulsar, trata-se ao contrário de estabelecer,
de fixar, de atribuir um lugar, de definir presenças, e presenças controladas. Não
rejeição, mas inclusão". A inclusão permite o gerenciamento, o controle e um saberpoder que age no corpo do indivíduo. Além desse processo, esses indivíduos
criminalizados sofrem com o estigma, com as atrocidades do sistema prisional, e
quando soltos precisam lidar também com a condição de ex-presidiário, que lhe
acompanhará por toda sua vida, determinando que essa marca se estenderá também
para fora das grades do presídio e atingirá sua convivência social.
Criminalização da Pobreza e Seletividade Penal
A violência sempre esteve presente no sistema penitenciário. É comum que
nos deparemos com casos de tortura e morte dentro dos presídios. Até a própria
privação de liberdade - ainda mais nas condições do cárcere - já é por si só uma
violência contra o indivíduo, uma violência de Estado. Além disso, podemos citar mais
elementos: superlotação, maus tratos, difícil ou até nenhum acesso à justiça, saúde e
trabalho, alimentação precária, entre outros. Hoje, longe de ressocializar, o que se
pede das prisões é que elas maltratem o indivíduo, desconsiderando deste sua
subjetividade e humanidade. Assim, não é preciso muito esforço ou exemplos para
mostrar que o sistema prisional é, na prática, mais medieval do que moderno.
(NADER, 2014)
Anteriormente com o propósito de neutralizar minorias ou para garantir um
exército de reserva para o capital, hoje as prisões existem para exterminar,
acarretando na segregação, marginalização e dizimação dos pobres. É um sistema
falido; ou melhor, faz exatamente o papel para qual foi criado, pois possui propósitos
2

Foucault, M. Os Anormais: curso no Collège de France (1974-1975). (Aula de 12 de fevereiro de 1975).
São Paulo: Martins Fontes, 2001.

velados (ou não tão velados) de extermínio de uma população. Não se pode admitir
que as prisões são necessárias para controle da “maldade social”, quando, na
verdade, elas são mais uma “fábrica de delinquentes”. (FOUCAULT, 2012)
Na lógica do capital há uma naturalização da separação entre ricos e pobres,
sem que haja uma reflexão da pobreza como fenômeno social. A pobreza e a
discriminação existem e o sistema prisional se beneficia delas, visto que são os crimes
cometidos por esses indivíduos - pretos e periféricos - que são condenados
fervorosamente no sistema penal e carcerário. E aí está posta uma grande questão:
produzir a marginalização e a violência, criminalizar cada vez mais determinada
população e, assim, ofertar proteção institucional e/ou privada e justificar a existência
de mais presídios (WACQUANT, 2003).
A criminologia (o estudo do crime) enquanto ciência, bem como a política
criminal, nasce como uma resposta às necessidades de ordem relacionadas
diretamente ao processo de acúmulo de capital. Trata-se de uma corrente política
ligada ao "disciplinamento dos pobres para extração da mais-valia" (BATISTA, 2011,
p. 25). Nesse sentido, o poder punitivo passa a recorrer ao auxílio da criminologia para
garantir extermínio da população sob o aval científico de especialistas. Assim, surge a
noção de punir, no lugar de vingar, dando lugar às prisões e ao delito como algo
definido juridicamente.
A criminologia positivista traz uma reflexão "científica" que atua de forma a
neutralizar esses indivíduos, reduzindo a causalidade criminal ao autor do delito.
Apoia-se também na medicina, trazendo a questão da “cura” à tona, e tem um caráter
claramente seletivo. A classificação biológica do sujeito vai definir se o mesmo é
criminalizável ou se tem tendência para tal. Para BATISTA (2011, p. 26,), "Na
criminologia, o positivismo transfere o objeto do delito demarcado juridicamente para a
pessoa do delinquente.”. Seus expoentes foram Lombroso, Ferri e Garófalo. Para eles,
o importante era a defesa da sociedade e o crime era visto como decorrente de fatores
psicológicos e individuais. Desse pensamento, ganha força a concepção de "homem
delinquente", considerado um ser diferente dos demais, tanto pelos seus fatores
biológicos - como sua cor - quanto sociais. Também se entendia que o mesmo deveria
ser separado da sociedade, como uma doença que pudesse contaminá-la. A ideia de
indivíduo e sociedade se relacionava com a concepção evolucionista de seleção
natural, justificando até mesmo a defesa da pena de morte em determinados casos
para aqueles que se considerava que não se adaptavam ao meio.

Com o intuito de dar uma nova roupagem, na modernidade, às práticas
punitivas, surge a prática de correção dos “desvios” dos indivíduos, o que Foucault
denominou de ortopedia social. Esta concepção está atrelada ao positivismo criminal e
demonstra que, baseando-se numa normalidade social, os indivíduos que desviassem
dessa lógica seriam patologizados. É uma concepção marcada pela ideia de correção
dos indivíduos desviantes, que impera na modernidade com o intuito de corrigir,
recuperar, reeducar e ressocializar. Com isso, cresce o apelo ao saber científico para
o alcance do controle social através de peritos psiquiátricos, médicos, psicólogos,
educadores, entre outros (SILVA JUNIOR, 2017). Para FOUCAULT (p. 26, 2012) “Um
saber, técnicas, discursos “científicos” se formam e se entrelaçam com a prática do
poder de punir”.
Se para os liberais importava somente o já ocorrido, a lei
violada, a quebra do contrato social, para os positivistas
prevenir significava antever problemas, prever os crimes antes
que fossem cometidos, transformando a tarefa criminológica no
que Rauter (2003) denominou de "radiografia da alma" ou
"exercícios de futurologia", referindo-se aos técnicos que
assumiriam para si esta espinhosa tarefa, dentre eles os
profissionais psi. (SILVA JUNIOR, 2017, p. 61)
Dessa lógica corretiva nascem as ilusões “re”: crenças que embasam as
práticas de ressocialização, reeducação e reabilitação, desconsiderando que o
aprisionamento gera efeitos contrários a isto. Mais ainda, é através desses
mecanismos que podem adestrar as forças produtivas e exercer o controle sob o
“excesso” do sistema capitalista.
Nascida nos anos 70, a Criminologia Crítica vem como resposta a essa
criminologia patologizante e naturalizante, e se propõe a entender o crime em sua
complexidade social, cultural e política. Ganha força após o surgimento da teoria do
etiquetamento, a qual defende que o crime é uma etiqueta criada por um grupo de
poder e que atinge determinada população; ou seja, uma forma de rotular de um grupo
sobre outro. Mas a criminologia crítica vai mais além, com autores de cunho marxista,
como Alessando Baratta, tecendo críticas no tocante ao conflito de lutas de classe e
modo de produção capitalista. Traz uma análise das Políticas Criminais de controle
social apontando seu fortalecimento a processos que marginalizam determinadas
classes que, consideradas inimigos sociais, tornam-se alvo do sistema penal.
Denunciando a seletividade do Direito e da justiça, evidencia a relação do conflito

social e econômico com os processos de criminalização da pobreza e a criminalidade
como uma construção social. Busca uma análise crítica do fenômeno criminal, ao
considerar cada indivíduo em sua especificidade e inserido num meio social,
econômico e cultural, questionando a desigualdade, a segregação social e a
seletividade penal. Ao contrário de legitimar, perpetuar e fortalecer a repressão
organizada em torno crime, a Criminologia Crítica propõe uma rigorosa crítica ao
Sistema Penal e aos processos criminalizantes (BATISTA, 2011). É ancorado na
Criminologia Crítica que esse estudo é desenvolvido.
A falácia da Ressocialização
Segundo o Conselho Nacional de Justiça (2017), o Brasil possui a quarta maior
população carcerária do mundo, chegando ao terceiro lugar se considerarmos os
presos domiciliares. O número de presos, até a data de levantamento, é de 654.372
para uma capacidade de 371.884 vagas, sendo 34% presos provisórios. São na sua
maioria homens, jovens, com baixa escolaridade e, principalmente, negros.
Apesar de ser nítida a falácia de que o sistema prisional em atuar como
instituição ressocializante, a pena de privação de liberdade tem a ressocialização
como uma de suas finalidades. Porém, é evidente que as prisões não vêm
demonstrando resultados favoráveis à mesma. Pelo contrário, o que se mostra é um
sistema que opera para o inverso, com condições desumanas que demonstram sua
ineficácia em controlar a criminalidade. São superlotadas, cheias de conflitos,
propícias a rebeliões e se tornam escola para o crime. As taxas de reincidência
mostram claramente essa realidade. Segundo o Relatório de Pesquisa sobre
Reincidência Criminal no Brasil (2015)3, é difícil precisar o número de reincidentes,
pois as taxas dos estudos feitos no Brasil variam devido à conceituação sobre
reincidência com a qual é trabalhada; porém em todos são sempre altas, chegando a
70% e 80%. Nessa lógica, vê-se que o intuito de privar o indivíduo de liberdade
sempre se restringiu em punir o apenado pelo crime que cometeu contra a sociedade,
sem preocupação real com sua ressocialização e nem reflexão crítica de que lugar
social tal indivíduo e seu crime ocupam. Fica claro, assim, que é ineficaz privar o
indivíduo da vida em sociedade e depois reinseri-los, na esperança que seja acolhido
pela mesma.
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É importante que tomemos a noção de ressocialização para além da questão
da reincidência criminal. A diminuição dos números de reincidência é utilizada como a
maior finalidade da ressocialização e como forma de comprovar sua eficácia. Porém,
na realidade, esse número não diz nada mais além do fato de que esses indivíduos
foram ou não presos novamente, o que não significa que esse processo de
aprisionamento tenha de fato gerado alguma modificação considerada positiva na sua
relação com a sociedade.
Na teoria, seria função da prisão, além de ressocializar, afastar o indivíduo
delituoso do convívio social. Vê-se aí uma grande contradição: como ressocializar
alguém que está afastado do convívio social? Além disso, se o propósito do
afastamento desse indivíduo é impedi-lo de cometer algum delito, vê-se que isso não
adianta; muitas vezes ordens de comando de ações criminosas partem de dentro do
presídio. Como se vê, as prisões têm servido, na realidade, para distanciar ainda mais
o indivíduo de um possível efetivo retorno à sociedade, além de servir como fábrica de
delinquência (FOUCAULT, 2012).
Apesar da notória farsa difundida a respeito da função reeducadora e
ressocializadora das prisões, muitas das soluções apontadas não visam questionar as
razões da criminalidade, do sistema punitivo vigente e do modelo social baseado na
concentração de renda e desigualdade social; elas costumam ter caráter paliativo, e
um exemplo disso é a construção de mais presídios como tentativa de resolver a
questão da superlotação. Nessa lógica, a privação da liberdade continua sendo o
único recurso fortemente utilizado para punir os indivíduos delituosos (WACQUANT,
2001).
O

ponto

de

vista

de

como

encaro

o

problema

da

ressocialização, no contexto da criminologia crítica, é aquele
que constata -- de forma realista -- o fato de que a prisão não
pode produzir resultados úteis para a ressocialização do
sentenciado e que, ao contrário, impõe condições negativas a
esse objetivo. Apesar disso, a busca da reintegração do
sentenciado à sociedade não deve ser abandonada, aliás,
precisa ser reinterpretada e reconstruída sobre uma base
diferente. (BARATTA, p. 2. s. d)

A ressocialização ou reeducação é tida como o fim último da pena. Porém, a
realidade prisional tem mostrado a impossibilidade de o cárcere servir como meio

ressocializador, devido a seus propósitos estruturais. É importante reconhecer que a
prisão não pode cumprir com essa suposta promessa. A pena é um sofrimento
imposto como punição e não dá ao indivíduo a oportunidade de se reintegrar à
sociedade. Ou seja, a ideia da prisão como instituição de ressocialização é
fracassada, o que não significa que a busca por melhores condições e pela garantia
de direitos humanos devam ser abandonadas (BARATTA, s. d).
Baratta defende o termo reintegração, pois falar sobre ressocialização indica
uma passividade do preso, como um ser inferior que precisa ser readaptado ao
convívio social, sem considerar que o meio por si só não dá espaço para que esse
indivíduo possa existir de forma integrada. Falar sobre reintegração é considerar uma
abertura e uma relação entre prisão e sociedade, onde elas se reconheçam
mutuamente. Para ele, a reintegração social não se dá através da pena, mas deve se
sustentar apesar dela. Uma forma de possibilitar isso, por exemplo, é amenizando as
más condições de vida no cárcere, pois, enquanto existir prisão, haverá violação de
direito (BARATTA, s.d).
Um dos instrumentos muito utilizado quando se fala na tentativa de
ressocialização de apenados é o trabalho. De acordo com a lei 7210/84, a lei de
Execução Penal, o trabalho é tanto um direito quanto um dever daqueles que foram
condenados e se encontram em situação de cárcere. Essa mesma lei determina quem
deve trabalhar e como o trabalho deve ser desenvolvido. O trabalho prisional foi
implantado sob princípio da ordem e disciplina, sujeitando os corpos a movimentos
condicionados e sem dar espaço a subjetividades, se assemelhando muito ao modelo
taylorista. Dessa forma, é na reprodução da lógica da disciplina e de gerenciamento
dos corpos que o trabalho prisional é administrado, pois assim se garante uma
suposta boa administração do presídio. O trabalho prisional ocupa um papel de
tentativa de controle de desvios e de ajustamento do indivíduo num sistema
econômico, e está relacionado com a própria concepção de trabalho dentro do sistema
capitalista (LEMOS; KLERING; MAZILLI, 1998).
O grau de utilidade que é dado ao trabalho prisional, desde sua
origem nas execuções das penas, não é do lucro ou de uma
habilidade útil; mas a constituição de uma relação de poder,
criando um mecanismo de submissão individual e de
ajustamento a um aparelho de produção (FOUCAULT4,1989, p.
33 apud KLERING, L. LEMOS, A. MAZZILLI, C. 1998).
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Ainda sobre o trabalho prisional como ferramenta de ressocialização, SILVA
JUNIOR (2017) aponta que:
O trabalho é tomado, portanto, como dispositivo de ortopedia
social para ajustamento do sujeito ao modo de produção
capitalista, reforçando a tese de que o "trabalho dignifica o
homem" e o entendimento foucaultiano da prisão como
instituição de adestramento e docilização dos corpos (SILVA
JUNIOR, 2017, p. 170)
No Estado da Paraíba, a realidade em relação ao cárcere não é diferente do
restante do país. Contando com um número de 11.896 presos (Conselho nacional de
Justiça, 2017) para uma capacidade de 7.488 vagas, possui um sistema prisional
superlotado e com infraestrutura decadente e desumana. Nesse contexto, a gerência
de ressocialização da secretaria de Estado da Administração Penitenciária buscar
desenvolver projetos voltados para a ressocialização do apenado, bem como a
redução da reincidência da população prisional da Paraíba. Um dos projetos,
denominado “Cidadania é liberdade”, faz parte da Política de Ressocialização e tem no
viés do trabalho uma forma de tentar garantir esse propósito. Criado em 2011, busca
parcerias com empresas púbicas e privadas para empregar apenados em regime
aberto, semi-aberto e fechado (que, no caso, fazem trabalho interno), prestando
serviço remunerado (para os semi-aberto e aberto) e podendo garantir remição da
pena por tempo de trabalho. A remuneração deverá respeitar a distribuição seguinte:
11% do valor será descontado para pagamento de INSS, 5% será encaminhado para
o FRP (Fundo de Recuperação dos Presidiários), 60% será depositado em conta
corrente aberta para este fim, em nome do trabalhador/apenado, sendo de sua
exclusividade o acesso ao cartão bancário, e os restantes 24% serão destinados a
uma poupança aberta exclusivamente para este fim, da qual o apenado só poderá
usufruir após o cumprimento da pena.
A finalidade desse trabalho é analisar, à luz da criminologia crítica, um material
que ampara o projeto citado acima. Trata-se de uma cartilha produzida pelo Ministério
Público Estadual, intitulada “Projeto Trabalho Humaniza: Cartilha do Trabalho
Prisional”. Contendo explicações e diretrizes sobre o trabalho prisional, mais
precisamente sobre o ‘Cidadania é Liberdade’, a cartilha tem como público-alvo toda a
população, especialmente os próprios apenados.

2. Análise da Cartilha sobre o trabalho prisional do programa “Cidadania é
Liberdade”
A cartilha do Projeto Trabalho Humaniza, pertencente ao Programa Cidadania
é Liberdade, foi desenvolvida pelo Ministério Público da Paraíba em 2016. Seu
sumário é dividido em tópicos que discorrem sobre o trabalho prisional, tocando em
pontos desde a humanização do trabalho até detalhes sobre como o mesmo é
realizado no Estado da Paraíba. Tendo em vista seu público-alvo (a população em
geral) traz uma linguagem simples e acessível, passando por questões tais como: em
que consiste o trabalho prisional, quais os efeitos desse tipo de trabalho, onde ele
acontece, quais suas vantagens, qual o passo a passo da contratação, entre outros.
Na cartilha algo que chama atenção é a forma como esses assuntos são abordados,
demonstrando nas entrelinhas um discurso punitivista que aponta para a
individualização do crime e a crença na ressocialização como resolução para o
sistema prisional.
A relação entre cárcere e sociedade é a relação entre quem exclui (a
sociedade) com quem é excluído (o preso). Vê-se, assim, o limite dos processos de
reeducação pela lógica contraditória da reinserção pela via da punição. Baratta (2011)
aponta que o cárcere reflete, sobretudo, características negativas da sociedade,
típicas do regime capitalista. “Não se pode, ao mesmo tempo, excluir e incluir”
(Baratta, 2011, p. 186). Antes de falar sobre reeducação e ressocialização é preciso
refletir sobre a sociedade em que se quer reinserir o apenado e modifica-la, atingindo,
assim, a raiz da exclusão.
Foucault aponta que, ao ostentar o discurso de combate à delinquência, a
prisão acaba por, na realidade, a produzir. A utilização da pena como solução para os
conflitos humanos é fortemente exaltada, e, para isso, conta com o auxílio da mídia e
do senso comum de insegurança social, que clama por punições mais severas e mais
encarceramento num país que possui uma das maiores taxas de presos no mundo
(Batista, 2012). É a contradição de ser um dos países que mais encarcera e, ao
mesmo tempo, ser considerado comumente o país da “impunidade”. A pergunta é:
impunidade pra quem? Tomemos como exemplo o caso de Rafael Braga, jovem negro
preso e condenado a 5 anos e 10 meses de prisão por portar desinfetante nas
manifestações de junho de 2013. O Brasil é escancaradamente punitivista e a
criminalização recai sobre o lado economicamente mais fraco, que possui classe e cor.

Trechos do texto da Cartilha demonstram esse pensamento pautado na
punição e a crença no sistema prisional como elemento para o alcance da
ressocialização, por exemplo:
“No Brasil, o objetivo da aplicação da pena é punir quem comete um crime e,
paralelamente, promover a integração social do condenado. Ao somar a ideia de
punição com a de inserção social, o Estado deseja afastar o sentenciado dos fatores e
circunstâncias que o induzem ao cometimento de ilícitos.” (pág 13)
O texto acima, além de trazer à tona a punição como um objetivo, levanta a
possibilidade de somar a punição e a inserção social como forma de disciplinar o
sentenciado, para que não volte a cometer delitos. Perante o exposto, fica clara a
impossibilidade da punição em servir como elemento de reinserção. Ao contrário, está
posta muito mais para alimentar a lógica vingativa, a vingança pela qual a sociedade
clama ao infrator. A sanção não tem a função de prevenção, seu sentido é satisfazer a
consciência comum, que se sente ferida pelo ato cometido pelo membro da sociedade.
Para Silva Junior (2017, p. 108):
Preocupada em estabelecer culpa e centralizar o infrator na
dinâmica do crime, a perspectiva vingativa enfatiza relações
adversativas com ênfase na punição, prevalecendo a ideia de
que a pena é procedimento absolutamente eficaz, capaz de
infligir

sofrimento

e,

principalmente,

coibir

futuros

comportamentos “inadequados.
Wacquant (2003), em seus estudos sobre o universo penal estadunidense,
observa que os Estados Unidos é um dos países mais punitivistas do mundo. É de lá
que, por exemplo, surge a "Teoria da Janela Quebrada" ou “Broken Window Theory”,
uma espécie de teoria de tolerância zero, que criminaliza com severidade pequenos
delitos com a justificativa de que, assim, impedirá a ocorrência de delitos maiores. O
Brasil, como grande importador das políticas penais estadunidenses, reproduz sua
lógica punitivista e seu encarceramento em massa, adotando sem pudor suas teorias
criminológicas positivistas.
Um ponto muito recorrente na cartilha é a importância do trabalho para a vida
do preso. A ociosidade e a ausência de trabalho são associadas à vagabundagem e
delinquência. Para a criminologia positivista, o ócio era um dos motivos do ato
criminoso, defendendo uma visão moralizante do trabalho como aquilo que pode
dignificar o homem, torná-lo produtivo e afastá-lo de um possível envolvimento com
crimes. Para a economia, alimentar esse discurso é muito eficaz, pois contribui

diretamente para a manutenção do capital. Além disso, o trabalho atuaria como
estratégia de disciplinamento e docilização, possibilitando que o indivíduo seja digno
de respeito moral e possa contribuir em favor da propriedade. Vejamos alguns trechos
que apontam esse pensamento:
“É pelo trabalho que o ser humano se sente útil e valorizado, vendo-se capaz
de produzir riqueza em favor da sociedade e de sua família”.
“O sentenciado que trabalha se coloca em uma rotina produtiva e disciplinada
e passa a ter menos tempo disponível para envolvimento com práticas ilícitas”. (pág
14)
“Do ponto de vista humanitário, o trabalho permite que se crie um cenário de
melhora na autoestima do apenado trabalhador, na medida em que realiza tarefas
úteis à sociedade, combatendo o ostracismo e o ócio.” (pág 17)
Além da crença no trabalho como salvador, aquilo que impede que o indivíduo
se envolva em crimes, é desconsiderado que no modo de produção em que vivemos
não há lugar para que todos possam estar inseridos no mercado de trabalho. Imerso
na exploração de mão de obra, é importante para o capitalismo que não haja espaço
para todos. Assim, cria-se um excedente que pode substituir facilmente os
trabalhadores, fazendo com que estes se submetam a condições de trabalho
degradantes. Os índices de desemprego sempre existiram para demonstrar que há um
excedente para o qual não haverá lugar. Para eles, o lugar é o encarceramento.
Assim, o Estado pode ter controle dos indivíduos que sobram nessa lógica perversa e,
além disso, despejar sobre eles a responsabilidade por não ter um emprego, tomandoos por “incompetentes” ou “vagabundos”. Ao isentar-se da responsabilidade sobre o
desemprego e a miséria, o Estado pode, enfim, com o auxílio do Direito Penal, fazer
do crime algo que passa pela escolha do indivíduo, aquele que escolhe ser criminoso
no lugar de ser trabalhador. Baseando-se no pensamento contratualista, o indivíduo
que cometeu o crime fez a escolha de quebrar com o contrato social, sendo
responsabilizado individualmente por isso. Para Abramovay & Batista (2010): “...a
construção do Direito Penal moderno a partir dos preceitos iluministas coloca um peso
enorme da responsabilização individual como a grande solução para a prevenção dos
delitos.”.
Ainda no tocante a esse assunto, a cartilha traz uma citação do ex-presidente
dos Estados Unidos, Ronald Reagan, percussor da doutrina norte-americana da war
on drugs ou “guerra às drogas”, nascida no governo Nixon. A citação diz:

“Acredito que o melhor programa social é o emprego” (Ronald Reagan) (pág
17)

A doutrina de guerra às drogas fortemente vivida no governo de Reagan foi
responsável pela criminalização desenfreada das drogas e de seus usuários, adotando
uma política proibicionista severa, que ocasionou num aumento drástico dos números
de encarceramento. O documentário 13º Emenda, dirigido pela cineasta Ava
DuVernay, produzido pela Netflix e lançado em 7 de outubro de 2016, relata os
arranjos dos governos de Nixon e Reagan para relacionar o uso de drogas à
população negra e à periculosidade, e, assim, torná-los inimigos número um da
sociedade. Vale ressaltar que toda essa política de criminalização aos negros e o
superencarceramento

estiveram

atrelados

a

uma

drástica

diminuição

em

investimentos no Estado de bem-estar social. Nesse contexto, parece no mínimo
equivocado que a Cartilha do Trabalho Prisional estampe tal referência, visto os danos
causados por Reagan à população em questão e o grande incentivo ao
encarceramento dos mesmos.
Sobre a superpopulação carcerária, a cartilha aponta que:
“...é oportuno destacar que o trabalho carcerário constitui uma das principais
formas de se combater o maior obstáculo do sistema prisional brasileiro, que é a
superpopulação carcerária.

