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RESUMO 
 

 
SILVA, Alyne Alvarez. Das vidas que não (se) contam: dispositivos de desinstitucionalização 
da medida de segurança no Pará. 
 
No Brasil, as pessoas com diagnóstico de transtorno mental passaram a ser consideradas 
sujeitos de direitos a partir da Lei da Reforma Psiquiátrica. O mesmo não se pode afirmar se 
estas mesmas pessoas entram em conflito com a lei. Entendidas como perigosas, são lançadas 
para fora do ordenamento jurídico alinhado aos direitos humanos devido a uma suposta 
incapacidade intelectiva e volitiva diante do ato delituoso. A periculosidade atestada por 
peritos forenses autoriza a justiça a lhes considerar inimputáveis, o que, além de não permitir 
que sejam chamadas a responder por seus atos, motiva a restrição de uma série de direitos 
constitucionais. Considerando a realidade de extrema violação e violência própria desse 
contexto, esta pesquisa teve como objetivo problematizar os processos de institucionalização 
e desinstitucionalização dos chamados “loucos infratores” no Estado do Pará, utilizando o 
método da cartografia como pesquisa-intervenção. Mapeamos algumas linhas que constituem 
o dispositivo “medida de segurança” e os processos de institucionalização por ela 
promovidos, considerando a produção do medo como estratégia de governamentalidade na 
constituição de subjetividades punitivas. Ao mesmo tempo, seguimos os fluxos acionados 
pela pesquisa em direção aos processos de desinstitucionalização dessa população. A partir do 
HCTP de Santa Isabel do Pará, descrevemos as práticas de saber-poder-subjetivação 
destinadas às pessoas institucionalizadas e traçamos o perfil daquelas que aí cumpriam 
medida de segurança, estas vidas que não se contam. Além disso, foram construídos 
dispositivos – como oficinas de arte aos internos, exposição itinerante das obras resultantes, 
rodas de conversa com trabalhadores da rede de saúde mental e um filme-documentário – que 
favorecessem a conexão de atores e elementos diversos para funcionar como máquinas de 
fazer ver e falar o dispositivo medida de segurança, engendrando novas sensibilidades e 
forjando vetores estéticos de desinstitucionalização. A co-organização de um Encontro entre 
diversos atores da justiça e gestores do executivo do Estado nos permitiu ainda acompanhar a 
configuração de um Programa de desinstitucionalização e nos aproximou da dimensão 
jurídica-política da Reforma Psiquiátrica quando problematizamos o modelo de 
responsabilização da pessoa com transtorno mental em conflito com a lei. 
 

Palavras-chave: pessoas com transtorno mental em conflito com a lei; medida de segurança; 
hospital de custódia e tratamento psiquiátrico; desinstitucionalização. 
 

	  



	  

ABSTRACT 
 

 
SILVA, Alyne Alvarez. About the lives witch nobody talk about: Das vidas que não (se) 
contam: deinstitutionalization devices of security measure in State of Pará.  
 
In Brazil, people diagnosed with mental disorder are now considered subjects of rights from 
the Psychiatric Reform Law. The same can not be said if these same people come into conflict 
with the law. Understood as dangerous, they are throw out of the legal system aligned with 
human rights due to a supposed intellectual and volitional disability in the face of criminal 
act. The periculosity attested by forensic experts authorizes the justice to consider them in an 
inimputability situation, what, besides to not allow them to be called to answer for their acts, 
motivates the restriction of a number of constitutional rights. Considering the reality of rape 
and extreme violence own this context, this research aimed to discuss the processes of 
institutionalization and deinstitutionalization of so-called "insane offenders" in State of Pará, 
using the cartography method as intervention-research. We mapped some of the lines that 
establish the device "security measure" and the processes of institutionalization promoted by 
it, considering the production of fear as governmentality strategy in the constitution of 
punitive subjectivities. At the same time, we follow the flows triggered by the research 
towards the deinstitutionalization processes of this population. From the Custodial Psychiatric 
Hospital Santa Isabel of Pará, we have described the practices of power-knowledge-
subjectivation intended for institutionalized people and profiled those submitted to security 
measure, these lives which have never been counted. In addition, it have been built devices - 
such as art workshops to psychiatric patients, itinerant exhibition of the resulting works, 
conversation circles with workers in the mental health network and a documentary film - 
favoring the connection of actors and various elements to function as machines that make see 
and talk about security measure dispositive, composing new sensibilities and forging aesthetic 
vectors of deinstitutionalization. The co-organization of a Meeting among various actors of 
justice and the rule of executive managers still allowed us following the configuration of a 
program of deinstitutionalization and approached the legal-political dimension of the 
Psychiatric Reform when we have discussed the person's responsabilization model with 
disorder mental in conflict with the law. 
 

Word-keys: people with disorder mental in conflict with the law; security measure; Custodial 
Psychiatric Hospital; deinstitucionalization. 
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“Só se pensa porque se é forçado”  
(DELEUZE, 2000).  

 

Em 2010, ao ver um filme-documentário1 sobre um manicômio judiciário brasileiro 

fui completamente arrebatada. A realidade, descrita a partir dos casos abordados, me tomou 

de modo totalmente diferente do que até então as leituras sobre o tema me despertavam. Saber 

da existência desse tipo de equipamento e o modo como funciona já me provocava angústia, 

mas o contato com a história de pessoas ali internadas, o contato visual com aquelas vidas 

através do filme, narradas também pela poesia de Bubu2, enlaçou-me em linhas que não 

apenas diziam e faziam ver, mas em linhas que pareciam me sufocar diante de tamanha 

violência. O limbo jurídico em que se encontram os sujeitos com transtorno mental internados 

em Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico – espaços asilares, sem tratamento além 

do penal e sem garantia de direitos fundamentais mínimos –, convocou-me a pensar as 

medidas de segurança e estes espaços como simulacros dos campos de concentração, uma 

experiência-limite sobre a qual pouco sabia e que me fisgou ao ponto de querer torná-la um 

campo de pesquisa.  

As linhas sufocantes disparadas nessa experiência me deslocaram de lugar a partir dos 

afetos que me atravessaram, forçando-me a pensar modos de produzir conhecimento como 

arma de enfrentamento político dessa realidade. Sentia que era preciso dar passagem àquilo 

que acabara de me provocar estarrecimento, que me inscrevera num sensível diverso do 

anteriormente possível; e que deveria criar meios de expressar parte das intensidades que o 

filme, colado a outras experiências pessoais, inscrito num plano de forças como ação micro-

política, acabara de fazer comigo. Seria possível entrar nesse universo e criar modos de 

contágio por propagação de sensibilidades diversas? 

Para Deleuze (2000), o pensamento só se torna possível quando forças do 

contemporâneo formam novas combinações e nos afetam, provocando estranhamentos e 

exigindo reposicionamentos diante dos novos estados sensíveis. O descontorno produzido 

pelas afetações exige uma abertura para criar novos pensamentos que, por sua vez, 

conformam novos modos de viver como meio de dar lugar às diferenças próprias dos 

constantes processos de subjetivação que nos constituem. Assim, segundo o autor, para o qual 

	  
1 “A casa dos mortos”, filme-documentário realizado no Hospital de Custódia e Tratamento da Bahia, dirigido 
por Débora Diniz e produzido pelo Instituto de Bioética, Gênero e Direitos Humanos (Anis), em 2009. 
2 Bubu é um dos internos do HCT da Bahia. Foi internado 12 vezes e escreveu a poesia que roteirizou o filme 
após iniciadas as gravações. 
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“a inteligência vem sempre depois”, é preciso viver, deixar-se afetar, não reconhecer meios 

para lidar com os novos desconfortos para, então, produzir pensamento. Diria, ainda, da 

necessidade de tornar tal afetação-pensamento um operador político, já que “não cabe temer 

ou esperar, mas buscar novas armas” (DELEUZE, 1992, p. 218). 

O tema da privação da liberdade, a prisão e o poder punitivo institucionalizado do 

direito penal e do Estado era, para mim, há pelo menos uma década, tema que gerava 

incômodo e que passou a ser tema de pesquisa e produção de saber. Ainda na graduação em 

psicologia, a oportunidade de ministrar aulas, por uma semana intensiva, a 15 adolescentes 

em cumprimento de medida socioeducativa de internação3, colocou-me em contato com o 

sistema de justiça juvenil e me despertou tal interesse, desde o princípio mobilizado pela 

constatação das características centrais do sistema penal, idênticos para a juventude: sua 

seletividade, repressividade e estigmatização (BATISTA, 2007). Nesse sentido, tanto o 

trabalho de conclusão de curso como a dissertação de mestrado em Psicologia Social 

versaram sobre a medida socioeducativa de internação de adolescentes em conflito com a lei. 

Ambos, no entanto, embora tenham forçado a produção de pensamento, não parecem ter se 

tornado armas contra as violações de direito, opressões e violências que sofrem os jovens 

enredados nas tramas da justiça. 

Após concluído o mestrado, já como docente, a supervisão de estágio em serviços de 

saúde mental me possibilitou entrar nesse outro universo também, há tempos, instigante para 

mim. A Reforma Psiquiátrica, a loucura, os processos de desinstitucionalização e reabilitação 

psicossocial, como construção de autonomia e cidadania dessa população, atravessaram-me e 

me fascinaram. No entanto, a questão da privação de liberdade não deixou de me impactar; 

uma certa militância remanescente de uma postura abolicionista penal permanecia fazendo 

eco em minhas aulas e, após tomar conhecimento da realidade das pessoas que cumprem 

medida de segurança nos chamados Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, a 

indignação se estendeu do adolescente “infrator” em medida socioeducativa de internação ao 

chamado louco “infrator” encerrado nesses outros espaços de clausura, anteriormente 

conhecidos como manicômios judiciários. 

	  
3 Em 2004, ministrei o módulo Relações Humanas, no curso de profissionalização para técnico em eletricidade, 
ofertado pelo governo federal através do Plano Territorial de Qualificação (PLANTEQ), era uma das ações do 
Plano Nacional de Qualificação (PNQ), da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
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Assim como o adolescente, a pessoa com transtorno mental que entra em conflito com 

a lei também pode ser considerada inimputável4 (Art. 26 do CPB). Ambos, adolescente e 

louco em conflito com a lei, considerados não culpáveis, nos termos jurídicos, não podem ser 

responsabilizados penalmente e, portanto, são isentos de pena. No caso do louco em conflito 

com a lei, a inimputabilidade se dá devido a ser considerado incapaz de compreender a 

ilicitude do ato praticado ou de se comportar de acordo com tal entendimento, o que o afasta 

da possibilidade de responder por seus atos. Ao contrário deste, a relação da justiça com o 

adolescente em conflito com a lei ganhou novos contornos a partir do momento em que se 

tornou sujeito de direitos com a instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – 

Lei 8.069/90 (BRASIL, 1990a). A sua condição de inimputabilidade penal o protege do 

sistema penal adulto, buscando preservar a condição peculiar de desenvolvimento em que se 

encontra, o que não evita que seja chamado a responder juridicamente por seus atos através 

das medidas socioeducativas (previstas no Art. 112 do ECA), em virtude da responsabilidade 

criminal prevista a partir dos 12 anos de idade5.  

A contrário dos direitos garantidos ao adolescente a partir do ECA, a Lei da Reforma 

Psiquiátrica, Lei n. 10.216/2001, que institui os direitos das pessoas com transtorno mental, 

até hoje não conseguiu garantir o lugar de sujeito de direito daqueles que entram em conflito 

com lei, deixando-os num limbo jurídico que nos convoca a pensá-los como “últimos dos 

últimos”6, em termos de cidadania e garantia de direitos humanos.  

A inimputabilidade atribuída às pessoas consideradas com desenvolvimento mental 

incompleto ou retardado e, também, à pessoa que no momento do ato delitivo encontrava-se 

em completo estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias psicoativas, resulta em 

absolvição imprópria e, além de não permitir que sejam chamadas a responder por seus atos, 

motiva a restrição de uma série de direitos constitucionais previstos aos que cumprem pena. 

Se no exame de insanidade mental, o médico perito atribui ao sujeito que cometeu o delito 

algum diagnóstico de doença mental, automaticamente o considera incapaz – plena ou 

parcialmente – de entender e querer. De posse desse laudo, geralmente com indicativos acerca 
	  
4 Para a pessoa com diagnóstico de transtorno mental, há a possibilidade de ser considerada semimputável, 
quando a perícia atesta que, ao tempo do crime, era parcialmente capaz de entender a ilicitude do ato e de 
comportar-se de acordo com esse entendimento. Nesse caso, o juiz deverá decidir entre a aplicação da medida de 
segurança ou da pena. 
5 O ECA apresenta seis medidas socioeducativas como resposta ao ato infracional cometido pelo adolescente, 
entre elas a privação de liberdade em unidades de internação. Em gradual significância conforme o impacto da 
medida na vida do adolescente, a internação o limite de 03 anos ou do alcance dos 21 anos de idade deve ser 
obedecido, bem como os princípios da excepcionalidade e da brevidade.  
6 Como se reportam os italianos militantes da reforma psiquiátrica basagliana aos antigos internos dos Hospitais 
Psiquiátricos Judiciários da Itália, fechados no último dia 31 de março, em virtude da Lei n. 81/2014. 
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da suposta periculosidade do sujeito, o juiz de instrução deve aplicar-lhe uma medida de 

segurança, que significa, no Código Penal Brasileiro, internação em Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico/HCTP ou sujeição a tratamento ambulatorial. 

Sendo atestado pelo saber médico o comprometimento da capacidade intelectiva e 

volitiva do sujeito, pressupõe-se a previsibilidade do seu comportamento, diante de uma 

suposta natureza inclinada desde sempre ao crime – dentro de uma perspectiva determinista e 

evolucionista, portanto, ainda pautada na escola criminológica positivista, do final do século 

XVIII –, que anuncia atos delitivos como sintomas de uma personalidade naturalmente 

criminosa. Em contraposição ao homem livre para escolher e se auto-determinar “entre o bem 

e o mal”, tem-se a concepção do sujeito determinado pelo meio que não pode responder por 

si, já que não teria capacidade de entender o caráter ilícito do ato delitivo e/ou de querer 

determinar-se de acordo com esse entendimento (ZAFFARONI, 2001).  

Nesse sentido, não sendo condenado pelo crime cometido no passado, o que o 

condena é o futuro, a virtualidade do crime. Constatado no exame pericial o diagnóstico e sua 

interferência no ato delitivo, a medida viria neutralizar a iminência do perigo, condenando não 

o ato, mas o autor ad eternum, tendo em vista que para ser desinternado deverá se submeter a 

novo exame pericial – exame de cessação de periculosidade –, que deve garantir que o sujeito 

não mais cometerá delitos no futuro. A possibilidade de o sujeito vir a cometer novos delitos 

antecipa, assim, a criminalização do sujeito sem culpa e o atira em verdadeiros campos de 

concentração, onde sobreviverão sem previsão de data de saída. 

A medida de segurança inventada como prática penal para equacionar o problema 

criado pela categoria periculosidade, advinda da criminologia positivista, separa os 

imputáveis dos semimputáveis e inimputáveis, os que respondem dos que não respondem 

penalmente, e cria um estado de exceção para os últimos em contraposição ao que preveem 

diversas declarações, acordos e convenções internacionais para a garantia dos direitos 

humanos; aos princípios constitucionais em defesa da vida, da liberdade e da dignidade 

humana; e à Lei 10.216/2001, que além de dispor sobre os direitos das pessoas com 

transtornos mentais, veda a internação dessa população em espaços com características 

asilares; à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2008), que 

determina o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais às “pessoas com desabilidade”. 

Assim, apesar da Reforma Psiquiátrica, com seus efeitos de desinstitucionalização da 

loucura, e da Luta Antimanicomial, as pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, 
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em medida de segurança, ainda permanecem fora de foco, invisibilizadas pelo duplo estigma 

que carregam. O primeiro e único Censo Nacional da população institucionalizada em 

Estabelecimentos de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (ECTPs) no Brasil registrou 

aproximadamente 4 mil pessoas internadas nos 26 ECTP’s existentes no país, sendo 23 

Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTPs) e 3 Alas de Tratamento 

Psiquiátrico (ATPs) em presídios ou penitenciárias (DINIZ, 2013). 

Tais estabelecimentos, chamados mais apropriadamente, até a Lei de Execução Penal 

de 1984, de manicômios judiciários, mostram-se como uma das invenções humanas mais 

intoleráveis e vergonhosas ainda existentes em pleno século XXI, pois conjugam práticas de 

tortura com experiência de mortificação (GOFFMAN, 2001); aniquilamento subjetivo próprio 

do processo de institucionalização (BASAGLIA, 1985); supressão da vida e de perspectiva de 

futuro em convivência familiar e comunitária; exposição a condições muitas vezes inumanas e 

perigosas. Tudo isso resulta de processos de patologização e judicialização amparados em 

discursos ubuescos dos exames periciais, que fazem rir e, ao mesmo tempo, matam 

(FOUCAULT, 2001), configurando práticas que se dão em nome da proteção e do direito à 

saúde dessa mesma população (GRAMKOW, 2012).  

Segundo Foucault (2005a), é em defesa da sociedade ou da democracia que se criam 

novos e velhos inimigos, os quais devem ser eliminados segundo a lógica do racismo de 

estado. O racismo exerceria a função de produzir uma separação, dentro do continuum 

biológico, entre quem pode viver e quem pode morrer, articulando as duas condições: a morte 

de uns favorece a sobrevivência dos outros (FOUCAULT apud SILVA; VICENTIN, 2013). 

Para Sven Optiz (2011), um Estado Democrático de Direito, em que as racionalidades do 

governo liberal devem limitar seu nível de intervenção, numa lógica onde governar bem é 

governar cada vez menos, o excessivo exercício do poder, capaz de acionar o poder soberano 

de matar e/ou o uso extremo da violência, só se faz possível quando se soma ao racismo de 

estado a noção e a lógica da segurança, próprios de um governo sobre a vida. É o aparente 

paradoxo do Estado Liberal: o que prima pela intervenção mínima (de mercado e na vida das 

classes hegemônicas) e pela intervenção máxima (na vida das classes empobrecidas ou 

contra-hegemônicas). 

Nesse sentido, pode-se dizer que o dispositivo acionado para executar a medida de 

segurança é atravessado por relações de poder que funcionam, ao mesmo tempo, pautadas na 

biopolítica e em seus mecanismos de segurança – as quais atuam sobre a vida humana como 

espécie e a deixa acontecer de acordo com determinados modos de ser, conduzindo-as 
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conforme uma racionalidade de majoração da vida; e, simultaneamente, atualizam práticas de 

poder soberanas e disciplinares. As primeiras (lógicas soberanas), no caso da população de 

que falamos, implicam deixar morrer segmentos da população que foram desqualificados e 

lançados à deriva em espaços fechados e insalubres, sem perspectiva de saída. As últimas são 

exercidas em nível de bloqueio – ao contrário de produção – dos corpos a partir de práticas 

que isolam, separam, classificam, explicam e mantêm sob tutela mesmo aqueles que já estão 

fora do Hospital de Custódia com vistas a normalizá-los. As racionalidades práticas 

atravessadas pelo biopoder, as quais atuam para proteger a vida dos perigos, das intempéries, 

buscando maximizá-la, assim o fazem também matando ou mortificando sujeitos, anulando 

subjetividades, medicalizando corpos que não devem mais reagir ao seu modo, isolando os 

considerados biologicamente inferiores e produzindo sobreviventes. 

Contra essa máquina de guerra e de morte, seria possível construir outras máquinas para 

garantia da vida? Não me refiro à vida entendida em termos simplesmente biológicos, como a 

zoé – que Agamben (2002) resgata dos filósofos antigos para fazer referência à vida que se 

vive naturalmente como qualquer outro animal, em contraposição à bios, vida qualificada 

como politicamente implicada com a construção do plano do comum de uma coletividade; 

não à vida nua de sobreviventes, produto próprio da biopolítica, anulada subjetivamente, em 

sua singularidade, indiferente, impotente, reduzida ao organismo biológico. Mas me refiro a 

uma vida como propõe Deleuze (2002, p. 14), concebendo-a como “vida de pura imanência, 

neutra, para além do bem e do mal, uma vez que apenas o sujeito que a encarnava no meio das 

coisas a fazia boa ou má”. 

Com o intuito de intervir para conhecer o dispositivo “medida de segurança”, as 

questões que orientaram a presente pesquisa tiveram como foco os processos de 

institucionalização e desinstitucionalização das pessoas em cumprimento de medida de 

segurança no HCTP do Estado do Pará. A institucionalização refere-se à dinâmica em que a 

vida dos sujeitos é reduzida aos processos típicos da instituição total: processos que o anulam 

subjetivamente em virtude das experiências de mortificação cotidianas. Por sua vez, a 

desinstitucionalização, nesse âmbito, refere-se à desconstrução de tudo o que sustenta o 

campo manicomial institucionalizado em direção à uma forte mudança sócio-cultural, técnico-

assistencial e epistemológica acerca da concepção de loucura e das práticas criadas em seu 

entorno, bem como uma mudança política do estatuto jurídico do louco. A luta pela cidadania 

da pessoa com transtorno mental em conflito com a lei – a restituição dos seus direitos civis, 

políticos e sociais – é um dos principais pilares da Reforma Psiquiátrica e exige rupturas 
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paradigmáticas – a começar da desarticulação arbitrária entre a loucura e a noção de 

periculosidade social – para a criação de novas práticas de inclusão e garantia de direitos. 

Problematizar os processos de institucionalização me exigia entrar no espaço e buscar 

construir meios de contar quem são as pessoas internadas, de narrar o modo como são 

institucionalizadas, quais os circuitos que as levam para ali, quais os efeitos desse processo 

nessas vidas e nas vidas de quem vive no entorno dessa máquina de morte. Exigia-me também 

acompanhar a rotina institucional e entender as práticas empreendidas junto aos internos e 

seus efeitos de saber-poder-subjetivação. Já em direção à problematização dos processos de 

desinstitucionalização, buscamos mapear, na medida do possível, as práticas que também 

atuam desde fora do HCTP, na relação extra-muro, sustentando o (e sustentado pelo) 

dispositivo como um todo da execução da medida de segurança.  

Assim, traçar o perfil da população institucionalizada e acompanhar a rotina 

institucional foram os modos com os quais me propus problematizar o processo de 

institucionalização das pessoas em medida de segurança. Ao passo que buscar analisar as 

práticas que promovem ou não desinstitucionalização das pessoas com transtornos mentais em 

conflito com a lei; identificar os obstáculos na implementação das políticas de saúde mental 

destinadas a essa população e o modo como a noção de periculosidade vinha sendo usada para 

manutenção ou ruptura dos discursos estigmatizantes que promove, também serviram de fio 

condutor para a minha entrada nesse universo controverso e, até então, pouco problematizado. 

Com o desdobramento da pesquisa, somamos às perguntas iniciais outras questões que 

podem ser postas da seguinte maneira: como usar o próprio equipamento estatal ou jurídico-legal 

para descontruir espaços e lógicas de clausura e para pensar em processos de 

desinstitucionalização, cidadania e garantia de direitos à população em medida de segurança, 

considerando que práticas de assujeitamento e sujeição são próprias do funcionamento do Estado? 

Seria possível criar uma política pública para as pessoas com transtorno mental em conflito com a 

lei sem que isso signifique permitir ao biopoder seu efeito correlato: a criação de sobreviventes, 

reduzidos a uma sobrevida biológica, que como um cadáver ambulante já não questiona seu 

entorno, apenas segue sua “sobrevida modulável e virtualmente infinita que constitui a prestação 

decisiva do biopoder de nosso tempo” (PELBART, 2009, p. 41, tradução nossa). 

Ao criar uma política pública, seria possível considerar a existência como uma vida? 

Contra o sobrevivencialismo, o autor nos fala da biopotência: “ao poder sobre a vida responde 

a potência da vida, ao biopoder responde a biopotência, mas esse ‘responde’ não significa 

uma reação, já que o que se vai constatando é que tal potência de vida já estava lá desde o 
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início” (Ibidem, p. 35). E ele continua dizendo que “seria preciso retomar o corpo naquilo que 

lhe é mais próprio, sua dor no encontro com a exterioridade, sua condição de corpo afetado 

pelas forças do mundo e capaz de ser afetado por elas: sua afectibilidade” (Ibidem, p. 39). 

Deleuze e Guattarri apostam numa resistência ao poder biopolítico de regulação da 

vida, ressingularizando-a em biopolítica de afirmação da vida, o que pode se dar encontrando-

se brechas micropolíticas, onde as linhas desejantes moleculares, intensivas e flexíveis, 

capazes de afetação permanente das subjetividades acabam por constituir novos campos 

sociais (DELEUZE; GUATTARRI, 1995).  

Foucault (1995), nesse mesmo sentido, fala-nos da recusa dos sujeitos que nos 

tornamos, das lutas contras as sujeições e da necessidade de inventar novos modos de ser, 

capazes de resistir às subjetividades capitalísticas, das quais nos falam Deleuze e Guattari, e, 

consequentemente, resistir às máquinas mortíferas que fomos capaz de inventar. Para tanto, 

sugere o questionamento contínuo do modo como somos governados ou, no caso dessa 

pesquisa, das racionalidades políticas para o governo do “louco infrator”, utilizando da atitude 

crítica para pensarmos em “como não ser governado assim, em nome desses princípios, em 

vista de tais objetivos e por meio de tais procedimentos, não dessa forma, não para isso, não 

por eles" (FOUCAULT, 2005b, p. 03).  

Rolnik (1995, p. 07) também nos alerta para essa atitude e para a correlação entre 

governamentalidade e subjetivação: 
Através das dimensões malogradas da experiência do socialismo descobrimos a 
limitação das mudanças de uma sociedade, quando estas se dão apenas nos níveis 
macropolíticos, macroeconômicos, ideológicos, etc. Toda sociedade é feita também 
de um determinado modo de subjetivação dominante e sem mudança deste modo, 
não há mudança da sociedade. 

 

Entender a medida de segurança como um dispositivo – agenciamento de linhas de 

visibilidade e enunciação, relações de força e modos de subjetivação – permite-nos pensar 

que, para além das linhas duras de organização do campo penal-jurídico e médico-

psiquiátrico, é preciso produzir microfissuras que podem se tornar rachaduras nos modos de 

existência contemporâneos e nos modos de olhar e atuar sobre o problema criado em torno do 

chamado “louco-infrator”. Microfissuras capazes de desestabilizar os jogos de verdade 

estabelecidos em relações de saber-poder cujos efeitos de subjetivação predominantes 

excluem, segregam e matam pessoas com transtorno mental que entram em conflito com a lei. 

Assim, o ethos da pesquisa é o mesmo de uma clínica-política calcada na construção 

de uma política de afirmação da vida em sua singularidade e diferença, o que necessariamente 
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passa pelo plano da ética e pela construção do comum no coletivo, das práticas de 

identificação do outro em mim, da alteridade-em-nós e da recusa à postura sobrevivencialista, 

o que exige antes de tudo viver nossas próprias fraquezas, preservando a capacidade de ser 

afetado. Como nos ajuda a pensar Nietzsche: 
Como então preservar a capacidade de ser afetado, senão através de uma 
permeabilidade, uma passividade, até mesmo uma fraqueza? Mas como ter a força 
de estar à altura de sua fraqueza, ao invés de permanecer na fraqueza de cultivar 
apenas a força, pergunta Nietzsche e, no seu rastro, Stiegler, Lapoujade? 
(PELBART, 2009, p. 41, tradução nossa) 

 

Ceccim (2007, p. 14) aponta que uma Reforma Psiquiátrica só será suficiente para 

estabelecer atos de liberdade e de ousadia criativa a partir da constituição de “vetores 

microéticos de dessegregação geral” da alteridade. E essa política seria a ética da Reforma 

através da localização ou da construção e da conexão entre tais vetores. Nesse sentido, como 

posição metodológica, escolhemos a pesquisa-intervenção porque, ao longo da pesquisa, 

quisemos construir, localizar e pôr em conexão os “vetores microéticos de alteridade”, 

acreditando ser ela própria um microvetor dessa natureza para a invenção de espaços e 

práticas de liberdade que permitam a expansão da vida.  

Após constatar a ausência de qualquer política pública de desinstitucionalização 

voltada aos internos/egressos do HCTP, entendemos que era preciso criar meios de 

problematizar o processo de desinstitucionalização inexistente, promovendo, a princípio, 

maneiras de fazer ver aquela realidade. Seguindo o fluxo de uma pesquisa-intervenção, 

acabamos criando uma série de dispositivos ético-estético-políticos com o fim de acionar 

micropolíticas em direção ao desmanche de certos territórios desfavoráveis ao processo de 

desinstitucionalização. Dispositivos relacionados a práticas – não exclusivamente, mas em sua 

maioria – artísticas, devido a sua potência disruptiva e constituidora de novas realidades. 