A redução da população prisional é uma das

consequências do fato de a Lei de Execução Penal beneficiar o apenado que trabalha
com a diminuição progressiva de sua pena.” (pág 18)
Nesse trecho, pode-se observar que o trabalho carcerário é tratado como uma
das principais formas de combate à superpopulação carcerária. Desconsidera,
contudo, que a superpopulação é um fenômeno gerado por fatores associados à
estrutura do sistema carcerário, do Estado Penal e da Política Criminal. De início,
podemos falar sobre a dificuldade de acesso à justiça, lentidão dos processos e falta
de defensores públicos. Hoje, uma das grandes violações existentes aos encarcerados
é a dificuldade de acesso à justiça e o exemplo claro disso é o número de presos
provisórios, que segundo o Ministério da Justiça (2017), compõem 34% da população
carcerária brasileira. Com seus processos parados, grande parte desses presos nem
sequer foram julgados, cumprindo assim uma pena a qual não foram sequer
condenados.
O alto número de presos provisórios, decorrente do descaso e da lentidão da
justiça, inflama o problema da superlotação carcerária. Contudo, outros fatores

também contribuem para esse processo. O clamor por mais punição e penas mais
severas acaba por gerar um maior número de encarceramento, muitas vezes de
crimes de baixo grau de dano ou periculosidade. Com pouco interesse em investir em
medidas punitivas alternativas, o Direito Penal tem no cárcere o destino de todo e
qualquer delito cometido por indivíduos socialmente criminalizados. A criminalização
da pobreza também é um dos motores da engrenagem que torna as prisões um lugar
saturado e sub-humano. Nesse sentido, são muitos os motivos estruturais e sociais
que fazem com que o sistema prisional enfrente o grave problema da superlotação.
O que Foucault aponta como “ortopedia social”, já tratado nesse artigo,
também se mostra na Cartilha do Trabalho Prisional, quando defende a ideia de que a
pena pode “consertar” o indivíduo, tornando-o sociável e produtivo. Vejamos os
trechos a seguir:
“...a execução da pena, inegavelmente, veio a traduzir o objetivo estatal de
fornecer ao infrator da lei a chance de desenvolver sua personalidade no sentido dos
bons costumes e de contribuir para o avanço da sociedade em que está inserido”
"Ao lado da educação, o trabalho conduz o apenado ao caminho da
ressocialização, representando uma clara via de superação do estado de risco social
que aflige parcela significativa da população carcerária e suas famílias, na medida em
que gera valores que envolvem a disciplina, o respeito aos colegas de profissão e aos
destinatários dos bens ou serviços produzidos.” (pág 13)
A crença no cárcere como meio corretivo parte do pressuposto de uma
normalidade social burguesa, de enquadramento, patologização e normatização de
indivíduos “desviantes”. A prisão é tida como o lugar de gerenciamento da pobreza,
mais precisamente dos desviantes da norma. A associação do punitivismo à "ortopedia
social" deposita no cárcere a responsabilidade por reparar e recuperar os indivíduos,
adestrando-os à norma produtiva.
O conceito de “ortopedia social” torna-se fundamental para
uma

melhor

compreensão

da

perspectiva

correcionista

proposta pelo positivismo criminal. A arbitrária formulação de
uma suposta normalidade social culminaria por reconhecer
aqueles que não sucumbissem aos modos de vida e produção
vigentes

como

portadores

de

desvios,

patologias

deformidades carentes de correção. (Silva Junior, 2017)

e

Finalmente, é importante destacar os benefícios que as instituições têm com o
trabalho prisional, visto que estamos falando de mão-de-obra barata e que precisa,
segundo a lógica capitalista, tornar-se produtiva. Sobre essa questão, a Cartilha do
Trabalho prisional aponta que:
“Finalmente, é imprescindível reconhecer que o labor do reeducando é salutar
para a própria sociedade, já que o trabalho prisional também produz bens úteis a toda
coletividade.” (pág 18)
As empresas saem ganhando com o uso do trabalho prisional apoiando-se no
discurso de estar ajudando o preso a se reorganizar e criar uma perspectiva de futuro.
Oliveira (2016) demonstra que na realidade:
O atual trabalho carcerário brasileiro em prol da iniciativa
privada tem em vista a produção, a atividade lucrativa do
empregador que utiliza a mão de obra barata para maior ganho
empresarial. Claro que, por detrás disso, o empresariado
estará a ajudar o preso concedendo-lhe trabalho, mas se
efetivamente a reabilitação fosse a primeira finalidade do
empregador, ele poderia optar pelo trabalho com carteira
assinada, o que na maioria dos casos não faz. (Oliveira, 2016)
Diante do exposto, vê-se na Cartilha do Trabalho Prisional a propagação de um
discurso moralista que deposita na prisão a solução para os conflitos sociais,
desresponsabilizando o Estado pela realidade que enfrentamos no tocante à
segurança pública, ao desemprego e a pobreza, localizando nos indivíduos a raiz de
todas as mazelas típicas de um modo de produção capitalista, excludente e seletivo.

3. Conclusão

São muitos os discursos institucionais sobre o crime, o criminoso e a pena. A
realidade prisional aponta, desde seu surgimento, suas reais finalidades. Criada para
servir a um propósito de disciplinamento, docilização e extermínio, a prisão é utilizada
como depósito de indivíduos indesejáveis à lógica do modo de produção capitalista. O
número de presos só tem aumentado, decorrente da onda de grande encarceramento
que estamos vivenciando, elevando o Brasil ao patamar de quarto país que mais
encarcera no mundo (em terceiro se contarmos com os presos domiciliares).
Pautando-se na criminalização de uma população marginalizada e no maior
endurecimento das penas, o Direito Penal se afasta cada vez mais da possibilidade de
mudança desse cenário.
Frente à impossibilidade do sistema prisional em servir como uma instituição
positiva aos indivíduos que a compõem, entende-se que a ressocialização não pode
ser garantida nem tampouco possível. Na prática, mesmo com o propósito contrário ao
de qualquer inserção social, ainda assim se aposta na prisão e na pena como
instrumento educativo e corretivo, alimentando a sanha moralizante e disciplinadora
que o Estado impõe aos indivíduos que patologiza e exclui.
Diante do exposto, o presente artigo se propôs a analisar os discursos e
argumentos existentes na Cartilha de Trabalho Prisional (Ministério Público do Estado
da Paraíba, 2016), a qual discorre acerca do Projeto Trabalho Humaniza, realizado
pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado da Paraíba, surgido do
desdobramento do Programa Cidadania é Liberdade, com vistas à ressocialização.
Conclui-se que a lógica reproduzida é a mesma que alimenta a engrenagem da
máquina de extermínio que é o Sistema Prisional, possibilitando que as Políticas
Criminais continuem seletivas, estigmatizando indivíduos pobres e negros, mostrando
que seu lugar é de correção, pautado numa norma burguesa. Ao compactuar com o
discurso moralizante e punitivista, a cartilha se posiciona frente ao debate da
segurança pública no sentido de reforçar práticas estigmatizantes e individualizantes,
corroborando com o pensamento criminológico positivista.
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OS PRIVILÉGIOS DOS DIREITOS HUMANOS NA PERSPECTIVA DOS
“BANDIDOS”
Angélica Alves 1
Celma Tavares 2

Resumo: No Brasil a atuação das organizações de defesa dos direitos humanos, bem
como dos(as) defensores(as) que atuam nesta área, é vista por diversos segmentos
da sociedade como ações voltadas para privilegiar pessoas que cometeram algum
crime. Deste modo, a noção de direitos humanos vigente na sociedade brasileira, via
de regra, é a de que tais direitos consistem em “privilégios de bandidos”. Este
entendimento corrobora fortemente com o enfraquecimento das organizações e a
criminalização de defensores(as), bem como com a não efetivação desses direitos no
país. Considerando as reiteradas violações presentes há décadas no sistema
penitenciário brasileiro, há de se investir em discussões e ações que nos remetam à
compreensão dos direitos humanos como universais e não na perspectiva equivocada
do privilégio. Mediante o contexto que se apresenta, este trabalho se propõe a discutir
uma concepção atual dos direitos humanos a partir de seu entendimento pelos
reeducandos do sistema penitenciário do estado de Pernambuco com o objetivo de
fomentar uma reflexão mais ampliada acerca da representação social dos direitos
humanos como “privilégios de bandidos”. Assim, o estudo proposto apontou para a
importância de compreender os direitos humanos a partir do que pode ser considerado
como sendo seu real componente universal: ‘a luta pela dignidade’ de todos e
quaisquer seres humanos; e que este elemento considere a participação, mobilização
e vozes ativas de todos e dos mais diversos atores sociais.
Palavras-chave: Direitos humanos. Sistema prisional. Representação social.

Introdução:
Durante uma vistoria realizada por representantes de organizações não
governamentais no Complexo Penitenciário do Curado, antigo Presídio Professor
Aníbal Bruno, região metropolitana do Recife, em outubro de 2011, foi encontrado no
setor de disciplina da instituição um porrete com a inscrição “direitos humanos”
(MACHADO, 2011). De acordo com os presos, o referido bastão de madeira era (ou
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ainda é?) utilizado por agentes penitenciários para efetuar práticas de violência e
tortura contra os detentos da unidade.
A vistoria contou com a presença de integrantes da Clínica Internacional da
Universidade de Harvard, Estados Unidos, da ONG Justiça Global, além do Serviço
Ecumênico de Militância nas Prisões (Sempri), que, por sua vez, se comprometeram,
na ocasião, a reiterar as denúncias já realizadas à Organização dos Estados
Americanos (OEA) no mês de julho daquele ano, referentes às práticas de tortura no
Aníbal Bruno.
Reiteradas e sistemáticas violações de direitos humanos ocorrem diariamente no
sistema penitenciário brasileiro. Constatam-se inúmeros casos de tortura praticados
por agentes do Estado contra os presos que se encontram nas respectivas unidades
prisionais em todo o país (CASTILHO, 2010). Mesmo diante desta realidade, divulgada
frequentemente nos veículos de comunicação e denunciada por organismos
internacionais e nacionais que atuam na área, a sociedade, de modo geral, permanece
apresentando uma percepção dos direitos humanos pautada em uma lógica
equivocada e restritiva, em que os direitos humanos são compreendidos como
privilégio, e não como direitos de todas as pessoas.
A expressão “privilégio de bandidos” (CALDEIRA, 1991) faz-se presente e
fundamenta-se em diversos aspectos: a divulgação deturpada da presença de órgãos
de promoção, defesa e proteção dos direitos humanos em unidades prisionais; o
desrespeito, a banalização e a tentativa de enfraquecimento dos movimentos sociais
de direitos humanos por parte de agentes do Estado; a veiculação muitas vezes
deturpada dos fatos pela mídia; e o não reconhecimento do caráter universal dos
direitos humanos por parte considerável da sociedade.
Pesquisas recentes mostram que esta compreensão dos direitos humanos, tão
reproduzida no Brasil, é endossada por uma parte considerável da sociedade em
geral. Cite-se, como exemplo, a pesquisa de opinião pública encomendada pela
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (BRASIL, 2008) sobre a
percepção dos direitos humanos no Brasil. No tocante ao tema da violência,
identificou-se, por exemplo, que as políticas preventivas apresentam maior apoio em
detrimento das repressivas. Em contrapartida, e paradoxalmente, constatou-se uma
adesão maior ao endurecimento das penas previstas para pessoas que devam
responder pelo cometimento de crimes. Quanto às opiniões acerca de pessoas que
cometeram crimes, 43% dos entrevistados anuíram com a afirmativa “bandido bom, é
bandido morto” (CANO, 2010, p. 67).
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Nessa direção, outro exemplo é a análise apresentada no livro A cabeça do
brasileiro por meio das informações da Pesquisa Social Brasileira (Pesb). Tomando
por base o grau de escolaridade das pessoas entrevistadas, o autor inferiu, entre
outras questões, que 51% dos(as) entrevistados(as) analfabetos(as) consideram
correto o fato de a polícia espancar os presos para que eles confessem os crimes
(ALMEIDA, 2007).
Os dados acima apontados por parte considerável dos entrevistados evidenciam
uma compreensão dos direitos humanos como “privilégio de bandidos”, e foi com base
nessa ideia que este trabalho busca discutir uma concepção atual dos direitos
humanos a partir de seu entendimento pelos reeducandos do sistema penitenciário do
estado de Pernambuco com o objetivo de fomentar uma reflexão mais ampliada
acerca da representação social dos direitos humanos como “privilégios de bandidos”3.
1. Situando o contexto
Inicialmente é importante assinalar que a realidade que se apresenta para as
pessoas privadas de liberdade em nada demonstra uma situação de privilégio
conforme apontam as estatísticas sobre o sistema carcerário, divulgadas por órgãos
governamentais,

como

o

Ministério

da

Justiça,

e

por

organizações

não

governamentais como a Anistia Internacional.
Em maio de 2012, o Brasil foi submetido à Revisão Periódica Universal –
instrumento de fiscalização do Alto Comissariado de Direitos Humanos da
Organização das Nações Unidas (ONU) – e recebeu como recomendação “melhorar
as condições das prisões e enfrentar o problema da superlotação”. À época, o país
apresentava a quarta maior população carcerária do mundo, com aproximadamente
500 mil pessoas presas. O déficit de vagas (de quase 200 mil) é um dos principais
focos das críticas da ONU sobre o desrespeito aos direitos humanos no país.
Mediante a perpetuação das péssimas condições das prisões brasileiras, a Corte
Interamericana de Direitos Humanos da OEA concedeu, em maio de 2015, medidas
provisórias para o Estado brasileiro que, por sua vez, deveria adotar tais medidas de
forma imediata para proteger a vida e a integridade das pessoas privadas de liberdade
no Complexo Penitenciário Professor Aníbal Bruno. As medidas vislumbraram a
redução da superlotação carcerária, garantia de atenção médica e eliminação da
revista íntima vexatória (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS,
2014).
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Consonante com o que organismos internacionais já haviam alertado e
apontado, o 8.º Anuário de Segurança Pública apresentou dados alarmantes no
tocante à população carcerária no Brasil. Um deles tratou da superpopulação
carcerária, que, entre os anos de 2012 e 2013, refletia-se em pouco mais de 400 mil
pessoas presas no sistema penitenciário. Os números no estado de Pernambuco
apontavam um total de 28.769 presos, mas, para compreender a lógica da
superpopulação, cabe fazer menção ao número total de vagas, sendo esse número de
11.478, gerando, assim, um déficit de 17.291 vagas (FÓRUM BRASILEIRO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, 2014).
Dados apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a representantes
dos Tribunais de Justiça brasileiros, em junho de 2014, revelaram que à época a
população carcerária brasileira totalizava cerca de 700 mil pessoas presas, segundo
levantamento realizado pela referida instituição. Esse número inclui aproximadamente
147 mil pessoas em prisão domiciliar e elevou o Brasil ao terceiro lugar no ranking
mundial de população carcerária, perdendo apenas para a China e os Estados Unidos,
segundo dados do ICPS, sigla em inglês para o Centro Internacional de Estudos
Prisionais do King’s College de Londres (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA,
2014).
Os dados apontados acima são uma constatação do desrespeito a normativas
nacionais e internacionais que dispõem sobre o tema a exemplo da Convenção contra
a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984),
da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (1985), da Constituição
Federal Brasileira (1988) e da Lei de Execução Penal – Lei 7.210/84. A violação
sistemática dos direitos dos presos, consequentemente a falência do sistema prisional
brasileiro, fica evidenciada sob os mais diversos aspectos como nas condições subhumanas em que as pessoas privadas de liberdade são mantidas, reveladas nos
estabelecimentos prisionais com superlotação carcerária, o não acesso à assistência
jurídica, a falta de uma estrutura física adequada, as condições inadequadas de
trabalho para os profissionais, o despreparo destes para lidar com o público em tela,
bem como a corrupção instaurada no sistema, além da formação de quadrilhas e
facções criminosas no interior das próprias unidades prisionais (CASTILHO, 2010).
Perpetuam-se, ainda, nesses espaços institucionais a prática de tortura por
agentes do Estado contra os(as) presos(as), a exemplo do fato mencionado
anteriormente. Os modelos de punição vigentes nas unidades prisionais encontram
sustentação na correlação entre tortura e castigo. O “porrete” encontrado no presídio
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Aníbal Bruno era utilizado para “disciplinar” os presos que descumprissem alguma
regra em vez de aplicar as punições disciplinares legais.
Do que se apreende, mesmo diante desta realidade que se apresenta no tocante
às condições do sistema penitenciário brasileiro, há uma evidente dificuldade da
sociedade em compreender, ou aceitar, os direitos humanos como direitos a serem
garantidos para todos os seres humanos, independentemente de quaisquer outras
variáveis que ultrapassem a simples e estrita condição de ser humano.
Além disso, diante do quadro apresentado, pode-se pressupor que uma parte
significativa desses sujeitos não compreendem os direitos humanos como universais,
seja pelo viés de se sentirem excluídos socialmente, seja pela vivência durante o
período de reclusão em que supostamente possam ter entrado pela primeira vez em
contato com a defesa de seus direitos. Igualmente, pode-se pressupor que pessoas
privadas de liberdade não se perceberam como contempladas mediante as ações de
defesa, proteção e promoção dos direitos humanos, desenvolvidas pelo Estado e por
movimentos sociais, enquanto se encontram reclusas.
2. Por uma concepção atual dos direitos humanos
Por isso mesmo, faz-se necessário discutir os direitos humanos desde uma
perspectiva sociocultural, de maneira a buscar alternativas as graves violações a estes
direitos no sistema prisional.
No campo dos direitos humanos, seguimos a linha teórica que os colocam como
construídos ao longo da história e os identificam em uma pauta permanente de lutas
sociais por sua efetividade. Ademais, compreendemos estes direitos como aqueles
que garantem a dignidade da pessoa, constituindo prerrogativas básicas do ser
humano. Ou seja, os direitos humanos “são processos institucionais e sociais que
possibilitem a abertura e consolidação de espaços de luta pela dignidade” (HERRERA
FLORES, 2008, p. 13).
Ao mesmo tempo, é preciso assinalar que um dos temas mais associados aos
direitos humanos no Brasil é o sistema penitenciário. Em especial, por sua situação
precária, que se estende há décadas e se apresenta permanentemente na lista de
reivindicações, denúncias e produção de relatórios realizados por defensores(as) de
direitos humanos, por organizações não governamentais, a exemplo da Justiça Global,
bem como por organizações internacionais, como a Anistia Internacional, a Human
Right Watch (HRW), entre outras, além da ONU e a OEA.
Contudo, diante da realidade de violações aos direitos humanos no sistema
prisional, a postura de muitos segmentos da sociedade brasileira situa-se fora de um
6

quadro de legalidade. Por exemplo, pesquisa de opinião pública realizada em 2015
pelo Instituto Datafolha, revela que 50% das pessoas entrevistadas concordam com a
frase “bandido bom é bandido morto”. Isso é indicativo de que, para um número
expressivo de brasileiros(as), as pessoas que cometeram algum crime, estejam ou
não reclusas em unidades prisionais, não merecem sequer acessar o direito
fundamental à vida.
Em outra pesquisa, realizada pela Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, quando se perguntou às pessoas entrevistadas sobre quem
os direitos humanos protegem, as principais respostas foram distribuídas da seguinte
maneira: fizeram referências generalizantes à humanidade, a todos os cidadãos do
mundo, a qualquer pessoa ou cidadão 55%; fizeram referências críticas aos direitos
humanos como privilégios de grupos restritos 15% (bandidos e infratores [8%], ricos
[5%], políticos [2%], brancos [2%]); fizeram referências aos pobres 9%; aos idosos 9%;
às crianças e adolescentes 8% (BRASIL, 2008, p. 25).
Esses números exemplificam quão vigente se mantém no país a relação entre a
concepção

de

direitos

humanos

com

a

noção

de

privilégios,

destinados

significativamente aos bandidos e infratores. Entretanto, a condição atual do sistema
carcerário, assim como o conteúdo das denúncias que dela se seguem não se
mostram consonantes com a noção de privilégio apontada em pesquisas de opinião
pública tal como foram exemplificadas acima.
A partir deste ponto é importante assinalar que os direitos humanos ganharam
um impulso maior na década de 1990 em virtude de alguns acontecimentos e
mudanças mundiais significativas, a exemplo dos encontros multilaterais históricos
realizados pelas Nações Unidas; da Conferência do Rio de Janeiro em 1992; e da
Conferência de Viena em 1993.
Ao mesmo tempo, o legado da globalização, iniciada nos anos 1980, consistiu
em uma larga pauta de reivindicações sobre os efeitos nocivos provenientes dos
avanços tecnológicos e da instauração de outra ordem econômica, a exemplo da
exclusão social e do desemprego, ainda tão presentes nos dias de hoje, sendo
considerados tacitamente como aspectos intrínsecos ao capitalismo. No discurso
globalizado, os direitos humanos passam a ser reduzidos apenas aos direitos civis e
políticos, mesmo assim concebidos de forma equivocada.
Contudo, o século XXI inaugura um novo cenário para os direitos humanos cujo
enfrentamento não está mais tão voltado para os questionamentos acerca de sua
universalidade e sim para os desafios atuais, como o terrorismo.
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Mediante tal realidade podemos inferir que estamos diante de uma inversão ou
de um considerável retrocesso no que se julgou conceituar como direitos humanos,
dentro do marco jurídico institucional da ONU e da OEA. Por outro lado, os direitos
humanos tem-nos servido e merecem total reconhecimento, quando, por exemplo,
mesmo sob as adversidades apontadas, exercem um papel fundamental nas
denúncias das persistentes violações aos direitos civis ainda praticadas pelos Estados
democráticos contra a população já excluída do mundo globalizado.
Desse modo, faz-se urgente uma nova concepção de direitos humanos que se
contraponha, ou ao menos se proponha a repensar os parâmetros do que se
convencionou denominar direitos humanos até o século XX, cujo entendimento
perdura até os dias atuais. Alguns autores, conhecidos por se debruçarem sobre a
construção de “epistemologias do Sul”,4 vêm dedicando-se a apresentar uma leitura
contra-hegemônica da realidade, por conseguinte, dos direitos humanos.
A concepção contra-hegemônica de direitos humanos entende que a luta pela
dignidade de todos os seres humanos é a tônica do enfrentamento à concepção
hegemônica desses mesmos direitos. Desse modo, o incentivo ao desenvolvimento de
um pensamento crítico, que privilegie outros fazeres e saberes que não os de cunho
“dominante”,

consiste

em

uma

ferramenta

potente

de

conscientização

e

empoderamento dos sujeitos na luta por suas necessidades.
Por

conseguinte,

tornar

essa

proposta

em

realidade

é

um

desafio

completamente possível, conforme analisa Herrera Flores (2009, p. 62):
Quando um grupo determinado de pessoas ou um movimento social
alternativo que encaminha a ação deles em uma direção diferente à
imposta pela ordem hegemônica alcançam essa posição de força que
lhes permite falar em sua própria linguagem, estamos nos
aproximando de algo muito importante para uma teoria crítica dos
direitos humanos: o empoderamento cidadão.