Problematizar o processo de desinstitucionalização nos exigia, portanto, outros 

movimentos que partissem de dentro em direção ao fora do HCTP. Considerando as práticas 

estéticas como dispositivos que alteram o regime das sensibilidades, implicando a criação de 

efeitos-subjetividade e deslocamentos nas práticas, propusemos oficinas de arte aos internos 

do HCTP cujo processo nos permitisse criar meios de comunicar e dar visibilidade, de modo 

coletivo, ao que nos propusemos questionar e cujos resultados pudessem ser expostos e 

debatidos dentro e fora do manicômio. 

Seguindo os rastros de Fonseca, Kirst e Amador (2011, p. 115-116), a cartografia 

como pesquisa-intervenção no dispositivo “medida de segurança”, que se configura como 
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estado de exceção, não será realizada, nessa pesquisa, por sentimentalismos ou estetização do 

mal: 
Buscamos, justamente, recolher o resíduo, levar conosco aquele impalpável da 
vergonha e do intolerável dos acontecimentos, a aura que os anima, para escapar à 
sua assombração, emitir outras vozes, outras histórias, novas utopias. Exercícios 
cartográficos constantes e obstinados para flagrar a tempo o insuportável que nos 
ronda. 
 

Retomando o objetivo geral da pesquisa, qual seja o de problematizar os processos de 

institucionalização e desinstitucionalização dos chamados “loucos infratores” no Estado do 

Pará, buscamos mapear parte das linhas que constituem o dispositivo “medida de segurança”, 

bem como seguir a constituição dos novos fluxos acionados pela pesquisa a partir dos 

dispositivos de intervenção criados em direção ao processo de desinstitucionalização das 

pessoas com transtorno mental em conflito com a lei.  

Nesse sentido, abrimos o trabalho apresentando a nossa caixa de ferramentas, partindo 

da noção de dispositivo e da cartografia como pesquisa-intervenção para, depois, delinearmos 

os itinerários metodológicos desdobrados ao longo da pesquisa. O método escolhido nos 

permitiu, por vezes, lançar-nos à deriva e navegar por ondulações diversas, deixando-nos 

afetar pelas intensidades surgidas no contato com o dispositivo medida de segurança, o que 

necessariamente acabou nos indicando novos percursos investigativos, extrapolando o que 

propusemos inicialmente, como veremos no capítulo 1: “A pesquisa-intervenção e seus 

itinerários desviantes”. 

O mergulho no campo de intervenção da pesquisa, além de ter constituído perguntas-

problemas que a desdobraram em direções inusitadas, também fez emergir os referenciais que 

entendemos fundamentais para a sua problematização. No capítulo 2: “Medo e 

periculosidade: efeitos de violência e de subjetivação”, problematizamos o medo como 

estratégia de governamentalidade neoliberal, hoje, massivamente difundido pela mídia, na 

constituição de subjetividades medrosas e punitivas para o controle dos corpos que anunciam 

desvios e desordens. Contextualizamos a invenção da medida de segurança para equacionar a 

suposta periculosidade do louco e, portanto, o medo que passou a provocar na emergente 

sociedade industrial. Fechamos o capítulo buscando situar os conceitos de biopolítica e vidas 

nuas para pensar os efeitos de anulação e aniquilamento do louco em conflito com a lei. 

Abordamos o conceito de desinstitucionalização como central ao trabalho no capítulo 

3: “Desinstitucionalização: abrindo brechas para a produção de vidas”. Historicizamos a 

noção a partir da Reforma Psiquiátrica italiana, chegando a apresentar seus mais recentes 
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instrumentos de desinstitucionalização e, em seguida, narramos os embates que resultaram no 

fechamento dos seus “Hospitais Psiquiátricos Judiciais”. Realizamos um panorama dos 

acontecimentos ocorridos, desde a década de 2000, que têm apontado para possibilidades de 

mudanças no campo da execução da medida de segurança, no Brasil. E, finalizamos o 

capítulo, com os desafios e impasses da Reforma Psiquiátrica alcançar a população de pessoas 

com transtorno mental que entram em conflito com lei no Estado do Pará. 

No capítulo 4: “Adentrando o manicômio judiciário: sobre as vidas que não contam ou 

das vidas sobre as quais não se conta...”, convidamos o leitor a entrar no manicômio judiciário 

do Pará. Descrevemos as racionalidades práticas de poder-saber-subjetivação destinadas às 

pessoas institucionalizadas no HCTP, problematizando seu funcionamento, estrutura e rotina 

institucional organizados para neutralizá-lo. Posteriormente, apresentamos o perfil da 

população em cumprimento da medida de segurança, instrumento concreto que pode servir 

para a construção de processos de desinstitucionalização desta população, até então, 

invisibilizada, pois sobre ela não havia nada que se contava. 

No Capítulo 5: “Dispositivos estéticos de desinstitucionalização: ou um outro jeito de fazer 

contar a vida”, fazemos uma breve discussão sobre as relações entre estética e política na 

constituição de subjetividades e na construção de um plano comum a partir da partilha de 

novas sensibilidades. A partir desta reflexão inicial, apresentamos os dispositivos estéticos 

construídos ao longo da pesquisa, mais fortemente relacionados a linguagens artísticas: 

oficinas de arte, exposição itinerante, rodas de conversa e filme-documentário, dispositivos 

que puderam contar as vidas reclusas de um outro jeito. 

No capítulo 6: “Da (micro)macropolítica: ou dos efeitos de cartografar campos 

afetivos”, discorremos sobre o principal desdobramento da pesquisa num plano 

macropolítico: a possibilidade de construção de um Programa de Atenção Integral às pessoas 

com transtorno mental que entram em conflito com a lei no Estado do Pará, o PRAÇAÍ. 

Iniciamos o capítulo apresentando um outro potente dispositivo de desinstitucionalização, o 

III Encontro de Execução Penal e também os micro-dispositivos forjamos em seu interior que  

atuaram no plano das intensidades, desestabilizando as formas que constituem o campo da 

medida de segurança em direção a reconfigurações. Por fim, aproveitamos para problematizar 

o modelo de responsabilização jurídica do louco em conflito com a lei, apontando duas 

perspectivas como pistas para a garantia de um novo estatuto jurídico a essa população. 
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Capítulo 1 
 

A PESQUISA-INTERVENÇÃO E SEUS  
ITINERÁRIOS DESVIANTES 

 

 
Elisa Arruda, 2014. 

 
Puxa a linha desse novelo 
E vela o que dali exaspera 

O outono da imaginação 
O sonho límpido do coração 

Renato Torres7 
 

 

Em meu percurso acadêmico, a finalização da dissertação de mestrado sobre a 

constituição do sujeito infrator nas tramas de um dispositivo jurídico me provocou 

sentimentos ambíguos: ao mesmo tempo em que me sentia obviamente feliz pela produção 

escrita e os efeitos do título em minha vida profissional, o fato de ter realizado uma pesquisa 

muito teórica e de um modo bastante solitário – sem enredamento institucional-político e/ou 

participação em movimento social, por exemplo –, trouxe-me certa frustração: não permitiu 

que o trabalho tivesse visibilidade política e operasse qualquer mudança na realidade concreta 

dos adolescentes em conflito com a lei e sobre o sistema de justiça juvenil que os enreda. A 

	  
7 Poesia escrita despretensiosamente como dedicatória para mim, no ato da aquisição do livro do poeta paraense, 
coincidentemente em momento de dificuldade de puxar qualquer ponta dos inúmeros fios emaranhados da 
pesquisa e iniciar a escrita. 
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genealogia das racionalidades de governo e subjetivação dos adolescentes internados em 

unidades de internação, a partir da análise do “dossiê” de um adolescente, parecia que apenas 

poderia ter alguma influência sobre o mundo acadêmico. Três anos depois, a decisão de 

realizar o doutorado sobre o tema que cruzava o universo da justiça criminal à saúde mental, 

me convidava a propor uma pesquisa que pudesse convocar coletivos e criar estratégias de 

intervenção no campo social, reunindo forças para buscar operar aí quaisquer deslocamentos, 

a começar pela visibilidade da situação de violência e violação que sofrem as pessoas 

institucionalizadas.  

Em virtude da dura realidade dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do 

país, entendemos que adentrar suas estruturas e descrever-lhes nas formas e no modo como 

funcionam por si só já provocaria efeitos, mas talvez não fosse suficiente para mover o plano 

de organização do dispositivo medida de segurança, que permanece produzindo vidas nuas, 

incólume às lutas pelos direitos humanos e pela cidadania do louco, nesse caso, em conflito 

com a lei. Fazer ver e falar o intolerável de dentro pra fora e de fora pra dentro do HCTP, para 

instaurar diferenciações naquilo que há mais de um século está instituído, abrindo fissuras em 

suas racionalidades e produzindo efeitos de subjetividade, exigia uma metodologia de 

pesquisa cujos princípios permitissem esse tipo de entrada e incidência.  

Para tanto, partindo do objetivo de problematizar os processos de institucionalização e 

desinstitucionalização dos chamados “loucos infratores” que cumpriam medida de segurança 

no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do município de Santa Isabel, no Estado 

do Pará, traçamos um desenho de pesquisa aos modos da pesquisa-intervenção, na 

perspectiva da Análise Institucional francesa (Lourau e Guattari), com inflexões da 

cartografia (GUATTARI; ROLNIK, 1996), tendo em vista as seguintes direções: (1) 

identificar e analisar os modos como são objetivados os “loucos infratores”, tomando a 

medida de segurança como um dispositivo, no sentido que lhe dá Foucault; (2) mapear 

analisadores e propor micro-dispositivos que favorecessem aberturas para processos de 

desinstitucionalização. 

Considerando a constante mobilidade dos fluxos que atravessam os territórios 

escolhidos para realizar uma pesquisa, bem como a abertura do método da cartografia como 

pesquisa-intervenção quanto ao desenho metodológico para a sua realização, apresentamos 

alguns movimentos às direções acima referidas, as quais, necessariamente foram se 

redesenhando e se desdobrando ao longo da mesma. Porém, começaremos apresentando 

algumas ferramentas conceituais de que nos valemos: cartografia, pesquisa-intervenção, 
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dispositivo, analisador e implicação para, em seguida, chegarmos aos itinerários da pesquisa, 

com especial destaque para as inflexões que a pesquisa foi vivendo e ao mesmo tempo 

produzindo.  

Ao trabalharmos com o eixo poder-saber-subjetivação, expusemos as racionalidades 

práticas instituídas para o controle dos corpos abjetos no interior do dispositivo medida de 

segurança – conforme veremos no capítulo 4 –; processo em que ganhou relevância a 

dimensão do testemunho e de uma política da narratividade/expressividade – conforme 

veremos nos capítulos 5 e 6 –, quando a arte e certos dispositivos estéticos se impuseram na 

construção de enlaçamentos afetivos, despertando para a dimensão coletiva do problema em 

fase de visibilização e produzindo novas sensibilidades na construção de um plano comum. 

Para facilitar a compreensão dos percursos imprevisíveis da pesquisa, bem como dos 

conceitos que fizeram parte da nossa caixa de ferramentas, dividimos o capítulo a partir dos 

três temas a seguir: 

• O dispositivo como conceito que nos permite acionar os processos de 

institucionalização/desinstitucionalização; 

• A pesquisa-intervenção como operação ético-estética e política; 

• Os itinerários da pesquisa-intervenção realizada. 

 

 

1.1 DISPOSITIVO E SUAS LINHAS DESEJANTES 

Para Foucault (1979), um dispositivo se constitui na medida em que alguma 

experiência humana se torna problemática no campo social, em determinado momento 

histórico, para a qual se criam racionalidades estratégicas de transformação. Desse modo, um 

dispositivo seria constituído como um agenciamento híbrido de elementos humanos e não 

humanos, de práticas discursivas e não discursivas – leis, regulamentos, hábitos, arquiteturas, 

objetos, profissões, saberes, etc. – que inevitavelmente atravessam os seres humanos e 

estabelecem determinados modos de ser. Em suma, na tecedura dos dispositivos, dobram-se 

sujeitos que funcionam como pontos nodais sobre os quais os dispositivos atuam e a partir dos 

quais se estruturam.  

Partindo das relações de saber-poder e seus efeitos de subjetivação analisados como 

elementos que constituem um dispositivo para Foucault, Deleuze (1996) pensa-o em forma de 

linhas análogas: a irrupção de um novo problema, em determinado momento histórico, faz 

convergir linhas de visibilização e enunciação, linhas de força e linhas de fuga ou 
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subjetivação. Tomando o “louco infrator” como o ponto nodal para onde convergem tais 

linhas, diríamos que as linhas de visibilização e enunciação o contornam com certos regimes 

de luz e certas ordens do discurso e permitem que ele seja visto e descrito de um modo 

estratégico para a estruturação de práticas e saberes que devem atuar sobre ele – linhas de 

força – no interior do dispositivo “medida de segurança”. Mapear tais linhas significaria 

buscar responder quais relações de saber/regimes de verdade constituem o sujeito alvo da 

medida de segurança. 

Assim, as linhas de força, entendidas como relações de poder, engendram-se em meio 

aos regimes de luz e de verdade discursiva e atuam como linhas capazes de os dobrar como 

sujeitos alvos desse dispositivo. Tais linhas dariam contorno às racionalidades práticas que 

devem atuar sobre o sujeito tomado como um problema com o fim de assujeitá-lo a um outro 

modo de viver, delineando certo domínio de experiências possíveis e o modo como o sujeito 

deve fazer a experiência de si próprio neste campo, transformando-o em um sujeito mais 

facilmente governável. Paralelo a tudo isto, as linhas de fuga seriam aquelas a partir das quais 

certos microeventos, promovidos por resistências subjetivas, subsistem e se interpõem pelas 

frestas desse enredamento duro de práticas discursivas estabelecidas e as fissuram, 

desterritorializam-nas, como também aos sujeitos aí engendrados. 

Tomando a “medida de segurança” como um dispositivo, podemos defini-la como 

uma série de linhas de visibilidade, enunciação, de forças e de subjetivação que se cruzam e 

dão forma a um conjunto de leis, edificações, teorias, práticas, técnicas e protocolos para dar 

conta da pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, de modo a prever para esta um 

enredamento capaz de resultar num certo modo de existir. Temos, portanto, na produção de 

subjetividade que o dispositivo busca engendrar, um caráter ativo relacionado à dimensão da 

produção/criação. Embora, por vezes, o dispositivo pareça bloqueado a mudanças, no sentido 

de buscar uma regularidade nas práticas e discursos e que resultem em subjetividades 

serializadas, é sempre possível extrair dele variações, devido às suas linhas de fuga, e 

anunciar outras visibilidades e enunciações relacionadas ao plano movente que também lhe 

constitui e que tende à diferenciação. Os microveventos que se interpõem nos dispositivos são 

também micro-dispositivos que atuam com potência de fazer derivar o aparentemente 

imutável. Nesse sentido, segundo Barros (1996, p. 104),  
O que caracteriza um dispositivo é sua capacidade de irrupção naquilo que se 
encontra bloqueado de criar, é o seu teor de liberdade em se desfazer dos códigos 
que procuram explicar dando a tudo o mesmo sentido. O dispositivo tensiona, 
movimenta, desloca para outro lugar, provoca outros agenciamentos. Ele é feito de 
conexões e ao mesmo tempo produz outras. 
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É neste caráter ativo do dispositivo, sua capacidade de criação e intervenção nas 

realidades aparentemente fixas e estáveis que nos apoiamos para agenciar elementos 

heterogêneos que pudessem ter efeito de desestabilização e derivação das formas do 

dispositivo medida de segurança. Desse novelo, puxamos as linhas de visibilidade, 

enunciação e de força que caracterizam a dureza do seu funcionamento e organização, 

identificadas ao plano das formas, mas também montamos situações que atuaram no plano das 

forças que as constituem, arregimentando intervenções e interposições com potência de 

desterritorialização, segundo suas linhas de resistência8.  

Sobre as linhas que deterrritorializam, Alvim (2012) questiona se, ao mesmo tempo 

em que o saber formar-se-ia no encontro das linhas de visibilidade e enunciação, as linhas de 

força também não se desdobrariam em linhas de poder e resistência. Para ele, as linhas difusas 

e acentradas de resistência ameaçariam formar um contradispositivo:  
na medida em que transporta o potencial de contaminar um dispositivo, infectando 
fragmentos do visível e do dizível, recusando as relações de poder e intensificando 
novos processos de subjetivação. A resistência torna-se contradispositivo quando, 
menos que atacar uma manifestação precisa, ela afeta a própria circulação de poder 
no dispositivo, desestabilizando sua ação administrativa. (...). Toda linha de 
resistência comporta essa ameaça virtual: de inventar um contradispositivo por 
contaminação, perfuração ou fuga [grifo do autor] (ALVIM, 2012, p. 125). 

 

Tomando emprestada a noção de contradispositivo, podemos dizer que as situações 

motandas no decorrer da pesquisa buscaram atuar como tal, já que a explicitação dos 

mecanismos de poder do dispositivo medida de segurança, sua recusa e questionamento, 

operado pelos contradispositivos forjados, buscaram desestabilizar seus diagramas de forças, 

provocando uma inflexão na direção de outras configurações possíveis. A pesquisa incidiu na 
	  
8 Para Foucault (1995), há sempre linhas que escapam às modulações das linhas de força. Historicamente, 
Foucault (2006b) identifica estas linhas a resistências a um poder específico e anterior ao poder soberano: o 
poder pastoral. Nesse regime de poder, o pastor era quem cuidava de todos e de cada um do seu rebanho como 
modo de conduzi-lo em direção à salvação. Para tanto, estabelecia uma relação de verdade e obediência com 
cada um, colocando-se, inclusive, em situação de sacrifício para salvar-lhes a vida. Porém, esta relação exigia 
um exercício do sujeito sobre si mesmo para o contínuo exame de consciência e construção de verdades sobre si, 
de modo a fixar sua identidade e facilitar o governo das suas condutas. Destas relações pastorais, surge na Idade 
Média, uma série de contracondutas como modos de resistência. De acordo com Alvim (2012), uma delas era a 
ascese de si, um exercício do sujeito sobre si mesmo, não mais na direção de estabelecer verdades identitárias, 
mas uma relação tida como egoísta capaz de taticamente torná-lo inacessível a um poder superior. As práticas 
ascéticas abriam espaço para uma relação ética consigo, uma estética da existência, capaz de permitir uma vida 
em movimento, logo, fugidia às ordenações superiores. Soma-se ao ascetismo, a formação de comunidades para 
a recusa do poder pastoral: coletivo de pessoas que se insurgia conjuntamente contra a autoridade do pastor: suas 
contracondutas atuavam como contradispositivos na medida em que linhas de resistência recusavam, 
questionavam, subvertiam e/ou reorganizavam o modo como se estabelecem e funcionam os dispositivos 
estruturados para o governo das individualizações, colocando-os em movimento e convocando-os a 
reconfigurações. 
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articulação das forças de resistência já presentes no dispositivo medida de segurança, fazendo 

convergir seus pontos dispersos num fluxo comum de contracondutas a partir da estruturação 

de contradispositivos ou micro-dispositivos, aos quais chamamos na pesquisa especificamente 

de “dispositivos estéticos de desinstitucionalização”. Com isto queremos dizer que, no 

decorrer da pesquisa, montamos situações capazes de conectar elementos diversos que não 

apenas funcionaram como máquinas de fazer ver e falar, como criaram modos de 

subjetivação, engendrando novas sensibilidades a partir do encontro com a alteridade. Os 

dispositivos estéticos foram forjados como instrumentos de conexão, análise e criação, 

pensando nos efeitos de derivação que poderiam gerar no dispositivo medida de segurança. 

A compreensão do dispositivo a partir das noções de micro-dispositivo e 

contradispositivo, como convergência de forças instituintes capazes de fissurar as formas 

instituídas e provocar novos modos de existir, novos desejos e novas configurações sociais, 

permite-nos relacioná-lo à sua concepção mais propriamente interventiva, tal qual tomado 

pela Análise Institucional/AI. Para Lourau (1993) e Barros (1996), o dispositivo pode ser 

tomado como montagens ou artifícios que acionam processos de decomposição e de 

visibilização e, consequentemente, como produtor de acontecimentos e devires. Para Gastão 

(1999), tais artifícios são criados para instaurar algum processo novo na estrutura das 

organizações, mas não fazem parte dela: ali são introduzidos com o fim de alterar seu 

funcionamento. O dispositivo, então, seria “uma montagem ou artifício produtor de inovações 

que gera acontecimentos, atualiza virtualidades e inventa o novo Radical”. (BAREMBLITT, 

1992, p. 151). 

Segundo Rolnik (2011), as linhas que constituem os dispositivos se constituem 

identificadas com um dos dois tipos de linhas de vida ou linhas desejantes cujos movimentos 

e entrelaçamentos correspondem “às estratégias de formação de cristalizações existenciais que 

vêm a ser, exatamente, o desenho de novas configurações no campo social” (ROLNIK, 2011, 

p. 58). Um tipo refere-se às linhas conscientes, visíveis e limitadas, linhas que compõem o 

plano das representações e dos territórios, por percursos de territorialização. E o outro tipo diz 

respeito a linhas inconscientes, invisíveis e ilimitadas, mais propriamente fluxos que 

compõem o plano das intensidades e dos afetos, a partir de movimentos de 

desterritorialização. As primeiras são linhas duras e sedentárias que organizam, 

segmentarizam, estratificam; também chamadas de linhas molares, criam “roteiros de 

circulação no mundo: diretrizes de operacionalização para a consciência pilotar os afetos” 
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(ROLNIK, 2011, p. 51). Por seu turno, as linhas que desterritorializam, que descontornam e 

desorganizam são linhas moles, também chamadas de linhas moleculares: 
Ela é fluxo que nasce entre os corpos: ora veloz, apressada, elétrica, ora lenta e 
lânguida. (...) afetos que não conseguem passar em nossa forma de expressão atual, 
aquela do território em que até então nos reconhecíamos. Afetos que escapam, 
traçando linhas de fuga (Ibidem, p. 49).  

 

As linhas duras/molares são identificadas com o único plano da política que se pode 

ver a olho nu – o olho-retina, pois permitem a materialização dos desejos de organização na 

configuração concreta de territórios: a macropolítica. “A segmentação operada por essa linha 

dura vai recortando sujeitos, definidos por oposições binárias do tipo homem/mulher, 

burguês/proletário, jovem/velho, branco/negro, etc.; ela vai recortando ao mesmo tempo 

objetos, unidades de tempo” (Ibidem, p. 60). As linhas moles/moleculares, ao contrário, não 

tomam formas, desmacham-nas e traçam devires; são o fluxo de pura intensidade e dizem 

respeito aos afetos que sempre escaparão aos territórios e, por isso, decretarão constantemente 

seu fim. Fazem-se num plano micropolítico e só são apreensíveis pelo olho vibrátil, que na 

realidade depende da vibratilidade de todo o corpo para a sua afetação, já que o invisível é 

alcançado quando o corpo coloca-se sensível aos efeitos dos encontros dos corpos e suas 

reações. Kastrup (2009) faz referência ao olho-vibrátil enquanto percepção “háptica”, que se 

faz com o corpo inteiro, deixando-se afetar das mais diferentes formas e atingir sua própria 

fraqueza no acesso ao Outro que há em nós e não em sua recusa e rechaçamento.  

Com isso, queremos dizer que os dispositivos e agenciamentos compostos por planos e 

linhas que os atravessam devem ser visualizados como conjuntos permanentemente abertos. 

Isto é, não há leis, normas, políticas, saberes, práticas, discursos, costumes, arquiteturas, 

programas, estatutos, e tudo o que compõe o campo social que resista ou exista à revelia do 

nível de afetação que provocam mutuamente – e se dão entre – os corpos (não apenas 

humanos). Nesse sentido, para a autora, não há separação entre desejo e social:  
Não existe sociedade que não seja feita de investimento de desejo (...) e, 
reciprocamente, não existem investimentos de desejo que não sejam os próprios 
movimentos de atualização de um certo tipo de prática e discurso, ou seja, 
atualização de um certo tipo de sociedade (ROLNIK, 2011, p. 58).  

 

Dito de um outro modo, é no agenciamento das linhas que estratificam, 

segmentarizam, estruturam, organizam e tornam duras e aparentemente fixas as práticas 

sociais, os discursos, os sujeitos, os modos de viver, e e linhas que rompem, fissuram, 

desestruturam e desterritorializam o que parece cristalizado e, por vezes, imutável, que se 
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constituem desejo e real social, elementos aos quais tal composto híbrido de olhares deve 

estar sensível. 

A partir dessa perspectiva, afirmamos, desde já, a nossa implicação na constituição de 

realidades e o desejo como fio condutor dos próprios rumos da pesquisa, levando em 

consideração que “pensar dispositivos é pensar efeitos, é se aliar à ação/criação, é montar 

situações que articulem elementos heterogêneos acionando modos de funcionamentos que 

produzirão certos efeitos” (BARROS, 1996, p. 105). Esta posição implica o completo 

abandono da postura a-política das pesquisas tradicionais positivistas cujos princípios de 

neutralidade e objetividade propõem produzir um conhecimento verdadeiro, já que fidedigno 

à realidade; logo, inquestionável e mantenedor do status quo a que respondem. 

 

 

1.2 CARTOGRAFIA COMO PESQUISA-INTERVENÇÃO: perspectiva ético-estética e 

política 

Cartografar é mapear as linhas que compõem um dispositivo, não como um decalque 

ou uma reprodução, mas como acompanhamento criativo das linhas que o contornam e o 

atravessam, com capacidade desse próprio processo provocar descontinuidades nas linhas que 

segue mapeando. A cartografia como pesquisa-intervenção, sendo parte do agenciamento que 

constitui o dispositivo, busca contribuir na conexão entre campos, abrindo-o ao máximo a um 

plano de consistência (DELEUZE & GUATTARRI, 1995). 

Trabalhar nessa perspectiva da pesquisa-intervenção exige que a realidade e os 

sujeitos que a compõem sejam entendidos como em constituição mútua e permanente, pois é a 

condição de constante devir que coloca a pesquisa tal qual um acompanhamento de processos 

e fluxos que se dão nas micropolíticas das relações sociais. Pressupõe, portanto, um mergulho 

do pesquisador num plano de experiências em que conhecer e fazer, pesquisar e intervir são 

parte de um mesmo processo. Assim, escolhemos a pesquisa-intervenção como metodologia 

capaz de nos permitir mapear as linhas que compõem e, aparentemente, conformam o 

dispositivo “medida de segurança” e, paralelamente, tornar possível seguir os fluxos que 

necessariamente derivariam desse mapeamento.  

Partindo do pressuposto de que a pesquisa não é a imagem do mundo, sua 

representação ou reapresentação, a pesquisa-intervenção nega os antropológicos universais 

como meta a perseguir para um suposto domínio da realidade. Logo, não pretende chegar a 

verdades tomadas como valores universais, o que é próprio de uma ordem moral. Ao 
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contrário, a postura ética adotada implica um rigor na escuta das diferenças que se fazem em 

nós e pedem passagem na produção contínua de verdades sempre em devir. São as diferenças 

que nos desassossegam que devem conduzir, com tal rigor, a escuta de verdades únicas e 

pontuais, sempre passíveis de mudança. A posição estética, por sua vez, permite, a partir da 

escuta ética das diferenças, a desestabilização das ordens vigentes, pois tal posicionamento 

exige do pensamento não o domínio de um certo campo de saber já dado, mas a abertura ao 

intempestivo e seus efeitos de recriação sobre si próprio.  

Nesse sentido, sob a perspectiva ético-estético-política, o acompanhamento dos fluxos 

disparados pela pesquisa nos convocou a criar micro-dispositivos que agenciaram elementos 

diversos que, em alguma medida, poderiam vir a produzir aberturas para novas realidades no 

plano de organização dessa realidade.  

Aqui vale destacar o conceito de analisador, da Análise Institucional (AI), o qual retira 

do pesquisador o lugar de sujeito do conhecimento capaz de interpretar a realidade desde uma 

posição supostamente superior e apartada da mesma. Na medida em que o pesquisador-

cartógrafo habita um território, o processo de acompanhar os acontecimentos que o compõem, 

em suas diversas acepções, produz analisadores. O analisador deve ser entendido como 

acontecimento condensador de forças sócio-políticas que faculta, em consequência, a 

reconstituição analítica de determinadas situações, a desconstrução de determinadas 

naturalizações e a convocação da potência de produção de realidades alternativas e/ou 

alterativas (Cf. BARROS, LEITÃO; RODRIGUES, 1992; Cf. LOURAU, 2004). Sua 

metodologia baseia-se numa arguição que desmanche os territórios constituídos para convocar 

a criação de outras instituições, as quais se remetem aos processos de produção constante de 

modos de legitimação das práticas sociais (BARROS, 1996).  