3. O entendimento dos direitos humanos pelos reeducandos do sistema
penitenciário pernambucano
No estado de Pernambuco, temos um exemplo emblemático e uma amostra do
que se apresenta na grande maioria das unidades prisionais por todo o País, o caso
do Complexo Prisional do Curado, antigo Aníbal Bruno. Em 2011, as organizações da
Pastoral Carcerária, do Sempri, da Justiça Global e International Human Rights Clinic
4

“Trata-se do conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam a supressão dos saberes levada
a cabo, ao longo dos últimos séculos, pela norma epistemológica dominante, valorizam os saberes que
resistiram com êxito e as reflexões que estes têm produzido e investigam as condições de um diálogo
horizontal entre conhecimentos. A esse diálogo entre saberes chamamos ecologias de saberes.”
(SANTOS; MENESES, 2010, p. 7).
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(IHRC), Harvard Law School, com os beneficiários e os representantes destes,
solicitaram medidas cautelares relacionadas com o referido complexo à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), Organização dos Estados Americanos.
Nos autos do processo internacional, constam as denúncias de 268 casos de
violência no presídio (assassinatos, torturas e outros); dentre esses, foram 87 casos
de morte violenta, de negação de acesso à saúde 175 casos, mortes não violentas ou
por causas desconhecidas 74 e 267 pedidos de assistência jurídica (FONTENELE,
2015).
A resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA resolveu, em
maio de 2014, requerer do Estado brasileiro que fossem tomadas as seguintes
providências de forma imediata: executar um plano de atenção médica, sobretudo,
para os presos portadores de doenças contagiosas; reduzir a situação da
superlotação; eliminar a presença de armas dentro do complexo; assegurar as
condições de segurança e de respeito à vida e à integridade pessoal dos presos,
funcionários e visitantes; eliminar a prática das revistas vexatórias aos visitantes.
Contudo, segundo a organização não governamental Justiça Global, de todas as
medidas requeridas, apenas a última medida foi adotada.
Em setembro de 2015, realizou-se uma audiência na CIDH, que contou com a
presença das mesmas organizações que compuseram a coalizão inicial para realizar
as denúncias sobre o Complexo do Curado em 2011. Foram apresentados diversos
relatos e documentos que corroboraram o agravamento da situação dentro do
complexo.
Temos, assim, um cenário que constata o descaso com o qual vem sendo
tratada a situação do sistema carcerário no país, particularmente em Pernambuco. A
superlotação nas unidades, considerada a maior das violações aos direitos humanos
nesse contexto, pois dela decorrerem tantas outras, consiste em uma questão crônica
e estrutural, cuja resolução evidentemente não consta na lista de prioridades do
Estado brasileiro que permanece insistindo em uma política prioritariamente
repressora da violência, alimentando, assim, o caos nas prisões.
Essa opção política do poder público nos põe diariamente diante da disparidade
entre a realidade que se apresenta no contexto das prisões e os dispositivos legais,
nacionais e internacionais, que se destinam a garantir os direitos dos presos.
A situação caótica em que o sistema penitenciário brasileiro se apresenta há
décadas, revelada na violação diária aos direitos humanos, conforme descrito
anteriormente, parece causar pouco ou nenhum impacto, seja na reformulação e
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efetivação das políticas públicas de justiça e segurança, seja na concepção dos
direitos humanos por boa parte da sociedade brasileira.
A compreensão ainda vigente dos direitos humanos na lógica do privilégio,
sobretudo, no que se refere aos direitos das pessoas presas, acaba por levar muitos
cidadãos e cidadãs a corroborar as práticas violentas presentes nas instituições de
segurança pública representadas pelas ações arbitrárias dos agentes do Estado no
exercício de suas funções (BRASIL, 2008; CARDIA, 2001; 2012; CARDIA; ADORNO;
POLETO, 2003). O entendimento dos direitos humanos como “privilégio de bandidos”,
como dito, foi fomentado na década de 1980 quando foram associados aos presos por
crimes comuns, diferentemente de outrora quando os direitos humanos estavam
vinculados à defesa de presos políticos no período da ditadura militar (CALDEIRA,
1991; 2000).
A sociedade parece ver, em alguma medida, a justiça sendo efetivada pelos
assassinatos, agressões e torturas contra pessoas que cometeram algum crime, ou
até mesmo suspeitos, sendo desfavoráveis ainda às tentativas de proteção e defesa
dos direitos das pessoas presas, gerando uma tensão social traduzida, entre outras,
pela expressão de que “direitos humanos são para bandidos”.
3.1 As compreensões que emergiram das livre-associações
Como até o presente momento, no tocante à expressão acima referenciada,
contamos apenas com o discurso construído por uma parte da sociedade, da mídia,
dos movimentos sociais, parece ser evidente a ausência do discurso das pessoas que
foram privadas de liberdade. Por isso mesmo a necessidade de evidenciar e discutir o
entendimento acerca dos direitos humanos por parte dessas pessoas.
Assim, com o objetivo de contribuir com a redução dessa lacuna, este trabalho
buscou conhecer a concepção dos direitos humanos presentes no entendimento dos
reeducandos do sistema penitenciário pernambucano.
Para isso se utilizou a técnica de livre-associação. Atendendo ao princípio de
que as representações sociais são representações de um dado objeto por um
determinado grupo de sujeitos, a técnica de associação livre consiste em um
instrumento em que apresentamos ao sujeito um termo indutor (palavras, frases ou
expressões) relacionado com o objeto de pesquisa mediante o qual ele deverá
responder espontaneamente com palavras, frases ou expressões que suscitarem em
sua mente. Como afirma Abric (1994 apud SANTOS; ALMEIDA, 2005, p. 152): “O
caráter espontâneo, portanto, menos controlado, e a dimensão projetiva desta
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produção deveriam permitir acessar, muito mais fácil e rapidamente que na entrevista,
os elementos que constituem o universo semântico do termo ou do objeto de estudo”.
Cabe acrescentar que participaram da pesquisa 15 pessoas5 do sexo masculino,
maiores de 18 anos de idade e reeducandos – liberados em regime aberto e em
livramento condicional – do sistema penitenciário do estado de Pernambuco6. Os
termos indutores presentes no roteiro das associações livres foram os seguintes:
direitos, direitos humanos, direitos humanos é “privilégio de bandidos”, cadeia e
bandido.
Os termos indutores foram apresentados aos sujeitos de forma aleatória, e fora
solicitado que respondessem com a primeira palavra ou ideia que lhes viesse à mente
diante da palavra ou expressão colocada.
As respostas às palavras/expressões indutoras sobre as representações sociais
dos direitos humanos apresentadas aos 15 sujeitos da pesquisa podem ser
observadas no quadro abaixo para melhor visualização.
Quadro 1 – Livres associações
Palavra
indutora

Direitos

Cadeia

Bandido

Sujeito 1

Direito da
trabalhar

Nada

Coisas ruins

Todo mundo
pode ser

Sujeito 2

Direito da vítima

Escuta
falar

É errado

Não
mais

Preconceito

Sujeito 3

Ninguém tem não

Não existe não

Nada a ver

Nem
porco
merece

Bandido
bandido

Sujeito 4

A gente podia ter

Ajuda
caramba

É um privilégio

Sofrimento

Ruim,
caráter

sem

Sujeito 5

Só para os ricos

Não serve de
nada

Não acho

Nunca mais

Aquele
mata

que

Sujeito 6

Tá faltando

Acredito muito

Tá errado

Desumanidade

Muito pai de
família bandido

Sujeito 7

Oportunidade

São do bem

Procura
direitos
bandidos

Não é lugar
pra mim

Falta
de
oportunidade

Sujeito 8

Nenhum

Nada faz

Não acho

Sofrimento

Não quero ser
mais

Sujeito 9

Igual pra todos

Vale em todos
os locais

Vale pra todos

Sofrimento

Vida errada

gente

Direitos
Humanos

DH
privilégio
bandido

Respeito
muito

pra

é
de

os
de

voltar

é

5

Os critérios utilizados para a seleção das pessoas entrevistadas levaram em consideração o seguinte:
sexo masculino; grau de escolaridade; privação de liberdade em virtude de cumprimento de pena
(preferencialmente por um período de 6 (seis) meses a 3 (três) anos); ter ou não desenvolvido atividades
de trabalho e/ou de estudo durante o cumprimento da pena; e estar sendo atendido pelo Patronato
Penitenciário de Pernambuco.
6
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Pernambuco.
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Sujeito 10

Trabalho, ir e vir

Importante

A gente pode
contar, confiar

Inferno,
sofrimento

Pessoa
com
algum
problema

Sujeito 11

Direito a nada

Sei não

Ajuda
bandidos

os

Lugar
ninguém

Sujeito 12

Igualdade

Direito

Direito
todos

de

Horrível

Momento
desespero

Sujeito 13

Deveriam ser igual
pra todos

Não funcionam

Inverdade

Feita pra gente
pobre

Faz coisa feia

Sujeito 14

Temos direitos

Ouvi falar

Não acho que
seja

Sofrimento

Nada
mente

Sujeito 15

Pra todos

Correto

Está pensando
no próximo

Pra
quem
merece

Horrível

pra

Errado
de

na

Fonte: Elaboração da autora.

As respostas dos entrevistados às palavras/expressões indutoras sobre as
representações sociais dos direitos humanos indicam que a concepção de direitos dos
reeducandos fundamenta-se, prioritariamente, na perspectiva da universalidade.
Todavia, parecem considerar que em alguma medida tais direitos são mais ou menos
acessados a depender do poder aquisitivo das pessoas. A correlação entre direito e
direito ao trabalho merece destaque.
No tocante aos direitos humanos, as respostas demonstram um indicativo de
que, de modo geral, costuma-se falar e ouvir sobre direitos humanos nas unidades
prisionais. A ideia de direitos humanos dividiu-se por um lado entre algo a que se deve
respeito por ajudar as pessoas; por outro, como algo desacreditado por não fazer nada
pelas pessoas.
As respostas dos entrevistados sobre a expressão direitos humanos é “privilégio”
de bandidos indicam opiniões parcialmente diferentes sobre a questão. A parte maior
dos entrevistados considera-a equivocada e distante da realidade. Outra parte, em
menor proporção, reafirma que os direitos humanos defendem sim os presos e é um
privilégio, no sentido de reconhecer o benefício de ter tais direitos defendidos,
demonstrando outra interpretação da mesma frase.
A palavra cadeia esteve associada majoritariamente ao sofrimento, um lugar
desumano, no qual nenhum ser vivo merece estar. Já a palavra bandido, foi
relacionada com características ruins, negativas e desvio de caráter em virtude de
algum problema ou da falta de oportunidades.
As associações realizadas pelos entrevistados mediante o termo direito
demonstram hipóteses formuladas por Doise, Clémence e Spini (1996) no que se
refere aos direitos humanos e suas representações sociais. Segundo Doise (2002a),
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que vem dedicando-se há décadas a este campo de estudo, os direitos humanos são
compreendidos como representações sociais normativas construídas historicamente e
trazem características inerentes a uma determinada cultura. Três hipóteses foram
formuladas acerca dos direitos humanos e de suas representações sociais com base
nos estudos realizados pelo autor. Conforme ele, em primeiro lugar, os sujeitos de um
determinado grupo social partilham crenças de forma efetiva em seu contexto social.
Desse modo, as pesquisas sobre as representações sociais dos direitos humanos
devem verificar os pontos comuns aos sujeitos e ao grupo a que eles pertencem,
como também definir pontos que fundamentam a representação, e descrever como
esta se organiza (DOISE; CLÉMENCE; SPINI, 1996).
Outra hipótese seria considerar as diferentes tomadas de posição individual
mediante o campo das representações sociais, levando as investigações das
representações sociais a analisar as dimensões que levam os sujeitos a se
posicionarem de modo diferente quanto aos direitos humanos. A terceira hipótese
relaciona-se com as ancoragens7 das representações sociais dos direitos humanos, e
um modo eficiente de investigá-las consistiria em nos debruçarmos sobre os vínculos
estabelecidos entre as pertenças e posições societais, bem como as modulações nas
tomadas de posição diante do objeto direitos humanos. Doise, Clémence e Spini
(1996) consideram que tais aspectos influenciam as atitudes individuais.
A concepção de direitos humanos, de acordo com os postulados de Doise
(2002a), estaria fundamentada em representações simbólicas, produtos das
interações sociais, e estes regulamentados por contratos sociais tal como a
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Contrariando a concepção naturalista de
direitos humanos, Doise (2002a, p. 21) afirma:
Estamos longe de uma simples afirmação da existência de direitos
que respeitariam de algum modo o estado natural, pré-estatal de um
indivíduo. Se os princípios organizadores das primeiras declarações
visavam, sobretudo, a afirmar os direitos do indivíduo com relação
aos governantes, as declarações e pactos mais recentes introduziram
efetivamente direitos a uma solidariedade acordada pelo Estado às
vítimas de toda sorte de injustiça, mas também às vezes a indivíduos
simplesmente desfavorecidos pela sorte, notadamente porque eles
sofreram doenças ou outras privações. A Declaração Universal de

7

Jodelet vincula a ancoragem ao enraizamento social da representação e de seu objeto, sendo que o
desvelamento deste processo permite acessar como é conferido ao objeto de representação um
significado, como a representação é utilizada como um sistema de interpretação do mundo e como a
representação integra a novidade em um sistema de pensamento pré-existente e as transformações
nesse sistema que dela resultam. [...] Por sua vez, Doise (2010) propõe três tipos de ancoragem que
condicionam as tomadas de posição individuais no campo das RS: a ancoragem psicológica (apoiada nos
valores, atitudes e opiniões individuais), a ancoragem sociológica (que reflete a pertença social dos
indivíduos) e a ancoragem psicossocial (apoiada na percepção das relações sociais e nas inserções
assimétricas na sociedade). (ALMEIDA; SANTOS; TRINDADE, 2011, p. 112-113).
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1948 proclama assim um direito aos cuidados (art. 25) ou um direito a
um nível de vida suficiente (art. 22 e 25).

Mesmo em um contexto social de uma vivência de reiteradas violações de
direitos nas unidades prisionais, e tendo eles violado os direitos de outras pessoas, os
reeducandos partilham efetivamente da mesma crença de que os direitos devem
sustentar-se na prerrogativa da universalidade. No entanto, também compreendem
que

o

acesso

aos

direitos

são

relativizados

a

depender

das

condições

socioeconômicas das pessoas, o que diz da flutuação de uma mesma representação
social a depender do contexto social em que um determinado grupo está inserido.
As associações relacionadas com o termo direitos humanos não se
apresentaram como sinônimo de representações sociais normativas tal como
postulado por Doise (2002a). As tomadas de posição individual dos reeducandos
entrevistados mediante o mesmo objeto de representação social, que fora entendido
ora como ajuda ora como algo que não serve para nada, pode dizer que as respostas
estiveram relacionadas à medida que os sujeitos foram ou não contemplados pelas
ações de defesa, proteção e promoção dos seus direitos humanos durante o período
de reclusão.
A expressão direitos humanos são “privilégio de bandidos” que, por sua vez,
retrata a representação social dos direitos humanos no Brasil, como direitos de
bandidos, foi rejeitada pela maior parte dos reeducandos entrevistados por não se
reconhecerem como sujeito de tal representação. Todavia, chegaram a reconhecer o
objeto direitos humanos como privilégio, mas em uma concepção distinta da
representação social que lhes fora apresentada. O privilégio a que alguns
entrevistados se referiram trazia a conotação de ser uma honra ser contemplado por
tais direitos, e não uma vantagem sobre outras pessoas.
No que se referiu ao termo cadeia, a associação dos entrevistados ao
sofrimento legitima as denúncias de graves violações de direitos humanos relatadas
por nós na parte inicial deste artigo, visto que o sofrimento destoa com a prerrogativa
de que os estabelecimentos prisionais são locais destinados ao cumprimento das
penas dos presos em condições de salvaguardar a dignidade de todos e não de lhes
causar sofrimento.
As associações apresentadas pelos reeducandos mediante o termo bandido a
características negativas do ser humano reforçam a compreensão dos demais
segmentos da sociedade de que pessoas que cometeram crimes, a exemplo dos
reeducandos, vivem de tais práticas por não apresentarem um bom caráter visto ser
esse o próprio significado da palavra bandido.
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Destacamos aqui um aspecto fundamental para compreender a representação
social dos direitos humanos. As respostas das livres associações mediante o termo
indutor bandido parecem apontar para o tema central da representação social em tela,
ou themata nos termos de Moscovici (2003). O pensamento preexistente à
representação social a que nos propomos analisar é uma das dualidades que
permeiam muitas relações humanas, a oposição entre o bem e o mal.
Os reeducandos entrevistados associam a palavra bandido a elementos
negativos, ao mal. Quando se referem aos castigos sofridos nas unidades prisionais,
mencionam

o

mal

comportamento

para

justificá-los.

Quando

tecem

suas

considerações quanto a quem a polícia pode bater, ou sobre a anuência ou não à
pena de morte,

os reeducandos também apontam para um grau de maldade

intolerável, a prática de estupro, cujos criminosos devem ser punidos severamente.
Ao mesmo tempo, quando os demais segmentos da sociedade respondem em
pesquisas de opinião pública ser a favor de penas mais severas para os criminosos,
incluindo punições que não estão previstas em lei, é essa associação do criminoso ao
mal que parece permear fundamentalmente as respostas (BRASIL, 2008; CARDIA
2001; KEHL, 2010).
O conteúdo das respostas dos reeducandos aos termos indutores para livre
associação nos põe diante dos elementos que devem ser articulados nos estudos
sobre direitos humanos de acordo com Jodelet (apud SANTOS; ALMEIDA, 2005).
Assim, podemos identificar que os elementos afetivos, mentais e sociais apresentados
pelos entrevistados, tais como sofrimento vivenciado durante o período de reclusão,
compreensão diversa e crítica de uma representação social legitimada por outros
grupos sociais e o reconhecimento da desigualdade no acesso aos direitos, de modo
geral, dizem de como suas relações sociais afetam as representações sociais e a
forma como intervirão na realidade.
Considerações finais
Parece-nos óbvio que a situação do sistema carcerário é um problema crônico,
sem perspectivas em curto ou médio prazos de ser resolvido, visto que a lógica do
encarceramento é mantenedora de uma demanda social por segurança e justiça que,
por sua vez, encontra respaldo nas práticas diárias dos agentes do Estado, cuja
prioridade, no tocante ao tema do encarceramento, está longe de ser a preservação
mínima da dignidade humana das pessoas presas, conforme previsto na Lei de
Execuções Penais.
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Há muito, estamos nesse ponto. Realidade estática, denúncias reiteradas ao
Estado brasileiro e uma fragilidade já inerente à atuação dos(as) defensores(as) e
organizações que trabalham em prol dos direitos humanos, o que inclui,
automaticamente, os direitos das pessoas encarceradas, já que esses últimos não
encontram o apoio e fortalecimento necessário para uma atuação mais efetiva nem
pelos demais segmentos da sociedade, muito menos pelo Estado.
Longe do romantismo de considerar que a população encarcerada está isenta
de culpabilidade por seus atos e perto do pessimismo que o cenário atual, quer dizer,
permanente até aqui, venha a oferecer um espaço em que as penas sejam cumpridas
e a dignidade também seja preservada, vale uma atenção séria sobre a função que a
representação dos direitos humanos como “privilégio de bandidos” exerce na
perpetuação de um sistema falido e palco de graves violações aos direitos humanos.
De alguma forma e em alguma medida, buscamos ao longo deste trabalho, dar
uma atenção diferenciada ao que já está no campo da obviedade, naturalidade e
invisibilidade. A pesquisa foi desenvolvida em torno da curiosidade de saber quão
“privilegiados” se sentiam os “bandidos”, o que, diante da representação social dos
direitos humanos vigente nos dias atuais, nos convocaria a verificar o que sabiam,
pensavam, percebiam e opinavam sobre direitos humanos. Partimos do pressuposto
de que uma parte significativa desses sujeitos não compreendia os direitos humanos
como universais. Contudo, os resultados demonstraram o contrário, ainda que com
algumas nuances e ponderações.
O público em tela apresentou uma concepção de direitos humanos
fundamentada na lógica da universalidade, mesmo que esta fosse seguida de uma
visão crítica e pertinente de que na prática tais direitos ainda não são garantidos para
todas as pessoas, e, de modo geral, a condição econômica, dentro ou fora das
unidades prisionais, ainda é decisiva no momento de acessar alguns direitos.
Tomando igualmente a vivência de dentro e de fora do cárcere, os
reeducandos entrevistados conhecem os direitos fundamentais assegurados na
Constituição Federal, talvez por, justamente, carecer deles. Possivelmente, o fato de
não acessarem direitos fundamentais seja o que os leva a considerar a representação
dos direitos humanos como “privilégio de bandidos” como um pensamento sem
fundamento, do qual discordam em grande medida, e quando concordam, atribuem
uma conotação diferente à palavra privilégio, como se fosse uma honra ser
contemplado pelos direitos humanos dentro da prisão.
Assim, os dados coletados nos permitiram um mote significativo para a
discussão a qual nos propomos e nos aproximaram das percepções e opiniões dos
reeducandos sobre direitos humanos. Mais do que isso, constatamos quanto o objeto
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de uma representação social está passível de flutuação a depender do contexto em
que um determinado grupo está inserido. Sendo assim, a possibilidade de mudança da
representação social dos direitos humanos como “privilégio de bandidos” é algo que se
encontra no campo da realidade comum a todos os seres humanos.
Destacamos por fim, que o mote estrutural deste trabalho e ao que
essencialmente se destinava, consistiu em oferecer aos entrevistados um momento de
se colocarem diante dos preconceitos direcionados a eles para além dos muros.
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RESUMO
O presente artigo faz parte das questões de pesquisa levantadas por um projeto de mestrado
em curso, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de São
Paulo. O principal objetivo da pesquisa é investigar os processos de construção do sujeito “louco
criminoso”, que habita os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) - manicômios
judiciários - do Estado de São Paulo. Referenciado numa corrente da Antropologia que se dedica
ao estudo da violência, não como da ordem do brutal mas como parte do cotidiano, e seu
potencial produtor de subjetividades, bem como na teoria de “atos de fala” de John L. Austin e
na ideia de “performance” de Judith Butler, buscar-se-á entender a palavra biomédica, judicial e
religiosa não enquanto enunciado, mas como mecanismos produtores do sujeito patológico.
Através de intenso trabalho etnográfico, tanto em campo quanto pela análise de laudos
psiquiátricos e decisões judiciais, terei como objetivos: (i) compreender os dispositivos de
silenciamento, como a excessiva medicamentalização dos(as) pacientes; (ii) analisar os
discursos técnicos e religiosos, em suas sobreposições e distanciamentos, que forjam o sujeito
“louco infrator” e que instauram o espaço-tempo manicomial no qual este se insere; (iii) interrogar
os sentidos que a noção de “violência”, na conjunção Estado-corpo-linguagem, pode assumir
nesses espaços e como ela se inscreve nos corpos custodiados em interface com marcadores
sociais de gênero e raça.
Palavras-chave: Manicômio Judiciário, linguagem, violência, atos de fala, corpo, Estado.

Words can be like tiny doses of arsenic: they are swallowed unnoticed,
appear to have no effect, and then after a little time the toxic reaction sets
in after all (Victor Klemperer1,2000, p.14 apud CASSIN; GOFFEY, 2009,
p.380).

Introdução
Este artigo pretende ser uma primeira tentativa de sistematização dos dados
etnográficos obtidos nos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) do
Estado de São Paulo. Ousarei fazer algumas interpretações do campo à luz da
Antropologia, arriscando algumas convergências entre discursos religiosos e
psiquiátricos em interface com a produção do sujeito “louco criminoso”. Para tal, antes
de discorrer sobre as interconexões entre corpo, lei e Estado, tomando a linguagem
como eixo do trabalho, farei uma breve contextualização histórica dessas instituições,
seguida de uma explanação da Pastoral Carcerária, instituição por onde falo, para então
expor o arcabouço teórico de que me valho a fim de entender a realidade com que tomo
contato.
Os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) ou manicômios judiciários,
como também são conhecidos, são as instituições para onde são destinados os
chamados “loucos infratores”. Como criações da passagem do século XIX ao XX no

1

Filologista alemão em referência à emergência do nazismo.

Brasil2, esses hospitais procuraram responder à demanda de infratores duplamente
estigmatizados, pelo crime e pela loucura, que até então eram tratadas por dois regimes
distintos; a prisão para os “criminosos”, e o hospício para os “loucos”. Em campo
realizado em manicômio judiciário, Sérgio Carrara (2010) nos mostra a relação entre a
lógica jurídico-punitiva e psiquiátrica-terapêutica presente nesses hospitais:
Superposição e não justaposição, pois, o modelo jurídico-punitivo
parecia englobar o modelo psiquiátrico terapêutico, impondo limites mais
ou menos precisos ao poder de intervenção dos médicos e demais
técnicos (CARRARA,2010, p.19).