O método da cartografia como pesquisa-intervenção, embora possa apontar caminhos, 

não necessariamente preestabelece as metas fechadas que pretende alcançar e os 

procedimentos que deverá usar. O contato com situação social concreta do campo de 

intervenção deverá permitir a constituição de um campo de análise, com perguntas-problema 

que poderão emergir dos encontros em campo e com possíveis referenciais que deverão 

compor sua problematização. Para tanto, o cartógrafo precisa estar aberto aos fluxos 

intensivos dos dispositivos, permitindo que sua própria afectibilidade, como sugeriu Pal 

Pélbart (2009), seja um modo de viver a alteridade-em-nós e o conduza no acompanhamento 

dos processos de um modo fluido e contínuo. 

Nesse sentido, a função de transversalização, de ampliação da comunicação e das 
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conexões possíveis entre os sujeitos e objetos da pesquisa, abre espaço para a construção de 

um campo de análise, ao mesmo tempo em que deve disparar efeitos de derivação no campo 

pesquisado. De acordo com Passos e Barros (2009a, p. 28), o método da cartografia tem como 

direção clínico-política “o aumento do coeficiente de transversalidade”, isto é, um aumento do 

quantum comunicacional dentro e fora dos grupos nas instituições capaz de promover a 

conexão dos devires minoritários. Isto quer dizer que, para além da comunicação vertical, que 

ocorre de modo hierárquico, e da comunicação horizontal, que organiza os iguais 

corporativamente, é preciso traçar uma linha transversal que permita aos “devires que estão 

sempre presentes em diferentes graus de abertura e potências variadas de criação” (Ibidem, p. 

27) fazerem parte das redes comunicacionais. Quando toda a realidade institucional se 

comunica de um modo transversal e em redes quentes, cujos personagens rejeitam sujeitar-se 

aos padrões hegemônicos do socius, são gerados desarranjos que abrem espaço para novos 

arranjos. 

A transversalidade do método cartográfico prepara a definição do trabalho de análise 

que, para Guattari, “é a um só tempo o de descrever, intervir e criar efeitos-subjetividade” 

(apud PASSOS; BARROS, 2009a, p. 27).  Trata-se de configurar uma rede de articulações e 

composições entre as diversas linhas que constituem os dispositivos investigados de modo 

que ao mesmo tempo em que traça o plano, constrói um mundo comum: interfere na realidade 

estudada convocando-a à derivação. 

Como já dissemos, descrever não significa representar ou reapresentar a realidade 

como se apresenta, já que se parte do pressuposto que esta não existe em si, apartada dos 

processos sociais que a constituem, mas é constituída como acontecimento na medida em 

falamos sobre e atribuímos sentidos sempre negociados em agenciamentos coletivos. O ato de 

descrever pode ser entendido como a atribuição/criação de sentidos na tensão entre as linhas 

molares e moleculares, observadas e sentidas pelo olho-do-visível e pelo olho vibrátil, os 

quais são imanentes/correlatas às macro e micropolíticas, como falamos anteriormente. 

Intervir, por sua vez, não parte de um planejamento totalmente estruturado de ações que 

devem provocar tal ou qual efeito, mas se torna possível na medida em que pesquisador habita 

um território (ALVAREZ; PASSOS, 2009) e acompanha processos como observador 

participante; na medida em que não apenas observa, mas participa da constituição de 

territórios existenciais e da constituição de realidades. E criar efeitos-subjetivação é efeito 

resultante das ações de descrever e intervir, e diz respeito ao ethos clínico-político da 

pesquisa-intervenção. 
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Segundo Kastrup e Passos (2014), a participação coletiva e a inclusão dos sujeitos e 

objetos que compõem o cenário de investigação, de modo lateralizado na produção do 

conhecimento, finda por realizar-se como uma experiência coletiva de onde emergem 

analisadores que guiam o pesquisador e permitem o traçado do plano comum da experiência 

investigada. Além da transversalização, a pesquisa-intervenção também tem função 

transdutiva, já que age nos encontros por contágio e propagação em várias direções, 

produzindo transformações. Ambas as funções devem permitir a instauração de um plano 

relacional com o máximo de conexões na medida em que ampliam a capacidade de 

comunicação e estabelecem relações de contágio, ativando o plano coletivo transindividual 

(ESCÓSSIA; TEDESCO, 2009).  

Mais adiante retomamos a dimensão transindividual; por ora, vale explicitar a noção 

de coletivo que usamos a partir de Guattari (2012, p. 19), a qual diz respeito a “uma 

multiplicidade que se desenvolve para além do indivíduo, junto ao socius, assim como aquém 

da pessoa, junto a intensidades pré-verbais, derivando de uma lógica dos afetos mais do que 

de uma lógica de conjuntos circunscritos”. Para o autor, longe de pensar o afeto como algo 

rude ou espontaneísta e, por isso, sem valor como modo de conhecimento, “o conceito de 

afeto (...) indica a possibilidade de apreender globalmente uma situação relacional complexa" 

(Ibidem, 74). Diríamos, ainda, que o afeto é um meio não discursivo de produzir saber, de 

desestabilizar relações de poder e constituir sujeitos com novas sensibilidades, o que 

possibilita a construção de um plano comum onde há espaço para as singularidades, 

divergências, insubmissão, inventividade, laços sociais, que indicam um "estar com", como 

falaremos melhor no capítulo 5 e 6. 

 

 

1.3 OS ITINERÁRIOS DA PESQUISA-INTERVENÇÃO 

As ações/intervenções aqui apresentadas não se deram de forma linear, como já era 

previsto, mas ocorreram de modo simultâneo e complementar e se desdobraram em outras 

ações antes imprevisíveis, extrapolando inclusive o tempo anteriormente delimitado para sua 

execução: de um semestre anteriormente previsto, esta parte pesquisa ocorreu durante todo o 

ano de 2013 e alguns meses de 2014. 

Para analisar os modos como são objetivados os considerados “loucos infratores” do 

HCTP do município de Santa Isabel, buscamos descrever as práticas direcionadas aos internos 

no interior do HCTP e seus efeitos de saber-poder-subjetivação, bem como caracterizar a 
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população que cumpre medida de segurança a partir da análise de seus prontuários clínicos e 

respectivos prontuários jurídicos.  

Descrever as práticas exigia entrar no espaço asilar e acompanhar sua rotina 

institucional, não de um modo passivo, mas fluido, por onde encontrava alguma acolhida em 

minhas entradas e errâncias. A descrição de atividades, discursos e acontecimentos presentes 

naquele cenário cotidiano fez-se a partir de uma observação participante das racionalidades 

instituídas no interior do HCTP, de conversas informais, muitas vezes feitas pelos corredores 

com técnicos e agentes penitenciários, bem como através do acesso a documentos que buscam 

regulamentá-las – como o Plano de Gestão, elaborado no ano de 2012. Conta também com o 

Plano de Ação, para o qual fui chamada a construir parte, juntamente com membros da equipe 

técnica. Os prontuários clínicos e jurídicos também ajudaram nesse sentido, tendo em vista 

que parte das intervenções terapêuticas e pedagógicas prescritas aos internos constam em tais 

documentos. Além de descrever, no plano das formas, as práticas do HCTP instituídas para 

justificar a sua existência, com esse apanhado foi possível visibilizar algumas relações de 

poder e as intensidades desejantes que aí se configuram, adentrando o plano instituinte, como 

veremos no capítulo 4. 

Utilizamos um diário de campo como forma de relatar não apenas as práticas 

observadas e informações acerca do funcionamento institucional, mas também aquilo que 

experienciei na relação com os técnicos e com o espaço, permitindo realizar uma análise das 

relações implicadas na experiência. Assim, o diário de campo teve a função de propiciar 

reflexões sobre o processo de pesquisa e extravasar sentimentos de tristeza, ansiedade, medo, 

raiva etc., produzidas no contato com um espaço de clausura e tortura, naturalizado por 

muitos que ali precisam estar cotidianamente. 

Muitas vezes as informações obtidas, os relatos escutados e as experiências vividas em 

um dia de imersão no HCTP eram redigidas na viagem de volta a Belém - no diário de campo 

- ou assim que chegava; mas às vezes era impossível revivenciar na escrita as angústias do 

dia, deixando o registro para um outro momento e muitas vezes deixando de lado qualquer 

escrito no papel, permitindo apenas o registro feito pelas experiências diretamente no corpo, 

que certamente permaneceram afetando-o ao ponto de se tornarem operadores políticos. 

Assim, o diário de campo é uma seleção de escritos possíveis, escritos que não revelam 

verdades sobre a realidade da pesquisa ou do lugar onde é realizada, mas que constroem, no 

embate dos corpos e dos discursos de poder/saber, um conhecimento possível, enviesado 

pelas lentes daquele que habita um território, mesmo que temporariamente, e o (re)escreve. 
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Quanto à caracterização da população, a partir da análise dos prontuários dos internos 

em cumprimento da medida de segurança, traçamos o perfil desta população. O perfil foi a 

estratégia que escolhemos, considerando a possibilidade de que o mesmo servisse como 

provocação e/ou instrumento concreto para a construção de políticas de desinstitucionalização 

dessa população, como o foi a pesquisa de Biondi, Fialho e Kolker (s/d), nos três HCTP’s do 

Rio de Janeiro; o perfil da população com transtorno mental nos presídios do Estado de Goiás, 

que resultou na estruturação do Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator (PAILI); e 

como o fez o primeiro e único Censo Nacional da população institucionalizada em 

Estabelecimentos de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (ECTP) do Brasil (DINIZ, 2013), 

sobre os quais falaremos no capítulo 3 e 4. Nesse sentido, debruçamo-nos sobre os 86 

prontuários de cada um dos internos em cumprimento da medida de segurança, naquele 

período, para dar conta de identificar 21 aspectos, descritos no capítulo 4, referentes aos dados 

sócio-demográficos, à situação jurídica e à situação clínico-diagnóstica. 

Nesse primeiro momento, habitar aquele território, de modo aparentemente solitário, 

para executar ambas as atividades iniciais de investigação, por si só, já provocaria 

interferência e desestabilização nas práticas instituídas do espaço, afinal, a “indissociabilidade 

que opera entre a pesquisa-intervenção, indica a possibilidade de domínios coletivos e 

metaestáveis, para além da mera observação ou descrição das realidades coletivas” 

(ESCÓSSIA; TEDESCO, 2009, p. 100). Embora não haja nada oculto a ser revelado, há um 

invisível de forças que guiam a reprodução das formas instituídas que, nunca 

problematizadas, apenas permanecem naturalizando-se e persistindo na segregação dos corpos 

tidos como inúteis e indóceis. Há, portanto, “incisões a serem feitas nos extratos, para que o 

invisível, já presente, se torne visível. São blocos de invisível buscando passagem e que, ao 

fazê-lo, produzem rachaduras” (BARROS, R., 1996, p. 186). 

Diante do intolerável que me arrebatava em todas as semanas, algumas atitudes éticas 

foram mobilizadas, já que o insuportável daquele cenário, que não era fictício, por vezes me 

atirou para posições que extrapolaram a do observador participante e me convocou a 

desdobramentos da pesquisa para além do anteriormente previsto e visto como possível. O 

desejo intenso de acompanhar vários dos fluxos disparados pela pesquisa, que apontavam para 

algumas rupturas no campo de exceção encontrado, e o efeito de me fazer segui-los, talvez 

possam ser avaliados como um sobretrabalho em virtude de uma sobreimplicação, já que, de 

fato, a quantidade de atividades que passei a articular e a desenvolver me tomaram, em alguns 

momentos, excessivamente. Porém, segundo Lourau (2004, p. 191), “a sobreimplicação e o 
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ativismo, uma vez analisados, apresentam aspectos extremamente passivos: submissão a 

ordens explícitas ou a consignas implícitas da nova ordem econômica e social, ávida por 

preencher as grandes brechas”. Realmente as grandes brechas do vazio de ações e/ou 

mobilizações diante da situação das pessoas com transtorno mental “internadas” no HCTP do 

Pará, com a qual me defrontei, convocaram-me, mas para buscar traçar ativamente um plano 

comum que contasse com a participação e a inclusão de vários atores, que coletivamente 

pudessem interferir na ordem instituída e naturalizada para ali instaurar diferenciações. Além 

disso, o descaso ou a morosidade para a efetivação de políticas sociais no Estado do Pará, 

para parcelas bem mais visibilizadas da população, anunciavam as dificuldades a serem 

enfrentadas para a inclusão dessa população até então invisível nas pautas políticas que lhes 

considerassem um problema de governo. 

Quanto a acompanhar/suscitar aberturas para processos de desinstitucionalização, uma 

primeira direção de trabalho que nos interessou foi a ampliação dos processos de análise e 

gestão coletiva. Iniciamos por uma espécie de mapeamento dos atores estratégicos que 

compõem o dispositivo jurídico voltado para os casos de medida de segurança e a rede de 

saúde mental do Estado do Pará. A finalidade de identificar os atores seria devido ao interesse 

em propor espaços de discussão individuais e coletivos, configurados como entrevistas e 

rodas de conversa, respectivamente, com a intenção de entender o fluxo das instâncias 

jurídicas que pedem, determinam e executam a medida de segurança e investigar as 

desinternações já ocorridas no HCTP de Santa Isabel e os meios pelos quais se deram. Em 

paralelo, víamos como necessário situar o lugar que ocupava a rede de saúde mental nesse 

processo; quais serviços atendiam egressos; quais discursos circulavam entre os profissionais 

da saúde mental acerca do considerado “louco infrator” e os efeitos de tais discursos sobre as 

práticas de acolhimento e atenção psicossocial9. Contatar a rede de profissionais da justiça e 

do executivo, de algum modo, envolvidos com a execução da medida de segurança, o que 

inclui o processo de desinternação e, portanto, o atendimento de egressos na rede de saúde 

mental, era também um modo de colocar o tema problemático à vista de um coletivo, 

convocando personagens estratégicos para interferir no dispositivo medida de segurança. 

Convocar coletivos a se aproximar de uma realidade distanciada e formada por estratos 

subterrâneos, diante do qual muitos se mostravam indiferentes, era um modo de promover 

	  
9 Embora as conversas com a presidente do MLA-PA e a coordenadora estadual de saúde mental tenham 
respondido a várias questões, tais discursos e seus efeitos foram identificados nas rodas de conversa feitas a 
partir da exposição de arte itinerante, descritas logo a seguir. 
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conexão entre elementos heterogêneos desse campo para a ativação de processos de 

individuação a partir das forças instituintes aí presentes. 

Segundo Escóssia e Tedesco (2009), o processo de individuação, de Gilbert 

Simondon, diz respeito à constituição das formas dos indivíduos, mas também dos grupos e 

instituições, e se dá a partir do encontro das dimensões pré-individual ou transindividual e da 

sua dimensão individuada. Esta relaciona-se a tudo aquilo que parece ter tendência à repetição 

de si, com uma regularidade de fácil apreensão; e a dimensão pré-individual, ao contrário, 

escapa totalmente de qualquer possibilidade de ordenação, pois se constitui como fluxos de 

energia que interferem na gênese dos indivíduos por processos de derivação e diferenciação. 

A teoria de Simondon permite pensar os seres e objetos que compõem o mundo em constante 

processo de individuação, transmutando-se em função da carga pré-individual que carregam 

consigo que, como pode ser ativada a qualquer momento, devem ser considerados sempre 

inacabados. 

Se pensarmos a pesquisa nessa perspectiva, uma das suas funções seria ativar a carga 

pré-individual das instituições que se põe a investigar, já que tal processo intervém nas 

regularidades instituídas e abre espaço para as forças instituintes operarem processos de 

diferenciação. A presença do pesquisador disposto a habitar um território e acompanhar os 

fluxos que o constituem provoca o contato dessas duas dimensões e dispara estados críticos 

devido à assimetria entre ambas, o que exige a procura de soluções por meio de 

reconfigurações nas suas formas anteriores. O encontro entre essas duas dimensões se daria 

no coletivo de forças que atua nos interstícios do individual e social, considerado como 

coletivo transindividual, presente no plano das intensidades e das singularidades, logo, “no 

plano instituinte e molecular do coletivo” (ESCÓSSIA; TEDESCO, 2009, p. 98). 

Nesse sentido, os contatos feitos no início da pesquisa com o juiz da 1a Vara de 

Execução Penal e com os técnicos do antigo Setor de Fiscalização de Benefícios e 

Desenvolvimento Social (SEFIS) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE/PA), com 

uma promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Pará (MPE/PA), com a 

coordenadora estadual de saúde mental, juntamente com a diretora de recursos humanos da 

Secretaria Estadual de Saúde (SESPA), e com a presidente do Movimento Paraense da Luta 

Antimanicomial (MLA-PA), dentre outros, foram fundamentais para decidir os caminhos que 

poderíamos trilhar, bem como identificar as articulações que se mostravam possíveis para a 

conexão dos elementos necessários que pudessem disparar fluxos no planos das intensidades, 

capazes de funcionar como ativadores da carga pré-individual, do qual nos fala Simondon, e 
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provocar novos processos de individuação ou reconfiguração do plano das formas instituídas. 

Nesse sentido, a parceria com o TJE/PA e o mergulho na militância do MLA-PA desdobraram 

a pesquisa em acontecimentos e ações que foram agregados à pesquisa, como veremos no 

capítulo 6. 

Além disso, ter presenciado a comunicação de desinternação de um egresso enquanto 

acompanhava a rotina institucional do HCTP teve forte influência nas inflexões que a 

pesquisa sofreu, já que provocou a necessidade de ampliar o mapeamento de atores em 

direção ao terreno das políticas públicas direcionadas aos egressos do HCTP. Afinal, o que 

era oferecido aos egressos? Como retornavam às suas casas? Foram perguntas que acabamos 

fazendo à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), por exemplo. 

Após essa situação e os contatos iniciais da pesquisa, as desinternações ocorridas no 

HCTP de Santa Isabel ganharam um novo procedimento de investigação e construção de 

saber numa outra linguagem acerca das vidas nuas que conhecemos saindo do simulacro de 

campo de concentração que é o HCTP. A desinternação de dois internos tornou-se tema de 

um vídeo-documentário, realizado após seleção de um projeto10 que escrevemos e aprovamos 

em edital do Ministério da Saúde, com vistas ao fortalecimento do protagonismo dos usuários 

da Rede de Atenção Psicossocial/RAPS, no desejo de que de fato se tornassem não apenas 

usuários da rede, mas protagonistas de suas próprias vidas. Ampliamos o foco das 

desinternações partindo de como são propostas para acontecer através das instâncias da 

justiça, sistema penitenciário e saúde; tateamos o terreno das políticas (não) oferecidas aos 

egressos e partimos, posteriormente, para a própria vida deles: afinal como estão esses 

egressos? De que modo estão sendo acompanhados ou não pelos serviços de saúde e 

assistência social do estado?  

A execução do projeto do vídeo-documentário nos permitiu coletivizar ainda mais as 

ações da pesquisa, pois contou com a participação de pelo menos 30 pessoas para mediar as 

rodas de conversa que fizemos após a sua exibição, junto a, no mínimo, mil pessoas de alguns 

municípios da Região Metropolitana de Belém. Afetados pela temática em experiências 

vivenciadas em círculos de educação popular, promovidos como parte do projeto, foram 

contagiados por afetos de indignação e desejo de compor as lutas contra os manicômios, 

	  
10 O projeto intitulado “Pessoas em medida de segurança no Pará: Novos protagonistas de um cenário (ainda) 
sem holofotes” foi aprovado na II chamada para seleção de projetos de fortalecimento do protagonismo de 
usuários e familiares da Rede de Atenção Psicossocial/RAPS, do Ministério da Saúde, e foi proposto pela autora 
desta pesquisa ao Movimento Paraense da Luta Antimanicomial, que o aceitou compor e executar 
conjuntamente. 
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incluindo os judiciários, a começar pela interferência nas rodas que mediaram e nos espaços 

de trabalho que frequentavam. 

Identificar os atores estratégicos do campo jurídico e da saúde de algum modo 

envolvido com a execução da medida de segurança; mapear as políticas públicas voltadas aos 

egressos do HCTP; e investigar o processo de desinternação dos internos trouxeram à tona 

uma série de analisadores, que guiam as nossas problematizações no decorrer dos capítulos 4, 

5 e 6; analisadores que também ajudaram a indicar a construção de micro-dispositivos que 

favorecessem o processo de desinstitucionalização dessa população, a exemplo do próprio 

documentário e o modo como foi executado o projeto que o envolvia. 

A criação de micro-dispositivos iniciou-se quase que paralelamente ao mergulho na 

realidade institucional, relacionada, inicialmente, à necessidade de dar visibilidade/ 

narratividade à problemática vivenciada por pessoas em cumprimento de medida de segurança 

no HCTP do Pará. Jogar luz sobre os acontecimentos pouco vistos ou conhecidos, já que 

apartados da vida em sociedade, tornando evidenciadas as linhas de enunciação, visibilidade e 

força que, no escuro, contornam o dispositivo medida de segurança e produzem as vidas nuas 

do HCTP, poderia ser resultado da ação/intervenção de micro-dispositivos que, como já 

dissemos, atuam como contradispositivos para a produção de outras linhas de subjetivação, de 

implicação e desejo; criam conexões e desconexões e, a partir daí, devires (FERNANDEZ, 

2007; ALVIM, 2012). 

Nessa direção, pensamos na potência disruptiva e, ao mesmo tempo, estratégica de 

uma intervenção artística junto a internos do HCTP como um forte micro-dispositivo para 

criar afetações no plano de organização das formas e ali instaurar condições de diferenciações 

recíprocas, agilizando vetores de novas formas (BARROS, R., 1996). Assim, para começar o 

processo de incisão nos estratos que escondem as forças que atravessam o HCTP e o 

sustentam, estabelecemos parceria com quatro artistas profissionais de Belém e realizamos 

duas oficinas de arte (fotografia artesanal e xilogravura) com os internos, entendidas como 

passagens para tornar visível o invisível também em espaços extra-muro, já que o produto 

resultante da oficina seria utilizado como estratégias de comunicação dos mesmos com o 

mundo externo ao HCTP. Além da produção de imagens, o contato direto e a escuta das 

pessoas ali internadas também viria a disparar efeitos ético-estéticos-políticos dentro e fora do 

HCTP. No campo formal, as oficinas de arte também foram justificadas à Superintendência 

do Sistema Penitenciário/SUSIPE como uma contrapartida da pesquisa, tendo em vista a 
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autorização que precisamos solicitar para entrar no complexo penitenciário, onde se localiza o 

HCTP, que, sendo área de segurança máxima, é de circulação restrita. 

Os micro-dispositivos criados também dispuseram a pesquisa como conectora de 

elementos heterogêneos do coletivo, cujos encontros pareciam ter força de ativação da carga 

pré-individual de novos processos de individuação ou instituição de novos fluxos e 

reconfigurações. Dessa maneira, a proposta das oficinas era também que os produtos 

resultantes – fotos e gravuras do interior do HCTP e deles próprios – pudessem funcionar 

como dispositivo de afetação a partir da visibilização e enunciação da situação em que se 

encontram as pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei, internadas no 

manicômio judiciário, e como elementos de análise coletiva do social quanto ao modo de 

funcionamento da execução da medida de segurança, que é inconstitucional e se tornou ilegal 

desde a Lei Antimanicomial, n. 10.216/2001. Após exposição das obras finais aos 

trabalhadores do HCTP e alguns dos seus internos e presos, o produto final das oficinas foi 

usado como disparador de problematizações junto aos profissionais de saúde mental dos 

Centros de Atenção Psicossocial/CAPS de Belém, com os quais conseguimos articular a 

realização da exposição, seguida de rodas de conversa para fomentar discussões acerca dos 

posicionamentos que vêm assumindo frente a essas questões. Desse modo, a transversalidade 

dos espaços coletivos de discussão e as afetações que geram as problematizações feitas em 

grupo e foram algumas de nossas apostas para se promoverem deslocamentos nas noções, 

discursos e modos de ser, pensar e sentir a população egressa do HCTP, o que tornou as rodas 

de conversa realizadas potentes intervenções relativas ao processo de desinstitucionalização. 

Em virtude do mapeamento dos atores da justiça e de outros contatos realizados no 

decorrer da pesquisa, expandimos o circuito da exposição das imagens produzidas pelos 

internos para outros espaços. Assim, a exposição tornou-se itinerante e, para além de ter sido 

realizada no próprio HCTP e em dois CAPS de Belém, suas imagens perturbadoras invadiram 

o prédio das Promotorias Criminais do Ministério Público do Estado do Pará, a Secretaria 

Estadual de Saúde (SESPA), o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE/PA), e três 

universidades (em eventos acadêmicos); além de ter sido levada ao I Fórum Nacional de 

Direitos Humanos e Saúde Mental, ocorrido em São Paulo. Embora tenhamos realizado as 

rodas de conversa, na presença da exposição, apenas nos CAPS, esse dispositivo nos permitiu 

acompanhar discursos que mantêm e outros que rompem com noções periculosistas acerca do 

“louco infrator” e que legitimam práticas de segregação/exclusão dessa população em espaços 

como os manicômios judiciários. 
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Um dos desdobramentos da pesquisa provenientes da parceria realizada com o 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará foi a organização e a realização do III Encontro de 

Execução Penal, o qual reuniu mais de 200 pessoas do Estado do Pará e de outros estados 

brasileiros. O evento abordou exclusivamente a temática da medida de segurança e também 

nos permitiu acessar o plano instituinte e molecular do coletivo. O Encontro teve 

atravessamentos afetivos mobilizados para além das falas acerca da medida de segurança, pois 

montamos situações de encontro e lateralização dos corpos, ampliando a transversalização (e 

a transdução) através de outros micro-dispositivos, a exemplo da presença de internos do 

HCTP, que puderam testemunhar a experiência que vivem no cumprimento da medida de 

segurança, para além do aparato médico-legal; e das intervenções performáticas que geraram 

cirandas, cantos e encantamentos conjuntos em meio ao evento. Os dispositivos promovidos 

no Encontro puderam pôr em jogo afetos que atuaram no coletivo de forças e compuseram 

multiplicidades para confrontar os conhecimentos pré-existentes no campo e alojar o 

inesperado, sobre o qual falaremos no capítulo 6.  

Seguindo as pistas de Rolnik (2011), como pesquisadora, coloquei-me aberta aos 

fluxos intensivos provocados pelos dispositivos criados, dando vazão à minha própria 

afectibilidade, como sugere Pal Pélbart (2009), como um modo de viver a alteridade-em-nós e 

conduzir o acompanhamento dos processos de um modo fluido e contínuo. A afectibilidade 

do pesquisador e a consequente produção de mapas analíticos do desejo no campo social 

dependem de um composto híbrido no qual se conjuga o olho-retina, orientado pelas linhas do 

campo molar dos territórios, e o olho-vibrátil, que se deixa afetar pelas linhas do campo 

molecular das intensidades (FRANCO; MEHRY, 2007; ROLNIK, 2011). É o olho vibrátil (e 

todo o corpo vibrátil) que abre espaço para a biopotência, para a potência da vida que sempre 

vai além do prescrito. Mas é na tensão entre ambos os olhares, na produção de fluxos e 

representações, por movimentos de territorialização e desterritorialização, que são produzidos 

os sentidos que dão forma aos fluxos.  

Em suma, as ações da pesquisa que operaram como dispositivos estéticos de 

desinstitucionalização, foram: a elaboração do perfil da população em cumprimento de 

medida de segurança no HCTP do Pará; as oficinas de arte realizadas no espaço; a exposição 

itinerante, que circulou por dez equipamentos institucionais da justiça, saúde e educação; as 

rodas de conversa, feitas em dois serviços substitutivos de saúde mental; o vídeo-

documentário e sua discussão em diversos locais; e, por fim, o Encontro de execução penal, 
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no interior do qual outros micro-dispositivos foram criados: a Comunicação dos convidados, 

o Testemunhos dos internos e a Ciranda que colocou todos na mesma roda. 