A despeito dos avanços da reforma psiquiátrica brasileira de 20013, os HCTPS ficaram
à margem dos princípios antimanicomiais e seguem operando na superposição do
modelo punitivo sobre o terapêutico. O dispositivo jurídico que determina a internação
compulsória é a “medida de segurança”, assentada na ideia de “periculosidade”,
diferentemente da pena, fundamentada na noção de “culpabilidade” (MATSUDA, 2009,
p.30). Em teoria, a medida de segurança corresponde a uma alternativa à prisão,
porquanto o infrator não é consciente do caráter delituoso do ato em virtude de
transtorno mental. Constatada a inimputabilidade mediante avaliação psiquiátrica, o juiz
exara a medida de segurança a fim de garantir o tratamento do réu, o qual pode ser em
meio aberto (ambulatorial) ou fechado (internação) a depender da gravidade do caso
(ibid, p.33).
Embora a intenção da medida de segurança seja o impedimento da reincidência sob
uma justificativa terapêutica, é evidente a face essencialmente punitiva dos hospitais de
custódia, haja vista sua vinculação às secretarias de administração penitenciária
estatais (SAP), e não às de saúde (CARRARA, 2010). Além disso, a medida de
segurança, por absolver o réu da pena, submete o paciente a avaliações psiquiátricas
periódicas que visam acessar sua “periculosidade”. Enquanto esta não cesse, a custódia
permanece e um crime que receberia uma pena determinada, pode transformar-se num
período muito maior de reclusão (DINIZ; BRITO, 2016). Todavia, não só os critérios de
cessação de periculosidade são questionáveis e imprecisos cientificamente, como, não
raro, a despeito de sua cessação, muitos pacientes seguem internados devido a outras
razões, sobretudo se não há laços familiares que permitam o seu acolhimento pós2

O primeiro manicômio judiciário do Brasil, Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor
Carrilho, foi inaugurado em 1921, no Rio de Janeiro (CARRARA, 2010, p.17).
3 A lei 10.216/01, que instaurou a reforma psiquiátrica, foi fruto de uma longa luta de movimentos
sociais e profissionais da saúde que instituiu uma nova forma de produção do cuidado no que
diz respeito à saúde mental. Seu grande marco foi a passagem do modelo hospitalocêntrico para
o de rede em meio aberto, graças à instauração da RAPS (Rede de Atenção Psico-Social). Os
HCTPs, no entanto, ficaram à margem desse processo, seguindo a histórica lógica manicomial
(LHACER, 2013, p.241).

custódia (CORDEIRO et al, 2014, p.29)4. Fica evidente, assim, como critérios
estritamente biológicos de avaliação estão imbricados com fatores sociais que
determinam sua vulnerabilidade e seu alijamento da sociedade.
Meu foco investigativo é entender como se dá a constituição do sujeito patológico
através da linguagem. Valendo-me de trabalhos em antropologia dedicados ao estudo
de violência e seu impacto na construção da subjetividade (KLEINMAN,1988; DAS &
LOCK, 1997; DAS, 2006; NORDSTROM & ROBBEN, 1995, FASSIN, 1996), bem como
dos aportes de Judith Butler (1993, 1997) e John L. Austin (1962), parto da hipótese de
que a palavra não apenas nomeia, mas forja sujeitos silenciados pelos discursos
institucionais. Nesse sentido, a palavra “jurídica”, “biomédica” e “religiosa” proferida
pelos agentes estatais e religiosos com os quais os pacientes estão em constante
contato detém um poder performativo (AUSTIN, 1962), que lhes torna objeto da fala do
outro e não seu detentor (BOURDIEU, 1977). A investigação dessa desautorização de
falar sobre si e sua sujeição ao discurso do outro, centrar-se-á em dois eixos teóricos:
(i) as articulações entre Estado, lei e corpo; (ii) as relações entre violência, linguagem e
sujeito. Para tal análise, tem sido fundamental o trabalho de campo nos HCTPs de
Franco da Rocha e de Taubaté, bem como a análise de decisões jurídicas, laudos
psiquiátricos e discursos religiosos a fim de compreender quais palavras são
mobilizadas na construção de subjetividades “perigosas” e “psicóticas”.
A Pastoral Carcerária
No logo oficial da Pastoral Carcerária, lê-se o verso bíblico de Mateus: Estive preso e
vieste me visitar. Definindo-se como presença de Cristo no cárcere, a Pastoral
Carcerária (PCr) é uma instituição católica vinculada formalmente à Confederação
Nacional Brasileira de Bispos (CNBB) desde 1986, embora as visitações em presídios
já ocorressem antes desta data.5 Seus principais objetivos, além da evangelização,
giram em torno da articulação com organismos estatais e ONGs atuantes na temática
carcerária e de direitos humanos, produzindo materiais de denúncia e fiscalização, bem
como notas técnicas, relatórios e cartilhas referentes ao sistema carcerário a nível
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É igualmente digno de nota que no HCTP I de Franco da Rocha, 42% das infrações são crimes
contra o patrimônio, contra 21% de homicídio (ibid). Isso mostra como o estigma do “louco
perigoso” não corresponde à realidade, como fruto da cultura do medo. Débora Diniz (2015)
relata como o que chama de “louco ingênuo” é envolto do espectro do “louco perigoso”; aquele
do imaginário hollywoodiano de serial killers (DINIZ, 2012, p.22).
5 Para mais detalhes a respeito de sua história, ver: http://carceraria.org.br/historia

nacional. As visitações, como uma de suas atividades, são sempre realizadas em
equipes com agentes capacitados, e asseguradas constitucionalmente.6
É nesse contexto que, como agente da PCr, venho realizando visitas nos HCTPs do
Estado de São Paulo desde agosto de 2016. Foi a partir dessas visitas, quinzenais nos
HCTPs I e II de Franco da Rocha e bimestrais no HCTP de Taubaté, que fui apurando
meu olhar, tanto como agente quanto pesquisador, para meu entorno7.
A partir desse cenário, senti-me instigado a pensar sobre as relações entre Estado e
corpo que constroem o sujeito “louco-infrator”, não só no micro-cotidiano dessas
instituições, mas no funcionamento do poder judiciário, como organismo estatal, e nos
efeitos da medida de segurança, em específico. Pretendo fazê-lo, porém, sob um recorte
particular: através da linguagem. Dito de outro modo, como a linguagem, seja ela
jurídica, religiosa ou biomédica, enquanto inscrição do Estado nesses corpos, constrói
identidades silenciadas e abjetas? Quais os possíveis sentidos de “violência” nessa
perspectiva, num cenário tão silencioso, em que a palavra parece interditada? Quais
dispositivos interditam a palavra? Essas são algumas das questões que orientam o
presente artigo.
(Des)construindo pela palavra
Talvez um interessante ponto de partida seja o Ensaio de Pierre Clastres (2012[1978]),
sobre a tortura nas sociedades primitivas. O antropólogo francês lança luz aos ritos de
passagem nas chamadas sociedades primitivas através da tríade lei-escrita-corpo. Em
referência à obra de Franz Kafka, A Colônia Penal, Clastres vê a máquina de tortura
que grava a escrita da lei no corpo do transgressor em interface com a ideia de corpo
tal como é concebida por povos não-ocidentais, a saber, como território do suplício. A
tortura, portanto, segundo ele, seria a essência do ritual de iniciação (CLASTRES, 2012
[1978], p.191). Alguns dos rituais de passagem relatados no ensaio chegam a ser tão

6 É importante destacar que a presença da Pastoral Carcerária no interior de presídios e
hospitais de custódia é assegurada constitucionalmente como consta no Artigo 5º, inciso VII, CF:
É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva. Nossas carteiras de identificação são emitidas pela Secretaria
de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo – SAP/SP (BRASIL, CF, 1988).
7 Minha primeira visita data de 11 de agosto de 2016, nos HCTPs I e II de Franco da Rocha.
Logo de início, fui impactado pelo cenário da instituição, completamente distinto do que havia
visto em filmes e documentários a respeito de manicômios. No lugar de um grande pavilhão
entrecortado por alas gradeadas onde o passo é constantemente interrompido por um abrir e
fechar de portões, típico de penitenciárias comuns que visitara, o manicômio judiciário era
inusitadamente “aberto”. A própria arquitetura do local, datada da primeira metade do século XX,
contribui para amenizar os traços rígidos de concreto de penitenciária modernas. Além disso,
diferentemente destas, os HCTPs não trabalham em regime de superlotação, o que significa que
as condições de higiene e convivência, num geral, tendem a ser menos precárias.

brutais que alguns dos iniciados desmaiam; “o preço da iniciação é o silêncio” (ibid,
p.195). A matéria corporal, nesse sentido, medeia a aquisição de um saber, uma lei, que
se faz através de sua inscrição na pele, sendo menos uma cruel prova de resistência do
indivíduo, do que a “impressão” do pertencimento do corpo a um grupo social. Tal seria
a essência do sofrimento.
Nessa chave, é interessante pensar as relações burocráticas e legais imbricadas no
funcionamento dos Hospitais de Custódia. Entendem-se aqui relações, sobretudo, no
sentido de burocracias, produções escritas e orais entre o poder judiciário, executivo e
sistema carcerário que dão efeito à condenação e, consequentemente, à operação dos
HCTPs. Segundo Clastres, “a escrita existe em função da lei, a lei habita a escrita” (ibid,
p.190). O poder da palavra, sobretudo aquela originária de uma fonte de autoridade,
também opera com impressões nos corpos custodiados. Dito de outro modo, as
reflexões de Clastres inspiram as seguintes questões: como são esses corpos
impressos com os saberes legais e psiquiátricos através de sentenças, laudos e
pareceres psico-sociais? Como essa imensa carga de palavras, sejam escritas ou orais,
constroem o corpo do “louco-infrator”?
Essas questões demandam um modo bastante particular de “ver” o Estado. Akhil Gupta
(2012) questiona veementemente a concepção weberiana de Estado como bloco
unitário e homogêneo, detentor do monopólio legítimo da força, visão essa que oblitera
o reconhecimento de que a “biopolítica é um projeto internamente disputado e
contraditório” (GUPTA, 2012, p.71, tradução minha). Gupta propõe, no lugar dessa
visão, um olhar micro, direcionado às práticas e operações das múltiplas agências que
constroem o Estado cotidianamente. Na mesma linha epistemológica, do Estado como
um construto sócio-cultural, Veena Das e Deborah Poole asseveram que é através das
suas múltiplas escritas que o Estado torna a população legível a si mesmo (DAS &
POOLE, 2004).
A legibilidade da população, sob a perspectiva do Estado como produtor de escritas,
fica clara no trabalho de Laura Moutinho (2004) sobre a África do Sul. A antropóloga
descreve como, no contexto do Apartheid, a produção do marcador social “coloured”,
fruto da contínua preocupação africâner em estabelecer categorias taxonômicas e
inscrevê-las em documentos legais, institucionalizou uma política racista e com ela, a
própria finalidade do Estado. Nesse sistema, o “coloured” era a personificação do perigo
da mestiçagem, ameaça constante da “razão de Estado”, isto é, a proteção de grupos
“puros” em detrimento da segregação de outros. Trata-se de uma verdadeira produção
orquestrada de essências identitárias fixas e totalizantes, típica da mecânica dos

aparelhos estatais. Moutinho analisa os processos judiciais da época do Apartheid na
África do Sul enquadrados na Immorality Act e Mixed Marriages Act, leis essas que
proibiam o intercurso e casamentos inter-raciais, respectivamente. Mais do que
normativas de interdição, as leis racistas funcionaram como dispositivos de prescrição
do desejo sexual-amoroso social e legalmente legítimo, a saber,

o

racialmente

endogâmico, para a manutenção da pureza de raça e, com isso, do próprio Estado. Num
estudo minucioso, a autora nos mostra como até a escolha dos verbos para a redação
da lei reflete certos sujeitos raciais e generificados. Sobre o Immorality Act:
Nas seções 1 e 2 da lei, vemos que os homens “european” ou “native”
que praticarem (who has) intercurso carnal estarão sujeitos a uma pena
de cinco anos de prisão. Já as mulheres “european” ou “native” que
permitirem (who permits) o intercurso carnal com um homem de outra
“raça” poderão ser confinadas por até quatro anos (MOUTINHO, 2004,
p.392).

Como Moutinho destaca, existe uma assimetria de gênero tanto pela pena
diferenciada quanto pela semântica, na medida em que os homens, de ambas as raças,
são classificados como ativos (verbo “praticar”) e as mulheres enquanto passivas (verbo
“permitir”) no ato sexual. Essa micro-semântica da lei não pode ser vista separadamente
da macro-semântica da hierarquia de raças na nação e, consequentemente, do próprio
Estado. Retomando Akhil Gupta (2012), vemos como a escrita não é mera ação, mas a
própria produção da estrutura estatal e mediação entre esta e sua população, sendo a
palavra um mecanismo produtor de sujeitos que constrói ideias de sexualidade, raça e
degeneração. Nos HCTPs, já tomei contato com expressões “diagnóstico-identitárias”,
isto é, que elaboram o sujeito a partir de enfermidade mental - o(a) esquizofrênico(a),
o(a) psicopata(a), o(a) dependente químico(a), entre outros. É nesse pilar identitário
que, assim como na tipologia sul-africana do Apartheid, parece se sustentar todo o
quadro técnico operante, sejam psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras e juízes.

Ainda sobre a África do Sul, Viviane Veras (2014), refletindo sobre a Comissão da
Verdade e Reconciliação Nacional, investiga o poder terapêutico das palavras como
estratégia para reparar as brutalidades do Apartheid. Como síntese do modus operandi
da Comissão, a frase Human Wrongs into Human Rights (“erros humanos em direitos
humanos”, tradução minha) - graffiti anônimo pintado na casa do bispo Desmond Tutu é ilustrativa da operação verbal que se intencionava realizar (VERAS, 2014, p.463). Sua
função era justamente de construir uma narrativa nacional que pudesse sanar as feridas
deixadas pelas violências cometidas no período do Apartheid por meio dos depoimentos
dos perpetradores e dos relatos das vítimas, cujas palavras seriam imbuídas de
potencial curativo. A palavra Ubuntu, nesse contexto, seria a principal engrenagem

semântica desse processo: de origem religiosa africana, ela traduz uma diferente ideia
de sujeito: “uma pessoa é alguém através de outras pessoas” (TUTU apud MOUTINHO,
2012). Isso reverte a concepção liberal de sujeito enquanto indivíduo, já que abarca uma
dimensão interpessoal que reverbera na noção de perdão; este não mais como ato de
altruísmo, mas de auto interesse, porquanto a liberdade de um depende da liberdade
do outro. Costurados pela “humanidade comum” a Comissão “espalha” a violência do
Apartheid, e com ela a reconciliação, por todos os cidadãos sul-africanos, brancos e
negros, a fim de construir a nação “arco-íris”, enraizada numa “humanidade nãoracializada” (MOUTINHO, 2012, p.7). Em suma, uma árdua tarefa de reparação histórica
realizada essencialmente pela vocalização do sofrimento8.
Em diálogo com Veras (2014), proponho uma inversão do enunciado acima: Human
Rights into Human Wrongs. Se podemos conceber que as palavras têm poder curativo
– Revealing is Healing (“revelar é curar”, CASSIN, 2009, p.359, tradução minha), outra
notória frase da Comissão - é razoável depreender que o inverso é igualmente válido,
isto é, as palavras são tanto terapêuticas quanto venenosas. Isto porque uma de minhas
pretensões centrais é analisar como essa produção de sujeitos patológicos nos HCTPs
se dá sob uma gramática de direitos humanos e de garantia de saúde dos pacientes
custodiados, mobilizada por médicos, psicólogos, assistentes sociais e demais atores
daquele espaço. Seu alijamento da sociedade e de familiares, portanto, justifica-se por
uma necessidade de tratamento e ressocialização.
Mas pensar sobre violências como o Apartheid sul africano é levar em conta tanto um
trabalho de palavras, quanto de silêncios. Em Life and Words (2006), Veena Das discute
o lugar da mulher em situações de violência generalizada em interface com os aportes
da filosofia da linguagem de Wittgenstein. Evocando o conflito da partição da Índia de
1947, entre hindus e muçulmanos, a massiva violação sexual de mulheres ocorrida é
entendida num quadro mais amplo em que seus corpos são repositórios
discursivamente construídos do nacionalismo, o que implicava que atacar as mulheres
8

Barbara Cassin (2009), também sobre a vocalização de sofrimentos, evidencia uma certa
“guerra de palavras” durante os trabalhos da Comissão, evidenciando a disputa de sentidos de
certas palavras e os efeitos concretos dela resultantes. Um exemplo claro é o uso da palavra
“terrorista” para designar os que lutaram pacificamente contra o Apartheid e seu papel semântico
derrogatório que, ao nomear, autoriza a matar. Consoante a esse exemplo, a autora reforça o
uso da expressão Solução Final pelo regime nazista, dado seu efeito eufemístico, como
estratégia de desresponsabilização do massacre por parte de alguns burocratas do Estado
alemão (ibid, p.361). Essa estratégia eufemística também foi utilizada pelo burocrata Adolf
Eichmann quando de seu julgamento pela corte israelense dos crimes cometidos pelo Terceiro
Reich. Seu argumento de inocência girava em torno de sua função puramente administrativa,
como mero cumpridor de ordens, isto é, palavras performadas como comando nas formas escrita
e oral (ARENDT, 1999).

de seus inimigos era atacar a própria nação. Se lhes fosse permitido vocalizar seus
sofrimentos, as mulheres realocadas, quando do fim do conflito, colocariam em xeque
o contrato sexual sob o qual se erigiu a reconstituição do Estado indiano. Em outras
palavras, a verbalização da brutalidade iria contra o Estado patriarcal que tinha o corpo
feminino como símbolo da nacionalidade (DAS, 2007). Vemos, assim, como o gênero é
marcador determinante entre vocalização e silenciamento de violências.
À luz das relações entre corpo, violência e linguagem, como entender o aparato
institucional do HCTP? As palavras materializadas em documentos jurídicos e laudos
psiquiátricos, bem como em toda burocracia desde o judiciário até a rede de
profissionais que se legitima sob a retórica da saúde e proteção dos direitos dos
custodiados, levantam a questão sobre como a escolha de nomenclaturas técnicas,
taxonomias psico-biológicas e mobilização de códigos legais operacionalizam o
exercício de um poder pelo Estado e quais suas conexões com o corpo nessa produção.
A respeito das relações de poder, Foucault é bastante elucidativo quando também
propõe uma inversão de sentido. Trata-se da inversão do aforismo de Clausewitz, cujo
enunciado original é: “A guerra não é mais que a continuação da política por outros
meios”. Ao invertê-lo, Foucault coloca em xeque as teorias contratualistas do iluminismo,
que viam no pacto social a cessação do estado de natureza e, por conseguinte, da
violência. Se, ao contrário, “a política não é mais que a continuação da guerra por outros
meios”, o contrato, sob o manto do pacífico, instaura uma correlação de forças em que
o poder político reinsere e reatualiza o bélico “nas instituições, nas desigualdades
econômicas, na linguagem, até nos corpos de uns e de outros” (FOUCAULT,
2016[1976], p.15, grifo meu). O que se entende por “paz”, segundo o filósofo francês,
seria uma espécie de guerra silenciosa, em que o poder é entendido menos como
material ou alienável do que em termos de relação e de jogos de força.
A relação entre poder, corpo e linguagem também é discutida por Butler (1997), que faz
da obra de John Langshaw Austin, How to do things with words (1962), seu ponto de
partida. Resumidamente, a teoria de Austin ancora-se no pressuposto de que a fala faz
mais que nomear. O autor distingue as falas “performativas”9 das “enunciativas”, cujo
efeito principal, diferente dessas últimas, é o de produzir realidades. Seu conceito basilar
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O autor divide as falas perfomativas em três tipos, a saber, (i) locucionário, (ii) ilocucionário e
(iii) perlocucionário. Para fins de interesse, importam os dois últimos tipos. Enquanto o ato
ilocucionário define-se pelos atos simultâneos à fala - perguntar, responder, informar, advertir,
etc - o perlocucionário é justamente o resultado da fala - comover, alarmar, dissuadir, convencer,
etc (AUSTIN, 1962).

de ato de fala (AUSTIN, 1962, p.40) é justamente a ideia de que “falar é fazer”, e essa
performatividade é o que confere o caráter material do discurso.
Valendo-se de sua teoria, Butler entende o corpo como não existente previamente à
linguagem, o que lhe conferiria um atributo exclusivamente descritivo de algo palpável
na realidade (teoria representacionista). Ao contrário, ele é discursivamente construído,
o que lhe fundamenta a ideia do gênero como um produto da palavra e não da natureza.
Falar, nesse sentido, não é descrever, mas “criar semanticamente”. A inteligibilidade do
discurso e da escrita, portanto, consiste na reiteração de significados normatizados por
convenções semânticas anteriores ao sujeito que, por sua vez, refletem relações de
poder (BUTLER, 1997, p.208). A respeito dessas relações de poder refletidas e
performadas pela linguagem, Pierre Bourdieu postula:
A eficácia do discurso performativo que pretende fazer sobrevir o que ele
enuncia no próprio acto de o enunciar é proporcional à autoridade
daquele que o enuncia: a fórmula “eu autorizo-vos a partir” só é eo ipso
uma autorização se aquele que pronuncia está autorizado a autorizar,
tem autoridade para autorizar. (BOURDIEU, 2010, pp. 116-117).

Como Butler, Bordieu descarta uma teoria pura da linguagem, dissociada do contexto
em que é performada. O discurso, assim como o poder, dá-se sempre em relação e o
ato de fala depende de quem o produz. Para ele, a violência simbólica está
intrinsicamente conectada à linguagem como mecanismo de manutenção e reprodução
da ordem política, tal como vimos em Foucault, porquanto agir linguisticamente implica
em agir dentro da estrutura social e suas hierarquias. Todo ato de dividir, segmentar
através da linguagem é também um ato de violência simbólica (ibid). Nesse
tensionamento, a linguagem constrói a humanidade de uns, produzindo “sujeitos”, ao
mesmo tempo que o faz em detrimento de outros, produzindo “abjetos”. Cito Butler
(1993):
This exclusionary matrix by which subjects are formed thus requires the
simultaneous production of a domain of abject beings, those who are not
yet "subjects," but who form the constitutive outside to the domain of the
subject The abject designates here precisely those "unlivable" and
"uninhabitable" zones of social life which are nevertheless densely
populated by those who do not enjoy the status of the subject, but whose
living under the sign of the "unlivable" is required to circumscribe the
domain of the subject (BUTLER, 1993, p.3).