Foram tomados os devidos cuidados éticos na realização da pesquisa, considerando 

inicialmente a pactuação com todos os participantes das oficinas de arte e técnicos do HCTP, 

quanto à confidencialidade da identificação dos mesmos e quanto ao cuidado na análise e 

divulgação das informações. Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, apresentamos a pesquisa, seus objetivos e procedimentos 

metodológicos para os participantes de cada etapa e solicitamos que assinassem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 1). O TCLE teve um outro formato para os 

internos do HCTP, já que supostamente não poderiam responder por si e a autorização da 

SUSIPE já serviria de respaldo. Porém, apostando na capacidade de entender e querer dos 

sujeitos considerados loucos, usamos o mesmo procedimento, solicitando que assinassem um 

outro modelo de TCLE (ANEXO 2), também com explicações sobre a pesquisa e informações 

acerca da confidencialidade e da possibilidade de desistência do participante a qualquer 

momento. Aqueles que participaram do documentário assinaram Termo de Autorização do 

Uso da Imagem e do Som, por isso, além das imagens veiculadas e identificadas no vídeo, 

têm seus nomes expostos neste trabalho. 

Vale dizer que um dos principais cuidados éticos desta pesquisa é o que ela visou 

produzir em termos da observação e garantia dos direitos de uma população invisibilizada, os 

rotulados como “loucos infratores”. Sua invisibilidade, como veremos no capítulo 3, dentre 

outros fatores, dá-se devido a concepções secularmente instituídas e práticas há muito 

defasadas, mas ainda não destituídas de um lugar de onde exercem poder no jogo da verdade, 

como a concepção de periculosidade e a prática da perícia. Além da problematização de 

concepções e práticas que cristalizam o dispositivo que deve dar conta do “louco infrator”, 

buscamos, com esta pesquisa, provocar rupturas na forma de pensar a pessoa em sofrimento 

psíquico que cometeu algum crime, almejando quebrar a articulação arbitrária entre a ação 

criminosa e o transtorno mental, bem como viabilizar que estas pessoas possam exercer seus 

direitos de ir e vir com acompanhamento de seus sofrimentos na rede de saúde mental, como 

propõem os mais recentes direcionamentos pautados na Reforma Psiquiátrica. 



51 
	  

Capítulo 2 
 

MEDO E PERICULOSIDADE  
Efeitos de violência e de subjetivação 

 
O medo paralisa, tensiona, obstrui os fluxos  

Interrompe acontecimentos, desvia caminhos 
Adoece, faz chorar, calar, sofrer 

 
Quase sempre é maior que a ameaça  

O estranho, o sujo, a desordem, o caos, a desgraça. 
Vivemos com medo e morremos de medo. 

 
Povoam-nos de fantasias, sustos e pesadelos  

Trancam, afastam, separam e fazem guetos 
Nos fazem agir sem pensar, correr sem parar 

Tremer, bater, gritar e matar 
 
É isso! Ao fim, matamos de medo  

e não matamos o medo! 

 
Lambe-lambe de xilogravura, de autor desconhecido, fotografada em algum muro da zona norte da  
cidade do Rio de Janeiro, por Danielle Miranda, em 2015. 
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Parece ser comum termos medo do desconhecido, de tudo aquilo que nos é ou nos soa 

estranho, do que não é familiar. A aparente ausência de sentidos sobre o estranho que nos 

invade e nos enche de medo, o vazio de explicações plausíveis para a sua existência/presença, 

pode indicar uma desconexão com os acontecimentos sociais ou personagens construídos 

historicamente, ou ainda uma dificuldade de conexão com a história de si mesmo em relação 

com o mundo. Duas posições, dentre várias possíveis: o medo nos afasta daquilo que 

acreditamos ser a sua fonte, com uma pretensão de imunização imediata a partir de forças ou 

medidas externas a si, não importando, para tanto, os meios, mas apenas os fins; ou pode nos 

aproximar, incitando-nos a buscar responder as questões que provoca e convocando-nos a 

navegar em sua direção, considerando tanto aqueles socialmente instituídos ao longo da 

história da humanidade quanto aqueles construídos ao longo de uma vida em sociedade.  

Saberes cientificamente forjados instrumentalizam práticas para tornar familiar o que 

nos é aparentemente estranho, belo o que parece feio, limpo o que parece sujo e ordenado o 

que parecia estar fora da ordem ou sem lugar. Ou ainda os reafirma e os naturaliza, mantendo-

os repulsantes de modo estratégico para servirem a certos fins políticos, como veremos 

adiante, o que posteriormente ou paralelamente vem a ser legitimados por algum outro saber 

dito científico. O estranho, contornado por conceitos e práticas familiares, se nos permite 

alguma compreensão e controle, por vezes deixa de ameaçar diretamente e passa a ser 

exatamente o efeito-espelho da conjunção dos saberes-poderes que o compõe. 

Nesse sentido, apesar de os medos nos parecerem muitas vezes injustificáveis ou sem 

razão para existirem, algo que está aí como parte natural dos sentimentos que nos tornam 

humanos, eles têm uma história. O estranho, o sujo, a desordem e/ou o caos não provocam 

medo naturalmente. Foram forjados e construídos socialmente ao longo da história da 

humanidade e precisariam ter seus contextos de produção resgatados para que fossem 

minimamente desnaturalizados (Cf. CALDEIRA, 1991, 2000; COIMBRA, 1998; BATISTA, 

2003; ZAFFARONI, 2007; WACQUANT, 2007; RAUTER, 2014). A análise dos 

acontecimentos que os instituíram tornar-se-ia importante na medida em que fomos 

constituídos subjetivamente ao longo da história como sujeitos medrosos capazes não apenas 

de legitimar práticas violentas de controle social, como aplaudir ações ilegais contra tudo 

aquilo que pareça ser fonte dos medos, em nome da segurança.  

Aos que desviam dos modos de ser facilmente governáveis e desordenam o campo 

político existente são impostas medidas de controle, contenção, coerção, objetivando, no 

mínimo, sua transformação e/ou neutralização. São impostas para os indesejáveis diante dos 
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ilegalismos; aos que não podem custear outros meios de responder por seus questionamentos 

à ordem e, portanto, pelo modo indesejável de viver dentro da ordenação imposta; por não 

alimentarem a cadeia produtiva a contento; por se esquivarem do governo da individualização 

(FOUCAULT, 1995); por oferecerem resistência aos assujeitamentos cotidianos que os 

tornaria “normais”, isto é, dóceis economicamente e úteis politicamente, como nos ensina 

Foucault (2010) e, assim, instaurarem o medo do caos. Os “anormais”, os não normalizáveis 

ou que se insubordinam ou subvertem as normas, para o “bem” o para o “mal”, são sempre 

postos como a ameaça constante ao utópico e fantástico mundo sem violência para o qual uma 

parafernália de aparatos violentos é constantemente usada e atualizada. 

A estes são previstos os processos de institucionalização com efeitos de aniquilamento 

ou mortificação subjetiva (GOFFMAN, 2001), já que, quando se trata mais especificamente 

de modalidades de uma governamentalidade biopolítica, sempre haverá aqueles que deverão 

morrer em favor da vida de outros, atualizando o poder do soberano, em forma de racismo de 

estado (FOUCAULT, 2005a), tema que desenvolveremos mais adiante, nesse capítulo. 

Animalizados ou objetificados, estes corpos resumidos a um corpo biológico, quase 

desumano, escapam do escopo dos direitos humanos, muitas vezes tornando insensíveis 

aqueles que são considerados merecedores da vida e da vida em liberdade. 

A matriz de construção dessa humanidade, dessas práticas de controle social e de 

esmagamento das vidas ditas desviantes, pauta-se no entendimento do mundo ordenado por 

verdades universais inquestionáveis, por vezes, tidas como transcendentais. É como se tudo 

partisse de uma raiz que se bifurca ao infinito, mas nunca perde a sua essência, a qual se 

deseja reverenciar em nome da pureza e do bem (DELEUZE, 1995). O mundo a partir dessa 

ótica é binário e as análises sobre o mesmo, quase sempre maniqueístas e moralistas, já que há 

certo e errado em si, apartado do contexto de fabricação dos acontecimentos, entendidos como 

fatos. Sujeito e objeto, corpo e alma, indivíduo e sociedade, homem e natureza, dominantes e 

dominados, homem e mulher, são exemplos dessa dicotomização do mundo sobre os  quais 

não se permitem grandes estranhamentos, variações e problematizações. Esse entendimento 

amparado e propagado por saberes intitulados de científicos, que defendem o mesmo regime 

de poder, é extremamente útil à busca incessante da manutenção das relações de poder já 

instituídas, não admitindo surpresas no curso de seu funcionamento e, portanto, evitando ou 

abafando, a todo custo, os conflitos, as divergências, as desordens, contradições e paradoxos 

que constituem a existência humana.  
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Estas dimensões relacionais com o medo podem ser exemplificadas por meio dos 

agenciamentos compostos por linhas molares, pertencentes a um campo de organização e 

desenvolvimento, onde as intensidades são restritas e a subjetividade é modular, isto é, 

identificada a uma série de verdades julgadas como essenciais como se fossem parte da 

natureza de cada indivíduo e, portanto, não passível de questionamento e mudança. Encontra-

se aí a compreensão da vida regida por identidades que seriam definidas por regimes de 

pessoalidades11 (ROSE, 2001) que variam sempre entre dois extremos: normal e anormal, 

louco e são, delinquentes e não delinquentes, virtuosos e não virtuosos, portanto, 

bipolarizando e hierarquizando seus componentes de modo maniqueísta, tendendo a 

esterelizá-la. Os sistemas punitivos e de controle social têm, a partir dessa linha divisória 

(FOUCAULT, 1995), alvos fáceis contra os quais agir e neutralizar com o fim de evitar o 

caos no mundo supostamente ordenado, onde não há espaço para o conflito. 

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 manterem-se submissos 

à ordem, os que se insurgem contra os assujeitamentos e colocam em questão a suposta 

natural ordenação e paz do mundo. 

Neste capítulo, apresentamos o medo como estratégia de governamentalidade 

neoliberal. Partimos de uma breve contextualização da produção do medo e dos seus usos 

para a gestão dos corpos na contemporaneidade e depois fazemos um recuo na história para 

situar o medo construído no entorno do personagem mítico do “louco infrator”, relacionando-

o à invenção da medida de segurança como prática correlata à noção de periculosidade, criada 

no século XIX. A partir daí, achamos necessário levantar alguns marcos legais que instituíram 

a execução da medida de segurança como meio de neutralizar o medo proveniente da 

virtualidade dos perigos, acionada pela persistente concepção preconceituosa da loucura. 

 

 

2.1 A PRODUÇÃO DO MEDO COMO ESTRATÉGIA DE GOVERNAMENTALIDADE 

	  
11 Os “regimes de pessoalidade”, segundo Rose (2001a), são esquemas mais ou menos racionalizados bem 
inventados para ocupar o ser humano da busca incessante de seu lugar no mundo, sendo este lugar enquadrado 
em conceitos pré-formatados acerca de si, como, por exemplo, os conceitos de cidadão, masculinidade, 
feminilidade, mãe, honra, generosidade, etc. Neste caso, o conceito de homem trabalhador e disciplinado. 
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(...) raramente as pessoas têm a coragem de admitir simplesmente que tem medo, 
recorrendo a argumentos lógicos sofisticados para desqualificar e combater aquilo 
que é visceralmente temido. O medo esse móvel amargo e inconfessável dos sujeitos 
históricos, pode ser tão elucidativo em alguns momentos, ou até longos períodos, 
quanto o estudo da acumulação de capital (CHALOUB apud BATISTA, 2003, p. 
37). 

 

Vera Malaguti Batista (2003), em “O medo na cidade do Rio de Janeiro”, busca fazer 

uma análise do imaginário do medo como modo de contribuir para o questionamento do 

caráter autoritário das estratégias de controle social no Brasil. Parte da hipótese de que “a 

hegemonia conservadora na nossa formação social trabalha a difusão do medo como 

mecanismo indutor de tomadas de posição estratégicas seja no campo econômico, político ou 

social” (p. 23). 

Segundo Neder (apud BATISTA, 2003), em nossa formação sócio-econômica, as 

fantasias de controle social e policial absoluto têm como matriz a cultura jurídico-política da 

Península Ibérica. Imagens de morte e terror nos acompanham desde a colonização, não 

apenas por seus efeitos genocidas, de escravização e sujeição dos povos ditos primitivos, mas 

também pela cultura inquisitorial ibérica que fantasiava exercer um absoluto controle social 

sobre qualquer ameaça à sua hegemonia política.  

Para Zaffaroni (2007), o poder punitivo, como instrumento de controle e verticalização 

social, impôs-se perversamente desde sua origem através de preconceitos que impunham 

medo. A perseguição às bruxas, no modelo inquisitorial, foi seguido por tribunais laicos e, 

depois, generalizou-se. “Na Espanha, os principais inimigos nunca foram as bruxas – embora 

muitas tenham sido eliminadas –, mas sim os opositores do monarca, acusados de hereges e 

dissidentes, isto é hostis judicatus, prolongando-se a Inquisição até o século XIX” (p. 34).  

Nas sociedades colonizadas, dado que os povos nativos eram considerados 

biologicamente inferiores, o poder punitivo as transformou em imensos campos de 

concentração. Dentre os povos mestiços e nativos, impôs-se uma separação que desestimulava 

a mestiçagem, já que os primeiros eram considerados menos domesticáveis. O discurso penal 

tratou de considerá-los desequilibrados ou loucos morais em potencial; consequentemente, 

inimputáveis para, então, conseguir exercer sobre eles maior controle e exclusão, quando 

“convertiam os mais rebeldes em inimigos” (ZAFFARONI, 2007, p. 47). Ao discurso penal 

voltaremos mais adiante. 

Jean Delumeau (apud BATISTA, 2003), historicizando o medo, divide-o em dois 

grandes blocos: de um lado, os medos da maioria, relacionados à Peste e aos flagelos 
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tradicionais, como a fome e as guerras; e de outro, o medo da cultura dirigente de perder sua 

hegemonia política. A relação entre eles está no fato de que os medos da maioria, com o 

consequente medo da morte, serviram e muito bem para atender à cultura dirigente, já que 

atuaram como importantes elementos na construção de instrumentos de ordenação e limpeza 

do espaço: 
O medo explica a ação persecutória conduzida pelo poder político-religioso. As 
fórmulas de confinamento ‘saneiam as cidades’, diminuem os ‘perigos de contágio’, 
têm alcance moral. O sentido maior desta estratégia é disciplinar populações, 
produzindo alinhamentos (BATISTA, 2003, p. 45). 

 

Em artigo recente, Batista (2012) converge os efeitos dessa história, somando ao atual 

contexto neoliberal – analisado a partir das obras de Löic Wacquant – a produção de uma 

subjetividade contemporânea predominantemente punitiva. O desejo de punir cada vez mais 

encrustado na população corresponderia ao excesso de insegurança social provocado, de 

modo sintético, pelas características mais centrais do neoliberalismo, quais sejam: a (1) 

desregulação do mercado com consequente (2) esfacelamento do trabalho, somados à (3) 

ênfase na responsabilidade individual e na (4) ampliação das estruturas penais.  

Há uma série de mudanças culturais, apontadas por Wacquant (2007, p. 28) como 

promotoras de “sentimentos de insegurança” – “crise da família patriarcal e erosão das 

tradicionais relações de autoridade entre os sexos e as faixas etárias, decomposição dos 

territórios da classe trabalhadora, generalização da competição escolar” – que geralmente são 

confundidas com insegurança social e acabam canalizando à figura do delinquente as 

ansiedades difusas provocadas pelo que é mais central no neoliberalismo. Para o autor, a fonte 

de insegurança social estaria nos efeitos da precarização do trabalho, antes assalariado e 

estável, e a consequente vulnerabilização de parcelas da população que, com baixa 

qualificação profissional e menor capital cultural, escoam para o trabalho informal ou para o 

desemprego e tornam-se alvo das políticas de segurança pública. Estas serão incumbidas de 

fazer um rígido controle social, apoiadas no fortalecimento do sistema penal, em franca 

expansão de suas estruturas punitivas, em contraposição ao recuo das políticas de assistência 

social que deveriam sanear a insegurança sofrida pela população pobre ou empobrecida. 

Seria o avanço do Estado Penal em sincronia com os recuos do que seria função do 

Estado de bem-estar social, dentro do que Wacquant (2007, p. 30) descreve como tríplice 

transformação do Estado: aliança da “amputação do seu braço econômico à retração de seu 

regaço social e à maciça expansão do seu punho penal”. O autor afirma que o neoliberalismo 

transformou a assistência social em prática de tratamento penal da marginalidade urbana e 
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demonstra que os EUA impuseram um “novo governo da insegurança social” não apenas pelo 

deslocamento dos gastos públicos do social para o penal, mas também pelo manejo da 

população a partir da área assistencial através da “lógica punitiva e panóptica” (Ibidem, p. 

04). 

Em trabalho anterior, o autor exemplifica essa nova governamentalidade com a 

globalização da política de Tolerância Zero e o consequente encarceramento em massa, 

iniciados na década de 1970 nos EUA, sociedade que fortalecida após o 11 de setembro de 

2011, sinalizou ao mundo a instauração de um Estado Penal (WACQUANT, 2001), 

concomitante à do Estado Democrático de Direito, com práticas que influenciam fortemente 

os países da América Latina. Com efeito, no Brasil, nos anos 1990 e 2000, assistimos a um 

aumento vertiginoso da população carcerária. Segundo os dados do DEPEN (Departamento 

Penitenciário Nacional), em 1990, havia no sistema penitenciário 90 mil presos; em 2012, 

esse número chega a quase 550 mil, o que significa um aumento de 511% da população 

carcerária no país. 

Para Wacquant, desenvolver o Estado penal é restabelecer uma verdadeira "ditadura 

sobre os pobres", já que o mesmo funciona para: 
responder às desordens suscitadas pela desregulamentação da economia, pela 
dessocialização do trabalho assalariado e pela pauperização relativa e absoluta de 
amplos contingentes do proletariado urbano, aumentando os meios, a amplitude e a 
intensidade da intervenção do aparelho policial e judiciário (WACQUANT, 2001, p. 
10). 

 

Nesse sentido, não apenas se autoriza o uso da violência estatal como se permitem 

práticas extremas de arbitrariedade, sem que ninguém se escandalize – como era de se esperar 

– a exemplo dos métodos de tortura como formas de investigação – desde que direcionadas 

aos setores da sociedade identificados como suspeitos ou perigosos. Como diz Kolker (2002, 

p. 93): “Quando pensávamos que as democracias modernas teriam mais instrumentos para 

coibir a violência estatal, verificamos que a tortura coexiste muito bem com a ordem 

constitucional”.  

Considerando a realidade brasileira, parece mais fácil entender as análises de 

Wacquant quando as relacionamos ao período da ditadura civil-militar, já que o 

estabelecimento da Doutrina de Segurança Nacional, em que a segurança do país se volta às 

ameaças provocadas por “inimigos internos”, justifica o explícito sacrifício do que viria a ser 

função de um Estado de bem-estar social com “a limitação das liberdades, das garantias 

constitucionais, dos direitos da pessoa humana” (COIMBRA, 1998, p. 09). Os dispositivos do 
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Sistema Internacional de Segurança, que deveriam servir para a garantia da soberania do país, 

tornam-se a base do Sistema de Segurança Nacional, em que as táticas de guerra passam a ser 

utilizadas contra a própria população com vistas a garantir a ordem.  

No entanto, a demora para a abertura dos arquivos da ditadura para a devida 

responsabilização dos mandantes dos crimes que ensejou – modo de o Estado brasileiro 

assumir posição explícita contra práticas de tortura, deslegitimando sua continuidade em 

outros contextos – somada ao processo de democratização do estado brasileiro totalmente 

ancorado nos princípios neoliberais, atualizam a violência estatal e a figura do inimigo 

interno, a exemplo das cenas corriqueiras de ataques brutais das polícias contra a população, 

legitimados pelo Estado. Vale citar as ações dos órgãos de segurança nas manifestações 

populares de 201312 e o violento confronto entre a polícia militar e professores da rede pública 

do Estado do Paraná13, ocorrido em maio de 2015. A extrema violência policial a mando do 

governo neoliberal demonstra de que modo as reivindicações pelo não retrocesso das políticas 

de assistência social incitam a truculência do Estado Penal. Cenas de guerra que as camadas 

populares vivem frequentemente sem qualquer atenuação: enfrentando balas mortais, toques 

de recolher, invasões domiciliares sem mandado de segurança, mortes registradas, até 2013, 

como Resistência Seguida de Morte/RSM, expressão substituída por “homicídios decorrentes 

de intervenção policial” (RAUTER, 2014), desaparecimentos, dentre outros absurdos.  

De todo modo, vale a pena fazer algumas ponderações quanto às análises de Wacquant 

aproximando-nos um pouco mais do contexto brasileiro. Tivemos de fato um aumento 

significativo na taxa de encarceramento na década de 2000, como já dissemos, especialmente 

a partir de 2006, com a Lei sobre drogas (n. 11.343/2006), e o recrudescimento das práticas 

penais e ampliação das estruturas punitivas, o que veio sendo acompanhado por alguns recuos 

na ampliação da garantia de direitos. A recente aprovação parcial da Proposta de Emenda 

Constitucional/PEC que reduz a maioridade penal14 e do Projeto de Lei que regulamentou a 

	  
12 As manifestações de 2013 começaram contestando o aumento das tarifas do transporte público em algumas 
cidades do Brasil, mas ganharam proporção nacional após a violenta resposta da polícia militar contra a 
manifestação ocorrida em São Paulo, no dia 13 de junho. A violência policial, a má qualidade dos serviços 
públicos, a corrupção e os excessivos gastos com os eventos esportivos (copa do mundo, copa das 
confederações) passaram a ser mote das manifestações, que se espalharam por várias capitais do Brasil e 
algumas cidades do exterior. Os impactos das manifestações foram comparados por especialistas ao episódio de 
impeachment  de ex-presidente Fernando Collor de Mello, ocorrido em 1992 (FREITAS, 2013). 
13 Em 29 de maio de 2015, a polícia militarizada feriu aproximadamente 200 professores da rede pública do 
Estado do Paraná porque se manifestavam contra a votação de mudanças no plano previdenciário que atingiriam 
a categoria (LIMA, 2015). 
14 A PEC n. 171/1993 impõe responsabilização penal para adolescentes a partir dos 16 anos e sua consequente 
entrada no sistema penal de adultos. Na ementa, “altera a redação do art. 228 da Constituição Federal 
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terceirização do trabalho15 foram os mais recentes ataques à garantia de direitos da juventude 

e dos trabalhadores do país, duas significativas categorias sociais e populacionais. No entanto, 

poderíamos considerar que, mesmo com todos os problemas políticos, econômicos, sociais e 

culturais que estamos vivendo – o que não pode ser considerado privilégio do atual governo, 

mas herança dos séculos de gestão conservadora e efeito da continuidade da política 

econômica neoliberal, tivemos uma contrapartida de investimentos em políticas sociais nunca 

antes efetivadas16 que parece apontar em direção a uma tentativa de consolidação do Estado 

Democrático de Direito, embora de modo já restrito se compararmos ao que foi proposto, na 

década de 1990, em termos de universalização das políticas sociais. 

O investimento político necessário para garantir a universalidade das políticas sociais, 

na década de 1990, resultou na criação de agendas governamentais de longo prazo e crescente 

financiamento em saúde, educação e assistência social. As eras Fernando Henrique Cardoso 

(FHC, 1994 - 2002) e Lula (2003 - 2010) ressoaram uma nova constitucionalidade social e 

novas institucionalidades administrativas na gestão das políticas relativas. Porém, ainda no 

primeiro governo FHC, os empreendimentos financeiros no âmbito social passaram a sofrer 

pressões contrárias pelas agências multilaterais internacionais, que forçaram o Brasil a 

inaugurar uma nova conta-poupança para a qual se deveria transferir parte do orçamento 

timidamente crescente no campo social, parte essa que, logo, comporia o chamado “superávit 

primário”. É nesse momento, portanto, que, junto com o financiamento social, colocam-se em 

risco o princípio da universalidade das políticas sociais e as estratégias de radicalização 

planejadas durante a fase constituinte do Estado brasileiro. As ações de universalização das 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(imputabilidade penal do maior de dezesseis anos)”. A PEC já foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos 
deputados. 
15 O PL n. 4330/2004 legitima a precarização dos contratos de trabalho através da regulamentação da 
terceirização. Na ementa, “dispõe sobre o contrato de prestação de serviço a terceiros e as relações de trabalho 
dele decorrentes”. 
16 Nos últimos 12 anos, o governo investiu em políticas de transferência de renda, a partir das quais mais de 36 
milhões de pessoas que se encontravam abaixo da linha da miséria, saíram da extrema pobreza, e o Brasil deixou 
de fazer parte dos países que figuram no mapa da fome no mundo. Além da inclusão social pela via do consumo, 
em virtude das políticas de transferência de renda, também investiu no acesso à educação superior para a 
população pobre (REUNI, PROUNI, FIES); instituiu ou ampliou cotas de ingresso nas universidades para 
negros; qualificou professores do ensino básico e fundamental com a oferta de graduações intervalares das 
universidade públicas (PARFOR); efetivou programas de 1º emprego a jovens; garantiu a presença de médicos 
da atenção básica às unidades de saúde das mais recônditas cidades do país (Mais médicos); aumentou o número 
de Benefício de Prestação Continuada/BPC (atualmente são mais de 4 milhões de beneficiários); ampliou a rede 
de saúde mental, etc. Além de instituir as Redes de Atenção à Saúde e, com isso, a própria Rede de Atenção 
Psicossocial (Portaria GM/MS n. 3.088/2011), vale fazer referência ao número de Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS), implantados nos últimos 13 anos para efeitos de comparação. Segundo dados requeridos 
diretamente ao Ministério da Saúde, em 2002, havia 424 CAPS; em 2015, há 2241. 
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políticas sociais abriram larga avenida para o desfile das embrionárias políticas de focalização 

(COSTA, 2009).  

A focalização pode ser entendida como prática política sobre um recorte dos 

segmentos populacionais considerados mais atingidos pela política neoliberal – ou 

historicamente mais vulneráveis – para serem o foco dos principais direcionamentos políticos 

para a garantia de direitos fundamentais. Apesar do binarismo que acompanha a história dos 

direitos humanos, opondo direito público ao direito privado, humanos e sub-humanos e, 

correlativamente, aqueles que têm direitos e os que não têm, o processo de focalização parece 

ter buscado abrir uma brecha para a inclusão de pelo menos parte dos segmentos desde 

sempre massacrados e excluídos socialmente.  

O expressivo impacto do Plano Real (1994) nas políticas públicas intensificou-se a 

partir do momento em que reverberou no interior das salas de decisão econômica 

internacional, das quais, portanto, saíram grandes temas necessariamente presentes e 

determinantes no Brasil até os anos 2000:  
incentivo à centralização e insulamento das políticas macroeconômicas, em especial 
da política monetária, pela autonomia do Banco Central em relação ao Executivo e 
do Legislativo; a privatização das atividades de prestação de serviços públicos; a 
liberação do comércio externo e outras reformas orientadas para a abertura do 
mercado interno; a adoção de políticas focalizadas e de proteção seletiva aos 
grupos mais vulneráveis aos processos de ajuste no modelo desenvolvimento [grifo 
nosso] (COSTA, 2009, p. 695).  

 

Assim, nos anos 1990 e 2000, o Brasil cumpria o desafio de equacionar os gastos 

públicos sociais e econômicos na medida em que tentava saldar as dívidas sociais históricas e 

responder aos ditames econômicos internacionais. As políticas estratégicas de focalização, 

portanto, foram a saída pela porta dos fundos das políticas sociais básicas: a assistência social 

e os programas de segurança alimentar (bolsa-alimentação e Fome Zero) e de transferência de 

renda (bolsa-família). Essas ações, porém, não mantiveram ilesas as ações prioritárias 

constitucionais: entre 1995 e 2006, o financiamento em saúde e educação teve constante 

queda em relação ao PIB, com exceção dos últimos quatro anos, período em que a política de 

saúde apresentou crescimento no financiamento de municípios e estados (COSTA, 2009). 

Concordamos com Coimbra, Lobo e Nascimento (2008, p. 98), que afirmam que 

“sempre estiveram de fora desses direitos à vida e à dignidade os segmentos pauperizados e 

percebidos como marginais: os deficientes de todos os tipos, os desviantes, os miseráveis”. 

Porém, arriscamo-nos a dizer que a focalização das políticas sociais, especialmente ligadas à 

transferência de renda e à segurança alimentar, parecem coadunar com a hipótese de Zaffaroni 
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(2007) quanto à necessária delimitação ou redução dos drásticos efeitos da 

governamentalidade neoliberal, com controle do seu braço punitivo voltado às camadas 

marginalizadas, para que o Estado de direito não desapareça.  

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2008), 

assinada em 2008 pelo Brasil – sobre a qual retomaremos nos capítulos 3 e 6 –, e a aprovação 

do Estatuto da pessoa com deficiência, em junho de 2015 (BRASIL, 2015), são 

deslocamentos importantes para a inclusão de segmentos historicamente considerados “sub-

humanos” ou menos humanos, já que de alguma forma comprometiam o “ideal do homem” 

forjado no iluminismo e na Declaração dos Direitos do Homem, como sustentáculo da 

revolução burguesa. Não obstante, a figura do inimigo da sociedade continua sendo 

resguardada e atribuída seletivamente a alguns que devem ocupar o lugar do perigoso da vez 

que, segundo Zaffaroni (2007), seria aquele de quem se retira a condição de pessoa e se 

direcionam as garras do poder punitivo, muitas vezes, às margens dos limites do direito penal 

liberal, o que seria, para o autor, intolerável e inconciliável com o Estado de direito: “são as 

concessões do Estado liberal ao Estado absoluto, que debilitam o modo orientador do Estado 

de direito [grifo do autor] (Ibidem, p. 13). 

Em consonância às análises de Wacquant, Cecília Coimbra empresta a expressão 

“paradigma da insegurança” de Pegoraro (apud COIMBRA, 2001) para descrever o fenômeno 

que se instaura no Brasil já na década de 1980, anunciando o cenário das décadas seguintes, a 

partir de pelo menos duas questões: de um lado uma forte campanha das grandes mídias 

associando o fim da ditadura civil-militar ao aumento da criminalidade, colocando em voga 

discursos e práticas sobre a violência e perigos contra os quais a população deveria se 

proteger, aceitando um policiamento ostensivo e sendo incitadas a linchamentos, auto-

armamento, etc. Em tempos de recessão econômica, resultante dos governos ditatoriais, a 

criminalidade passa a ser a principal bandeira de políticos bastante interessados em tirar do 

foco os efeitos altamente negativos da recessão sobre o corpo social. Por outro lado, uma nova 

ordem mundial acabava de se impor: Estado mínimo, livre comércio, privatizações, 

competitividade, discursos sobre eficiência e responsabilidade individual etc., caracterizam o 

neoliberalimo e seus efeitos como o próprio “paradigma da insegurança” na medida em que as 

constantes ameaças de desestabilização econômica e a incipiente catástrofe social – devido ao 

desemprego e à pobreza, resultantes desta governamentalidade – propagam o medo e a 

insegurança entre as pessoas das classes médias e das classes trabalhadores e, 
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consequentemente, promovem mais violência urbana e violência estatal, com ampliação das 

ações penais. 
O medo e a insegurança produzidos por estes projetos neoliberais, sem dúvida, têm 
gerado mais violência. O colapso dos serviços públicos em geral com a implantação 
do chamado “Estado Mínimo” produz cada vez mais insegurança e desassistidos 
(COIMBRA, 2001, p. 146). 

 

Nessa mesma direção, Matsumoto (2013) entende a potencialização das ações e 

políticas penais – com encarceramento em massa da população expropriada – em 

complementação às políticas sociais compensatórias, as quais seriam expressões que 

caracterizam as contradições da atual crise do capital. A população pobre e marginalizada, 

como resultado do governo neoliberal, seriam os inimigos aos quais se destinam modos de 

neutralização para evitar maiores desestabilizações diante da atual crise do capital. A autora 

forja em sua tese o que chama de “Estado Democrático de Direito Penal” como uma categoria 

de análise que: 
encerra em si esta contradição do Estado Burguês em que convive a igualdade 
jurídico-política com a faceta de classe do Estado, qual seja, totalitária, penal e 
policial para os trabalhadores e, principalmente, para aqueles em situação de 
subemprego ou desemprego (MATSUMOTO, 2013, p. 19).  

 

Ao problematizar a crise estrutural de acumulação do capital, que tem caracterizado o 

sistema capitalista desde a década de 1960, com consequência de precarização do trabalho e 

produção destrutiva, a autora afirma que há clara disjunção em termos de “produção para as 

necessidades sociais e autorreprodução do capital” (ANTUNES apud MATSUMOTO, 2013, 

p. 29).  

Caldeira (2000), em pesquisa que relaciona criminalidade, democracia e espaço 

urbano, apresenta a tese de que a transição democrática ocorrida no Brasil configurou a nossa 

sociedade como uma “democracia disjuntiva”, em que a expansão da cidadania política 

desenvolveu-se paralelamente a uma deslegitimação da cidadania civil. Para a autora, o 

estereótipo do criminoso evidenciado nas narrativas de seus entrevistados, a partir de 

discursos classificatórios entre o bem e o mal, implicam em práticas de segregação, em nome 

da segurança, por meio principalmente da instituição policial e dos “enclaves fortificados” – 

condomínios fechados, shopping centers, clubes etc., separados por altos muros e grades, sob 

a vigilância dos sistemas de segurança. A privatização do espaço urbano e os mecanismos de 

segurança policial são dois aspectos que ilustram a “democracia disjuntiva” da qual nos fala 
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Caldeira, pois determinam o modo de circulação na cidade num jogo de inclusão e exclusão. 

Segundo a autora: 
No contexto da transição para a democracia, o medo do crime e os desejos de 
vingança privada e violenta vieram simbolizar a resistência à expansão da 
democracia para novas dimensões da cultura brasileira, das relações sociais e da vida 
cotidiana (CALDEIRA, 2000, p. 375). 

 
Em trabalho anterior, Caldeira (1991) já anunciava tal disjunção quando contextualiza, 

na década de 1980, na cidade de São Paulo, a associação da noção de direitos humanos a uma 

valoração negativa – em pleno contexto de reinvindicação democrática no processo de 

abertura política do país – e à consequente limitação da expansão dos direitos sociais e 

coletivos em contraposição ao aumento da privatização da segurança, dos espaço público e 

dos direitos em benefício da elite brasileira.  

Nesse período, ao mesmo tempo que há uma expansão da noção de direitos – em 

virtude dos direitos políticos e direitos humanos, relacionados ao fim da ditadura, e também 

aos direitos coletivos que começavam a ser reclamados no bojo dos movimentos sociais –, os 

direitos humanos começaram a ser fortemente associados aos presos que ocupavam presídios 

superlotados e viviam situações de tortura e maus tratos. Para a autora, o discurso dos direitos 

humanos propagado como “privilégios para bandidos” acabou limitando o processo de 

expansão e qualificação dos direitos e passou a configurar como discurso relacionado à 

desordem social, com efeitos de manutenção dos privilégios de classes.  

Com a privatização do espaço público e dos meios de prevenção da violência, com 

investimentos maciços em segurança privada – e mais atualmente, clamor geral por segurança 

pública – e com discursos de legitimação da violência estatal contra as camadas 

empobrecidas, a parcela abastada da população passa a impor uma distância social, que 

deveria ter função de gerar sensação de segurança numa relação de diferenciação, separação e 

exclusão, de total incompatibilidade com a garantia dos direitos das classes populares. 
A privatização como solução não só para o problema da criminalidade, mas também 
para o da expansão do espaço público e dos direitos coletivos das camadas 
dominadas, elabora-se numa lógica que é exatamente oposta à da expansão dos 
direitos. Enquanto estes afirmam o que é comum a todos, a igualdade dos cidadãos e 
os direitos que seriam do conjunto dos membros da sociedade, a privatização 
enfatiza diferença, privilégio, distinção (CALDEIRA, 1991, p. 173). 

 

Na interseção entre violência e democracia, entre Estado Penal e Estado de direito, um 

dos grandes desafios para o estabelecimento deste último seria, por exemplo, trazer as forças 

policiais para dentro dos seus parâmetros, já que os elevados índices de uso da força letal e 

abuso de autoridade dirigidos, principalmente, a pessoas tidas como suspeitas ou presas 
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demonstram amplo desrespeito das forças policiais aos direitos humanos (CALDEIRA, 2002). 

Para a autora, a dificuldade de consolidação de uma sociedade democrática não disjuntiva no 

Brasil reside na consideração dos direitos humanos e direitos individuais como privilégios de 

alguns em detrimento de outros, o que implica na legitimação da violência e a arbitrariedade 

contra estes “outros” dos quais querem sempre se diferenciar. 

Rauter (2014) também afirma que vivemos numa democracia para poucos quando 

analisa o atual panorama de violência e alargamento das estruturas e ações penais 

direcionadas principalmente à população jovem, pobre e negra, que caracterizaria 

predominantemente os “outros” apontados por Caldeira. Segundo a autora, a proclamação da 

República com a tardia abolição da escravidão não permitiu aos ex-escravos serem 

considerados cidadãos, os quais continuam sendo vistos como perigosos, pessoas que não 

identificamos como semelhantes e, por isso, perdura o cenário de morte17 dessa população no 

país, sem grandes ações coletivas que busquem mudar esse quadro.  

Inspirada em Spinoza, a autora afirma que: 
É também a partir dos afetos que nos contagiamos pelos afetos daqueles que 
consideramos nossos semelhantes, chegando a constituir um corpo comum com eles, 
numa linha horizontal. (...) Os habitantes das cidades brasileiras costumam não 
considerar como semelhante o jovem, negro e pobre, que é geralmente visto como 
suspeito de crime, e por essa razão não têm afetos de comiseração por suas mortes. Esse 
e outros fatores comprometem a capacidade de estabelecer laços afetivos horizontais que 
permitam a um povo se revoltar, construindo saídas coletivas. A produção (...) de nossos 
afetos, faz parte das artes de governar e nossa contemporaneidade construiu para isso 
tecnologias complexas (RAUTER, 2014, p. 08). 

 

Ao contrário dos teóricos acima, Zaffaroni (2007) parte de uma perspectiva conflitiva 

e dialética entre o que chama de Estado de polícia e o Estado de direito. Tal contradição se 

daria em virtude da presença e legitimação do conceito de inimigo na doutrina jurídico-legal 

que vai de encontro aos princípios constitucionais de um Estado Democrático de Direito. A 

noção, que remonta à Roma Antiga e atravessou toda a história do direito ocidental, relaciona-

se à figura dos hostis, a quem se coloca a possibilidade bélica de negação absoluta ou 

realização extrema da hostilidade em virtude de ser considerado sujeito perigoso ou daninho e 

que, portanto, obrigatoriamente é privado da sua condição de pessoa para justificar que tenha 

suas infrações – muitas das quais parapenais, as chamadas “infrações sem crime” 

(FOUCAULT, 2001) – julgadas à margem dos limites do direito penal, isto é, fora das 

garantias estabelecidas pelo direito internacional dos direitos humanos.  

	  
17 Entre 1980 e 2010, houve um crescimento 33,4% do número de jovens mortos. Em 2010 são assassinados 
132% mais negros do que brancos, e em 2002 eram 65% mais negros do que brancos (RAUTER, 2014). 
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Embora, contemporaneamente, a figura do perigoso, fora dos ditames legais, seja 

associada a vários outros personagens que automatizam a violência de estado desde que se 

encaixem na noção de inimigo, legalmente, esta convergirá para a noção de indivíduo 

perigoso restrita ao louco, produto da interseção entre o sistema penal e a medicina mental, no 

século XIX, tema ao qual voltaremos mais detidamente no próximo tópico. Para Zaffaroni 

(2007, p. 22), os inimigos seriam “todos os que incomodam o poder, os insubordinados ou 

simples estrangeiros, que, como estranhos são desconhecidos e, como todo desconhecido, 

inspiram desconfiança e, por conseguinte, tornam-se suspeitos por serem potencialmente 

perigosos”. Elemento importante para a atuação do direito penal que ganha força a partir da 

emergência da burguesia e da sociedade contratual, no século XIX, quando se tornou 

necessário inventar novos modos de gerir os ilegalismos. 

Para o autor, a expansão do poder punitivo, que afirma um Estado de polícia em 

detrimento do Estado de direito, apenas pode-se dar num movimento de atualização do Estado 

soberano, já que para ele seria “intolerável a categoria jurídica de inimigo ou estranho no 

direito ordinário (penal ou qualquer outro ramo)” (Ibidem, p. 14). Apenas num estado de 

guerra seria possível admitir essa categoria jurídica, ainda que até o inimigo bélico, 

teoricamente, não possa ser privado da sua condição de pessoa. O direito penal, que deveria 

limitar o poder punitivo do Estado liberal, demonstra uma fissura no Estado Democrático de 

Direito quando retoma o Estado absoluto na consideração da categoria do inimigo. Acaba, 

assim, por enfraquecer a si próprio em termos garantistas, na marcada desproporção das 

consequências jurídicas, na debilitação das garantias processuais e na ênfase em um direito 

penal de autor. 

Zaffaroni (2007) afirma ainda que o endurecimento das políticas de segurança tem 

sido cada vez mais justificadas devido à invocação de situações de emergência justificadoras 

de Estados de exceção. Uma série de fenômenos mundiais – desde a deterioração das 

condições climáticas do planeta; concentração de capital e desprezo de princípios éticos; 

debilidade dos estados nacionais em realizar reformas estruturais; comunicação de massa 

difundindo inúmeros preconceitos e instigando sentimentos de vingança; possibilidade de 

guerras planetárias etc. – provoca insegurança de todas as ordens e produz conflitos cuja 

administração, negociação e resolução pelos Estados nacionais perdeu força em virtude dos 

efeitos da globalização: “As decisões estruturais atuais (...) limitam-se ao mero exercício do 

poder de designar o inimigo para destruí-lo ou reduzi-lo à impotência total” (Ibidem, p. 17). 
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Considerando a coexistência, seja complementar ou excludente, entre o Estado penal e 

o Estado Democrático de Direito, com as devidas particularidades do Brasil e países da 

América Latina – onde o “fracasso” do neoliberalismo parece evidenciado na rejeição ao 

modelo nas últimas eleições (BATISTA, 2012) –, importa dizer do efeito do neoliberalismo 

como “potente motor cultural” na direção do que Vera Malaguti Batista chamou de “adesão 

subjetiva à barbárie”. Isto é, a inculcação subjetiva do desejo de punir, subjetividade imposta 

pela cultura punitiva em virtude do medo. Medo como consequência deplorável da 

radicalização da ordem econômica. 

A adesão subjetiva à barbárie seria efeito de uma sociedade fascinada e, ao mesmo 

tempo, aterrorizada pelo excesso de violência veiculada pelas mass media, que não cansam de 

isentar os governos liberais de suas responsabilidades sociais e políticas quando apontam 

incessantemente a criminalidade, ou melhor, os criminosos (preferencialmente de pele preta e 

com status de pobre), como modo de individualizar a causa de todos os males 

contemporâneos, sem fazer qualquer relação com os efeitos próprios do neoliberalismo e com 

a seletividade de um direito penal do inimigo (ZAFFARONI, 2007). 

De acordo com Wacquant (2007, p. 29): 
Não foi tanto a criminalidade que mudou no momento atual, mas sim o olhar que a 
sociedade dirige a certas perturbações da via pública, isto é, em última instância, 
para as populações despossuídas e desonradas (pelo seu estatuto ou por sua origem) 
que são seus supostos executores, para o local que elas ocupam na cidade e para os 
usos aos quais essas populações podem ser submetidas nos campos políticos e 
jornalísticos.  

 

Segundo Batista (2003, p. 29), “é no nível do imaginário que se desenvolvem as 

principais batalhas pela hegemonia política”. A produção imagética do terror cumpre, até 

hoje, papel disciplinador ancorado nessas matrizes constitutivas, produzindo fantasias de 

pânico do “caos social” quando da ocupação dos espaços públicos pelas classes populares, 

como citamos há pouco. Daí a criminalização dos movimentos e das manifestações sociais e o 

uso do poder de polícia como violência de estado para a repressão dos insubordinados. Tal 

produção se utiliza sem limites do forte apelo midiático para a irrupção de subjetividades 

conduzidas pelo pavor.  
Os meios de comunicação de massa, principalmente a televisão, são hoje 
fundamentais para o exercício do poder de todo o sistema penal, seja através dos 
novos seriados, seja através da fabricação de indignação moral, seja pela fabricação 
de estereótipo do criminoso (BATISTA, 2003, p. 33).  
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Os jornais nas bancas de qualquer esquina também se incumbem de mostrar corpos 

mutilados e/ou ensanguentados em suas capas ao anunciar os mais trágicos crimes como 

eventos contra os quais devemos nos armar a partir de acusações sempre dirigidas aos 

segmentos étnico-culturais mais vulneráveis da população. A mídia aparece, assim, como um 

poderoso dispositivo de engendramento de subjetividades ao expor, cotidianamente, situações 

de caos e desordem, tornando-se disparadora de efeitos de limpeza e ordem, como antídoto do 

pânico provocado pelo estranho. 

Em suma, o clamor e a legitimação da violência estatal são parte de um jogo que deve, 

por um lado, difundir o medo ao máximo e, por outro, alastrar campanhas de repressão e 

perseguição aos temíveis, tendo como resultado a adesão subjetiva à barbárie de grandes 

contingentes populacionais, em defesa da sociedade, ameaçada pelos perigos criados e geridos 

por essa nova governamentalidade. Segundo Batista (2012, p. 06) “a contenção punitiva, a 

administração dos medos transformou-se na mais importante forma de governamentalidade”. 

Para Rauter (2014, p. 13): 
Vivemos um momento em que um clamor “aparentemente popular” tem 
reproduzido, no campo social, a lógica prisional, na qual a possibilidade de suportar 
o conflito, ou de ter uma postura ética baseada na ‘responsabilidade’ de todos os 
atores envolvidos é constantemente recusada, temida, impedida de se manifestar. 
Sabemos que esse clamor pela solução penal e policial do conflito social atende aos 
interesses do capitalismo financeiro e é produzido uma rede institucional complexa, 
da qual a mídia participa como importante ator. 

 

O atravessamento da lógica prisional no campo social, que tem na adesão subjetiva à 

barbárie seu efeito extremo: não apenas visa gerar o bloqueio dos corpos tidos como 

indesejáveis como impede a possibilidade de invenção de outros modos para lidar com os 

conflitos em virtude do esvaziamento do coletivo e da produção de subjetividades perpassadas 

por valores cada vez mais individualistas. Zaffaroni (2007, p. 30) afirma que uma das 

principais características do poder punitivo “é  confisco do conflito, ou seja, a usurpação do 

lugar de quem sofre o dano ou é vítima por parte do senhor (poder público), degradando a 

pessoa lesada, ou vítima à condição de puro dado para a criminalização” [grifo do autor]. 

Por outro lado, os “enclaves fortificados”, sobre o qual nos falou Caldeira (2000), a 

função de proteger-se da violência e da mistura com as “pessoas diferenciadas”18 – os 

“outros”, os não semelhantes – isolam corpos que devem manter-se limpos em seus circuitos 

protegidos de circulação pela cidade, o que acaba expulsando “de sua visão e de sua 
	  
18 Expressão usada por uma moradora de Higienópolis, bairro nobre de São Paulo, referindo-se a mendigos, 
camelôs, etc., quando se discutia, em 2011, a abertura de uma das estações de metrô no bairro e o receio de atrair 
“pessoas diferenciadas” – leia-se: pessoas pobres, em sua concepção higienista, pessoas perigosas. 
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experiência o burburinho das cidades e com isso se privam do convívio com as diferenças, 

tornando-se enrijecidos” (RAUTER, 2014, p. 09). Segundo a autora, quando os processos 

conflitivos próprios das cidades são simplificados com respostas de penalização ou 

judicialização, perde-se a oportunidade de incorporar o diferente e o novo, e de complexificar-

se diante da vida em movimento e expansão.  

O esvaziamento do coletivo gera uma ênfase na responsabilidade individual que tende 

a anular as relações de solidariedade, incitando relações de competição e rivalidade, em que a 

máxima do “cada um por si” rege a vida solitária, desfiliada socialmente e, por isso mesmo, 

cada vez mais insegura de cada um. Nesse sentido, a responsabilização individual daqueles 

historicamente considerados indesejáveis, dá-se numa seleção “natural” não mais resultante 

do corte dos seres biologicamente inferiores, mas, numa perspectiva neo-darwinista, 

resultante da sua capacidade individual de gerir a vida na atual sociedade de consumo e de 

risco (BECK, 2010). 

Então, temos que a tentativa de se esquivar da complexidade da vida por meio da 

busca incessante da ordenação do que é considerado caos social, da eliminação do 

ingovernável, tido como inimigo do Estado; da segregação dos insubordinados; da tentativa 

de homogeneização da diferença e do estranho; da delimitação e vigilância dos espaços de 

circulação e moradia; tudo isto diz respeito a modos de viver atravessados pelo medo e por 

valores predominantemente individualistas: subjetividades capitalísticas, que, medrosas, 

negam a alteridade e racionalizam os acontecimentos, transformando-os em fatos, o que 

implica a redução dos seus múltiplos sentidos a versões simplistas e na anestesia da vida 

diante das vibrações provenientes das experiências coletivas.  

Rolnik (1998) afirma que a negação da alteridade encontra na escravatura sua 

expressão máxima, o que ainda hoje tem efeitos sobre as relações contemporâneas 

estabelecidas, principalmente, pela elite brasileira que, altamente consumida pelas tecnologias 

da televisão e pelo medo, evitam experiências com o heterogêneo e perdem a conexão com a 

vibratilidade do corpo e o vetor ético “para detectar e comprometer-se com aquilo que pede 

passagem na vida coletiva” (Ibidem, p. 11). Diante dos impasses da vida coletiva, isolam-se e 

anestesiam seus corpos, desconectando-se da vibração que emerge no contato com outros 

corpos, e não conseguem elaborar novos sentidos aos eventos complexos da vida, criando 

como rápida solução a negação da alteridade. 
(...) esta marca histórica escravocrata encontra-se inscrita na subjetividade de todo 
brasileiro. A forte presença dessa marca, acrescida do fato de sermos sujeitos 
modernos como qualquer outro homem do mundo ocidental do mesmo período 
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histórico, fazem com que estejamos sempre correndo o risco de perder a sintonia 
fina com o corpo vibrátil, perder a errância do desejo como operador da consistência 
subjetiva (ROLNIK, 1998, p. 12).  

 

A autora nos fala de modos de subjetivação, ancorada no Movimento Antropofágico19, 

considerando a subjetividade antropofágica como livre de qualquer sistema de referência pela 

liberdade de misturar-se continuamente e pela plasticidade de criação contínua de novos 

repertórios diante dos fluxos da vida. Por isso, a prática antropofágica, em sua atualização 

ética, parte do reconhecimento do outro em sua diferença virtuosa, já que sua força reside na 

“afirmação irreverente da mistura que não respeita qualquer espécie de hierarquia cultural a 

priori, já que (...) todos os repertórios são potencialmente equivalentes enquanto fornecedores 

de recursos para produzir sentido” (Ibidem, p. 06). 

A perda de vibratilidade do corpo relaciona-se ao que Rolnik (1998) chama de “baixa 

antropofagia” referindo-se ao modo de subjetivação daqueles que se consideram parte de uma 

democracia quando reclamam seus direitos à propriedade privada, à segurança pública para a 

proteção de seus patrimônios - para complementar a segurança privada que já colocam a seu 

dispor, ao ir e vir sem a perturbação dos “diferenciados”, para o livre consumo do que lhes 

assedia nas vitrines dos shopping centers etc. Refere-se à precaução para evitar as misturas, 

do qual nos falou Rauter (2014), que, para Rolnik, desalojariam as subjetividades colonizadas 

por um modo de ser identitário, provocando crises provavelmente apenas curáveis à base de 

psicotrópicos – drogas anestésicas que, na mesma lógica, impedem o contato com o que pede 

passagem no universo das vibrações sinestésicas, insuportáveis aos corpos modulados. Esta 

modulação subjetiva relaciona-se ao polo mais reativo da antropofagia, atualizando-se 

narcisicamente, numa relação em que vale tudo para responder aos interesses do ego, 

geralmente adequados às tendências do mercado. 
Nesta estratégia do desejo, ter um bom desempenho no surf das mudanças implica 
em ser capaz de consumir o novo e não de criá-lo a partir do que indica a 
vibratibilidade do corpo. É uma subjetividade desligada do corpo sensível, 
anestesiada a seus estranhamentos, sem qualquer liberdade de criação de sentido, 
totalmente destituída de singularidade (ROLNIK, 1998, p. 14). 
 

Na contramão da atualização narcísica, o polo mais ativo da subjetividade 

antropofágica, altamente atravessada por um vetor ético, liga-se aos interesses da vida sempre 

incluindo a alteridade como fundamental para a sua expansão individual e coletiva, rompendo 

	  
19 Importante movimento artístico-cultural de tendência modernista no Brasil dos anos 20, que tem Oswald de 
Andrade como um dos seus criadores. 
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definitivamente com as heranças da escravidão como modelo de relação. Nesse polo de 

subjetivação, a “alta antropofagia” que a caracteriza:  
nos permite suportar melhor a falta de sentido que acontece quando misturas de 
mundo em nosso corpo nos impõem mudanças de linguagem; improvisar mais 
facilmente linguagens incomuns para expressar tais mudanças; (...) Isto nos torna 
mais aptos para alcançar uma consistência subjetiva deslocada do princípio 
identitário, o que nos permite recusar mais facilmente a figura do atleta da 
flexibilidade sem medo de ficar inteiramente fora de órbita (ROLNIK, 1998, p. 14). 

 

Retomando o medo como estratégia de governamentalidade neoliberal para a gestão 

dos corpos, as subjetividades caracterizadas por uma “baixa antropofagia” seriam aquelas 

facilmente governáveis já que, praticamente, destituídas de pensamento crítico e de 

repertórios ou capacidade de improviso para lidar com a diferença: são vidas reduzidas à 

sobrevidas que se arrastam no ritmo que imprime o poder que lhe esmaga a subjetividade 

criativa. Subjetividades, portanto, incapazes de compor espaços políticos de negociação 

estabelecidos numa relação de coextensividade com a multidão.  
A atividade política enquanto virtude humana é produtora de acordos e contratos 
provisórios que demandam atividade e potência, e não temor e obediência. Não 
seria, portanto, a ameaça de punição que levaria à inibição de comportamentos 
destrutivos ou antissociais, mas o exercício democrático pleno, capaz de incluir 
todas as forças vivas da sociedade em sua capacidade de resistência e afirmação 
(RAUTER, 2014, p. 12). 

 

Para Rauter (2014), a democracia seria justamente um processo de construção 

constante que deve perseguir a dimensão do coletivo, necessariamente múltiplo, heterogêneo, 

estranho, caótico, desordenado, quente e conflitivo, como modo de buscar se guiar pelo ponto 

de vista da multidão. “Neste tipo de democracia o conflito não deve ser calado ou recusado, 

mas é o motor mesmo de uma organização social virtuosa” (Ibidem, p. 14). 

Por fim, o medo, “móvel amargo e inconfessável dos sujeitos históricos”, sentimento 

atrelado a uma fraqueza humana quase sempre inadmissível ou indizível, é o elemento chave 

de bloqueio da afectibilidade dos corpos, porque se transforma em motor para a produção de 

saber e exercício de poder que resultam na constituição de sobrevidas moduladas aos modos 

capitalísticos de ser. Subjetividades capitalísticas engendradas em jogos de verdade que 

mascaram o medo como instrumento de manutenção das relações de poder na estruturação das 

práticas punitivas e arbitrárias de controle social contemporâneas. 

No contexto deste trabalho, além da histórica criminalização do pobre, nas várias 

figuras que encarnava – mendigos, vagabundos, menores abandonados, doentes indigentes – e 

para as quais se direcionam práticas punitivas de controle social e práticas de sequestração, o 
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louco também é o corpo abjeto, que ao longo da história moderna sofreu processos de 

medicalização e criminalização, pautados na noção de periculosidade, desta vez forjada na 

interface dos discursos e práticas médicas e jurídicas. 

 

 

2.2 A CONSTRUÇÃO DA PERICULOSIDADE: O MEDO DO “LOUCO INFRATOR” 

Neste tópico, buscaremos situar a história do medo relacionado à construção do sujeito 

perigoso, personagem originalmente criado em relação à figura do louco, embora 

contemporaneamente espelhado em todos aqueles que ameaçam a histórica hegemonia 

política de certos grupos. Apresentamos a seguir parte dos discursos da medicina mental em 

relação à loucura e o modo como se imiscuíram às práticas judiciárias, estabelecendo-se como 

ciência médica a partir de uma função meramente técnica e política. 

Em um recuo histórico feito desde a antiguidade sobre o que poderiam ter sido as 

bases para a construção da loucura como perigosa, Barros-Brisset (2011b) destaca que até a 

Idade Média não havia referência à loucura como um mal em si ou como perigosa. Na 

Antiguidade, a loucura poderia ser obra dos deuses ou dos conflitos dos homens e embora se 

pudessem reconhecer os acontecimentos trágicos como resultado de um estado furioso ou 

enlouquecido, não necessariamente se o atrelava à loucura e, se assim o fosse, seus 

personagens não eram entendidos como perigosos ou ameaças sociais. O ato trágico era uma 

das respostas possíveis que não impediam seus autores de responderem por si.  