Nessa chave teórica, talvez o caso de Febrônio Índio do Brasil seja um dos mais icônicos
no imbricamento entre discursos de sexualidade, crime, psiquiatria e judiciário que
produzem a abjeção de que nos fala Butler e Bourdieu. Analisado por Peter Fry (1982),
este caso jurídico de grande repercussão midiática do início do século XX gira em torno
do estupro seguido do assassinato de Alamiro José Ribeiro cometido por Febrônio,
negro e homossexual. Seu advogado de defesa baseou-se fortemente em estudos

psiquiátricos positivistas da época, estrangeiros e nacionais – entre eles os da escola
de Nina Rodrigues - entrelaçando “sadismo”, “homossexualidade” e “mitomania”, a fim
de enquadrá-lo como inimputável para livrá-lo da penitenciária e interná-lo em
manicômio judiciário. Sua visibilidade foi tamanha que, transbordando o âmbito médicojudicial, o caso repercutiu na mídia, trazendo para o senso comum as teorias científicas
da época e forjando novas ideias sobre as relações entre desvio e homossexualidade
sob o estigma de “louco moral”, tal como descrito pelos peritos. Febrônio tornou-se a
personificação de uma encruzilhada de discursos leigos e pretensamente científicos que
forjou “a figura doente e agressiva do ‘homossexual’ que sobrevive até o presente”
(FRY, 1982, p.80). Foi internado compulsoriamente no manicômio judiciário do Rio de
Janeiro em 1927 onde permaneceu até sua morte em 1984. Fica claro, portanto, como
“criar semanticamente”, tal como postula Butler, está intrinsicamente conectado com
marcadores sociais como raça, gênero e sexualidade para a construção de sujeitos e
abjetos através de profusões da linguagem.
Até o momento, preocupei-me com a fabricação de discursos que constroem
subjetividades, mas faz-se necessário olhar para além das “tecnologias de palavra” e
sondar as “tecnologias de silenciamento” (termos meus). A mais evidente dentre estas
últimas, desde que iniciei as visitas aos HCTPs do Estado de São Paulo, é o uso
excessivo de fármacos nos pacientes, o que me move a pensar essa prática em
interface com as relações de poder ali estabelecidas e em conexão com as reflexões
sobre corpo e linguagem até aqui discorridas.
Episódios de apaziguamento de brigas10 entre pacientes através da aplicação de drogas
sugerem uma outra função do medicamento que não a terapêutica, em que se produz
controle e disciplina, nos moldes de uma contenção química (LHACER, 2013, p.98).
Paul Preciado (2008) refletindo sobre a gestão da vida no capitalismo contemporâneo,
sugere que vivemos na era fármaco-pornográfica. Esse conceito sintetiza dois
processos do governo da subjetividade sexual: “fármaco” compreende os processos biomoleculares e “pornográfica” os tecno-semióticos (PRECIADO, 2008, p.108). Dito de
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Em conversas com as pacientes da ala feminina do HCTP I de Franco da Rocha, ouvi relatos
de consumo de até 16 pílulas de psicotrópico por dia. Em uma das visitas, presenciei uma cena
de conflito amoroso entre duas pacientes, no qual uma delas, devido à sua agressividade, foi
levada contenciosamente por duas enfermeiras à enfermaria da ala, onde são aplicados
poderosos medicamentos de efeito calmante - um dos mais utilizados segundo às próprias
pacientes é Haldol, um forte psicoativo usado para surtos psicóticos de aplicação intravenosa.
Possui também vários efeitos colaterais, dentre os quais o tremor intenso é o mais característico.
Seu uso em instituições psiquiátricas consta também em trabalhos acadêmicos. Ver: Lhacer
(2013) e Cortês (2012). Também já testemunhei a ameaça de aplicação de drogas dessa
natureza como técnica para garantir disciplina e ordem.

outro modo, o autor entende que os desejos e subjetividades não são simplesmente
geridos, mas produzidos através de tecnologias cujas epítomes são a “pílula” e a revista
“Playboy”. Sua teoria ressoa com a perspectiva de Butler, não apenas pela centralidade
que é dada ao corpo, mas na medida em que as ciências, sob o pretexto de desvelar a
verdade da natureza, em realidade constroem-na pelos seus dispositivos e saberes. O
regime fármaco-pornográfico, como nomeia Preciado o conjunto desses dispositivos,
tem seu funcionamento, portanto, ancorado na materialização de abstrações que,
sobretudo a partir da segunda metade do século XX, permitem que o corpo adquira
status

natural.

Assim,

conceitos

de

masculinidade/feminilidade,

homossexualidade/heterossexualidade, psique, libido ganham inteligibilidade por
tornarem-se tangíveis através do olhar científico. A seu ver,
The success of contemporary techno-science consists in transforming
our depression into Prozac, our masculinity into testosterone, our
erection into Viagra#, our fertility/sterility into the pill, our AIDS into Tritherapy without knowing which comes first; if depression or Prozac#, if
Viagra# or an erection, if testosterone or masculinity, if the pill or
maternity, if Tri-therapy or AIDS. The pharmaco-pornographic regime is
differentiated in part by the production of performative self-feedback
(ibid, p.108, grifo meu).

A subjetividade depende, em última instância, do direcionamento dos desejos por tais
tecnologias e que, no limite, forja a própria ideia de sujeito. É nesse sentido que Preciado
fala da existência de “sujeitos Cannabis”, “sujeitos Prozac”, “sujeitos Cocaína”, e assim
por diante, cujos corpos são “interfaces tecno-orgânicas segmentadas e territorializadas
por diferentes modelos políticos – textuais, informáticos e bioquímicos” (ibid, p.113,
tradução minha).
Essa produção de subjetividade, entretanto, não passa imune ao gênero na medida em
que a construção discursiva da “identidade de gênero está conectada com a produção
de certas partes corporais” (PRECIADO, 2013, p.71). De acordo com Preciado, para a
subjetividade masculina heterossexual, a boca é projetada como emissora de signos
públicos, enquanto que o mesmo órgão, para a mulher heterossexual, é privatizado
como receptor de signos, o que sugere fortemente uma distinção fundamental entre ser
detentor da palavra e estar relegado ao silêncio11.
Nesse ponto, interessa-me a justaposição entre palavra e farmacolização para a
produção de silêncios. Como marca do Estado nesses corpos generificados, enquanto
11

É digno de nota que somente no portão que dá entrada à ala feminina, encontra-se fixado na
sua superfície um adesivo com os seguintes dizeres: Seja feliz: não se irrite, critique, grite, acuse.
Sorria, auxilie, converse, ampare. Vale ressaltar que a “mulher histérica” era um dos
diagnósticos, juntamente com os “degenerados” e “vadios” que justificavam internações
compulsórias em hospícios no século XIX (LHACER, 2013, p.29).

tecnologia de silenciamento, cabe investigar se ela opera distintamente na dicotomia
masculino/feminino, considerando a histórica estigmatização da mulher histérica.
O pensamento de que nos tornamos sujeitos em virtude da substância que ingerimos é
profícuo para refletir sobre a medicamentalização psicotrópica como produtor do “sujeito
psicopata” ou “sujeito esquizofrênico” que habita os HCTPs, num processo performativo
retroalimentado, de que nos fala Preciado. Parece ser um sujeito silenciado por cargas
de palavras e substâncias que lhes são inscritas, como sofisticação de um suplício que
não mais se inscreve sobre a pele, mas por dentro do organismo, confinando-o num
certo espaço-tempo.
Adiciono aqui a dimensão do tempo já que a performance da palavra parece construir
não somente um sujeito, mas também um “tempo” no qual este se insere. Refletindo
sobre os acontecimentos pós-assassinato da primeira-ministra Indira Ghandi na Índia
de 1984, Das (2007) analisa como o rumor teve um papel fundamental no conflito entre
Hindus e Sikhs. Nesse caso, a linguagem enquanto rumor entre os Hindus, provocou
uma sensação de vulnerabilidade e de ameaça galgada na construção dos Sikhs como
vingativos e violentos. Essa gramática evocou fatos passados entre as duas etnias para
polariza-las em vítima/vilão e autorizar, com isso, uma insurgência preventiva dos
Hindus contra os Sikhs. Das demonstra que, também se baseando na teoria de Austin,
o rumor enquanto força perlocucionária12(DAS, 2006, p.163) efetivamente atualizou
fatos passados e antecipou outros futuros, construindo uma sensação de ameaça
iminente no presente.
Tal reflexão inspira-me a pensar a “medida de segurança”, enquanto mecanismo jurídico
do código penal brasileiro, como análoga aos efeitos perlocucionários do rumor na
dimensão temporal. Uma vez exarada pelo juiz, muda-se o paradigma de
ressocialização da pena à noção de “periculosidade” do indivíduo, cuja custódia não tem
previamente prazo definido, tal como uma manipulação do tempo, de certo modo. Esta
noção é fundamentada na probabilidade de reincidência de atos violentos, como se a
violência fosse um atributo a ser investigado intrasubjetivamente. A psiquiatria é a
ciência responsável pela investigação da periculosidade, lançando mãos de saberes
que remontam ao pensamento lombrosiano, fortemente positivista, dos séculos XIX e
XX. Trata-se, assim, de uma patologização da criminalidade na medida em que ela seria
identificável mediante atributos biológicos, tal como se escrita no DNA (MATSUDA,
2009). Embora a psiquiatria tenha descartado categorias fundadas na hierarquia de
raças e na ideia de “degenerados”, pode-se dizer que as novas patologias psíquicas
12

Vide nota de rodapé 9.

incuráveis são uma atualização dessa lógica, materializadas não só cientificamente,
mas também juridicamente pela ideia de “periculosidade”. Assim, importa menos o que
determinado indivíduo fez do que aquilo que é capaz de fazer. Levanto a hipótese,
portanto, de que esse mecanismo da linguagem científica opera a partir da indefinição
de fronteiras entre passado, presente e futuro, construindo-se ameaças iminentes que,
como o rumor, autorizam violências preventivas.
A cura do catolicismo e a redenção da psiquiatria
Antes de discorrer a respeito das consonâncias que tenho observado em campo entre
esses dois saberes, devo esclarecer o pluralismo dentro do catolicismo. Para fins deste
artigo, baseado em minha experiência enquanto agente pastoral, interessam-me duas
correntes: a Renovação Carismática Católica (RCC) e as Comunidades Eclesiais de
Base (CEBs). Esta última surge em meados da década de 60 do século passado num
contexto de crise social e política, marcado pelo início do regime militar, acreditando
numa leitura socialmente engajada do evangelho, voltada aos meios populares. A
famosa Teologia da Libertação, como é conhecida essa ideologia, defende uma
interpretação bíblica assentada na realidade social, voltada à militância contra as
desigualdades produzidas pelo sistema capitalista. Sua materialização pode ser vista
nas inúmeras pastorais sociais existentes: além da pastoral carcerária, há a da terra, da
criança, operária, da juventude, entre outras. A RCC, por outro lado, institucionaliza-se
mais tarde, na década de 80, como resposta ao peso das CEBs na difusão de um novo
modo de viver o cristianismo. Ela opõe-se ao engajamento político defendendo a uma
leitura puramente espiritual da Bíblia, cujas palavras devem ser compartilhadas em
grupos de oração para a vivência do Espírito Santo, numa conexão plena entre corpo e
divindade13.
As diferenças entre essas duas formas de viver o cristianismo estão refletidas na
atuação das equipes de pastoral nas instituições prisionais. Para ilustrá-las, tomo como
base um texto bíblico lido durante uma das visitas ao HCTP I em Franco da Rocha:
Todo aquele que ouve a palavra do Reino e não a compreende, vem o
maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi
semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso
é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria; mas ele não
tem em si mesmo, é de momento: quando chega o sofrimento ou a
perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu
no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as
preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocaram a palavra, e
ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a
13
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palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá cem, outro sessenta
e outro trinta. – Palavra da Salvação (Mt 13, 1-23).

A contextualização deste trecho, pelo mestre de cerimônia, evocou as tentações da vida
que nos conduzem ao pecado e como elas obliteram o caminho em que a Palavra de
Deus fecunda, a despeito das adversidades. É preciso, portanto, abraçar o sofrimento
sem atalhos fáceis pois é a resignação pelo caminho virtuoso que traz a salvação. O
sofrimento individual, nesse caso, é semanticamente invertido: de desgraça, ele passa
a ser valor. Condizente com a relação bilateral entre indivíduo e divindade da linha
carismática, essa interpretação reduz o sofrimento em vida ao plano pessoal, como
natural e irrevogável provação que, se bem-sucedida, trará recompensa.
Em visitas aos HCTPs e, mais especialmente, no HCTP de Taubaté, chamou-me
atenção a simbologia cristã presente na arquitetura da instituição, incluindo a presença
de uma capela no interior do complexo. Ora evidente, como o grande crucifixo na sala
da diretoria que divide a parede em duas metades - uma com o símbolo do Estado de
São Paulo, outra com o brasão da República do Brasil - ora mais discreta, como as
frases espalhadas pelos espaços de convivência, essa presença instigou-me a pensar
as conexões entre a religião católica e os saberes psiquiátricos. Uma das frases, afixada
na parede da oficina de artesanato do HCTP de Taubaté, parece-me particularmente
interessante: Transforme as pedras que você tropeça nas pedras da sua escada. Ainda
que a frase não seja estritamente cristã, encontramos a mesma inversão de sentido: o
sofrimento como caminho de sacrifício que leva à redenção. A conversão de pedras em
escada, isto é, de obstáculo à superação, aparenta recair somente sobre o que caminha;
um encargo cuja obrigação transmite-se implicitamente pelo uso no imperativo do verbo
transformar.
Na seara psiquiátrica criminal, o sofrimento mental, que leva o indivíduo ao delito e é
base de sua inimputabilidade, é consequência de atributos psicofisiológicos. No século
XIX, o perfil patológico do degenerado sintetiza bem a ideia de “objetificação do mal”,
assim como o “criminoso nato”, cuja periculosidade é um atributo intrínseco à sua
constituição orgânica. A despeito de muitos avanços, desde o surgimento da
antropologia criminal, os ecos dessa doutrina ainda ressoam no cientificismo da
atualidade (CARRARA, 2010, p.23). Em referência a Bénédict-Augustin Morel,
psiquiatra que deu contornos propriamente patológicos à categoria do degenerado,
antes relacionada mais a um tipo primitivo do que à uma doença propriamente, Carrara
aponta como seu trabalho não estava dissociado da doutrina cristã. O psiquiatra francês
entende o ser humano como um ser perfeito uma vez ser Deus o seu criador. Sua
perfeição consistiria na submissão da carne ao espírito, do físico ao moral. Se existem

os degenerados é porque o Homem ao gosto do Iluminismo, dotado de racionalidade e
responsabilidade, deu lugar à degenerescência quando do cometimento do pecado
original; “falha moral” a partir da qual o indivíduo estaria exposto a adversidades
capazes de afetar seu sistema nervoso (CARRARA, 1998, p.85). Vemos como,
seguindo sua teoria, a falha moral está inexoravelmente conectada à falha orgânica.
Do mesmo modo que na interpretação cristã, o sofrimento, que sinaliza disfunções
morais, é individualizado, sendo a uma só vez consequente de um ato ou
comportamento delituoso e necessário à “cura”, para a psiquiatria este mesmo
“sofrimento perigoso” também sinaliza disfunções do corpo, porém de caráter orgânico.
Se o laudo psiquiátrico opera através da patologização do crime, olhando o passado
para prever a periculosidade futura, a palavra religiosa, no trecho analisado, mobiliza
pecados pregressos cuja expiação (saber ouvir a Palavra de Deus) conduz à redenção
além-vida para o adverso do presente. Excluem-se da linguagem, assim, fatores sociais
estruturantes que compõem o pano de fundo da situação privativa que vivem. Não por
acaso existem oficinas de trabalho dentro dessas instituições, voltadas à produção de
artesanato, botões ou pregadores de roupa que, embora não garantam remissão por
não se tratar de uma pena, auferem uma pequena renda mensal aos pacientes e contam
positivamente para o laudo de cessação de periculosidade, como indício de
produtividade e reabilitação. Parece haver uma moralidade que enxerga no esforço
pessoal e no trabalho, vale dizer não qualificado, um meio de superação.
Em contraposição a esses discursos, uma interpretação bíblica alinhada com a Teologia
da Libertação, pregada pelas CEBs, faz um deslocamento do individual para o coletivo,
do sofrimento como valor para catalisador de mobilização social. Vejamos um texto do
Êxodo lido num grupo de leitura orante dessa corrente cristã, a fim de que possamos
compará-lo com o enfoque da RCC:
O Senhor disse a Moisés: “Eu vi a opressão de meu povo no Egito, ouvi
o grito de aflição diante dos opressores e tomei conhecimento de seus
sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair
desse país para uma terra boa espaçosa, terra onde corre leite e mel:
para a região dos cananeus e dos heteus, dos amorreus e dos fereseus,
dos heveus e dos jebuseus. O grito de aflição dos israelitas chegou até
mim. Eu vi a pressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. E agora,
vai! Eu te envio ao faraó para que faças sair o meu povo, os israelitas,
do Egito (Exodo 3, 7-10).

Ao contrário da concepção de sujeito silencioso e resignado a escutar a Palavra
veiculada pela interpretação anterior, aqui tem-se um sujeito que grita (“grito de aflição”)
por um sofrimento que lhe é extrínseco, fruto da opressão. A discussão seguinte à leitura
reforçou a obrigação cristã de ajudar aquele que sofre e busca a liberdade, porquanto o
sofrimento não é algo que se aceita passivamente, qual um “remédio” para a salvação,

mas um fator mobilizador para alcançá-la. Não temos, portanto, um convite ao
silenciamento e ao cumprimento de regras, como preconiza o perfil do “bom louco” que,
vez ou outra, aparece nas falas dos funcionários ou diretores do HCTP, isto é, aquele
que “não dá trabalho”, que é “quietinho” ou “tranquilo”. O caráter mobilizador fratura o
canal polar entre divindade e indivíduo em que este é mero ouvinte da Palavra de Deus,
colocando em cena o terceiro elemento, também humano, que ouve os clamores de
quem sofre. A associação implícita era de Moisés em paralelo com os agentes pastorais
e os israelitas escravizados com os sofredores do sistema capitalista da atualidade,
incluindo presos e custodiados.
Nesse sentido, o sofrimento já não pode ser explicado na chave pecado/doença,
transcendendo o paradigma biológico para assentá-lo em fatores estruturantes do meio
social que perpetuam a marginalização dessa população. Em outras palavras, parece
não haver a culpabilização do indivíduo por seu sofrimento.
Essa mobilização em prol daquele que sofre me inspira a pensar as relações entre
violência e intersubjetividade. Da mesma maneira que a noção de Ubuntu, presente nos
trabalhos restaurativos da África do Sul também carrega uma noção de humanidade
comum em que se um é violentado, todos o são, vejo essa transcendência do sujeito
muito presente nas leituras e canções das CEBs, metaforizada na ideia de comunidade.
A compaixão para com o outro aparenta não estar somente justificada pelo fato de
todos(as) serem filhos(as) de Deus, num plano vertical, mas igualmente por uma
humanidade comum que não O tem como intermediário, isto é, mais do que a união por
sermos filhos do mesmo Pai, estamos implicados, no plano horizontal, numa
comunidade, nação ou povo, palavras essas largamente presentes nas canções
entoadas e textos bíblicos discutidos. Mesmo com a presença constante de Deus, este
ocupa outro plano, deixando o protagonismo do profeta na condução dos israelitas. O
contraste, pois, do coletivo frente ao individual é marcante entre as duas correntes
católicas bem como frente à psiquiatria.
Conclusão
Como um projeto de pesquisa ainda incipiente não pretendo fazer maiores
desdobramentos do que venho observando em campo. Minha hipótese a partir dessas
observações preliminares é que há uma sintonia de discursos religiosos e psiquiátricos
que não rompe com as violências a que as pessoas custodiadas estão relegadas, a
qual, como dito, não opera imune aos marcadores de gênero, raça, classe e
sexualidade. Longe de fazer um debate maniqueísta e longe das “verdadeiras
intencionalidades” dos discursos, as quais pouco importam porquanto são seus efeitos

que produzem sujeitos, tento mostrar como que, por diferentes ontologias, tanto a RCC
quanto a psiquiatria criminal, juntamente com o judiciário, parecem culpabilizar o sujeito
através da individualização do sofrimento. Embora as visitas aos espaços prisionais
estejam justificadas pelo conforto espiritual, elas podem, na verdade, contribuir para
reforçar o estigma e a exclusão social, ainda que não intencionalmente. Uma concepção
cristã mais coletiva, por outro lado, parece abrir margens para um novo enquadramento,
com outro sujeito, menos resignado e mais vítima de uma condição social ampla do que
propriamente um perigo à sociedade.
Menos do que uma valorização das CEBs enquanto estratégia político-religiosa, espero
ter chamado a atenção para uma questão mais ampla, a saber, o quanto ativismos e
mobilizações em defesa dos oprimidos ou socialmente excluídos podem operar na
mesma sintonia dos discursos aos quais almeja se opor. Um jogo de profusão de
palavras e de silêncios, sejam químicos ou retóricos, que passam a ser constituintes
daqueles sujeitos. Isso pode ser observado também no que diz respeito à rede de
assistência médica e social através das quais operam os HCTPs. Embora se justifiquem
como garantia ao direito dos pacientes de “serem cuidados” e “reeducados” para o
convívio em sociedade, como ouvi durante minhas visitas, o efeito dessas práticas,
naquele contexto, não rompe com a individualização dos crimes cometidos, e outorga
certa responsabilidade ao indivíduo frente às agruras de seu tratamento, já que ser
tratado, não raro, significa ser sobremedicamentalizado, com todos os efeitos colaterais
que disso decorre.

Bibliografia
ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal.
Trad. José Rubens Siqueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
AUSTIN, J. L.. How to do things with words. Oxford: Oxford University Press, 1962.
165 p.
BIEHL, João. Antropologia do devir: psicofármacos - abandono social - desejo. Revista
de Antropologia, São Paulo, v. 51, n. 2, p. 413-449, jan. 2008.
______;
MORAN-THOMAS,
Amy.
“Symptom:
Subjectivities,
Social Ills,
Technologies”. Annual Review of Anthropology, 2009, 38: 267-88.
BOURDIEU, Pierre. « Une classe objet ». In: Actes de la recherche en sciences
sociales. Vol. 17-18, novembre 1977, pp. 2-5.
______. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 13ª edição ― 2010.
BUTLER, Judith. Bodies that Matter: on the discursive limits of sex.New york:
Routledge, 1993.
______. Excitable Speech: a politics of the performative. New York: Routledge, 1997.
CARRARA, Sérgio.. A história esquecida: os manicômios judiciários no Brasil. Revista
Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, v. 20, p. 16-29, 2010.

______. Crime e loucura: o aparecimento do manicômio judiciário na passagem do
século. Rio de Janeiro, Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 1998, 220
pp.
CASSIN, Barbara; GOFFEY, Andrew. “Sophistics, Rethorics, and Performance: or, How
to Really do Things with Words". Philosophy and Rethoric. Penn State University
Press, v.42, n.4, p.349-372, 2009.
CLASTRES, Pierre. Da tortura nas sociedades primitivas. In.: A sociedade contra o
Estado: pesquisas de antropologia política. São Paulo: Cosac Naify, 2012. p. 207 – 234.
CORDEIRO, Quirino; LIMA, Mauro Gomes Aranha de (Org.). Hospital de
custódia: prisão sem tratamento; fiscalização das instituições de custódia e tratamento
psiquiátrico do Estado de São Paulo. São Paulo: CREMESP. Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo, 2014. 106 p.
CORTÊS, Mariana M. P. Diabo e Fluoxetina: Formas de gestão da diferença. 2012.
384 f. Tese (Doutorado) - Curso de Ciências Sociais, Universidade Estadual de
Campinas, Campinas, 2012.
DAS, Veena. The signature of the state : the paradox of illegibility. In: DAS, Veena;
POOLE, Deborah (Ed.). Anthropology in the margins of the state. Santa Fe: School
Of American Research Advanced Seminar Series, 2004. p. 225-253.
_____. Life and words: violence and the descent into the ordinary. California: University
of California Press, 2006.
DINIZ, Debora. A Casa dos Mortos: do poema ao filme. Encontros Lusófonos, v. 14,
p. 1-11, 2012.
_____. Ela, Zefinha, o nome do abandono. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, p. 26672674, 2015.
_____: BRITO, Luciana. “Eu não sou presa de juízo, não”: Zefinha, a louca perigosa
mais antiga do Brasil. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.23,
n.1, jan.-mar. 2016, p.113-129.
FASSIN, Didier. L’espace Politique de la Santé : essai de généalogie. Paris : P.U.F.,
1996.
_____. Les Enjeux Politiques de la Santé : études sénégalaises, équatoriennes et
françaises. Paris : Karthala, 2000.
FOUCAULT, Michel. História da Loucura na Idade Clássica. São Paulo: Editora
Perspectiva, 1972.
______.
Vigiar
e
Punir: História
da
Violência
nas
Prisões
Editora Vozes, São Paulo 2001, 262p.
_____. Aula de 7 de janeiro de 1976. In: FOUCAULT, Michel. Em Defesa da
Sociedade. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2016. p. 3-20.
FRY, Peter. “Febrônio Índio do Brasil: onde cruzam a psiquiatria, a profecia a
homossexualidade e a lei”. In: Caminhos cruzados: linguagem, antropologia e
ciências naturais. São Paulo: Brasiliense, 1982.
GUPTA, Akhil. Red Tape : bureaucracy, structural violence and poverty in India. Durham
and London : Duke University Press, 2012.
KLEINMAN, Arthur. The Illness Narratives : suffering, healing and the human condition.
New York : Basic Books, 1988.