No início do primeiro milênio, Hipócrates definiu a loucura como uma doença 

qualquer, episódica, passível de cura e de acometer qualquer um. As traduções equivocadas 

da obra hipocrática por Galeno trouxeram uma outra concepção da loucura que passa a ser 

descrita como um “déficit permanente”, proveniente de lesões cerebrais. Na Idade Média, 

Santo Agostinho e, depois, São Tomaz de Aquino, dentro do paradigma cristão, constroem 

concepções sobre o mal paralelas a estas sobre a loucura, respectivamente. Agostinho 

entenderá o mal como um desvio do homem da direção que o levaria a Deus e responsabiliza-

o pelas suas escolhas na medida em que poderia evitar o mal, aproximando-se das graças 

divinas. Ao contrário do livre-arbítrio presente nessa concepção, São Tomaz de Aquino 

entenderá que o mal está nas coisas e alguns entes podem portá-lo de modo permanente.  

São Tomaz de Aquino surge no contexto das Cruzadas e da instauração dos Santos 

Tribunais da Inquisição e a interpretação de sua obra, ainda segundo Barros-Brisset (2011b), 

permite julgar que os “possessos” não poderiam ser moralmente condenáveis. O período 
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medieval deixa como forte herança ao pensamento moderno a noção do mal como algo moral 

e que pode estar nas pessoas. As figuras do mal medievais vão compor, posteriormente, os 

quadros psicopatológicos dos manuais diagnósticos. “O termo obsessão, dentre outros, data 

daí, bem como o vocábulo periculum, de origem latina, surgiu pela primeira vez nessa época, 

precisamente no século XIII” (HOUAISS apud BARROS-BRISSET, 2011b, p. 07). O que é 

importante dessa historização da autora é a constatação de que não há referência à loucura 

como um mal em si ou como perigosa, até o fim do Antigo Regime. 

Embora a loucura não fosse vista como intrinsecamente perigosa até esse período, toda 

vez que um sujeito, considerado louco ou não, perturbava a ordem pública ou familiar era 

passível de sofrer sequestração. De acordo com Castel (1978), nesse período, três poderes se 

revezavam na tutela da loucura, mesmo que nem sempre de modo harmônico: os poderes real, 

jurídico e familiar. Havia um certo equilíbrio entre essas três forças para fins de controle do 

louco e as sequestrações se davam em fundações religiosas, certas prisões do Estado, hospitais 

gerais, depósitos de mendigos etc., sem diferenciação ou separação com os demais 

personagens também enclausurados por desvios que implicavam perturbação do espaço 

público, tais como os mendigos, vagabundos, menores abandonados, doentes indigentes, entre 

outros. A decisão de reservar um pavilhão especial à reclusão dos loucos e das loucas, pouco 

depois da fundação do Hospital Geral, “dizem respeito às exigências de gestão e à disciplina 

interna e não à preocupação de realizar diagnóstico e tratamento” (CASTEL, 1978, p. 28). 

Segundo Castel (1978), no Antigo Regime, a interdição era um dos poucos 

instrumentos jurídicos a partir do qual se realizava a sequestração do louco de modo legal, em 

casas de detenção, e a tutela de seus bens. Porém, essa medida implicava desonra à família e 

ônus financeiro que, somando a outros modos jurídicos de intervenção, acabavam 

representando apenas um quarto das sequestrações. Paralelo à  interdição, havia também a 

possibilidade de internação do insano através das lettres de cachet que, após a obtenção da 

autorização do rei, tornava-se legal: “o insano passava a ser um desses ‘prisioneiros de 

família’ que representavam aproximadamente nove décimos das lettres de cachet sob o 

Antigo Regime” (CASTEL, 1978, p. 23). 

 Para Foucault (1999), as lettres-de-cachet eram instrumentos para-judiciários: não 

eram uma lei, mas uma ordem do rei a alguém que era obrigado a obedecê-la. Na maioria das 

vezes, era um instrumento de punição e, curiosamente, eram solicitadas por indivíduos 

diversos (maridos ultrajados, famílias que queriam se livrar de alguém etc.) da comunidade ou 

autoridades públicas, como chefes de polícia e intendentes. A utilização desse recurso pelo 
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grupos, comunidades e famílias era uma espécie de contra poder, um poder que vinha de 

baixo, um controle que eles poderiam exercer sobre si mesmos. Era uma forma, portanto, de 

“regulamentar a moralidade cotidiana da vida social, uma maneira do grupo ou dos grupos 

[...] assegurarem seu próprio policiamento e sua própria ordem” (FOUCAULT, 1999, p. 97). 

Ao mesmo tempo, as lettres de cachet também poderiam ser solicitadas pela família como 

maneira de evitar que o Estado soberano desse, como resposta ao desvio, uma pena capital, a 

qual era prevista, naquele período, para aproximadamente 300 tipos de infração. 

Estas ordens do rei eram geralmente solicitadas diante de três categorias de má conduta: 

(1) condutas de imoralidade (devassidão, adultério, bebedeira); (2) condutas religiosas julgadas 

perigosas; (3) conflitos de trabalho. Em todas elas, quando ela tinha que ser punitiva, ela resultava 

em prisão do indivíduo. Vale lembrar que, até então, a privação de liberdade não era pena de 

direito; as penas previstas eram, além da morte, o esquartejamento, o pagamento de multa, ser 

banido etc. Assim, a prisão não seria punição, mas um modo de corrigir os indivíduos, suas 

atitudes, prevenindo o perigo que poderiam oferecer ao corpo social. 

Assim, do mesmo modo que Foucault (1999, p. 98) afirma que a prisão tem sua 

origem nessa prática para-judiciária, já que possibilitavam a “utilização do poder real pelo 

controle espontâneo dos grupos”, Castel coloca este mesmo recurso administrativo nas 

origens da maior parte das internações da loucura. A prisão, portanto, vem se impor à teoria 

jurídica do crime como prática de transformação dos indivíduos a partir do controle social 

exercido indiretamente pela comunidade, enquanto que a internação começa a se configurar 

com função de higiene pública: ambas fortemente amparadas em valores morais herdados da 

cultura feudal cristã, mas também fortalecidos e incrementados pela nova ordem política-

econômica que começava a se estruturar com o fim do Antigo Regime.  

As lettres de cachet, portanto, anunciam o jogo que se estabelecerá na relação entre a 

justiça e a medicina, as quais assumirão a função de inspecionar a conduta física e a conduta 

moral dos sujeitos, guiados pelas normas que estavam por se instituir junto com a sociedade 

contratual burguesa. Vejamos como os discursos médicos começam a se misturar aos 

discursos jurídicos a partir do processo de medicalização da loucura ou de sua transformação 

em doença mental. 

Segundo Barros-Brisset (2011b), foi Phillipe Pinel quem inicialmente associou a 

loucura à ideia de perigo quando refundou20 a noção de alienação mental, unindo as noções de 

	  
20 A noção de alienação mental foi cunhada por Felix Plater, em 1625, referindo-se à despossessão da razão, 
diagnóstico relacionado às concepções organicistas de Galeno (BARROS-BRISSET, 2011b).  
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déficit permanente – oriunda das interpretações equivocadas de Galeno sobre a obra 

hipocrática acerca da loucura – e de mal moral, proveniente das concepções medievais, 

principalmente, de São Tomaz de Aquino. Pinel definiu como “mania sem delírio” o fato 

criminoso que eclodia do louco sem sintoma e com faculdades intelectuais preservadas.  

Para o déficit moral, pressuposto de uma “loucura perigosa, imprevisível, violenta, sem 

culpa e sem razão” (BARROS-BRISSET, 2011b, p. 45), Pinel inventou o tratamento moral que 

necessariamente deveria se dar em regime de isolamento, afastado da sociedade, já que, apesar da 

doença desculpar o crime, sua imprevisibilidade deve o atirar num espaço de reclusão. Assim, o 

hospital e sua ordenação passam a ser instrumentos ideais para a aplicação do tratamento moral, já 

que além do isolamento dito “terapêutico”, era preciso impor ordens rigorosas para reger a vida 

cotidiana, controlando os excessos e as imoderações, próprios da loucura, com fins de 

regeneração moral; e, por fim, para ser possível exercer uma relação de autoridade, que deve se 

caracterizar como uma luta violenta ou como nos diz Castel (1978, p. 88-89): 
uma relação de força entre um polo razão e um polo não razão. (...) Essa violência é 
de direito, é a violência da razão. O alienado nada mais é que um ‘enfermo’ (...). É 
necessário dobrá-lo, dominá-lo através de uma relação terapêutica que se assemelha 
a uma justa [luta] entre o bem e o mal. 

 

Com estes argumentos, Pinel consegue não apenas antecipar em 50 anos as políticas 

de assistência social para a população considerada louca – embora esta não chegasse a 20% da 

população pobre que vagueava pelos espaços públicos da cidade de Paris, fazendo supor 

menos urgência na implantação de políticas; mas também consegue se contrapor a todo um 

processo de desospitalização da população institucionalizada21 nas diversas estruturas 

fechadas da França, que vinha sendo discutido desde o século XVI. A afirmação do hospital 

como local privilegiado para aplicação do tratamento moral dos loucos corta, segundo Castel 

(1978, p. 86): 
as vias para a desinstitucionalização, para a assistência à domicílio, para a confiança 
no valor terapêutico dos vínculos familiares e das relações não profissionais. A 
hospitalização torna-se a única e necessária resposta ao questionamento da loucura. 

 

Embora a noção de perigo atrelada à loucura esteja relacionada às concepções 

pinelianas, Foucault (2006a) afirma que a intervenção da psiquiatria no âmbito penal apenas 

	  
21 Segundo Castel (1978), em Paris, no século XVII, dos 660 mil habitantes, aproximadamente 20 mil 
encontravam-se sequestrados numa dessas estruturas que passavam a simbolizar “absolutismo político e 
irracionalidade econômica”. A discussão sobre desospitalização impõe-se como possível solução aos tremendos 
gastos públicos e à ineficiência dos atendimentos e mortes nesses espaços. Os atendimentos domiciliares 
tornaram-se práticas de cuidado em saúde, garantindo à medicina construir-se, já naquele período, como serviço 
público e de prevenção, com um corpo médico que chega a quase 2 mil profissionais. 
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se iniciou em virtude da criação de um novo diagnóstico, por ocasião de uma série de casos 

criminosos que se assemelhavam, ocorridos entre 1800 e 1835, descritos a partir das seguintes 

características: (1) as pessoas que cometiam os crimes não tinham traços anteriores de 

loucura: “nenhuma perturbação anterior do pensamento ou da conduta, nenhum delírio (...) o 

crime havia surgido dentro do que se poderia chamar de grau zero da loucura” (FOUCAULT, 

2006a, p. 06); (2) crimes raros e descritos como muito violentos; (3) crimes que se davam 

geralmente no âmbito doméstico; mais do que contra a sociedade, eram crimes considerados 

contra a natureza, já que aconteciam geralmente entre pessoas com vínculos familiares ou 

comunitários; e, por fim, (4) esses crimes eram considerados “sem razão, paixão ou motivo”. 

“O que a psiquiatria inventou no século XIX foi esta entidade absolutamente fictícia de um 

crime louco, um crime inteiramente louco, uma loucura que nada mais é do que o crime. 

Aquilo que por mais de um século foi chamado de monomania homicida” (Ibidem, p. 07-08). 

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. 

No entanto, segundo Barros-Brisset (2011b), o artigo 64 do Código Penal francês de 

1810, o qual define que onde há loucura não há crime e vice-versa, é resultado das influências 

discursivas de Pinel. Foucault (2001) descreve esse princípio como “porta giratória”, já que 

será fundamental para decidir pela penalização do sujeito criminoso ou absolvição do sujeito 

doente. O exame será o instrumento que demarcará, a partir de então: “uma demarcação 

dicotômica entre doença e responsabilidade, causalidade patológica e liberdade do sujeito 

jurídico, entre terapêutica e punição, entre medicina e penalidade, entre hospital ou prisão” 

(Ibidem, p. 41). Se é louco, não pode ser culpado, nem penalizado, mas tratado nas condições 

descritas por Pinel. É nesse continuum médico-judiciário, 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 terapêuticas-

punitivas a serem fundadas em seu entorno. 

Assim, a cruzada para a patologização do crime e consequente estabelecimento da 

psiquiatria criminal iniciou-se com as concepções pinelianas, mas se ancorou na noção de 

monomania homicida de Esquirol, noção chave para colar definitivamente ao louco a 

concepção de perigoso. Antes desta invenção, a associação da loucura com a noção de perigo 

já existia, mas se relacionava à imprevisibilidade dos atos devido à perda da razão, o que 

tornava o louco inocente. Mas a periculosidade do monomaníaco, diz respeito a um impulso 
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indetectável em virtude de uma “perversidade” que o habitaria, uma característica que apenas 

um saber especial poderia alcançar. O saber psiquiátrico, definindo esta loucura como restrita 

ao ato do crime, determina que a sua invisibilidade prévia, seu perigo sem anúncio, somente 

poderia ser detectado por meio do exame psiquiátrico: instrumento especial que prevê 

premonitoriamente os sinais e a predisposição inata do sujeito ao crime louco, mesmo antes 

de cometê-lo. 

Essa nova periculosidade resulta no abandono da referência aos comportamentos reais 

em favor daquilo que poderá vir a acontecer num futuro sempre incerto, atitude que implica 

em três questões que perduram até os dias de hoje: (1) a loucura torna-se um estigma; (2) o 

conjunto de comportamentos dos loucos passam a ser vistos sempre como suspeitosos, o que 

gera uma desconfiança generalizada diante da loucura; (3) distingue-se a categoria dos 

“anormais” dos doentes mentais. Esta última característica abre espaço para que o asilo deixe 

de ser o único equipamento para tratar dos alienados: “Se este último pode ser tratado no meio 

terapêutico, inexiste uma instituição para acolher as pessoas ‘demasiado lúcidas paras as casas 

de alienados e insuficientemente responsáveis para a prisão’” (CASTEL, 1978, p. 175). Para 

esta nova categoria de doentes perigosos, localizada “na fronteira entre patologia e a 

imoralidade”, inaugura-se o paradigma da prevenção. 

Após a noção de déficit moral com o respectivo tratamento moral de Pinel, seguido da 

monomania homicida de Esquirol, que amarra a psiquiatria à justiça, Morel lança a noção de 

degeneração e propõe a necessidade de uma profilaxia defensiva destinada aos que não 

respondem ao tratamento penal. Morel oferece ao Estado e ao direito penal um plano de 

higiene física e moral, propondo a partir da medicina mental a identificação dos degenerados 

e sua classificação quanto ao grau de periculosidade à sociedade e sugere sua sequestração 

antes mesmo de cometerem qualquer delito. Entendendo que a doença mental poderia não ser 

um dano à consciência, mas dizer respeito aos afetos e instintos, deixando intacto o 

pensamento, não era mais preciso opor os grandes crimes monstruosos aos pequenos delitos. 

Temos, aí, mais uma peça para “o continuum psiquiátrico criminológico, que permite 

interrogar em termos médicos qualquer grau da escala penal” (FOUCAULT, 2006a, p. 16). 

Para além dos discursos médicos, entender a constituição e “evolução” do indivíduo 

perigoso, exige contextualizar brevemente o cenário político do século XVIII e XIX, 

momento em que uma sociedade disciplinar (FOUCAULT, 2010) se estrutura atrelada a uma 

série de reformas no sistema judiciário e penal, em diferentes países da Europa e do mundo, 

como modo a corresponder à ordem político-econômica que estava se estruturando com a 
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emergência da burguesia. No calor da época revolucionária francesa, Beccaria lança “Dos 

delitos e das penas” e juntamente com ele vários teóricos legalistas passam a defender a 

prisão, em lugar dos suplícios e das penas capitais, com um discurso humanizador da 

penalização do infrator. 

Segundo Foucault (1999), no decorrer do século XVIII, houve um deslocamento 

social em que a reforma moral deixa de ser um mecanismo de defesa de certos grupos e é 

incorporada ao poder da autoridade penal. Se antes a reforma moral, empreendida por meio 

das lettres de cachet, era uma maneira de escapar à lei, agora ela passa a ser parte da lei e, o 

que é pior, como é gerida pelas classes mais altas, detentoras do poder, o controle social será 

um instrumento de poder destes sobre as classes mais pobres. O crime passa a ser entendido 

como um dano social, uma perturbação a toda sociedade e o criminoso, por conseguinte, é 

aquele que perturba, o inimigo do Estado, que rompeu com o pacto social. Dessa maneira, o 

tratamento pela nova lei penal ao criminoso, deveria ser o de reparar o mal causado ou 

impedir que males semelhantes pudessem ser cometidos novamente contra o corpo social, por 

meio da sua transformação moral, sua sujeição aos valores morais vigentes. 

No contexto dessas reformulações legais e médicas encontram-se os propósitos das 

instituições médico-judiciárias: a reforma moral ou o tratamento moral; propósitos 

equivalentes que deveriam responder à emergência da burguesia e da sociedade contratual 

diante dos indivíduos que poderiam ameaçar os ideais da revolução francesa, mas também 

diante da população, que passa a ser vista como parte da “riqueza das nações”. Este é o 

contexto em que a noção de periculosidade passa a ser central na criminologia e no novo 

sistema de penalidades que acabara de se instituir. O controle sobre os indivíduos não será 

mais exercido apenas pelo que fizeram em dissonância com a lei, mas pelo que poderão fazer 

ou do que são capazes de fazer, ou seja, suas virtualidades. Tal noção cria condições de 

possibilidade para que a instituição penal extrapole o poder judiciário. O controle das 

virtualidades deverá ser feito em termos de vigilância pela polícia e em termos de correção e 

disciplina por uma rede de instituições psicológicas, psiquiátricas, criminológicas, médicas, 

pedagógicas etc. (FOUCAULT, 1999). 

Ao mesmo tempo que era importante investir sobre os corpos individuais técnicas de 

transformação e adequação ao novo sistema produtivo que se estruturava e aos valores morais 

que deveriam protegê-lo, a noção de população e sua compreensão como parte da “riqueza da 

nação” exigirá outros propósitos para os depósitos indiferenciados da massa improdutiva. 

Naquele contexto, estes espaços não podem mais resultar apenas na morte desse contingente: 
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“um tal desperdício de força de trabalho e de vidas humanas afigura-se como crime 

econômico e, ao mesmo tempo, como atentado contra a humanidade” (CASTEL, 1978, p. 67). 

Assim, tornava-se importante exercer um poder diferente do que, até então, havia sobre os 

corpos individuais. Era preciso atuar sobre a vida da população enquanto massa, a partir de 

seus processos biológicos, conhecendo suas taxas de natalidade, mortalidade, adoecimento, 

etc., para poder atuar sobre o conjunto dos indivíduos, com fins de majoração da vida humana 

enquanto espécie. Nascem, junto com a noção de população, os saberes relacionados à 

demografia, à estatística e à medicina como saberes técnicos necessários para dar conta dos 

problemas referentes ao corpo social que extrapolará a metáfora jurídica-política e passará a 

ter uma realidade biológica.  

Nesse sentido, processos de disciplinarização e normalização dos corpos deveriam 

garantir sujeitos adequados ao sistema produtivo que se estabelecia em consonância com o 

ideal de homem moderno; e a regulamentação dos processos referentes à população 

resguardaria um outro modo de dispor as coisas de acordo com os princípios instituídos pelas 

revoluções burguesa e industrial. Nos séculos anteriores, a peste e a lepra já haviam 

proporcionado a construção de táticas de controle da sua expansão e tinham criado modelos 

de vigilância por classificação e separação próprios da medicina social positivista que surgira 

no período. O paradigma da modernidade racionalista começava a exigir além de um 

esquadrinhamento das populações, a correta disposição das coisas. Não bastava mais governar 

o território e os súditos que o ocupavam para a manutenção própria do Estado soberano. 

Passava a ser necessário ter o controle sobre os fluxos de mercadorias, moedas e pessoas; era 

preciso governar a população para, principalmente, protegê-la das intempéries e fazê-las viver 

mais, estendendo seus dias na terra  (FOUCAULT, 2005a). 

No fim do século XVIII, segundo Foucault (1997), a materialidade da riqueza não era 

mais somente monetária, constituída pela fortuna de terras ou letras de câmbio, mas se 

investia em mercadorias, estoques, máquinas, oficinas etc., e, portanto, precisava ser 

protegida de uma população pobre e desempregada capaz de depredá-la. Além da necessidade 

de proteger a riqueza industrial, a multiplicação da pequena propriedade, a divisão e 

delimitação das terras, vai extinguir as terras comuns onde todos podiam viver e também 

expor os proprietários a depredações, exigindo esses novos sistemas de controle social e a 

prisão em seu centro. Segundo Batista (2003, p. 47): 
As relações de produção capitalistas criavam um novo conceito burguês de 
propriedade que aumentava o número de delitos puníveis e o valor das penas. A 
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criminalização da luta de classes concretizou a arquitetura carcerária fundada na 
privação de liberdade.   

 

Na sociedade contratual, o cidadão é definido como soberano de si que, apenas numa 

relação de obediência às regras do Estado, é-lhe ofertado o direito de gozar sua liberdade. 

Para Castel, trata-se da ficção das liberdades formais: “Um perfeito cidadão jamais encontrará 

a autoridade do Estado sob sua forma repressiva. Assumindo seus deveres, ele desenvolve sua 

própria soberania e reforça a do Estado” (CASTEL, 1978, p. 35). Assim, com a nascente 

sociedade burguesa foi necessário criar um novo estatuto para aquele que não poderia ser 

considerado autônomo o suficiente para assumir relações de intercâmbios racionais. O 

fundamento contratual do liberalismo deve garantir a propriedade privada, a livre circulação 

das riquezas e dos bens e deve apostar na livre circulação dos homens, desde que 

considerados responsáveis. Para fazer funcionar as regras da economia mercantil, na nova 

estrutura contratual da sociedade, o Estado passa a impor a exploração econômica a partir da 

sua força repressora. 

O novo estatuto político-social de tutela do louco será comparado ao de uma criança, 

isentando-o da responsabilidade por seus atos na medida em que é considerado incapaz de 

entrar num sistema de reciprocidade, inscrita na nova ordem social-econômica, mas também 

na medida em que ele evoca a imagem do horror e o medo do animal irracional incontrolável. 

O Código Penal francês, de 1790, compara-os explicitamente aos animais daninhos e ferozes. 

Segundo Castel (1978, p. 44): 
A necessidade absoluta de reprimir a loucura é inscrita nessa natureza que rompeu 
todos os controles e empurra o louco para o lado da animalidade e mesmo da 
cegueira destrutiva das coisas (...). Mas essas imagens evocadoras de medos 
fantasmáticos ou reais o são também de irresponsabilidade.  

 

Por conseguinte, a loucura não desafiava apenas o sistema produtivo ao qual não se 

adequava, mas ameaçava o próprio ideal de homem forjado no iluminismo. Diferente do 

sujeito racional, centrado, coerente, soberano de si e, por isso, facilmente governável, o louco 

não se deixa normalizar do mesmo modo e sua incoerência identitária nem sempre permite o 

controle dos seus corpos segundo o “governo da individualização” (FOUCAULT, 1995). 

Assim, para a repressão da loucura, com eficiência máxima, a legalização das internações 

administrativas – que eram feitas através das lettres de cachet no Antigo Regime – seriam 

extremamente úteis numa sociedade industrial que exige uma circulação regulada dos homens 

incompatível com o nomadismo da loucura. Porém, a Declaração Universal dos Direitos do 
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Homem, estabelecendo que “nenhum homem pode ser preso ou detido sem provas, a não ser 

nos casos determinados pela lei e segundo as formas prescritas por ela”, impede este processo, 

considerando que a loucura não pode confundir-se com o crime. O vazio institucional e 

legislativo em que se encontra a loucura no final do século XVIII tona-se grande e a 

necessidade de controle dos ilegalismos de todas as ordens passa a ser ainda mais 

preocupante, fazendo com que o legalismo acabasse perdendo força na medida em que outros 

mecanismos sutis de controle ganhavam espaço e passavam a economizar o uso da sanção 

penal. 

A saída para este embuste foi medicalizar a loucura, construir um fundamento técnico 

capaz de reprimir o louco de modo disfarçado, o que deveria se dar antes mesmo que 

infringisse qualquer lei, já que poderia violar qualquer uma a qualquer momento. A 

antecipação do perigo que anuncia e ao mesmo tempo o fato de escapar às categorizações 

jurídicas da sociedade contratual, justifica ações de neutralização de uma medicina mental que 

na lacuna da lei deverá ocupar-se dela benevolamente. Para Castel, a compaixão ou a piedade 

para com a inocência do louco tem função análoga à lei: instaura uma relação de subordinação 

regulada, de dominação, uma relação de tutela, que é a matriz de toda política de assistência.  
A psiquiatria fornecerá a racionalização erudita esperada pela exigência 
administrativo-policial de sequestração. A partir desse princípio, o paradigma da 
internação irá dominar, por um século e meio, toda a medicina mental (CASTEL, 
1978, p. 86). 

 
Para Foucault (2006a), a intervenção da medicina mental na instituição penal foi 

devidamente legitimada devido ao (1) funcionamento da medicina como higiene pública e à 

(2) punição legal como instrumento de transformação dos indivíduos, num contexto em que o 

controle do corpo social passa a ser essencial numa sociedade em processo de 

industrialização. Assim, a medicina mental ganha legitimidade através da sua tarefa política 

de conservação da ordem social, condição para o estabelecimento e manutenção da sociedade 

burguesa. 

“Se o crime se tornou uma aposta importante para os psiquiatras é porque se tratava 

menos de um campo a conquistar do que uma modalidade de poder a garantir e a justificar” 

(FOUCAULT, 2006a, p. 09). É desta maneira que o médico ganha lugar de técnico do corpo 

social e a medicina passa a ser técnica de higiene pública. A psiquiatria, por sua vez, institui-

se no século XIX, por ter se colocado “como reação aos perigos inerentes ao corpo social”, 

seja porque a loucura estaria ligada a condições de vida insalubres (alcoolismo, 



81 
	  

promiscuidade, libertinagem, etc.) seja porque passou a ser percebida como fonte de perigos a 

si, para outros e para o meio. 

Mas é apenas cem anos depois da medicina mental, buscando entranhar-se nas práticas 

do direito penal, que a associação estreita do crime à loucura vai se generalizar como saber 

jurídico. No final do século XIX, surge a Escola Positiva do Direito Penal ou Direito Penal 

Moderno, a qual se difundiu através dos trabalhos do italiano, médico e professor, Cesare 

Lombroso. Até, então, como já dissemos, o crime era entendido pelo Direito Penal Clássico 

como quebra do contrato social por sujeitos fundados no livre-arbítrio, os quais, dotados de 

razão, seriam responsáveis por escolher agir de tal ou qual maneira. Se escolhessem por 

romper tal contrato seriam culpados e dignos de uma punição, tendo o ato o foco da punição 

em si. A Escola Positiva nega o livre-arbítrio na medida em que associa o crime a um sintoma 

ou elemento revelador da personalidade anormal do delinqüente, o qual passa a ser visto como 

um doente que deveria ser tratado e não punido. Com Lombroso, a loucura torna-se a própria 

delinquência: esta é uma expressão da doença, necessitando muito mais de médicos do que do 

direito penal. 

Segundo Ferla (2009, p. 24), “as ações ‘anti-sociais’ corresponderiam a desvios 

biológicos em relação a um padrão estabelecido como normal”. Desvios biológicos e também 

psíquicos que deveriam ser alvo de clausura não apenas para defender a sociedade dos perigos 

do anormal, mas para ser possível realizar um estudo criterioso, metódico e científico. O 

contexto de produção de tais teorias encontrava-se encharcado das ideias de evolução e 

progresso darwinistas as quais sustentaram práticas racistas e higienistas em um momento em 

que a elite europeia, tendo como parâmetro da evolução biológica e cultural o homem branco, 

não conseguia explicar seus “bárbaros internos”: o indigente, o criminoso, o alcoólatra, a 

prostituta (Idem). Além da necessidade de proteger seus patrimônios das ameaças de crimes 

ou rebeldias sociais das “classes perigosas”, era preciso explicar como, em pleno berço do 

homem mais evoluído, havia tanta contradição. Lombroso, com sua teoria do “homem 

delinquente”, juntamente com outros teóricos, não apenas respondeu com “respaldo 

científico” a esta questão, como também serviu de base para que toda uma sociedade 

disciplinar se estruturasse para ensinar desde cedo a obediência às normas. A associação entre 

crime e doença mental fez dos médicos, definitivamente, os novos atores de uma nova e 

incipiente criminologia. 

A medicalização da loucura, sua construção enquanto doença mental, garantiu à 

psiquiatria um lugar de prestígio no controle dos perigos sociais e conseguiu imiscuí-la no 
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direito penal de modo determinante, com noções que se arrastam até os dias de hoje 

legitimando práticas de exclusão e segregação do louco. É este processo que vem definir o 

limbo jurídico onde se encontram as pessoas com transtorno mental em conflito com a lei para 

as quais políticas de exceção continuam fazendo fissura no Estado de Democrático de direito 

através das chamadas medidas de segurança, definidas por Nilo Batista, como principal 

resposta aos medos burgueses do fim do século XIX, pois antecipam a criminalização da 

desordem e dos perigos que poderiam ameaçar a ordem burguês-industrial, inventando um 

crime além da lei. Para o autor (apud BATISTA, 2003, p. 22): “A invenção, no final daquele 

século, da periculosidade e de sua resposta – as medidas de segurança – seria a melhor 

demonstração de que, para os medos burgueses, existe crime além da lei”. 

 

 

2.2.1 Discursos médico-legais brasileiros e seus efeitos na doutrina jurídica: a criação da 

medida de segurança 

No Brasil, segundo Delgado (1992), Heitor Carrilho é quem se destaca na escritura da 

psiquiatria penal, entre 1915 e 1951, no duplo movimento de psiquiatrização do crime e 

criminalização da loucura. Carrilho recebe tradição da “Escola Antropológica, de Nina 

Rodrigues e Arthur Ramos, através de Afrânio Peixoto, mas desenvolve esforço próprio no 

sentido da construção de uma clínica psiquiátrica do delinquente” (Ibidem, p. 62).  

Como médico psiquiatra encarregado do serviço dos alienados delinquentes do 

Hospital Nacional, Carrilho realiza suas investigações a partir da experiência prática na Seção 

Lombroso, ala separada para os loucos-criminosos, por exigência do Decreto 1132, de 1903, 

como falaremos mais adiante. A partir das suas observações, o diagnóstico da “paraphrenia” 

incorpora a “paranóia crônica”, em que os sintomas do delírio persecutório e das alucinações 

auditivas se acomodar-se-ão perfeitamente no cerne de uma teoria psiquiátrica do homicídio, 

bem como justificarão a exigência de um espaço asilar diferenciado dos já existentes. É 

Carrilho quem solicita urgência na implantação do manicômio judiciário ao governo do Rio 

de Janeiro.  

O diagnóstico de “paraphrenia” vem estabelecer a noção de periculosidade pré-delitual 

– descrita como “temibilidade” e identificável apenas pelo saber psiquiátrico –, a partir da 

qual Carrilho defenderá a aplicação da irresponsabilidade absoluta aos alienados em nome da 

defesa social. Para ele, o que deveria guiar as decisões da justiça seria a “temibilidade” 

evidenciada no ato delituoso do alienado e não o grau de responsabilidade pelo cometimento 
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do mesmo. Defende, portanto, a necessidade de tirar a imputabilidade penal do centro das 

decisões jurídicas, colocando em seu lugar o direito de punir os perigosos, livrando a 

sociedade dos seus malefícios. Em 1878, o jurista italiano Rafael Garófalo já defendia a tese 

da pena funcionar como “meio de prevenção”, que em vez de guiar-se pela gravidade do 

delito, deveria ser orientada pela “temibilidade do agente” (DELGADO, 1992). Segundo 

Tobias Barreto (apud CARVALHO, 2011, p. 218): “(...) se nota que o psiquiatra quer 

destronar a justiça, a psiquiatria quer tornar dispensável o direito penal”. 

Assim como a “paraphrenia”, outros diagnósticos – como a demência precoce, a 

anomalia moral perigosa e a epilepsia – vêm compor o rol de diagnósticos, elencados pelos 

estudos de Carrilho e outros estudiosos, que responderão aos crimes monstruosos no Brasil, 

seja em virtude de uma perversidade moral que habitaria o sujeito desde sempre, seja pela 

irrupção de um furor ou de paixões que mantêm seu intelecto preservado; de todo modo, 

diagnósticos ancorados na anomalia constitucional referente à noção de degeneração, de 

Morel. Esta será a base de todas as argumentações de Carrilho por ser a “categoria médica-

moral por excelência (...) [que] responde perfeitamente à exigência de uma explicação sobre 

as causas das enfermidades mentais (...) capaz de englobar as doenças nitidamente orgânicas 

como os distúrbios morais” (Ibidem, p. 80).  

Esses e outros discursos se deram na transição do direito penal clássico, presente no 

Código de 1890, para o direito penal positivo, inaugurado no Código Penal de 1940. Neste 

período, o cruzamento dos discursos médico-jurídicos vem estabelecer os fundamentos da 

doutrina penal, colocando no centro da concepção de crime “a ligação de natureza psíquica 

entre o sujeito e o fato criminoso” (MIRABETE apud DELGADO, 1992, p. 84). Concepção 

que vem a ser determinante para a instituição da medida de segurança como modo de gerir o 

corpo do louco “perigoso”, fragmentando a estrutura formal em reposta ao crime, como nos 

diz Salo de Carvalho (2011, p. 219): 
Apesar das tentativas, no século passado, de absolutizar as medidas de segurança em 
detrimento das penas e dos esforços teóricos para transformar as instituições 
prisionais em centros de reabilitação do delinquente, a estrutura formal em resposta 
ao crime foi fragmentada. O criminoso é partido entre o direito penal e a psiquiatria, 
conforme o diagnóstico de sua patologia (criminoso ou doente). 

 

Antes disso, o Código Penal de 1890 determinava os loucos-criminosos como 

penalmente irresponsáveis, mas ficava a critério de cada juiz definir se eles deveriam ser 

entregues a suas famílias ou internados nos hospícios públicos, se considerados perigosos 

também à segurança dos cidadãos. Então, até 1940, o princípio da “porta giratória” – “onde há 
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loucura não há crime” –, estará não apenas irresponsabilizando o louco do ato delituoso 

cometido, como não considerará o ato como crime. Porém, antes mesmo do novo código, o 

Decreto-lei n. 1132, de 1903, determina a organização da assistência médico-legal a alienados 

no Distrito Federal que deverá servir de modelo para a organização desses serviços nos 

diversos estados da União. A lei “estabelece que cada estado deveria reunir recursos para a 

construção de manicômios judiciários e que, enquanto tais estabelecimentos não existissem, 

deviam ser construídos anexos especiais aos asilos públicos para o seu recolhimento” 

(CARRARA, 2010, p. 48).  

A irresponsabilização do louco permanece, mas este é momento em que a doença não 

mais desculpará o crime. Para o encaixe do louco criminoso no sistema do controle social 

punitivo, deverá ser criada instituição híbrida entre o asilo e a prisão voltada a estes, que são 

considerados suficientemente lúcidos para estarem no primeiro, razoavelmente doentes para 

estarem no segundo e consideravelmente “perversos” e “perigosos” para estarem livres. 

Apesar do Decreto de 1903, é em 1921 que surge o decreto-lei, n. 14.831, que definitivamente 

instituiu o manicômio judiciário como espaço destinado a esta população, a partir do qual 

surge o primeiro Manicômio Judiciário do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, cuja direção 

foi entregue a Heitor Pereira Carrilho. 

Porém, é o Código Penal brasileiro (CPB), de 1940, que determinará a isenção de pena 

aos inimputáveis e criará a medida de segurança por tempo indeterminado. A noção de 

imputabilidade refere-se à possibilidade de imputar pena à alguém devido à sua capacidade de 

responsabilizar-se pelos próprios atos, a qual pode ser definida a partir de dois critérios: (1) 

compreensão de ilicitude do ato e (2) exigibilidade de conduta diversa. Esses três elementos – 

imputabilidade, a capacidade de entender (o ato como antijurídico) e querer (determinar-se de 

acordo com este entendimento) compõem, por sua vez, a noção de culpabilidade. Assim, 

seriam o grau de “capacidade psíquica” relacionado à “consciência e vontade”, ao 

“desenvolvimento cognitivo”, à “maturidade” etc., características fundamentais para a 

definição da responsabilização do autor do delito e da consequente determinação jurídica do 

seu destino, o que demonstra toda uma subordinação das práticas jurídicas às doutrinas 

psiquiátricas (DELGADO, 1992).  

Por conseguinte, fica evidente que a capacidade de responsabilizar-se pelos próprios 

atos somente pode ser definida por peritos psiquiatras através do exame de sanidade mental 

cuja função é a de averiguar a capacidade de entender e querer do sujeito acusado, relativos ao 

momento do delito. O Código Penal brasileiro de 1940, inspirado no Código Penal italiano 
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(Código Rocco), o qual sofrera influência direta da Escola Antropológica de Lombroso, 

define explicitamente que a deficiência ou a doença mental são motivos de exclusão da 

responsabilidade do sujeito, o que o torna inimputável; ou, no máximo, admite sua 

responsabilidade parcial quando, por exemplo, o perito constata que o sujeito compreendia a 

ilicitude do ato, mas não conseguiu determinar-se de acordo com esse entendimento, o que 

juridicamente torna-o semi-imputável. De todo modo, o Código Penal brasileiro prevê a 

presunção de periculosidade daqueles que no momento do cometimento do crime forem 

considerados como pessoas com alguma patologia mental. Segundo Barros-Brisset (2010b, p. 

18): 
Teoricamente, a periculosidade, quando atribuída ao agente de um crime, 
pretenderia presumir condições de risco e perigo para a sociedade e tentar protegê-la 
da prática de novos crimes. Mas a medida de segurança objetiva exclusivamente 
protegê-la dos considerados “doentes mentais”. 

 

Com a reforma do Código Penal, em 1984, o crime passa a ser definido como ato 

típico e antijurídico; típico devido aos tipos de delitos previstos na lei em que deverá se 

enquadrar para ser configurado como crime; e antijurídico por dizer respeito a uma conduta 

contrária à ordem jurídica, não apenas referentes à antinormatividade (normas proibitivas), 

mas também aos preceitos permissivos (ZAFFARONI, 2001). A reforma do Código Penal 

suprimiu a noção de culpabilidade da definição de crime: qualquer pessoa, sendo considerado 

imputável ou não, sendo comprovado que cometeu ato típico e antijurídico, terá cometido um 

crime. A culpabilidade passa, assim, a ser pressuposto da pena e não requisito ou elemento do 

crime, pois significa a “reprovabilidade da configuração da vontade” (WELZEL apud 

DOTTI, 2011, p. 188). O Código, após a reforma, mantém a presunção de periculosidade e as 

medidas de segurança por tempo indeterminado para os loucos em conflito com a lei, os 

quais, longe de serem considerados sujeitos de direito, continuam a serem tratados como 

objeto de intervenção com fins de neutralização. 

Apesar de, no plano epistemológico, a matriz criminológica-psiquiátrica ter sido colocada 

como instrumento de auxílio à doutrina penal, a noção de culpabilidade, entendida como ligação 

psíquica do sujeito com o ato delituoso, parece compor com a avalição da periculosidade, 

estabelecendo ou fixando função moralizante do direito quando o coloca para analisar a culpa do 

autor do delito e, assim, estabelece seu grau de responsabilidade e imputação da pena. Para 

Nascimento (2011, p. 59), “a culpa é uma categoria indicativa de demérito moral, um juízo 

qualitativo que autoriza a reprovação moral do ato”. Nesse sentido, a instrumentalização política 

da matriz criminológica-psiquiátrica continua por “definir as regras de ambas as instituições totais 
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(cárceres e manicômios), estruturando materialmente as penas e as medidas de segurança como 

mecanismos de reforma moral dos outsiders (CARVALHO, 2011). 

Voltaremos à discussão sobre culpa no direito penal, no capítulo 6, devido à 

necessidade de problematizar o modelo de responsabilização jurídica das pessoas com 

transtorno mental em conflito com a lei. Importa-nos, aqui, retomar a medida de segurança e o 

dispositivo que a sustenta, em pleno século XXI, como medida altamente violadora de 

direitos, contrária aos princípios constitucionais e, portanto, em total dissenso com o que 

estabelece o Estado Democrático de direito. 

No Código Penal brasileiro, os artigos 26, 27 e 28 atribuem inimputabilidade (1) às 

pessoas consideradas com desenvolvimento mental incompleto ou retardado, (2) aos menores 

de 18 anos e (3) à pessoa que no momento do ato delitivo encontrava-se em completo estado 

de embriaguez – o que atualmente estende-se àqueles que estavam sob efeito de substâncias 

psicoativas. Sob a suspeita do sujeito acusado do delito apresentar qualquer doença mental, o 

juiz – se provocado pelo advogado de defesa, defensoria pública, promotor de justiça que 

estiver acompanhando o caso – pode requisitar exame de insanidade mental, solicitando ao 

órgão competente e/ou a um psiquiatra forense ad hoc a realização de uma perícia psiquiátrica 

para, além de atestar se o sujeito apresenta qualquer doença mental, verificar em que medida 

ele estava consciente da ilicitude do ato cometido e/ou se ele poderia ter se comportado de 

maneira diversa naquele momento.  

A perícia deverá medir o elemento chave da culpabilidade do sujeito, sua capacidade 

de entender e querer relativos ao ato cometido, o que possibilitará ao juiz realizar a 

equivalência do sujeito a uma das figuras jurídicas da imputabilidade (imputável, inimputável 

ou semi-imputável). A semi-imputabilidade, resultante da avaliação do sujeito como doente 

mental, mas parcialmente consciente do ato delituoso, pode determinar a aplicação de pena, 

mas reduzida de 2/3 do tempo, tendo em vista que após a reforma do CPB, em 1984, o 

sistema penal brasileiro superou o chamado duplo binário – que permitia, ao mesmo tempo, a 

aplicação de pena e de medida de segurança – e tornou-se vicariante, devendo o juiz aplicar 

uma ou outra forma de resposta estatal. Nesse caso, a capacidade de entender e querer 

considerada parcial funciona como atenuante da pena, já que legalmente não se pode culpar o 

sujeito integralmente pelo ato compreendido de modo prejudicado em função da doença 

mental. De todo modo, garante ao apenado que responda pelos seus atos e cumpra sua pena 

resguardado dos direitos constitucionais previstos aos presos comuns.  
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Porém, se a perícia atesta a incapacidade intelectiva e volitiva do sujeito, ao tempo da 

ação, a doutrina prevê absolvição “imprópria” da pena e não permite que os acusados sejam 

chamados a responder por seus atos. Se considerado inimputável, o sujeito será 

automaticamente submetido a uma das modalidades da medida de segurança, previstas no 

Código Penal Brasileiro: (1) internação em Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico/HCTP (Art. 96, inc. I, do CPB), devendo este ser um equipamento dotado de 

características hospitalares (Art. 99 do CPB) para sua submissão a tratamento psiquiátrico 

compulsório; e (2) sujeição a tratamento ambulatorial (Art. 96, inc. II). Teoricamente, a 

internação equivaleria às penas previstas para crimes passíveis de reclusão; e o tratamento 

ambulatorial seria aplicado àqueles que cometeram crimes, com menor potencial ofensivo, 

portanto, passíveis de detenção.  

A inimputabilidade é, portanto, a categoria jurídica que anula o sujeito jurídico, pois 

retira a cidadania do louco na medida em que o impede de responder por si próprio, dando ao 

Estado sua tutela/custódia por tempo indeterminado. Para extinguir a medida de segurança, 

ambas as modalidades estão condicionadas a um exame de cessação de periculosidade, 

também restrito ao saber psiquiátrico forense, que deve atestar que o sujeito não mais 

cometerá delitos no futuro, antevendo as virtualidades de um crime sem anúncio, num 

exercício chamado por Rauter (1997, p. 71) de “futurologia pseudocientífica”. Para tanto, o 

juiz deve determinar apenas o tempo mínimo – que varia entre 1 a 3 anos, a partir da 

aplicação da medida de segurança – para a realização do primeiro exame de cessação da 

periculosidade, a partir do qual deve passar a ser realizado anualmente até que seja 

comprovada a cessação da periculosidade. Sendo esta cessada, o juiz decide pela 

desinternação condicional, podendo a medida de segurança ser restabelecida a qualquer 

momento, se antes do decurso de um ano ocorrer fato indicativo da persistência da 

periculosidade. Não precisaríamos repetir, se não fosse preciso enfatizar, que a periculosidade 

está longe de ser medida cientificamente: não há e nunca haverá método científico algum 

capaz de medir um conceito inventado para responder politicamente aos medos burgueses 

quando da sua emergência ao poder e do estabelecimento da sociedade contratual.  

A presunção de periculosidade torna as medidas de segurança potencialmente 

perpétuas, com casos que chegam a durar décadas22, mesmo sem indicação clínica e 

	  
22 Nelson Leopoldo, aos 18 anos de idade, furtou a geladeira de um vizinho e foi diagnosticado com retardo 
mental. Permaneceu 52 anos no Hospital de Custódia Heitor Carrilho. Francisco Celestino ficou mais de 30 anos 
preso no Complexo Médico de Pinhais, em Curitiba, sem ter cometido crime algum, apenas em razão de seu 
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independente da gravidade do delito, condenando não o ato, mas o autor ad eternum, já que é 

neste que residiria o perigo que necessita ser neutralizado por meio de sua segregação sem 

tempo determinado. Segundo Barros-Brisset (2010b, p. 17), “a indeterminação da sanção 

penal está relacionada à presunção de periculosidade e a consequência imediata dessa 

presunção é a correlação entre a doença mental e a probabilidade de cometimento de novos 

crimes, motivados pela patologia psíquica”.  

Do único censo nacional realizado nos manicômios judiciários brasileiros, em 2011, 

havia 18 pessoas com mais de 30 anos de privação de liberdade, teto máximo permitido pela 

constituição federal; “606 indivíduos internados há mais tempo do que a pena máxima em 

abstrato para a infração cometida” (DINIZ, 2013, p. 14), o que representava 21% da 

população internada em manicômio judiciário na época; e pelo menos um quarto da mesma 

população não deveria estar internada! Em 47% dos casos não há fundamentação médica nem 

legal para a internação: “indivíduos cujo direito a estar no mundo vem sendo cotidianamente 

violado” (Ibidem, p. 17). 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.  

Embora as decisões tanto para a internação quanto para a desinternação sejam tomadas 

a partir de avaliação médica, já que esta embasa, respalda, recomenda e termina por autorizar 

a ação do juiz para emitir uma sentença, após a decisão, as práticas jurídico-punitivas 

necessariamente prevalecem sobre um modelo de ação psiquiátrico-terapêutico. O manicômio 

judiciário, apelidado de Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico/HCTP, na reforma do 

Código Penal brasileiro, em 1984, esse híbrido de prisão e asilo, é na verdade um grande 

calabouço no qual são atirados os inimigos do Estado, por excelência, indivíduos privados da 

condição de pessoa (ZAFFARONI, 2007), onde sobrevivem como vidas nuas, em situações 

semelhantes à realidade dos campos de concentração (AGAMBEN, 2002). 

Apenas como inimigos e vidas nuas seria possível algum grau de inteligibilidade para 

entender, sem jamais aceitar, que aproximadamente 4 mil pessoas encontravam-se internadas 

em HCTP, no período do censo, e que 741 delas, um quarto da população total, não deveria 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
transtorno mental. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/homem-fica-30-anos-preso-em-hospicio-sem-
ter-cometido-crime-5105990#ixzz2ixTonzfk>.  
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mais estar privada de liberdade, “seja porque o laudo atesta a cessação de periculosidade, seja 

porque a sentença judicial determina a desinternação, porque estão internados sem processo 

judicial ou porque a medida de segurança está extinta” (DINIZ, 2013, p. 16). 

À vida nua ou ao não-cidadão, o limbo jurídico. Zaffaroni (2007) pergunta como é 

possível que determinados seres humanos estejam completamente à margem das garantias 

constitucionais fundamentais do Estado de Direito? Como é possível que os princípios da 

dignidade humana, da proporcionalidade, da razoabilidade e outros mais possam ser 

completamente ignorados em pleno Estado Democrático de Direito? Por que alguns seres 

humanos estarão fora dos limites legais de tratamento penal previstos pela doutrina jurídica?  

Embora as medidas de segurança estejam previstas no CPB, a Constituição Federal, de 

1988, bem como diversos outros normativas posteriores ao Código Penal, a exemplo da lei n. 

8080/90, que institui o Sistema Único de Saúde/SUS e Lei da Reforma Psiquiátrica, n. 

10.216/2001, que dispõe sobre os direitos das pessoas com transtornos mentais, deveriam ter 

feito caducar a medida de segurança, na modalidade de internação, já que tornada 

inconstitucional e ilegal pelo ordenamento jurídico atual. 

Segundo a Constituição Federal, dentre os vários direitos individuais e coletivos 

descritos em seu artigo 5º, destacamos apenas quatro incisos que a execução da medida de 

segurança viola indiscriminadamente. Os incisos violados determinam que: “ninguém será 

submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante” (III); não haverá pena “de 

caráter perpétuo” (XLVII-b); “ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o 

devido processo legal” (LIV); deverão ser assegurados a todos os acusados “o contraditório e 

a ampla defesa” (LV). Ainda na Constituição e na Lei que institui o SUS, a saúde é 

estabelecida como um direito fundamental de todos e passa a ser dever do Estado garantir 

acesso universal e igualitário, devendo prover as condições indispensáveis para o seu pleno 

exercício e reduzir o risco de doenças e de outros agravos. A medida de segurança, quando 

cumprida em Estabelecimentos de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (ECTP), semelhantes 

às prisões, onde as condições de insalubridade e ausência de assistência médica para os 

cuidados básicos em saúde são prementes, marcam a total ausência do Estado quanto à 

garantia da saúde como direito fundamental dessa população. 

Por sua vez, a lei da Reforma Psiquiátrica, instituída em 2001, após 12 anos da sua 

proposição por Paulo Delgado e um pouco mais de duas décadas de luta antimanicomial, vem 

dispor os direitos das pessoas com transtorno mental e redirecionar o modelo de assistência 

em saúde mental. A lei veda a internação desta população em espaços com características 
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asilares, definidas como aquelas que não garantem os direitos enumerado em seu artigo 2º e 

não oferecem assistência integral através de equipe multidisciplinar. Dentre os direitos 

instituídos em seu artigo 2º, estão: ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, 

consentâneo às suas necessidades; ser tratado com humanidade, respeito e no interesse 

exclusivo de beneficiar a saúde; ser tratado preferencialmente em serviços de base 

comunitária. Embora o projeto da lei  proposto tenha sido alterado ao se tornar lei, mantendo 

a internação como prática legal, esta somente deverá ser indicada se os recursos extra-

hospitalares forem insuficientes, visando à reinserção social da pessoa. 

No capítulo 4, entraremos no manicômio judiciário do Pará e apresentaremos o modo 

como este estabelecimento se propõe a atuar junto à população institucionalizada, seu modo 

de funcionamento e dinâmica institucional, sua equipe etc., bem como apresentaremos o perfil 

da população em cumprimento de medida de segurança. Os dados lá apresentados deixarão 

evidente o traço absolutista do Estado liberal, que atualiza frequentemente a figura do 

inimigo, aqui, encarnado no “louco infrator”, mantendo aberta a ferida que representa o 

manicômio judiciário à consolidação do Estado Democrático de Direito.  

 

 

2.3 BIOPOLÍTICA, RACISMO DE ESTADO E AS VIDAS NUAS DO HCTP. 

Apesar de termos escrito parte da história da periculosidade e do louco como sujeito 

perigoso a partir dos discursos médicos, no contexto de emergência da sociedade contratual, 

achamos importante fazer um recuo um pouco maior, ainda que breve, para contar a história 

do inimigo, desde a Roma Antiga, e sua identificação com a zoè, estilo de vida que remonta 

os gregos. Ambos, o inimigo e a zoè são figuras que se cruzam e se identificam com as vidas 

nuas dos “loucos infratores” – já que despidas da qualificação de sujeitos de direito – e depois 

se multiplicam como sobrevidas ou vidas matáveis na sociedade contemporânea da 

securitização, onde todos e qualquer um passam a ser considerados perigosos em potencial. É 

sobre estes personagens e sobre o poder que os produz que deveremos discorrer neste tópico 

para lançar pistas de análise acerca do dispositivo “medida de segurança” e seu efeito 

correlato: as vidas nuas dos manicômios judiciários. 

Retomando a teoria do direito penal do inimigo, já introduzida no tópico “O medo 

como instrumento de governamentalidade”, Zaffaroni (2007, p. 11) parte da hipótese que “o 

poder punitivo sempre discriminou os seres humanos e lhes conferiu um tratamento punitivo 

que não correspondia à condição de pessoas, dado que os considerava apenas como entes 
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perigosos ou daninhos” [grifo do autor]. A estes seres humanos considerados inimigos da 

sociedade, a quem o Estado não reconhece como pessoa, há uma brecha do Estado liberal que 

permite punição fora dos limites do direito penal para as infrações que cometem. O autor 

parte da contradição existente entre a doutrina jurídico-penal, que admite e legitima o 

conceito de inimigo, e os princípios constitucionais internacionais do Estado de Direito, 

diante dos quais tal figura é completamente incompatível, para afirmar sua tese de que o 

inimigo apenas poderia existir num Estado absoluto e, se ainda hoje se faz presente, isso se dá 

devido à manutenção do direito soberano de matar, pela doutrina penal, sendo esta 

identificada como maior obstáculo para a consolidação dos Estados constitucionais de direito. 

Na doutrina jurídico-penal, Zaffaroni identifica a explícita distinção entre cidadãos 

(pessoas) e inimigos (não-pessoas) nas medidas de segurança, postuladas no Código Penal, de 

1940, as quais, significando a contenção dos entes perigosos, violam, desde 1948, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, a começar pelo seu Artigo 1º: “Todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns 

para com os outros em espírito de fraternidade”. Para o autor, as medidas de segurança, impostas 

pela associação da periculosidade à loucura, coisificam seu público alvo e determinam sua 

segregação numa contenção sempre desproporcional entre o injusto e a sanção penal, pois 

implicam em enjaulamentos, sem data de validade, só possíveis em virtude de serem privados da 

sua condição de pessoa e comparados a animais perigosos – como já vimos de modo mais 

explícito com Castel referindo-se ao Código Penal francês, de 1810 (Ver p. 79). 

Na Roma Antiga, era possível identificar o inimigo em duas figuras: o inimigo pessoal 

(inimicus) e o inimigo político (hostis), que não era qualquer sujeito infrator, mas “o 

estrangeiro, o estranho, (...) quem carecia de direitos em termos absolutos, quem estava fora 

da comunidade” (ZAFFARONI, 2007, p. 22). Desta figura desdobram-se outras duas, também 

originárias do direito romano, que servirão de suporte a todas as posteriores subclassificações 

do hostis. São elas: hostis alienigena e  hostis judiciatus. O primeiro refere-se ao “núcleo 

troncal que abarcará todos os que incomodam o poder, os insubordinados, indisciplinados” 

(Ibidem, p. 22). Estes inimigos políticos são os indesejáveis que reincidem sempre nos 

mesmos delitos, embora de baixo potencial ofensivo; sempre suspeitos, requerem vigilância 

permanente, já que potencialmente perigosos; categoria base do hostis estrangeiro, que 

representa desde o prisioneiro escravizado até a situação dos imigrantes de hoje. O segundo 

hostis seria o inimigo público declarado como tal pelo poder: o direito romano “cumpria a 
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função  de deixar o cidadão em condição semelhante à do escravo, para tornar-lhes aplicáveis 

as penas que eram vedadas aos cidadãos” (Ibidem, p. 23).  

Podemos identificar o hostis alienigena aos jovens que fazem uso abusivo de drogas 

que, quando entram em conflito com a lei – em sua maioria cometendo crimes contra o 

patrimônio – têm recebido diagnósticos psicopatológicos – em sua maioria, como já falamos, 

“Transtorno de Personalidade Antissocial” (TPAS) – para justificar sua internação em 

instituições totais, como os manicômios judiciários. Considerados perturbadores da ordem 

social, aparentemente alheios às leis e normas, estes “novos crônicos” parecem ter sido eleitos 

os “novos inimigos” destinados à desproporcional sansão penal da medida de segurança na 

modalidade de internação, como veremos no perfil da população apresentada no capítulo 3. 

Ao hostis judicatus, por sua vez, identificamos o “louco infrator” com diagnósticos 

psicopatológicos clássicos – tais como a esquizofrenia – que, considerado inimputável desde 

que a loucura foi tornada perigosa e a medida de segurança foi inventada como resposta a este 

perigo, perde sua voz e com ela a sua cidadania. Como o escravo, é jogado para fora dos 

limites punitivos destinados aos seres humanos considerados em sua condição de pessoas e, 

logo, parece ser o inimigo público por excelência. 