3º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM PRISÃO

GT15: DISCURSOS SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE E A PRISÃO: ANÁLISE DAS
MANEIRAS DE DIZER/FAZER AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONDUTAS
CRIMINALIZADAS

Audiências de custódia no Recife: um estudo comparativo dos discursos e práticas
do judiciário estadual e federal

Recife, 25 de setembro de 2017

Audiências de custódia no Recife: um estudo comparativo dos discursos e práticas do
judiciário estadual e federal
Marcela Martins Borba1
Tarcila Maia Lopes2
RESUMO: A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) e o Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP) garantem o direito do preso de ser conduzido, sem
demora, à presença de uma autoridade judicial. Embora estas normas tenham sido
introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro em 1992 por decretos, não houve criação de
lei para regular este procedimento de apresentação. Em 2015, o Conselho Nacional de
Justiça capitaneou um projeto-piloto para implementação das chamadas audiências de
custódia, como meio de superar a “barreira do papel” que se impunha no momento de
julgamento quanto à decretação da prisão. Esse procedimento foi concebido primordialmente
com vistas ao cumprimento de uma função tríplice: avaliar a legalidade do flagrante, a
necessidade de prisão do autuado e a ocorrência de violência ou maus tratos durante a sua
apreensão. Pernambuco, um dos estados que detém uma das maiores taxas de
encarceramento preventivo, foi um dos primeiros estados a adotar as audiências de custódia
no plano estadual, em 2015. A partir de 2016, este procedimento foi implementado no
judiciário federal. Este artigo busca analisar, a partir da comparação das experiências no
plano estadual e no plano federal em Pernambuco, a dinâmica das audiências de custódia, o
comportamento e discursos dos atores processuais e se os fins a que se propõem as
audiências vêm sendo cumpridos de maneira satisfatória.
Palavras-chave: 1. Audiência de custódia. 2. Justiça estadual. 3. Justiça federal.
1. INTRODUÇÃO
A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), de 1992, agregada ao
ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 678/92, determina em seu artigo 7.5
que
Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um
juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a
ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de
que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que
assegurem o seu comparecimento em juízo.

Além da previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), introduzido ao ordenamento pátrio pelo
Decreto nº 592, de 1992, estabelece que:
Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser
conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a
1
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exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser
posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não
deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias
que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos
do processo e, se necessário for, para a execução da sentença.

Embora essas normas internacionais tenham sido incorporadas ao ordenamento
jurídico brasileiro na década de 1990, por mais de vinte anos não foram cumpridas. Ademais
disso, perdura até hoje a omissão legislativa quanto à regulamentação das audiências de
custódia.
A primeira tentativa de criar o que hoje se chama de audiência de custódia 3 surgiu
com a proposição de duas emendas pelo Senador José Sarney ao projeto de lei do Senado
(PLS) nº 156/20094, que trata do novo Código de Processo Penal (NCPP). Na redação original
do projeto de lei, repetia-se a regra do atual artigo 306, §1º, do Código de Processo Penal
(CPP), que determina o encaminhamento do auto de prisão em flagrante em até 24 horas
após a realização da prisão ao juiz competente, o qual iria decidir pelo relaxamento da prisão,
pela conversão em prisão preventiva ou pela concessão de liberdade provisória, com ou sem
as cautelares previstas no artigo 319 do CPP.
O Senador José Sarney, contudo, defendia a realização de audiência de custódia em
até 24 horas após o flagrante, invocando a necessidade de adequar o NCPP à Convenção
Americana de Direitos Humanos. Todavia, na oportunidade, suas emendas foram rejeitadas,
ao argumento de que a apresentação do preso ao delegado de polícia bastava para cumprir
a Convenção.
Posteriormente, foi apresentado novo projeto de lei, também do Senado, propondo a
introdução da audiência de custódia na prática penal. Trata-se do PLS nº 554/2011, de autoria
do Senador Antônio Carlos Valadares, que foi aprovada no Senado e está em análise na
Câmara dos Deputados5.
A efetiva aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos em âmbito
nacional aconteceu somente a partir da iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com
o Projeto Audiência de Custódia, lançado em 06 de fevereiro de 2015, e iniciado no estado
de São Paulo6.

O Supremo Tribunal Federal, ao tratar do tema, preferiu usar o termo “audiência de apresentação” ao invés de
audiência de custódia. Neste trabalho, utiliza-se último termo, uma vez que é mais comum, sendo adotado
inclusive nos textos normativos do Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais.
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Ainda naquele ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) se manifestou sobre o tema na
Arguição de Preceito Fundamental (ADPF) nº 347. Nessa ação, o Partido Socialismo e
Liberdade (PSOL) solicitou providências para a crise prisional do Brasil. Foi deferida cautelar
determinando que os juízes passassem a realizar audiências de custódia, no prazo máximo
de até 24 horas, contadas do momento da prisão, com intuito de reduzir as detenções
provisórias e assim diminuir o contingente de presos7.
Após a decisão do STF, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº
213/2015, que dispõe sobre a apresentação dos presos às autoridades judiciais no prazo de
até 24 horas. Esta Resolução estabeleceu regras gerais a serem seguidas pelos juízes, diante
da ausência de regulamentação legal.
A partir daí, os Tribunais de Justiça do país começaram a aderir às audiências de
custódia. No âmbito da Justiça Federal, cada um dos Tribunais Regionais Federais editou
Resolução tratando do tema.
Em Pernambuco, o Tribunal de Justiça instituiu o serviço de plantão de flagrantes, por
meio da Resolução 380, de 10 de agosto de 2015, a fim de realizar as audiências de custódia
na capital do estado. Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, do qual a
subseção judiciária do Recife faz parte, editou a Resolução nº 04, de 16 de março de 2016,
na qual foram detalhados os procedimentos para a realização da audiência de apresentação
do preso à autoridade judicial.
A apresentação do preso ao juiz na presença do Ministério Público e defesa no prazo
de 24 horas busca, ademais de concretizar as normas previstas na CADH e no PIDCP,
atender a três fins precípuos: verificar a legalidade das prisões, reduzir o encarceramento
provisório no Brasil e coibir a prática de tortura em relação aos presos.
2. METODOLOGIA

Este artigo busca apresentar duas perspectivas acerca da implementação e
realização das audiências de custódia em Pernambuco - uma aborda a sua realização na
esfera estadual e a outra na esfera federal - e traçar alguns paralelos entre essas
experiências.
Cremos ser importante estudar a dinâmica das audiências nesses dois ramos do
Judiciário, pois, embora sigam em geral as mesmas leis quanto ao procedimento, diferenças
de ordem prática, do volume de casos à estrutura, fazem com que a prática penal no judiciário
estadual e no federal seja diferente.
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É preciso, então, analisar as duas realidades, especialmente porque acreditamos ser
possível propor melhorias a partir dessa comparação. Para tanto, partiremos de duas
abordagens distintas: a de uma das autoras, graduanda em Direito, a partir de pesquisas
empreendidas na justiça estadual durante a sua graduação e a da outra autora, que, como
defensora pública federal, atuou em parte das audiências ocorridas na seção judiciária de
Pernambuco. O trabalho nasce, assim, das vivências e pesquisas empreendidas por ambas
desde a implementação das audiências de custódia nessas duas searas.
Quanto à justiça estadual, as observações aqui exploradas são fruto de pesquisa
empírica realizada entre novembro de 2015 e dezembro de 2016. A primeira parte desta,
entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016, foi feita no contexto do monitoramento dos
primeiros meses de implementação das audiências de custódia na cidade do Recife. Tal
acompanhamento resultou de uma parceria entre o Instituto de Defesa do Direito de Defesa
– IDDD – e o Grupo Asa Branca de Criminologia – do qual ambas as autoras fazem parte.
A segunda etapa, entre julho e dezembro de 2016, se deu em razão de pesquisa
empreendida por uma das autoras por ocasião da coleta de dados para a realização do seu
trabalho de conclusão de curso. E, tal qual a primeira, teve como campo as audiências
realizadas na Central de Flagrantes do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na cidade
do Recife.
Quanto à experiência referente às audiências na Justiça Federal, esta se iniciou antes
mesmo da sua implementação efetiva, com a participação da autora em reuniões promovidas
para definir os trâmites burocráticos relativos a estes atos. Além disso, decorre da
participação da autora como defensora pública nos casos de autuados defendidos pela
Defensoria Pública da União entre março de 2016 até a elaboração deste artigo, da escuta
dos relatos dos colegas defensores que participaram dessas audiências e também da análise
das atas dos referidos atos judiciais.
Em ambas as ocasiões, nos valemos do método etnográfico da observação
participante, técnica a partir da qual:
“pressupõe-se, por parte do pesquisador, uma interação direta e duradoura
no cotidiano do grupo a ser estudado, esteja ele infiltrado ou não, a fim de
coletar o máximo de dados possíveis recorrendo a uma ampla gama de
técnicas disponíveis, como a entrevista (formal ou não), coleta de
documentos, observações etc”8.

Tal interação foi materializada no acompanhamento regular dessas audiências, nas
quais se tinha acesso não apenas ao procedimento em si, mas aos documentos dele
derivados, como o auto de prisão em flagrante e o termo de audiência.
HAMMERSLAY, Martyn; ATKINSON, Paul. apud MEDEIROS, Carolina Salazar L’armée Queiroga de.
Reflexões sobre o punitivismo da Lei “Maria da Penha” com base em pesquisa empírica numa vara de violência
doméstica e familiar contra a mulher do Recife. (Dissertação de Mestrado) Universidade Católica de Pernambuco,
2015, p. 68.
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O pouco tempo desde a efetiva implementação desse procedimento no estado – e no
país – torna nossas considerações ainda incipientes, carentes de maior maturação. Cremos
que esta só será alcançada com uma observação mais extensa das audiências de custódia,
possível com a consolidação do procedimento ao longo dos próximos anos. Todavia, durante
o campo, foram verificadas questões que merecem ser levadas em consideração e das quais
buscaremos tratar.
Estruturaremos o presente artigo da seguinte maneira: primeiro compararemos a
dinâmica das audiências nas esferas estadual e federal, avaliando suas semelhanças e
peculiaridades. Em seguida, trataremos da efetividade das audiências quanto à prevenção à
tortura. Por fim, analisaremos o comportamento dos atores envolvidos no procedimento,
tópico que se mostrou premente à luz das nossas experiências, para, então, tecermos nossas
conclusões acerca do tema.

3. ESTRUTURAÇÃO DO JUDICIÁRIO E DINÂMICA DAS AUDIÊNCIAS
3.1. A Justiça Estadual

Na justiça estadual de Pernambuco, as audiências de custódia foram implementadas
em agosto de 2015, mediante a resolução nº 380 do Tribunal de Justiça de Pernambuco. À
época, contudo, abrangiam apenas a capital do estado, Recife. Foi somente em agosto de
2016 que o procedimento passou a ser interiorizado, sendo implementado na Região
Metropolitana do Recife e em outras cidades do interior. Um dado importante quanto à sua
realização é que, diferentemente da esfera federal, se dão apenas nos casos de prisão em
flagrante.
Na capital pernambucana, as audiências de custódia são realizadas na Central de
Flagrantes do Fórum Rodolfo Aureliano. Elas acontecem todos os dias, sendo presididas por
cinco juízes designados para a sua realização durante a semana e por juízes plantonistas
durante o final de semana. A realização do procedimento por estes, contudo, não era bem
vista por todos os atores. Nos corredores, o comentário entre advogados e defensores era de
que os juízes plantonistas “pesavam muito a mão” nas decisões relativas aos autuados em
feriados e fins de semana.
Muito embora o Fórum Rodolfo Aureliano funcione das 07h às 19h, durante a nossa
observação, pudemos perceber que havia uma regra informal, na Central, de que os autuados
que chegassem após um horário determinado deveriam ser mandados de volta à carceragem,
sendo trazidos novamente no turno seguinte – caso isso se desse pela manhã – ou somente
no outro dia – caso o “esgotamento” se desse pela tarde.

Essa regra, muito embora tácita, ficou bastante evidente na recomendação dada por
uma juíza a uma servidora, numa manhã em que chegavam bastantes autuados. A
magistrada pediu que, se chegassem cerca de doze autuados depois das 11h, eles não os
recebessem, pois poderia “dar problema”. A servidora só deveria receber quatro ou cinco, e,
quanto aos demais, deveria mandá-los de volta para que fossem trazidos novamente à tarde.
No período da manhã, as audiências costumavam ter início a partir das 11h e, à tarde,
a partir das 14h, estendendo-se até, no máximo, às 17h – no período que as acompanhamos.
Elas duravam entre dez e quinze minutos, e, ainda que não se estendessem muito no tempo
e, na maioria das vezes, sequer atingissem o limite de funcionamento do fórum, a sua
execução gerava alguma insatisfação em certos atores – que não se esforçavam em disfarçála.
Em uma das ocasiões, o juiz interpela o promotor a fim de que se apressem “será que
17h a gente termina tudo, Bartolomeu9?!”, ao que este responde “Tem que terminar! Tenho
que ir pra a formatura do ABC de um afilhado”. Essa impaciência com o horário das
audiências foi vastamente externada por diversos atores ao longo do período que as
acompanhamos, principalmente por parte de magistrados e promotores. Certa vez, um dos
juízes, em tom jocoso, pediu à servidora que colocasse uma vassoura atrás da porta - numa
alusão à prática supersticiosa usada para “espantar” visitas indesejadas – a fim de que
parassem de chegar autuados.
A Central de Flagrantes do Fórum possui duas salas para a realização das audiências,
de forma que, muitas vezes, eram realizadas duas delas simultaneamente. Contudo, nas
vezes em que presenciamos a realização concomitante de audiências, havia apenas um
membro do Ministério Público disponível, de forma que este deveria se revezar entre as salas.
Nessas ocasiões, pudemos notar que, muitas vezes, o membro do Parquet deixava a sala
antes mesmo de que a defesa pudesse proferir os seus requerimentos.
Havia sempre um defensor de plantão na Central, que assistia aos autuados que não
tivessem contratado advogados. Contudo, era grande a presença de advogados particulares,
que – pelo que constatamos - realizavam audiências na mesma medida que os defensores.
Os autuados são levados à Central por policiais militares, que estavam presentes durante a
totalidade das audiências por nós acompanhadas. Isso, contudo, resulta problemático, pois
acreditamos poder consistir em um fator inibitório de eventuais denúncias de violência policial
por parte dos autuados.
As audiências eram todas gravadas em um CD-ROM posteriormente anexado aos
autos e tinham início quando o autuado era informado do seu direito ao silêncio e liberado
das algemas. Após o seu depoimento, o autuado era conduzido para fora da sala para que a
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defesa e Ministério Público proferissem seus requerimentos. A decisão costumava ser
adiantada ao Parquet e ao advogado/defensor antes de lavrada, e, pelo que pudemos
perceber, chegava ao conhecimento do autuado através da defesa, após a audiência.
3.2. A Justiça Federal

No âmbito do Tribunal Regional da 5ª Região (TRF-5), conforme exposto, editou-se a
Resolução nº 04, de 16 de março de 2016, na qual foram detalhados os procedimentos para
a realização da audiência de apresentação do preso à autoridade judicial. Antes da
implementação das audiências, ocorreram duas reuniões para debater o procedimento. A
primeira foi realizada ainda antes da Resolução do TRF-5 com a presença dos três
magistrados titulares das varas criminais do Recife e representantes do Ministério Público
Federal, da Defensoria Pública da União e da Polícia Federal. Após a resolução, a direção do
foro promoveu uma reunião entre os juízes federais criminais do Recife e os magistrados das
demais seções judiciárias10 e convidou novamente representantes do Ministério Público, da
Defensoria Pública e da Polícia.
A Resolução do TRF-5 prevê a apresentação da pessoa detida no prazo de 24 horas,
seguindo a Resolução nº 213 do CNJ. Diferentemente da Justiça Estadual, as audiências de
custódia acontecem para todo tipo de prisão provisória. Desde a implementação desse
procedimento, a Defensoria Pública da União participou de audiências referentes a prisões
em flagrante, preventivas, temporárias e para extradição.
No Recife, as audiências são feitas no fórum Artur Marinho. Nos dias úteis, o processo
é distribuído para uma das varas criminais do Recife e realizado pelo juiz titular da Vara ou
quem o esteja substituindo. Normalmente, as audiências eram realizadas no período da tarde,
adequando-se à pauta de audiências das varas. A assunção da realização das audiências de
custódias pelos juízes criminais se justifica pela quantidade de prisões, consideravelmente
menor que as ocorridas na Justiça Estadual. Além disso, observou-se que os juízes federais
criminais preferiam realizar as audiências, por terem mais familiaridade com o procedimento.
Por outro lado, as audiências ocorridas nos plantões e após as 13 horas nas sextasfeiras são feitas pelos juízes plantonistas. Existe uma sala no fórum federal destinada à
realização das audiências no plantão. Nos plantões, determinou-se que haveria três polos
para realização das audiências de custódia: Recife, Caruaru e Petrolina. No Recife, são
realizadas as audiências referentes a processos das subseções de Palmares, Cabo de Santo
Agostinho e Goiana.
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A Resolução 04/2016 prevê excepcionalmente a realização de audiências por meio
de videoconferência. Nesses casos, determinou-se que o juiz deve justificar as circunstâncias
à Corregedoria Regional. Normalmente, essas audiências são feitas em casos nos quais a
prisão foi determinada por decisão de juiz que não atua em Recife ou em casos em que as
pessoas foram presas em outras localidades.
Houve também uma audiência realizada por videoconferência no plantão, quando os
representantes do Ministério Público e da Defensoria não estavam presentes fisicamente no
local de prisão do custodiado. Isso aconteceu porque, ao contrário da magistratura, que tem
plantões regionalizados, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União têm
plantões estaduais, ou seja, um Procurador da República e um Defensor Público Federal
ficam responsáveis por todas as ocorrências do estado. Neste caso específico, a prisão
ocorrera em Caruaru e tanto o procurador como o defensor plantonistas estavam em Recife,
enquanto juiz e autuado estavam Caruaru. Em virtude disso, o ato foi realizado por
videoconferência.
Efetuada a prisão, o Judiciário informa o fato ao Ministério Público Federal e à
Defensoria Pública da União. E, quando necessário, encaminha o auto de prisão em flagrante
ou a decisão que determinou a prisão cautelar. A audiência deve ser marcada com, no
mínimo, três horas de antecedência. Todavia, observou-se, em alguns casos, que esse prazo
não foi respeitado.
Antes de iniciado o ato, a pessoa presa tem a oportunidade de falar com o defensor
constituído ou com seu advogado. Se o ato ocorrer por videoconferência, é disponibilizada
comunicação entre defensor e preso, normalmente por telefone (uma vez que o link da
videoconferência gravaria a conversa entre defensor e autuado).
A audiência, em si, começa com o juiz explicando o que é a audiência de custódia e
quais os seus fins. Depois, são feitas perguntas sobre a prisão e possíveis maus tratos. Em
seguida, é franqueada a palavra ao Ministério Público Federal e à defesa. Ao final, o MPF e
a defesa se manifestam sobre a liberdade da pessoa detida e fazem seus requerimentos. A
decisão sobre a prisão é proferida em audiência, em geral com a presença da pessoa detida.
Se necessário, são dadas informações adicionais pelos presentes quanto aos procedimentos
a serem adotados dali para frente.
4. DA PREVENÇÃO À TORTURA
Como exploraremos adiante, nem sempre o “script” elencado pelo CNJ em sua
resolução era respeitado, sendo a ausência de questionamentos quanto à ocorrência de
violência e maus tratos ou o descaso quanto a relatos espontâneos que os denunciassem um
dos maiores problemas identificados na esfera estadual.

A prevenção à tortura é um dos fins precípuos da implementação das audiências de
custódia. E, não à toa, esse procedimento vem a ser encarado como uma forma de “lançar
luz” quanto a essa prática num momento tão crítico quanto o da prisão. Além de sermos um
dos países que mais encarcera, temos na tortura policial quase uma instituição, sendo
encarada por parte da população como “complemento” da atuação policial em um país em
que o bordão “bandido bom é bandido morto” arrebata muitos simpatizantes.
A violência policial, contudo, ainda é pouco enfrentada, e foi isso que pudemos
constatar quanto à esfera estadual, na qual essa função de prevenção vem sendo
subutilizada. Eram raras as vezes em que os autuados eram perguntados se haviam sofrido
algum tipo de violência, e esse silêncio se deu mesmo em ocasiões em que os autuados
estavam visivelmente machucados. Relatos espontâneos sequer constavam no termo da
audiência, ou constavam apenas como uma observação – sem que fossem tomadas ou
registradas as providências cabíveis, como recomenda a Resolução nº 213.
Em uma ocasião, ao responder afirmativamente à pergunta acerca da ocorrência de
tortura, o autuado foi orientado pela juíza da seguinte maneira: ao ser perguntado se havia
sido agredido durante a prisão, ele diz que sim, por um policial militar. A juíza pergunta se ele
saberia identificar o policial, e ele diz, novamente, que sim. A magistrada, então, diz “então o
senhor faça assim: quando o senhor for ser julgado, que tiver a instrução criminal, aí o senhor
avisa isso para o promotor ou para o juiz”.
Na esfera federal a questão da violência policial é tratada de forma muito diferente: há
perguntas em audiência sobre o tratamento dados pelos agentes de Polícia e quase sempre
há a negativa de maus tratos. Esse questionamento é feito também na entrevista reservada
entre defensor e o autuado, na qual normalmente se nega ter sido vítima de violência. Numa
dessas entrevistas, ao perguntar ao preso como tinha sido o trato com os policiais, ele
respondeu “foi excelente, Doutora!”. Essa frase dá uma dimensão de como o trabalho da
Polícia Federal (majoritariamente responsável pelas prisões em âmbito federal) é visto pelas
pessoas detidas.
Em apenas um dos casos o autuado relatou ter sofrido violência. Na oportunidade, a
Procuradora da República fez diversas perguntas para poder identificar o policial agressor (o
qual, segundo relatado pelo preso, era da Polícia Rodoviária Federal).
5. DOS ATORES

5.1. Dos autuados

Nas audiências que pudemos acompanhar na esfera estadual, como já mencionamos,
o autuado sempre era retirado da sala após ser inquirido, ficando impossibilitado de ouvir os

pedidos do Ministério Público e da defesa, e, na maior parte das vezes, só tomando
conhecimento da decisão através do seu advogado ou defensor.
A partir dessa prática, todavia, restavam feridos o direito de presença na audiência e
a possibilidade, por parte do autuado, de verificar a qualidade da defesa efetuada em seu
favor, percebendo eventuais deficiências. Foi também no momento dessa saída que
constatamos serem feitos diversos tipos de “piadas” e comentários maldosos e inapropriados
em relação aos presos por parte dos demais atores.
Na esfera estadual, era comum que os autuados chegassem descalços, sujos e mal
alimentados, muitas vezes tendo ultrapassado o limite máximo de sua custódia. Em um dos
casos que presenciamos, o preso era diabético e passou mal na carceragem, pois, ainda no
início da realização das audiências em Recife, os autuados não eram alimentados desde a
prisão até a audiência. Em conversa com um dos defensores atuantes na Central de
flagrantes do TJPE, ele afirmou que, diante dessa carência, a Defensoria do estado havia
passado a se organizar para comprar lanches para os autuados.
Na esfera federal, os autuados são conduzidos algemados ao fórum federal utilizandose as vestimentas e calçados que detinham quando foram presos. Em geral, têm uma
aparência razoável, apesar de nitidamente abatidos por conta da prisão. Ao chegar no fórum,
são conduzidos à carceragem (quando são liberados das algemas) ou direto ao parlatório
para conversar com o defensor (neste caso, são mantidas as algemas). Na entrevista pessoal
são obtidas informações importantes para a defesa e os autuados são informados das teses
que serão argumentadas na audiência de custódia.
Os custodiados ficam na sala durante toda a audiência. Ao final, a decisão é proferida
e são dados esclarecimentos adicionais à pessoa presa. Em apenas um caso o autuado foi
retirado da sala antes da manifestação da acusação e da defesa, mas lhe foi antecipada a
decisão do juiz pela conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo próprio magistrado.
5.2. Dos magistrados

Na esfera estadual, era notável certa impaciência por parte dos juízes que presidiam
as audiências. Em nenhuma das vezes se explicou ao autuado do que se tratava aquele
procedimento. E, das medidas elencadas no art. 8º da Resolução nº 213 do CNJ, as únicas
que eram impreterivelmente cumpridas eram as de retirar do preso as algemas e de informarlhe do seu direito ao silêncio. Ainda assim, em algumas das ocasiões, pudemos notar certa
intimidação do autuado quando da informação desse direito.
Foi o caso de um autuado que, ao ser informado do seu direito ao silêncio, optou por
permanecer calado. A juíza, visivelmente incomodada, indagou-lhe, ríspida, “Vai querer
falar?”, ao que ele responde acenando um não com a cabeça. “Vai querer falar não?”, insiste

a magistrada; ele nega. “Vai ficar em silêncio?” repete ela, incrédula, perguntando se ele havia
entendido sua pergunta; ele faz que “sim” com a cabeça.
Outra questão complicada quanto à atuação dos magistrados na esfera estadual foi a
utilização indiscriminada de “lições de moral” por parte dos juízes em relação aos autuados,
como se aquilo também fizesse parte da sua função jurisdicional. Em muitos momentos, os
juízes não disfarçavam o seu posicionamento pessoal diante do suposto crime ocorrido. Um
dos magistrados, inclusive, se auto intitulando o “porteiro do inferno”, costumava empreender
duras preleções aos autuados que soltaria, veiculando a soltura como um favor concedido
por ele.
Em uma dessas ocasiões, o juiz adianta que o autuado provavelmente vai ser solto, e
começa uma de suas “broncas”: “a polícia já sabe que o senhor mexe com droga. A polícia
vai ficar lhe fiscalizando, agora mais que antes” e ameaça “se o senhor for pego com um
cigarro, o senhor vai para o sistema. O senhor sabe como é lá, né?! Se o senhor não tem
‘pano’11 lá dentro, o senhor vai sofrer. Lá é o inferno, o senhor sabe disso, né?! Lá é o inferno
e a porta só abriu. Eu só não lhe empurrei pra lá dessa vez. Olhe aonde a droga tá lhe levando.
Uma vez no sistema prisional, não arranja mais emprego não, vai ter que virar bandido a
pulso. Os policiais já sabem que o senhor tem droga e vão lá de novo”.
Na esfera federal, não se pode dizer que os juízes adotaram as audiências de custódia
com entusiasmo, mas os trâmites formais da Resolução do CNJ são cumpridos. As
audiências seguem um ritmo um tanto protocolar. A impressão passada é de que os
magistrados consideram aquele ato mais como uma formalidade do que como um
instrumento efetivo para reduzir as prisões provisórias e inibir a violência policial. Contudo, o
tratamento com os autuados é educado e os juízes seguem o roteiro da Resolução do CNJ.
Eles explicam a finalidade da audiência de custódia e fazem perguntas sobre o tratamento
pela Polícia. Ao final, costumam dar sua decisão oralmente, também explicando diretamente
ao acusado o teor desta.
Neste ponto é importante destacar que não se verificou a admoestação verbal por
parte dos magistrados, como ocorre na justiça estadual. As advertências que são dadas aos
presos se referem às consequências do descumprimento das cautelares, bem como o aviso
de que o custodiado pode voltar a ser preso caso haja descumprimento das medidas
impostas.
Em alguns casos isolados percebeu-se que há certa comoção por parte dos
magistrados. Numa audiência, o custodiado era um morador de rua, cuja liberdade foi
concedida em audiência, mas que não tinha qualquer dinheiro para voltar para a cidade onde
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estava abrigado (Vitória de Santo Antão). A juíza, o procurador da República e a defensora
pública fizeram, então, uma cota para que o preso pudesse voltar à cidade onde estava antes
de ser preso. Em outra audiência, ao manter encarcerada uma mulher que foi presa no
aeroporto do Recife voltando com drogas de uma viagem internacional, a magistrada disse
estar muito condoída com a situação, mas que converteria a prisão em preventiva, mesmo
com pedidos da acusação e da defesa pela liberdade, porque não estava convencida de que
ela fosse uma “mula”12.
Na observação das audiências de custódia na justiça federal, uma questão que salta
aos olhos é a postura muito rígida em relação a alguns tipos de crime, especialmente o tráfico
de drogas e roubo. Nestes casos, percebeu-se que a decisão dos magistrados era quase que
exclusivamente pela manutenção da prisão. Houve apenas um caso em que se determinou
a liberação da pessoa presa, decisão esta que foi dada no plantão e que foi revogada um dia
depois pela magistrada titular da vara. Notava-se que o convencimento dos juízes estava
formado muito antes da audiência e pouco levava em conta os argumentos da acusação e da
defesa, havendo situações, inclusive, em que era convertida a prisão em preventiva mesmo
com pedido de liberdade pelo representante do Ministério Público Federal. O caso mais
evidente desse tipo de conduta foi a audiência em que o juiz informou ao custodiado, acusado
de roubo, a sua decisão antes mesmo da manifestação do Ministério Público e da Defensoria
Pública da União. Posteriormente, o juiz registrou as manifestações, que, àquela altura, eram
uma mera formalidade.
5.3. Do Ministério Público

Quanto à experiência na esfera estadual, não há como se falar desse ator sem
mencionar a relação de proximidade e cumplicidade existente entre o membro do Parquet e
o juiz – ainda que se mudassem os sujeitos, a relação de proximidade era a mesma, e por
vezes chegou a incluir também a defesa.
Em uma das audiências às quais assistimos, o promotor, que havia saído às pressas
para fazer audiência na sala em frente, volta para buscar algo que esqueceu. Nesse
momento, a juíza lhe pergunta se ele havia requerido a aplicação de fiança em relação a um
preso, pois ela não se recordava, ao que ele responde “não, mas, se a senhora quiser, pode
colocar”. Em outra, ao decidir que iria soltar o autuado, a despeito do pedido do Parquet, a
magistrada vira-se para o promotor e avisa, como que dando uma satisfação, “eu vou fazer a
liberdade dele, viu?!”.
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A atuação desse órgão, ademais, também não esteve indene de juízos de valor em
relação aos autuados. Em um dos casos, em que a presa era primária, tinha 21 anos e uma
filha de oito meses – que ainda mamava e era cuidada por ela – o Ministério Público toma a
palavra para as suas considerações finais, e, após ressaltar a impecabilidade do flagrante,
alega ser o depoimento da autuada a “versão típica de quem milita com habitualidade no
tráfico de drogas, principalmente na condição de quem transporta a droga”.
Em desatenção ao que havia dito Marta* durante o seu depoimento, o Parquet diz que
sua filha, ainda que menor, vivia aos cuidados da avó, de forma que não teria necessidade
da sua presença. O promotor seguiu afirmando que as circunstâncias – não elencou quais –
revelavam que “ela vinha atuando no tráfico de drogas, sendo certo que a droga atrai para si
pistolagem, homicídio, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro...”. E arrematou com a
afirmação de que, ainda que fosse primária, nenhuma cautelar se revelava bastante para
inibir a conduta criminosa da autuada.
A cumplicidade entre membros do Ministério Público e juízes também é observada na
justiça federal, algo que é reforçado pela disposição cênica das salas de audiência. As mesas
de audiências são em formato de “T”, sendo que a cabeceira é ocupada pelo juiz, que à sua
esquerda tem um servidor e à sua direita, no mesmo plano, fica o Procurador da República.
A defesa e o autuado ficam do lado oposto. Registre-se também que numa das varas federais
foi disponibilizado um computador para a acusação, sem que o mesmo tivesse ocorrido com
a defesa.
Quanto à atuação dos procuradores da República em audiência, percebe-se uma
atuação mais conservadora, especialmente quanto aos crimes de tráfico de drogas e roubo.
Nestes casos, quase sempre a manifestação é pela manutenção da prisão. Por outro lado,
houve alguns casos pontuais em que os representantes do MP pediram a liberação de
autuados por tráfico de entorpecentes quando havia sinais de que eles não integravam a
organização criminosa.

5.4. Da defesa

Na esfera estadual essa função foi desempenhada, nas audiências que
acompanhamos, proporcionalmente entre defensores públicos e advogados particulares. E,
apesar de ser um papel de extrema importância, nem sempre foi encarado dessa maneira
entre os seus executores. Não era incomum que os defensores/advogados tomassem parte
nos comentários jocosos e maldosos feitos pelos demais atores, muitas vezes em detrimento
do próprio exercício e efetividade da defesa.
Em alguns momentos, a defesa – nesse tocante quanto aos advogados particulares –
chegava a ser inexistente. Diversos advogados chegaram a alegar que nada tinham a

requerer, ou mesmo que se resguardavam o direito de pedir a liberdade provisória somente
após a instrução. Em outros momentos, limitavam-se a acompanhar os pedidos do Ministério
Público, quando este requeria a liberdade provisória mediante a imposição de cautelares
alternativas. Essa prática chamou a atenção de uma juíza, que, após uma audiência,
comentou como era absurdo que os advogados apenas reiterassem o pedido do Parquet,
pois fazer seus próprios pedidos era o mínimo, “o básico do básico” exigido pela sua função.
Também presenciamos ocasiões em que a defesa atuou contrariamente ao
cliente/assistido. Foi o caso em que havia dois autuados pelo crime de furto: o primeiro a ser
ouvido afirmou ter como profissão ser vendedor de pipoca. O segundo autuado, em sua oitiva,
disse ser esse também o seu ofício. Desligadas as câmeras e instaurado o clima amistoso
entre os atores – e, mais gravemente, ausente o autuado – a defensora afirma que o segundo
autuado, seu assistido, só disse que vendia pipoca porque ouvira o outro dizer que trabalhava
com aquilo.
Em outro caso, o autuado esperara a tarde toda por um advogado contratado que não
comparecera. Um defensor, então, tomou a frente do caso, realizando a audiência. Após esta,
e a saída do autuado, o defensor diz “ele ficou culpado que o advogado dele não veio, aí eu
pensei ‘fique assim não, rapaz, tu acha que ia fazer alguma diferença?!’”, sob as risadas dos
presentes.
Na esfera federal, não houve observação de casos por advogados particulares,
porque o universo observado se restringiu à atuação de defensores públicos federais.
Nas defesas promovidas pela DPU, era realizada entrevista reservada com o autuado,
em que se expunha as teses defensivas a serem utilizadas na audiência de custódia. Antes
das audiências, eram feitos contatos com a família a fim de buscar informações e documentos
que auxiliassem na soltura, como comprovantes de residência, comprovantes de matrícula
em universidades, certidão de nascimento dos filhos, etc.
Quase sempre foi requerida a liberdade do custodiado, mas em alguns casos isso não
aconteceu. Nessas situações, a falta de requerimento foi justificada por não haver elementos
para solicitar a liberação do preso e por se tentar atuar estrategicamente, seja para formular
o pedido de liberdade em momento mais oportuno, quando reunidos elementos que
elevassem as chances de sua concessão, quanto para construir uma imagem de credibilidade
na atuação da DPU, que pode ajudar no deferimento de pedidos em outros casos.
Numa das audiências em que não houve pedido de liberdade, por exemplo, o
custodiado havia sido autuado em flagrante por roubo e, condenado em outro processo, havia
fugido do regime semiaberto.
Quanto à proximidade entre defensores, magistrados e procuradores, esta existe, sem
sombra de dúvidas. Isso decorre da convivência próxima entre estes agentes, em virtude da
rotina de audiências frequentes. Indubitavelmente, é preciso ter cuidado para que essas

questões não interfiram na defesa, e principalmente, que não naturalizem situações de
violência contra os presos. Entretanto, esta familiaridade pode ser benéfica também, pois
auxilia o convencimento entre os autores e a negociação de condições das medidas
cautelares, especialmente dos membros do Ministério Público.
Uma questão problemática que se vislumbrou durante o período de observação é a
realização de audiências de custódia por videoconferência. Isso porque, por mais que a
tecnologia utilizada na Justiça Federal permita a visualização e a conversa com o preso, é
inegável que se perde algo nesta interação quando se compara com o contato pessoal. Não
se pode ter certeza absoluta de que o réu está prestando livremente as informações na
entrevista reservada e a observação de eventuais lesões no custodiado é prejudicada. Por
outro lado, especialmente no plantão judiciário, as audiências por videoconferência
asseguram a atuação da DPU nas prisões, considerando que existe apenas um defensor
plantonista para todo estado.
5.5. Da Polícia

Na totalidade das audiências de custódia observadas pelas autoras, houve a presença
de policiais durante toda a audiência. Os policiais militares presentes nas audiências no fórum
estadual, durante os depoimentos dos autuados, muitas vezes chegavam a soltar risadinhas
irônicas, como que desacreditando do que era dito por aqueles. Muito embora os policiais
que conduzem os presos à audiência não sejam os mesmos responsáveis pelo flagrante, sua
presença, somada à forma com que eram recebidos os relatos de tortura pelos juízes
estaduais, pode ser mais um fator inibitório desse tipo de denúncia por parte dos presos.
Necessário também apontar para o fato de que boa parte das conversas entre presos
e defensores/advogados, na justiça estadual, se dava de portas abertas e sempre havia um
policial militar plantado à porta. Numa das vezes, tendo a conversa da defesa com o autuado
“demorado” mais do que o normal, um dos policiais bateu à porta, mandando que se
apressassem.
Na justiça federal, as conversas entre assistidos e defensores ocorrem no parlatório,
com os agentes aguardando do lado de fora, ou na carceragem do fórum federal, também
com os policiais fora do recinto. Nunca houve qualquer interrupção pelos policiais na
entrevista reservada.
Os agentes da Polícia Federal são responsáveis pela escolta dos presos e
acompanhavam as audiências de custódia. Antes de iniciar o ato, eles são perguntados sobre
o comportamento do preso no caminho até o fórum, a fim de que os juízes decidam sobre
retirada das algemas. Há também o cuidado de que a escolta seja feita por agentes que não
participaram da prisão e este fato era frequentemente questionados pelos juízes.

O clima de familiaridade também era presente entre os agentes da polícia, juízes,
representantes do MP e da DPU, especialmente nas audiências realizadas nos dias úteis,
comumente realizadas por pessoas que costumam ver os agentes com frequência. Apesar
disso, não se verificou interferência dos agentes sobre as audiências, pois estes só se
manifestavam sobre o custodiado quanto ao comportamento durante o trajeto até a justiça
federal.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação das audiências de custódia é, certamente, um marco em direção a
um processo penal menos inquisitório, num país e estado que ainda prendem sobremaneira.
De acordo com o último INFOPEN13, o Brasil é um dos quatro países que mais prendem no
mundo, e, dentre eles, é o único que apresenta uma taxa de encarceramento crescente.
Segundo dados do mesmo levantamento, Pernambuco é um dos estados que mais
prendem no país, possuindo, inclusive, uma taxa de 55% de presos preventivamente
encarcerados. É, também, a unidade da federação que possui a maior taxa de ocupação
prisional: 265%, o que significa que prende muito além da sua capacidade carcerária. Esse
panorama denota, por si só, a imprescindibilidade das audiências de custódia no estado.
Sua prática, todavia, requer algum aperfeiçoamento. Conforme se nota dos relatos
anteriormente expostos, as experiências das autoras divergiram bastante em alguns pontos
e convergem em outros, restando uma impressão comum de que, para que esse instituto
alcance a efetividade que pretende, ainda há muito o que mudar.
Por um lado, na esfera estadual, percebe-se a premente necessidade de respeito ao
direito de presença dos autuados durante toda a audiência. Somam-se a isso a urgência de
passar a oferecer ao custodiado explicações quanto à finalidade daquele ato, de se ater às
suas formalidades - sem resvalar em juízos de valor ou em atitudes que desrespeitem os
presos - e, por fim, de uma maior atenção quanto aos relatos de violência policial.
Destarte, quanto à esfera estadual, urge a superação de um discurso e prática ainda
extremamente punitivistas, da utilização de argumentos de defesa social para justificar a
manutenção de prisões e da admoestação verbal por parte de promotores e juízes.
De outro lado, embora o ambiente na Justiça Federal seja mais formal e asséptico,
observou-se que a conversão e manutenção da prisão em relação a alguns crimes, como
roubo e tráfico de drogas, ocorreu em praticamente todos os casos. Ademais, que as decisões
que determinaram essas prisões também se utilizavam largamente de argumentos baseados
na gravidade abstrata do delito e na garantia da ordem pública.

13

INFOPEN, dezembro/2014.

Dessa forma, percebe-se que a implementação desse instituto ainda esbarra em uma
lógica encarceradora e punitivista do Judiciário, a qual se manifesta em decisões que, via de
regra, priorizam a privação de liberdade e também, no caso da esfera estadual, na postura
moralizadora dos atores nas audiências.
Muito embora sejamos entusiastas desse instituto e creiamos em seu potencial de
empreender mudanças, as audiências de custódia não têm o condão de fazer superar
completamente um modelo de gestão do sistema de justiça criminal majoritariamente
inquisitorial. Modelo este que, embora se tente disfarçar, escapa a todo momento, se
revelando em tantas das práticas relatadas neste trabalho.
Todavia, ainda que não sejam uma receita pronta de superação, podem oferecer, se
bem encaradas e utilizadas, uma mudança de horizontes essencial ao nosso sistema,
principalmente na forma de uma maior atenção às garantias penais e processuais penais.
Finalmente, para que se faça melhor uso desse instituto, não basta a sua positivação,
é preciso também conquistar aqueles que as executam. Uma alternativa para tanto seria
engajar mais os atores envolvidos nas audiências de custódia. É preciso que eles as encarem
como um instituto que surge para humanizar – se é que isso é possível - o processo penal e
não como um ato formal que se acrescenta às suas cargas de trabalho sem um proporcional
aumento em sua remuneração. Isso, pois, se essa mudança não é de fato acolhida pelos
atores, perde-se bastante em seu potencial de mudança, e elas se tornam mera formalidade,
um procedimento vazio de significado.
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Resumo
A ideia de reabilitação e reinserção social foi e continua sendo amplamente difundida
como umas das finalidades do encarceramento como prática punitiva. Através de uma
análise cruzada dos principais dispositivos que regulam a política criminal e regime-jurídico
laboral na Administração Pública, objetiva-se analisar e evidenciar até que ponto, o Estado
moçambicano promove a reinserção social do ingressos do sistema penitenciário através do
trabalho. Em Moçambique, a ideia de reinserção social como um dos objetivos pelos quais
se enceram os infratores de normas criminais, está presente tanto no Código Penal quanto
no

quadro

normativo

que

regula

o

funcionamento

do

Sistema

Penitenciário.

Paradoxalmente, o principal dispositivo legal que define normas jurídico-laborais e
estabelece o regime geral dos funcionários e demais agentes do Estado, condiciona o
processo de admissão e expulsão de qualquer cargo do serviço público, dentre outras
questões, o fato de ter sido condenado a uma medida privativa de liberdade. A questão que
aqui se procura responder é, qual é a possibilidade que um egresso do sistema prisional tem
para se reinserir socialmente, sendo lhe negado, a prior, a possibilidade de obter um
emprego na Administração Pública?
Palavras-chave: prisão, reinserção social, trabalho
Abstract
The idea of rehabilitation and social reintegration was and continues to be widely
disseminated as one of the purposes of incarceration as punitive practice. Through a crossanalysis of the main provisions that regulate the criminal policy and labor legal regime in the
Public Administration, the aim is to analyze and evidence the extent to which the
Mozambican State promotes the social reintegration of people who leave the prison system
through work. In Mozambique, the idea of social reintegration as one of the objectives by
which those who violate criminal are incarcerated, is present both in the Criminal Code and
in the normative framework that regulates the functioning of the Penitentiary System.
Paradoxically, the main legal provision that defines legal labor standards and establishes the
general regime of civil servants and other agents of the State, conditions the process of
admission and expulsion of any public service position, among other issues, the fact that
he/she was sentenced to a measure of deprivation of liberty. The question that we are trying
to answer here is, what is the possibility that a detainee from the prison system has to
reinsert himself socially, being denied, a priori, the possibility of obtaining a job in the public
administration?
Keywords: prison, social reinsertion, work
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A Prisão e sua missão tradicional
A instituição da prisão como a principal forma de punição de membros da sociedade
infratores de normas criminais é associada o advento da era moderna (FOUCAULT, 2013).
Isso não significa que a prisão não existisse no ancient regime, segundo a terminologia do
autor. O que realmente demarca essa era à época moderna na questão punitiva, é o fato da
prisão na antiguidade representar espaço transitório, onde os infratores de normas criminais
aguardavam a execução das suas medidas punitivas, geralmente de natureza físicocorporal. Neste contexto, o confinamento não representava nenhum mecanismo punitivo.
O abandono de punições físico-corporais, geralmente executadas em praças
públicas, sob olhar livre da população para a adoção do confinamento como o novo
paradigma punitivo, constituiu uma das transformações que pode ser compreendida no
contexto dos processos civilizadores (ELIAS, 1990), operados durante o processo de
formação do estado moderno. Doravante, o encarceramento foi se transformando num
mecanismo de punição por excelência, atribuindo-se um caráter alternativo a qualquer outra
forma de punição distinta do encarceramento. Essa é a lógica que governa, por exemplo, as
famosas medidas alternativas à pena de prisão bastante discutidas como tais tanto no Brasil
quanto em Moçambique. Além de assumirem um caráter efetivo de punição, essas novas
medidas são incorporadas no discurso jurídico-penal levando-se em extrema consideração
que a prisão seja a principal forma de punição, daí a mobilização da terminologia “medidas
alternativas à pena de prisão”.
Essa modificação da maneira de punir igualmente teve implicações nos objetivos
pelos quais se reivindicava a arte de punir. Em vez de procurar vingança do rei como
fundamento da ação punitiva, cujas medidas eram diversas, desde a pena de morte, o
açoite até o desterro, ao restringir à liberdade a um determinado espaço de tempo aos
violadores das normas criminais, o mecanismo punitivo substituto se baseia no paradigma
da defesa da sociedade. Uma vez que terminado o período de encarceramento, o indivíduo
terá que retornar à sociedade livre, uma das grandes questões que os reformadores
tentaram resolver na ocasião – as quais continuam desafiando muitos sistemas prisionais na
atualidade – é o que fazer para que egressos do sistema prisional não voltem a cometer
crimes.
A influência do reformista inglês Jeremy Bentam (1748-1832) com o seu modelo
arquitetônico que ficou conhecido como panoptismo nos diversos sistemas prisionais no
ocidente e nos EUA foi extremamente significativa. Bentham foi um dos percursores da
doutrina filosófica moral conhecida como utilitarista, na base da qual partiam as formulações
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da sua proposta. A filosofia utilitarista estabelece o que é bom ou mau baseando-se
fundamentalmente na utilidade social e julga todas as ações por suas consequências. Ela
estipula ainda que o bem corresponde a felicidade humana (CARRABINE et al, 2009). Neste
contexto, a estrutura arquitetônica de uma penitenciária deveria ser concebida de modo a
permitir uma rigorosa vigilância aos detentos durante todo o dia, por conseguinte, conduzios por um lado à recuperação e por outro, prevenindo a ocorrência de futuras condutas de
natureza criminal.
Na teoria social do crime e punição, existe uma discussão não encerrada sobre a
possível relação que se pode estabelecer entre o encarceramento e a prevenção da conduta
criminosa. De uma forma geral, são apontados três papeis através dos quais sugere-se a
possiblidade

de

prevenir

futuras

condutas

criminosas

através

da

punição

por

encarceramento, nomeadamente, a dissuasão (deterrence) geral ou específica de “infratores
reais ou em potencial”; a reabilitação dos indivíduos condenados pela prática criminal; e a
incapacitação, ou seja, colocação dos “infratores reais ou em potencial” fora de circulação
(CARRABINE, et al, 2009; O´MALLEY, 2012).
No campo do Direito Criminal, também existe uma grande discussão nessa temática.
Por exemplo, o Professor Jorge Figueiredo Dias (1993), na sua exposição sobre o fim das
penas no contexto do direito penal, defende a existência de duas teorias que explicariam o
motivo pelo qual se pune, nomeadamente a teoria absoluta e a teoria relativa. A teoria
relativa da punição também conhecida por teoria preventiva lida com a possiblidade da
prática punitiva funcione como inibidor de ocorrência de condutas criminosas. Por seu turno,
as teorias preventivas subdividem-se prevenção geral e prevenção especial ou individual. A
prevenção geral parte do pressuposto de que a punição é susceptível de poder vir a atuar
psiquicamente sobre a generalidade dos membros da sociedade, afastando-os das prática
do crime, ou seja, parte-se da ideia de que muitas pessoas só são capazes de dominar as
suas tendências criminosas, face ao reconhecimento de que quem se decide pela via do
crime acaba por sofrer mais danos pessoais do que vantagens, a velha ideia popular de que
o crime não compensa, tendo assim a pena como função a legitimação da ordem jurídica
vigente e a manutenção da paz social. A prevenção especial ou individual concebe a pena
como medida para que o delinquente não pratique mais crimes, sendo a pena um
instrumento de atuação preventiva, como forma de prevenção da reincidência. Por sua vez,
as penas de prevenção especial ou individual subdividem-se em, (1) prevenção especial
positiva ou de socialização, inserção social, que afirma que com a punição pretende-se a
integração social do indivíduo, devendo a privação de liberdade o menos dessocializadora
possível, pois a reclusão produz a exclusão da sociedade, devendo pôr-se à disposição do
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recluso as ferramentas que lhe possam ser úteis para quando termine o tempo de reclusão;
(2) prevenção especial negativa ou de inoculação, que pretende alcançar um efeito de pura
defesa social, através da separação ou segregação do delinquente, só assim se
conseguindo atingir a sua neutralização, que a sua periculosidade social impõe (DIAS,
1993). Portanto, a teoria de prevenção especial individual está relacionada com a ideia de
que o período de aprisionamento conduz à reabilitação do condenado.
No entanto, tanto a prevenção geral quanto a prevenção especial para que
funcionem efetivamente demandam um conjunto de políticas estatais efetivas voltadas não
apenas ao “delinquente”, mas também principalmente, para camadas sociais mais
desfavorecidas da sociedade. No presente artigo, analisa-se apenas a bastante apregoada
prevenção especial positiva ou individual com a qual se pretende as penas restritivas de
liberdade e a contradição com institucionais que recaem sobre o condenado.
O pano do fundo do problema com qual se debate à prática punitiva, através do
encarceramento quando relacionada aos grandes objetivos legitimadores da sua existência,
é justamente, a falta de efetivação desses objetivos, ao mesmo tempo enquanto se insiste
que os mesmos constituem os objetivos pelos quais se encarcera um fora da lei.
Uma das alternativas que permite avaliar se a prisão está cumprindo seus objetivo é
analisando os direitos que assistem os presos e egressos do sistema prisional, a partir daí é
possível aferir as reais consequências decorrentes do fato de um indivíduo ter praticado um
ato criminal e pelo qual ser condenado. Embora não se tenha muitas notícias sobre estudos
com esse propósito, o clássico trabalho de Tappan (1954) oferece insights interessantes que
nos permitem olhar sobre o que é legalmente permitido ou não a um preso, sobretudo um
egresso do sistema penitenciário. No The Legal Rights of Prisoners, título bastante
sugestivo, o autor identifica e descreve por um lado, alguns dos vários direitos civis,
econômicos e políticos que um indivíduo ao ser condenado por um determinado regime de
encarceramento são suspensos e, quais desses direitos serão suspensos temporariamente
enquanto perdurar o encarceramento e quais deles serão definitivamente suspensos mesmo
depois do cumprimento da medida.
Evidentemente que a natureza dos direitos tanto daqueles que são temporariamente
suspensos aquando da admissão de um indivíduo no sistema prisional quanto aqueles
passíveis de recuperação após o cumprimento da medida privativa de liberdade, podem
variar de um país para o outro. É importante destacar que o objeto de análise de Trappan
(1954) são os estatutos até então em vigor em diferentes estados dos Estados Unidos de
América, os quais determinavam claramente quais os direitos seriam temporariamente ou
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definitivamente suspensos a um indivíduo em decorrência de uma determinada condenação
penal.
Diferentemente da suspenção definitiva de direitos aos egressos do sistema
prisional, geralmente a suspensão temporária dos direitos às pessoas presas, a qual
manifesta-se em forma de privações nem sempre acha-se codificado em estatutos legais,
muito menos é disponibilizada uma justificativa plausível. Em um estudo, Sikes [1958
(2007)] dedicou-se na análise cuidadosa das distintas manifestações das privações que os
detentos são submetidos no ambiente carcerário, as quais ele chamou de dores do
aprisionamento. Das cinco formas de privações identificadas por Sikes (2007, pp. 63-83), é
possível diferenciar aquelas impostas pelo sistema punitivos, portanto a maior parte,
daquelas que decorrem da dinâmica prisional. Além da óbvia privação da liberdade, a
privação de bens e serviços indispensáveis para uma sobrevivência digna, a privação de
relações heterossexuais e a privação de autonomia são impostas pelo sistema punitivo. Por
outro lado, a privação da segurança resulta da dinâmica de sociabilidade estabelecida entre
os internos.
São justamente algumas dessas privações experimentadas no ambiente carcerário,
que em princípio, seriam temporárias durante a constância da condenação, que vão se
transformar em privações definitivas após o cumprimento da punição. Por exemplo, a
privação do exercício pleno de atividades profissionais, objeto de análise do presente
trabalho, de temporária, pode evoluir automaticamente para uma privação definitiva em
função do tipo de crime cometido ou da duração da medida privativa de liberdade. Toda a
condenação que produza essa consequência dilui por completo o ideal de reabilitação e
reinserção social, pois as pessoas afetadas adquirem um estigma que os torna
desacreditáveis (GOFFMAN, 1998) no mundo do trabalho. No conceito de estigma de
Goffman (1988), o que qual se aplica perfeitamente aos egressos de sistemas prisional,
existe uma diferença fundamental entre o desacreditado e o desacreditável, duas situações
distintas que um indivíduo estigmatizado pode experimentar. No primeiro caso, a
característica distintiva do estigmatizado é conhecida ou imediatamente evidente e no
segundo, ela não é nem conhecida pelos presentes e nem imediatamente perceptível por
eles (GOFFMAN, 1998, p. 14).
Como se pode observar, na formulação original projeto prisional, um dos objetivo
principais associado a ele era bastante claro: ao fim do perídio de confinamento, o homem
criminoso seria transformado em não criminoso, portanto, seria objeto de reabilitação ou
ressocialização para posterior reinserção na sociedade livre. No entanto, essa pretensão
jamais conseguiu ser realizada em muitos países, permanecendo até aos dias de hoje como
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um grande desafio enfrentado por diversos sistemas prisionais, a avaliar pelas taxas de
reincidência que os mesmos apresentam. A reabilitação e reinserção social do indivíduo
condenado constitui um dos objetivos mais problemáticos, ao mesmo tempo, é o mais
apregoado para legitimar a arte de punir.
Note-se que como destaca Foucault (2013), a prisão como a conhecemos na
atualidade, foi constituída fora do aparelho judiciário, ela surgiu muito antes que os códigos
legais a definissem como um mecanismo de punição alternativo. Um breve olhar sobre
alguns reformadores um pouco pelo mundo, bastante entusiasmados com os modelos
estadunidense, sobretudo o famoso modelo de Pensilvânia, por conseguinte, defendiam a
sua importação para os respetivos países (AGUIRE, 2007; DIKOTTER; 2007), permite
concluir que o objeto pelo qual eles se entusiasmavam consistia basicamente na estrutura
arquitetônica e o seu imediato modo de funcionamento, e não necessariamente com as leis
e os resultados decorrentes daquela dinâmica prisional. Evidentemente, a entrada em cena
do aparelho judiciário na questão penitenciária, resultaria na mobilização e posterior
incorporação nos códigos domésticos de justificativas legitimadoras da prática punitiva e seu
papel social de forma contraditória e volátil (O´MALLEY, 2012).
A prisão, a administração pública e a negação da reabilitação e reinserção
social
A República de Moçambique tornou-se independente da dominação colonial
portuguesa a 25 de Junho de 1975, após cerca de 500 anos de opressão colonialista e
imperialista caracterizados ao longo da história, por resistências esporádicas, porém
geralmente reprimidas por conta da ausência de uma organização popular comprometida
com causa da liberdade, e em alguns casos, a com a colaboração das lideranças das
comunidades tradicionais locais (CABAÇO, 2007). A resistência decisiva teve o seu início a
24 de Setembro de 1964, período no qual movimentos nacionalistas africanos se
consolidavam e muitos países africanos se tornavam das colônias europeias. Coube a
FRELIMO2, o papel de dirigir a guerra pela independência, a qual culminou com a assinatura
dos Acordos de Lusaka entre a FRELIMO e governo português, em 7 de Setembro de 1974,
em Lusaka, capital da Zâmbia, colocando termo a legítima luta pela independência.

2
Acrônimo de Frente de Libertação de Moçambique, antigo movimento armado, fundando em 1962, que lutou contra a
dominação portuguesa, tendo conquistado a independência em 1975. Desde então, tornou na principal força polícia do país e
em 1977 transformou-se em partido político. O mesmo encontra-se no poder desde 1975 e com maioria absoluta de deputados
na Assembleia da República (144 assentos contra um total de 250 deputados – na legislatura 2015-2019).
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Após a independência política do país em 25 de julho de 1975, a implementação
progressiva da política de nacionalização de empresa e serviços, inserida contexto no
projeto socialista de governação ora em marcha, contribuiu na emigração forçada de muitos
portugueses e estrangeiros, na sua maioria qualificada e desempenhando algumas
atividades na administração pública. Este fenômeno criou um déficit de servidores públicos,
sobretudo na área de educação e saúde.

Como forma de amenizar esse problema, a

solução imediata encontrada foi a grande mobilização de muitos jovens considerados aptos
para o exercício daquelas atividades. Além disso, muitos outros jovens foram enviados para
países – sobretudo de sistema político socialista – com os quais o novo governo manteve
imediatamente um estreito laço de cooperação, como a antiga URSS e Cuba, com vistas a
serem formados em distintas áreas de conhecimento.
Trata-se de um período histórico no qual muitos moçambicanos, aqueles que tinham
uma qualificação relativamente aceitável conseguiram entrar no mercado do trabalho,
principalmente no serviço público. Portanto, este período pode ser considerado de pleno
mercado. Esta situação prolongou-se até aos princípios da década de 2000, durante o qual
um indivíduo um indivíduo que concluísse o décimo ano escolaridade não enfrentava muitas
dificuldades para obter um contrato no Estado para o cargo de professor do primeiro ciclo do
ensino fundamental (do primeiro ao quinto ano). Obviamente que esta situação beneficiava,
em grande medida, a população residente nos centros urbanos, levando em consideração
que a oportunidade de acesso ao ensino era maior nas regiões urbanas que rurais. Um fato
interessante que merece destaque aqui é que, concomitantemente, na ocasião, nenhum
dispositivo normativo que estabelecesse normas jurídico-laborais e o regime geral dos
funcionários e demais agentes do Estado, condicionava o seu acesso ao mundo trabalho
com o fato de ser punido ou não em um determinado regime de encarceramento.
Nos finais da década de 2000 foi aprovado pela Lei no 14/2009, de 17 de Março,
Estatuto Gral de Funcionários e Agentes do Estado (EGFAE) que, pela primeira vez,
condiciona a situação de encarceramento ao acesso de trabalho na função pública. Essa
virada ocorre numa época em que o desemprego começa atingir um número significante de
pessoas na sociedade moçambicana.
No que tange as taxas atuais de desemprego no país, importa destacar que um dos
maiores obstáculos com os quais pesquisadores de diversas áreas de conhecimento se
deparam, é a dificuldade de acessar dados estatísticas oficias atualizados que reflitam ou
aproximam-se à realidade. Mesmo assim, é importante sublinhar que Moçambique é um dos
países mais pobres do mundo, ocupando o 185 num conjunto de 187 países, de acordo com
o Relatório de Desenvolvimento Humano da United Nations Development Programme
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(UNDP) 2013. Igualmente, atualmente é um dos países com maiores taxas de desemprego
no mundo. Uma pesquisa3 realiza em 2013 pela Organização dos Trabalhadores de
Moçambique (OTM), concluiu que o acesso ao emprego formal no país era cada vez mais
difícil, sobretudo para os jovens, que são a maioria da força de trabalho ativa no país. Nos
dias de correm, a realidade não deve ser muito distinta da que foi constatada em 2009,
muito embora não tenhamos dados atualizados.
Moçambique tornou-se membro Organização das Nações Unidas em 16 de
Setembro de 1975 e adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos4. Inspirada na
Declaração Universal dos Direitos Humanos5, a Constituição da Republica aprovada em
2004 estabelece nos números 1 e 3 do artigo 84o, conjugado com o número 1 do artigo
112o, que o trabalho constitui direito e dever de cada cidadão, proibindo-se, porém, o
trabalho compulsivo, excetuando-se o trabalho realizado no âmbito da execução penal e o
mesmo deve ser dignificado e protegido.
É evidente que o trabalho como um direito constitucionalmente consagrado, em
primeira instância, cabe ao Estado assegurar o cumprimento rigoroso das disposições
constitucionais, promovendo mecanismos tanto estruturais quanto legais que permitam o
acesso fácil ao mercado de trabalho e, uma vez acessado, é necessário também proteger o
trabalhador de modo a não perde-lo com facilidade ou de forma arbitrária.
De acordo com Código Penal (CP) moçambicano, “a aplicação de qualquer medida
ou pena criminal visa garantir a proteção dos bens jurídicos, a reparação dos danos
causados com a infração prática, a reinserção do agente na sociedade e prevenir
reincidência” (ART. 58O, CP, grifos meus). No mesmo diapasão, a lei que cria o Sistema
Nacional Penitenciário (SERNAP), estabelece no seu art. 2, que a instituição tem como
função, “garantir a execução das decisões jurídicas em matéria de privação da liberdade e
das penas alternativas, assegurando as condições de reabilitação e reinserção social do
cidadão condenado” (grifos meus).
Como pode-se observar, existe uma corroboração discursiva em torno do ideia de
reinserção social como um dos objetivos da punição, tanto na dimensão da aplicação da lei
penal (tribunais) quanto na dimensão da execução da medida (estabelecimentos
penitenciários). Porém, o que permanece em silêncio nos dois dispositivos normativos acima
mencionadas, são os mecanismos que devem ser adotados com vistas a efetivação da

3

Publicada no Jornal Notícias (www.jornalnoticias.co.mz), 28/09/2013.

4

Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 em
Nova York.
5
Estabelece no seu no 1 do artigo 23o que todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições
justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.
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reinserção social. É nesta perspectiva que Sokotowska (2015) considera que, para que os
processos de reabilitação e reinserção social logrem êxito, é indispensável a incorporação
do trabalho nos mecanismos adotados para o efeito. A autora sugere, portanto, a
necessidade dos indivíduos encarcerados entrarem em contato com o mundo do trabalho
ainda durante o cumprimento das suas medidas, pois permitiria lhes a satisfação de suas
necessidades básica. Após o cumprimento da medida, o processo de reinserção social do
ex. detento deve incluir indispensavelmente o trabalho, realizando-se apenas através de
políticas de inclusão social.
É exatamente neste ponto onde é possível aferir a coerência dos discursos que
legitimam a punição como forma de transformar os “criminosos” em indivíduos cumpridores
das normas sociais. Em Moçambique, contudo, a exclusão dos egressos do sistema
prisional no mercado do trabalho é promovida pelo próprio Estado, o mesmo que defende a
reabilitação e reinserção do indivíduo condenado na sociedade. As evidências que revelam
essa situação estão presente no Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado,
assim como no próprio código penal.
O Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado condiciona de forma
evidente o acesso ao mercado do trabalho na Administração Pública e respectiva
permanência, com o fato de ter sido condenado ou não a pena de prisão. Por um lado, o art.
12 estabelece como um dos requisitos gerais para nomeação a um determinado cargo no
serviço público, “não ter sido condenado a pena de prisão maior, de crime contra a
segurança do Estado, por crime desonroso ou por outro crime manifestamente incompatível
com o exercício de função na Administração Pública”6, por outro, o art. 88 estabelece que a
sanção disciplinar de expulsão é aplicada a quem “for condenado a pena de prisão maior ou
de prisão pela prática de crimes desonrosos e outros que manifestem incompatibilidade com
a permanência no aparelho do Estado”.
De acordo com o art. 61 do CP, prevê que as penas maiores correspondem, (1) a
pena de prisão maior de vinte a vinte e quatro anos; (2) a de prisão maior de dezesseis a
vinte anos; (3) a de prisão maior de doze a dezesseis anos; (4) a de prisão maior de oito a
doze anos; (5) a de prisão maior de dois a oito ano. O que pressupõe que pessoas
condenadas a essas penas estão automaticamente excluídas do mercado do trabalho na
Administração Pública.
Art. 64 do CP, enumera também a expulsão como sendo uma penas acessória
aplicável apenas ao funcionário e agente do Estado, aplicável automaticamente ao

6

Para o efeito, a apresentação do Certidão de Antecedentes Criminais é obrigatória.
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funcionário que tenha sido “condenado a pena de prisão maior, por crime contra a
segurança do Estado, por crime desonroso, por corrupção, desvio de fundos do Estado ou
outro crime manifestamente incompatível com o exercício de função na Administração
Pública”.
Em todos os artigos mencionados é recorrente o termo “crime manifestamente
incompatível com o exercício de função na Administração Pública”, muito embora a
inexistência de qualquer disposição legal que determine objetivamente os tipos de crimes
que podem ser enquadrados nessa categoria, deixando esta função para os aplicadores da
lei, abrindo um espaço para possíveis decisões arbitrárias, sobretudo a desfavor do sujeito
da ação penal.
Na prática, quando se tem notícia sobre a condenação a uma pena de prisão maior
de qualquer funcionário/a ou agente do Estado, a instituição do Estado na qual está
vinculado/a instaura um processo disciplinar que inevitavelmente culminará com a expulsão
do/a mesmo/a, ou o juiz pode também determinar a expulsão do/ funcionário/a ou agente do
Estado, cumprimento deste modo, o plasmado no art. 64 do CP. Neste sentido, a pena de
prisão é utilizada não como uma instância de recuperação de criminosos, mas como um
dispositivo tanto para controlar as classes populares como para regular o mercado de
trabalho que se torna cada vez mais inacessível para maior parte da população ativa. Ponto
de vista similar foi defendida por Loïc Wacquant (2001) na sua abordagem sobre a
criminalização da miséria. De acordo o autor,
Em primeiro lugar, o sistema penal contribui diretamente para regular os segmentos inferiores
do mercado de trabalho – e isso de maneira infinitamente mais coercitiva do que todas as
restrições sociais e regulamentos administrativos. Seu efeito aqui é duplo. Por um lado, ele
comprime artificialmente o nível o nível do desemprego ao subtrair a força milhões de homens
da “população em busca de um emprego” e, secundariamente, ao produzir um aumento do
emprego no setor dos bens e serviços carcerários, setor fortemente caracterizado por postos
de trabalho precários (WACQUANT, 2001, p. 96-97).

Dados coletados no Estabelecimento Penitenciário Regional Centro de Manica
(EPRCM) referente ao mês de abril de 2017, durante uma pesquisa de campo realizada por
mim próprio, revelaram que encontravam-se encarcerados naquela unidade penitenciária
um total de 1.465 pessoas, das quais 1.221 (entre potenciais qualificados ao mercado de
trabalho), correspondentes a 83%, encontravam-se a cumprir alguma pena de prisão maior,
portanto, automaticamente desqualificados permanentemente no mercado do trabalho na
Administração Pública.
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Considerando que o atual perfil dos presos é constituído maioritariamente por
pessoas provenientes de classes sociais mais desfavorecidas, geralmente envolvidas em
crimes de pouca gravidade, como furto, roubo, tráfico de drogas, etc. (LEMGRUBER, 1999;
WACQUANT, 2001), pode-se aferir que, independentemente de uma possível mobilidade de
natureza acadêmico-profissional, a probabilidade de absorção dessas pessoas no mercado
de trabalho disponibilizado pelo Estado é praticamente nula, colocando em cheque a
retorica de reabilitação e reinserção social. Deste modo, essas pessoas não dispõe de
muitas opções, senão sujeitarem-se a qualquer outro trabalho, geralmente degradante e
humilhante, pois a condição de ex. condenado em Moçambique não cessa, isto é, uma vez
condenado, a certidão de registro criminal confirmará essa condição a qualquer momento
que for solicitada.
Breves notas sobre a contradição entre o trabalho e o crime na dinâmica
prisional
A contradição entre o trabalho “honesto” e o crime não se consubstancia apenas no
plano normativo, ela constitui elemento central da dinâmica prisional. Ramalho (2002)
cunhou pela primeira vez o termo “mundo de trabalho” como uma categoria oposta ao
“mundo do crime”, evidenciando a contradição existente entre esses dois mundos. O autor
constatou durante a sua pesquisa, que os internos percebiam que embora o “mundo do
trabalho” estivesse associado a ideologia de “recuperação”, esses dois mundos encontramse em dois polos irreconciliáveis, na medida em que eles consideravam a situação na qual
estavam submetidos como sendo sem saída. É importante esclarecer porém que, com o
“mundo do trabalho”, os internos referiam-se tanto ao trabalho realizado dentro da prisão,
quanto o trabalho fora dela após o cumprimento da pena. Se dentro do estabelecimento
penitenciário, o trabalho é visto pelos detentos como um “privilégio” que assiste aqueles
presos a critério da administração, considerados de boa conduta, fora dele, constitui um
território frequentemente inalcançável (RAMALHO, 2002; COELHO, 2005), dificultando
deste modo, a diminuição da miséria do interno, quer dentro da prisão, quer após o
cumprimento da pena.
Várias reflexões sobre a razão pela qual as instituições penitenciárias são
irreconciliáveis com o mundo do trabalho podem ser feitas. A teoria da criminalização da
miséria de Loïc Wacquant apresenta um modelo interpretativo bastante interessante para
compreende a marginalização do detento e antigo detento no mundo do trabalho. De acordo
com o autor:
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Em primeiro lugar, o sistema penal contribui diretamente para regular os segmentos inferiores
do mercado de trabalho – e isso de maneira infinitamente mais coercitiva do que todas as
restrições sociais e regulamentos administrativos. Seu efeito aqui é duplo. Por um lado, ele
comprime artificialmente o nível o nível do desemprego ao subtrair a força milhões de homens
da “população em busca de um emprego” e, secundariamente, ao produzir um aumento do
emprego no setor dos bens e serviços carcerários, setor fortemente caracterizado por postos
de trabalho precários (WACQUANT, 2001, p. 96-97).

Evidentemente, sem “capacidade” para tirar a maioria das pessoas da miséria, o
estudo vê na prisão a melhor solução para controlar essas pessoas, porém a um preço alto
caro, de acordo com Western e Beckett apud Wacquant (2001, p. 97) com duplo efeito: a
curto prazo a situação do emprego é minimizada, diminuindo a oferta do trabalho e, a longo
prazo,

essa

situação

agrava-se,

tornando

milhões

de

pessoas

praticamente

“inempregáveis”. O autor acrescenta que o segundo efeito de encarceramento sobre o
mercado de trabalho (ignorado por Western e Beckett) seria o de acelerar o
desenvolvimento de trabalho assalariado de miséria e da economia informal, produzindo
incessante um grande contingente de mão-de-obra submissa disponível: os antigos detentos
não podem senão os empregos degradados e degradantes, em razão de seu status judicial
infamante.
O estudo de Ramalho (2001), a despeito de ser o primeiro no Brasil realizado na
perspectiva dos internos sugere um pouco essa realidade. O autor constata que o trabalho
na prisão era visto como “privilegio” e ao mesmo tempo, representava a via de retorno
social, possibilidade (teórica) de “recuperar-se”. Entretanto, ele constatou também na
perspectiva dos internos, sobretudo, os que haviam optado pelo mundo do crime, que a
opção pelo mundo do trabalho após o cumprimento da pena não proporcionaria uma vida
digna (passível de garantir a mobilidade), pelo que a permanência no mundo do crime seria
uma opção adequada e um dos fatores que favorecia essa opção é a enorme dificuldade
encarada em conseguir um emprego depois de deixar os muros da prisão (RAMALHO,
2012, p. 69).
Considerações finais
No presente artigo procuramos demostrar o mecanismo usando pelo Estado
moçambicano que consiste em associar o crime e o encarceramento como pressuposto
fundamental de regulação do mercado de trabalho na Administração Pública. Tanto o CP,
quanto o sistema penitenciário moçambicano advogam a reabilitação e reinserção social do
indivíduo condenado como um dos grandes objetivos da punição. Muito embora esse
13

objetivo

continue

sendo

mobilizado

para

justificar

a

prática

punitiva

mediante

encarceramento, prevalece uma grande contradição em Moçambique, quando a própria
condenação se transforma um mecanismo de desqualificação permanente no mercado do
trabalho, de acordo com as normas que definem e estabelecem o regime jurídico-laboral dos
funcionários e agentes do Estado. Além do papel regulador do mercado de trabalho público,
esta contradição pode evidenciar, igualmente, que o próprio Estado não reconhece a
possibilidade de reabilitação de um individuo encarcerado.
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