A ambos os hostis – identificados aos novos ou aos velhos crônicos que entram em 

conflito com a lei – , Zaffaroni (2007) não admite que se argumente que a contenção a que são 

submetidos sejam estritamente na medida da necessidade para neutralizar o perigo. Ele diz:  
para os teóricos – e sobretudo para os práticos – da exceção, sempre se invoca uma 
necessidade que não conhece lei nem limites. A estrita medida da necessidade é a 
estrita medida de algo que não tem limites, porque esses limites são estabelecidos 
por quem exerce o poder. Como ninguém pode prever exatamente o que alguns de 
nós – nem sequer nós mesmos – fará no futuro, a incerteza do futuro mantém aberto 
o juízo da periculosidade até o momento em que quem decide quem é o inimigo 
deixa de considerá-lo como tal [grifo do autor] (ZAFFARONI, 2007, p. 25). 

 

O conceito de inimigo aciona uma dinâmica própria da guerra, em que teoricamente 

abre-se uma exceção às regras do Estado de direito para permitir que alguém seja julgado às 

margens de uma justiça coerente ao mesmo. Como ao crime o louco não é chamado a 

responder, temos: no lugar da voz, a imposição do silêncio. No lugar do criminoso, o doente 

perigoso. No lugar da pessoa, o não-cidadão: o inimigo da sociedade, que em vez de pagar 

pelo que fez, será condenado eternamente pelo que poderá vir a fazer, a depender da 

“subjetividade arbitrária do individualizador do inimigo” (Ibidem, p. 25). Sua suposta 

incapacidade de entender e querer o posiciona como tal, já que “por natureza” se esquiva da 
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norma e anuncia o risco da transgressão, antecipando uma criminalização do sujeito sem 

culpa, sem voz, sem capacidade, sem reponsabilidade. 

Esta é a sociedade do risco (BECK, 2010) em que vivemos e cujo paradigma da 

prevenção deve cuidar das virtualidades, criando estados de exceção. Para os inimigos 

destinados aos manicômios judiciários, que podem ser entendidos como campos de 

concentração contemporâneos, nada há para além do próprio corpo. Ali, à espera de um 

amanhã que nunca chega, esquecem a marcação dos dias e passam a se arrastar junto com o 

tempo incontável como mortos-vivos. Nesse limiar entre a vida e a morte, essa sobrevida é 

produto do dispositivo medida de segurança, mas, antes de entrar em conflito com a lei ou 

mesmo antes de ser diagnosticado como louco, já era produto das relações de poder que lhe 

atravessavam a vida ainda em liberdade, visto que era também submetido a um poder que atua 

sobre a vida da população na perspectiva da prevenção e da segurança, na medida em que o  

controle dos seus processos “naturais” se soma aos cálculos do poder para a manutenção da 

vida enquanto espécie. 

Foucault (1988) anuncia, ao final de “A vontade de saber”, a inclusão da vida natural 

nos cálculos do poder, a partir da segunda metade do século XVIII. Segundo Agamben 

(2002), tal vida é comparada a um dos modos possíveis de viver entre os gregos na 

Antiguidade. Naquele contexto, dois termos eram usados para fazer uma distinção 

significativa: a vida nomeada como zoè referia-se à vida natural, como a de qualquer animal, 

sem uma qualificação ou particularidade própria, por isso, também chamada de vida nua. Por 

outro lado, a vida entendida como bìos dizia respeito a um modo singular de viver, vida com 

capacidade de existência política. A zoè restrita a funções de reprodução e ao mundo do 

trabalho, era excluída da pólis como lugar em que se pode tomar parte no fato de governar e 

de ser governado. Segundo Aristóteles, os escravos não tinham tempo para dedicar-se a outra 

coisa que não o trabalho, o que não lhes permitia a linguagem e os tornava comparáveis a 

animais. Os cidadãos, ao contrário, na medida em que ocupam a pólis, tornam-se visíveis no 

espaço público e fazem política quando dizem o que vêem, tornando-se parte do e tomando 

parte no comum (RANCIÈRE, 2009a). 

No Estado absoluto, era sobre a vida nua que se exercia o poder de matar do soberano. 

Sempre que lhe era conveniente exibir sua força sobre seus súditos, com fins de governo do 

território, suspendia o ordenamento jurídico e fazia operar o estado de exceção. Como mero 

objeto, que existe para afirmar o poder do rei, a vida matável cumpria sua missão na terra. Na 

passagem do Estado soberano territorial para o Estado do governo da população, a zoè passa a 
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configurar como elemento importante nos cálculos e estratégias de poder e, por isso, é 

incluída na pólis com outras qualificações. A vida biológica dos seres viventes passa a ser um 

problema do soberano, o que vem se tornar progressivamente um problema de governo: “O 

ingresso da zoè na esfera da pólis, a politização da vida nua como tal, constitui o evento 

decisivo da modernidade” (AGAMBEN, 2002, p. 12).  

A este poder que incluiu a vida natural como elemento essencial da política, ainda no 

século XVIII, Foucault (2005a; 2008a; 2008b) chamou de biopoder, o qual atua sobre as 

multiplicidades na convergência de mecanismos de poder sobre o corpo-individual e, ao 

mesmo tempo, sobre o corpo-espécie. O biopoder seria a conjunção das tecnologias 

disciplinares individualizantes, por meio dos seus mecanismos disciplinares, e as tecnologias 

regulamentadoras totalizantes, através dos seus mecanismos de segurança. 

Ao contrário do poder soberano, que tinha como atributo fundamental o direito de vida 

e de morte sobre seus súditos, em que o direito de matar é o que de fato lhe permitia exercer 

direito sobre a vida, o biopoder, visando esta como elemento fundamental para a existência do 

Estado, supera a relação “fazer morrer e deixar viver” imposta pelo soberano e estabelece uma 

relação contrária. Torna-se imprescindível para a nova configuração político-econômica que 

se esboçava, no século XVIII, com a emergência da burguesia e da sociedade contratual, 

“fazer viver e deixar morrer”, como nos diz Foucault (2005a). Retomemos, assim, o contexto 

da produção do sujeito perigoso para abordar a loucura criminalizada e os dispositivos de 

neutralização correlatos pela via do poder e seus mecanismos de produção de saberes-

poderes-subjetividades. 

No fim do século XVII, o poder soberano começava a mostrar sinais de inoperância 

para reger os fluxos e circulação de pessoas, mercadorias, moedas etc., que se intensificavam 

cada vez mais numa sociedade prestes a sofrer um boom demográfico paralelo ao processo de 

industrialização. Com o fim do Antigo Regime e a configuração da nova ordem político-

econômica, tornava-se necessário fazer funcionar uma sociedade controlada e ordenada, em 

que o corpo dos indivíduos pudessem ser treinados e adequados aos novos sistemas de 

produção. De modo fracionado e intuitivo, no âmbito inicialmente das instituições e não do 

Estado, mecanismos disciplinares passam a atuar como potentes instrumentos para a 

fabricação de sujeitos normalizados a partir do controle minucioso das operações do corpo, 

buscando assujeitá-los constantemente para torná-los indivíduos politicamente dóceis e 

economicamente úteis. O exame, a observação constante e vigilância hierarquizada são 

instrumentos disciplinares que, após um processo de capilarização deste poder, passaram a ser 
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usados nas escolas, nas casernas, nos hospitais, nas prisões, com o fim de constituir corpos 

normalizados, firmando o que Foucault (2010) chamou de “ortopedia social”. 

Ao poder disciplinar, descrito por Foucault (2005a; 2008a; 2010), outra tecnologia de 

poder se soma para gerir a multiplicidade humana a partir de corpos não mais 

individualizados: uma biopolítica da espécie humana surge para administrar os processos que 

são próprios da vida, que têm efeitos econômicos e políticos e atingem de uma forma 

permanente e pertinente, no nível da massa, um corpo múltiplo, que vem constituir a noção de 

população. Processos como os nascimentos, mortes, adoecimentos, produção, são os 

primeiros fenômenos globais constituídos como objetos de saber e de controle da biopolítica, 

para os quais as estatísticas e as primeiras demografias foram realizadas como base das 

estratégias de governo para a regulamentação da vida humana enquanto espécie, já na 

segunda metade do século XVIII. Era preciso controlar as epidemias e tudo aquilo que 

subtraía tempo e força de trabalho e aumentava os custos econômicos, contexto em que a 

medicalização da população torna-se fundamental a uma medicina que passa ter função de 

higiene pública, como já falamos no capítulo 2 (tópico 2.2). 

Um outro campo de intervenção importante da biopolítica diz respeito a fenômenos 

universais e/ou acontecimentos acidentais relacionados à incapacidade; situações que não 

permitiam a alguns fazerem parte do circuito de produção, que demandava uma população 

saudável e normalizada, já no início do século XIX, na hora da industrialização. A biopolítica 

vai precisar criar estratégias economicamente mais racionais que o grande internamento do 

século XVII, dirigido aos indivíduos que caem “para fora do campo de capacidade, de 

atividade. (...) os acidentes, as enfermidades, as anomalias diversas. E é em relação a esses 

fenômenos que essa biopolítica vai instituir não somente instituições de assistência, mas 

mecanismos muito mais sutis” (FOUCAULT, 2005a, p. 291). 

Temos, então, que o poder disciplinar realiza uma anátomo-política centrada no corpo 

individual a partir de mecanismos que, primeiramente, circunscrevem um espaço delimitado 

onde deverão atuar com fins de correção e transformação dos sujeitos; prescrevendo 

comportamentos a partir de normas prévias que os separam entre proibidos e permitidos, e 

com fins obsessivos de regulamentar tudo, não deixando escapar nada. A biopolítica, por sua 

vez, atua sobre a população a partir de mecanismos de segurança, os quais diferem 

substancialmente dos mecanismos disciplinares, em primeiro lugar, porque nasceram junto 

com o liberalismo e pautam-se, portanto, na noção de liberdade. Como reinvindicação da 

revolução burguesa que serviu de condição ao desenvolvimento das formas capitalistas da 
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economia, “a liberdade nada mais é que o correlativo da implantação dos mecanismos de 

segurança” (FOUCAULT, 2008a, p. 63). Assim, ao passo que as disciplinas não deixam 

escapar nada, buscando corrigir em cada indivíduo o menor dos detalhes de acordo com a 

norma já estabelecida, o dispositivo de segurança correlato aos princípios do liberalismo 

“deixa as pessoas fazerem, as coisas passarem, as coisas andarem, laisse-faire, laisse-passer, 

laisse-aller” (Ibidem, p. 62), estabelecendo, a partir dos acontecimentos em si, uma curva de 

normalidade que deverá orientar um padrão de normalização da população com vistas a 

alargar a vida. 
Vai se tratar sobretudo, é claro, de previsões, de estimativas estatísticas, de medições 
globais; vai se tratar (...) de intervir no nível daquilo que são as determinações 
desses fenômenos gerais, desses fenômenos no que eles têm de global. Vai ser 
preciso modificar, baixar a morbidade; vai ser preciso encompridar a vida, vai ser 
preciso estimular a natalidade. E trata-se sobretudo de estabelecer mecanismos 
reguladores que, nessa população global com seu campo aleatório, vão poder fixar 
um equilíbrio, manter uma média, estabelecer uma espécie de homeostase, assegurar 
compensações; em suma, de instalar mecanismos de previdência (FOUCAULT, 
2005a, p. 293-294). 

 
Os mecanismos de segurança devem, acima de tudo, proteger a vida das intempéries, 

organizando sistemas de prevenção para dar conta, principalmente, dos seus perigos internos 

– contexto, portanto, que surge a noção de risco e periculosidade. O biopoder deverá intervir 

para fazer viver e intervirá nos modos de viver com vistas a controlar seus acidentes e 

eventualidades. Assim, um conjunto de medidas previdenciárias, com “sistemas de seguro-

saúde ou de seguro-velhice, regras de higiene que garantem a longevidade ótima da 

população” (Ibidem, p. 300), deverá garantir a bio-regulamentação da população para majorar 

a vida enquanto espécie. No cruzamento da norma disciplinar com a norma de 

regulamentação, vemos surgir uma sociedade de normalização. 

Curiosamente, é nesse período que surge a noção fundamental do saber médico sobre a 

loucura: a noção de degenerescência, sobre a qual falamos antes (Ver tópico 2.2 e 2.2.1), será 

adotada rapidamente pela medicina mental e terá grandes repercussões sobre o direito penal, 

criminologia, antropologia etc. Essa noção institui uma psiquiatria do anormal que, vinculada 

ao domínio da hereditariedade, separa doença de anomalia, abandona a ideia de cura e 

assume-se com função de proteção da sociedade contra os perigos dos anormais. A noção de 

degeneração permite que a psiquiatria assuma explicitamente seu papel de defesa social e a 

conecta a um tipo de racismo:  
racismo contra o anormal, é o racismo contra os indivíduos, que sendo portadores 
seja de um estado, seja de um estigma, seja de um defeito qualquer, podem 
transmitir a seus herdeiros, de mais maneira mais aleatória, as consequência 
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imprevisíveis do mal que trazem em si, ou antes, do não-normal que trazem em si 
(FOUCAULT, 2001, p. 403). 

 

As práticas biopolíticas, fortemente atravessadas pelo saber da medicina mental e 

influenciadas pelas concepções darwinistas, deveriam ser capazes de fazer um corte entre 

aqueles que poderiam compor com a sociedade normalizada, atendendo aos seus objetivos 

disciplinares e regulamentadores, daqueles que por ventura pudessem prejudicá-la. Aos 

anormais, degenerados, portadores do perigo, criam-se mecanismos para sua exclusão e, por 

quê não, eliminação. Nesse sentido, o biopoder, este poder que atua ao mesmo tempo sobre a 

vida do indivíduo e da população, utilizará  seus mecanismos disciplinares e de segurança 

para realizar práticas de hierarquização, separando os “melhores” dos “piores”, numa escala 

em que uns serão considerados mais aptos que outros, e alguns serão considerados inaptos, o 

que justificará práticas tutelares, custodiais e manicomiais, práticas de controle punitivo que, 

por vezes, extrapolam as margens do limite penal, fazendo morrer. 

Numa sociedade liberal, onde a população já era compreendida como parte da riqueza 

da nação e a economia precisava cortar gastos excedentes para investir cada vez mais na 

produção, o poder precisa fazer viver, precisa investir em táticas securitárias para garantir a 

vida da espécie, da população, mas não quer fazer viver qualquer um. Num sistema político 

centrado no biopoder, que se trata essencialmente de aumentar a vida, o poder de morte, o 

poder de matar ou de expor à morte os seus próprios cidadãos, apenas poderia ser exercido se 

atravessado por um racismo, não o racismo étnico histórico, mas justamente este que nasceu 

da psiquiatria: “o novo racismo, o neo-racismo, o que é próprio do século XX como meio de 

defesa interna de uma sociedade contra seus anormais” (FOUCAULT, 2001, p. 403). Este 

racismo, absorvido pelas tecnologias de poder do Estado, é a chave de leitura pela qual 

Foucault nos faz compreender como determinadas invenções humanas caminham na 

contramão do biopoder, que quer fazer viver e, no entanto, destrói a vida, expondo 

determinada população a perigos ou situações que, quando não matam, mortificam 

subjetividades, como no caso dos manicômios judiciários. O biopoder terá no racismo de 

estado o mecanismo que lhe autoriza o corte entre quem merece viver e quem se pode deixar 

morrer ou, mesmo, quem se pode matar (FOUCAULT, 2005a). 

As concepções de Darwin deram o subsídio necessário para o poder empreender 

práticas racistas e eugênicas contra a própria população: a exposição à morte de seus próprios 

cidadãos seria uma forma de forçar uma seleção biológica, fazendo morrer os mais fracos, 

portanto, não merecedores da vida, para fortalecer e purificar a raça que deve viver. O 
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nazismo é o exemplo extremo que indica onde o biopoder pode chegar através do racismo de 

estado: somou o racismo contra o anormal ao racismo étnico, para empreender seu objetivo de 

purificação da raça ariana. Assim, o discurso político foi completa e estrategicamente 

transcrito em termos biológicos, legitimado pelo saber científico. A fragmentação da 

população entre raças boas e ruins, neste continuum político-biológico, vem atualizar uma 

relação de enfrentamento, análoga à relação de guerra – do tipo “sua vida depende da morte 

do outro, do inimigo” –, mas muito mais ampla já que se refere à hierarquização das raças 

para a sobrevivência e purificação da espécie:  
quanto mais as espécies inferiores tenderem a desaparecer, quanto mais os indivíduos 
anormais forem eliminados, menos degenerados haverá em relação à espécie, mas eu – 
não enquanto indivíduo, mas enquanto espécie – viverei, mais forte serei, mais 
vigoroso serei, mais poderei proliferar (FOUCAULT, 2005a, p. 305). 

 

Os fenômenos da loucura e da sua criminalização são parte desce cenário em que o 

biopoder atualiza o poder de matar do soberano, ainda que de modo indireto. As pessoas com 

transtorno mental que entram em conflito com a lei, quando atiradas nos manicômios 

judiciários, têm o risco de morte multiplicado: ali não encontram assistência em saúde, ao 

contrário, nesses espaços insalubres são submetidas a tratamentos desumanos e/ou 

degradantes, já que, sendo instituições totais, funcionam como espaços de tortura e morte. São 

também expostas à morte subjetiva, pois, afastados das suas cidades de origem e sem 

perspectiva de uma vida em liberdade, muitas vezes encontram-se em situações de total 

desassistência e abandono, apartados do convívio familiar e comunitário. O racismo de 

estado, quando incita a destruição não simplesmente do adversário político, mas daquele 

entendido como perigo biológico à espécie, é o mecanismo que abre a brecha no Estado de 

Direito para a condenação à morte ou o isolamento do criminoso e/ou louco. Assim, em nome 

da vida, do melhoramento da espécie, de um higienismo social, a morte passa a figurar como 

instrumento de seleção e purificação da humanidade e a população internada nos manicômios 

judiciários do Brasil é alvo por excelência, já que invisibilizada em uma sociedade que não 

consegue admitir outros modos de existência senão os corpos facilmente docilizáveis e úteis23.  

Segundo Foucault (2005a), “essa é apenas, de certo modo, uma extrapolação biológica 

do tema do inimigo político”, que abordamos brevemente a partir de Zaffaroni. Nos 

manicômios judiciários, essa população entendida como raça inferior ou como inimiga é 

reduzida a uma sobrevida, uma vida nua, sem qualquer qualificação política, já que  
	  
23 Em pesquisa realizada na região de Sorocaba, 459 mortes ocorreram em sete hospitais de custódia, em apenas 
três anos (GARCIA, 2012). 
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considerada não-cidadã. Para Agamben (apud PELBART, 2009, p. 36, tradução nossa), “não 

é mais a vida, não é mais a morte, é a produção de uma sobrevida modulável e virtualmente 

infinita que constitui a prestação decisiva do biopoder de nosso tempo”. Do mesmo modo, o 

autor refere-se à vida nua como vida reduzida ao seu mínimo biológico, como zoè: vida que 

aos poucos vai perdendo a forma e o conteúdo, restando apenas um vulto que caminha à esmo 

sem perspectivas e vontades, vulto animalizado.  

Para descrever o extremo da vida nua, o autor usa a figura do “mulçumano”, como 

eram chamados os judeus nos campos de concentração – fazendo referência ao muslim, como 

se este não existisse para si, já que completamente devotado a Alá – para falar da vida nua 

como sobrevida: o que resta dos destinados à morte num cotidiano de violências que o 

esmagam subjetivamente e lhe retiram qualquer força de insurgência. Os nazistas chamavam 

de “mulçumano” os judeus que haviam desistido de viver, de sentir, de sofrer; “indiferente a 

tudo o que o rodeava, exausto demais para compreender aquilo que o esperava em breve, a 

morte” (PELBART, 2009, p. 36, tradução nossa), figuras reduzidas a uma silhueta em que a 

perversidade do poder mantem apenas o corpo entre a vida e a morte, um corpo morto-vivo, 

entre o humano e o inumano: o sobrevivente.  

Obviamente que qualquer um de nós pode ser um sobrevivente. Não apenas os que são 

submetidos a situações de violência cotidianas, mas aqueles que as executam ou assistem ou 

se omitem ou simplesmente são indiferentes a tais situações e a várias outras que compõem o 

cenário da rica existência humana, pois, reduzidas ao automatismo da vida cotidiana, 

afastadas das experiências coletivas para protegerem-se dos perigos, não sentem mais a 

vibratilidade do próprio corpo e tornam-se tão sobreviventes quanto os internos dos 

manicômios. A vida nua, reduzida ao seu mínimo biológico, animalizada, compara-se às 

subjetividades de baixa antropofagia, que descrevemos anteriormente a partir de Rolnik 

(1998). Subjetividades capitalísticas, moduladas, serializadas, são os efeitos contemporâneos 

e generalizados do biopoder. Para Agamben (apud PELBART, 2009), o biopoder, para além 

de fazer viver e deixar morrer, muito além de investir-se sobre a vida, produz tais sobrevidas.  

Retomemos brevemente a discussão sobre a politização da zoè com a sua inclusão na 

pólis. A transformação do ser vivente em um sujeito do poder político é, segundo Agamben 

(2002), característica da democracia moderna que busca uma aproximação das noções zoè e 

bíos, ao longo do processo de estabelecimento dos direitos e das liberdades formais. A vida 

natural dos escravos não se encontrava fora da pólis em virtude da ausência da qualidade 

política em si, mas devido ao regime das ocupações que determinava quem poderia ou não 
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tomar parte no comum, isto é, ocupando os espaços públicos, vendo e fazendo-se ver, 

inclusive, como alguém que pode dizer sobre o que vê. Partindo do pressuposto que os seres 

viventes, todos, são capazes de existência política, a inclusão da zoè na pólis significa, 

portanto, a tentativa de democratizar o comum, garantindo a igualdade de direitos e acesso à 

vida e aos bens públicos, antes restritos à bíos, independentemente do regime de ocupações24.  

No entanto, embora a linguagem tenha sido garantida, em alguma medida, à zoè, como 

passaporte à pólis, em virtude do estabelecimento dos direitos humanos como parte 

fundamental do Estado de Direito, estes tornaram-se exigíveis, mas, como todos sabemos, não 

necessariamente garantidos a todos. Assim, a inclusão da zoè, para várias categorias da 

população, parece ter se dado na forma de uma continuação da sua exclusão, pois juntamente 

com a constituição do sujeito político – aquele que pode tomar parte no fato de governar e de 

ser governado – manteve-se o corte soberano e a vida nua como parte do mecanismo de poder 

que constitui o biopoder. Este, fundando-se também sobre a exceção da vida nua, faz-se pela 

exclusão ou supressão do sujeito reduzido ao mero corpo biológico, sem expressão política, já 

que objetificado por modulações que aparentemente apenas o querem vivo, fazendo funcionar 

as engrenagens do capitalismo. 

Nesse sentido, a vida desqualificada politicamente em seu conjunto deve servir como 

massa quantificável e regulável para a manutenção da espécie e, consequentemente, das 

relações de poder que, num círculo, modulam-nas como subjetividades capitalísticas 

facilmente governáveis. É como se a qualificação política da vida, antes restrita à uma 

existência natural, como a dos animais, tivesse se dado apenas no âmbito da sua quantificação 

para servir aos cálculos estatísticos do governo das populações, através dos mecanismos de 

segurança. Isto com o fim de garantir a continuação da vida humana, enquanto espécie, para 

na realidade manter o funcionamento do próprio Estado liberal.  

Entretanto, para não naturalizamos e dicotomizarmos a compreensão da vida a partir 

desta teorização de Agamben, vale fazer uma ponderação em suas análises a partir das críticas 

que ele mesmo faz às “representações do ato político originário”. Em “O que resta de 

	  
24 A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência/CDPD (BRASIL, 2008) levantou uma discussão 
importante acerca da necessidade de garantir à essa população a sua plena cidadania, quando do investimento 
governamental, mas também da sociedade em geral na diminuição das barreiras atitudinais e ambientais que a 
impedem de tomar parte no comum. Um cadeirante apenas consegue exercer seu direito de ir e vir, se houver nos 
espaços públicos e privados, calçamentos adequados a sua condição de mobilidade. Isto quer dizer, que as 
pessoas com deficiência, que por toda a história da humanidade sempre foram excluídas, por serem consideradas 
menos humanas, dignas de morte (como ocorria na Grécia Antiga, quando nascia um bebê com deficiência), e 
eram reduzidas a um cotidiano sem existência política, passam a ter concretas possibilidades de garantia do seu 
lugar no comum. 
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Auschwitz”, ele aponta a compreensão do contrato social de Hobbes como matriz mitológica 

já que determina o entendimento do Estado como aquele que convoca a todos para fazer parte 

pólis, incluindo os segmentos historicamente marginalizados, pois sendo democrático não 

permitiria exceção. A partir dessa compreensão apenas é capaz de excluir sob as vestes do 

soberano, poder supostamente anterior à emergência do Estado e suas funções democráticas. 

O modo de compreender os cortes racistas do Estado em termos da atualização da soberania e 

não como parte da própria engrenagem da política liberal, para o autor, impedir-nos-ia de 

lidar com os impasses que inviabilizam a democracia moderna. Em suas palavras:  
Este deficiente entendimento do mitologema de Hobbes em termos de contrato e 
não de banimento condenou a democracia à impotência sempre que se trata de 
enfrentar o poder soberano e, simultaneamente, tornou-a constitutivamente incapaz 
de pensar verdadeiramente na modernidade uma política não-estatal (AGAMBEN, 
2008, p. 106). 

 

Embora o estabelecimento das democracias modernas, em alguma medida, tenham-

nos feito acreditar que o direito à vida e à vida digna (viver e viver bem) é de fato direito de 

todos, segundo o Agamben (2002), a política, em sua forma cada vez mais biopolítica, nunca 

conseguiu articular zoè e bíos, voz e linguagem, para deixar sempre à disposição uma margem 

de vida matável, uma margem sobre a qual exercer seu poder de morte. “A vida nua continua 

presa a ela sob a forma da exceção, isto é, de alguma coisa que é incluída somente através de 

uma exclusão” (Ibidem, p. 18).  

No entanto, em um outro momento Agamben diz que a maior ambição do biopoder 

seria a desarticulação absoluta entre ambos os modos de vida, o que nos faz supor que ele está 

falando de zoè e bíos como qualificações unívocas e inseparáveis da vida humana que, 

portanto, coexistem e sempre coexistiram, apesar dos mecanismos de poder e das 

circunstâncias políticas e sociais da vida ocasionalmente não permitirem tais expressões em 

conjunto; ou, ainda, apesar do fracasso na aproximação da zoè e bíos em termos de garantia 

de direitos para igualar seus modos de estar e acessar a pólis no estado democrático. Nessa 

direção, Agamben diz: “A ambição suprema do biopoder é realizar no corpo humano a 

separação absoluta do vivente e do falante, de zoè e biós, do não-homem e do homem: a 

sobrevida" (apud PELBART, 2009, p. 36, tradução nossa). Se a sobrevida é a vida nua, vida 

reduzida ao seu mínimo biológico, tal separação seria a redução da bíos à zoè. Vida que 

aparatada da sua dimensão política, reduzir-se-ia a uma vida sem vibratilidade/afectividade 

diante do coletivo, o que a impede de tomar parte do comum como sujeito que, por vezes, 
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aproxima-se do hostis alienigena, aquele que perturba a ordem social por questioná-la ou 

resistir a ela. 

Mas haveria, afinal, vida nua totalmente incapaz de linguagem e existência no 

comum? Não estaria esse binarismo mascarando um potência de vida que resiste em todos e 

qualquer um mesmo quando a vida se mostra desfigurada ou decomposta pelo biopoder? 

Mesmo quando considerada reduzida ao seu mínimo biológico, essa sobrevida não poderia 

estar pulsando o silêncio como modo de resistência ao sofrimento? 

Deleuze (apud PELBART, 2009) teoriza que no limiar entre vida e morte, entre zoè e 

bíos, entre o homem e o animal, entre a loucura e a sanidade, estaria uma vida que, concebida 

“como virtualidade, diferença, invenção de formas, potência impessoal, beatitude” (p. 40), 

apenas aparece em sua afirmatividade e imanência quando despojada de tudo o que pretendeu 

representá-la ou contê-la. Uma vida, nas palavras de Deleuze (2002, p. 14): 
Trata-se de uma hecceidade, que não é mais de individuação, mas de singularização 
(...). A vida de tal individualidade se apaga em favor da vida singular imanente a um 
homem que não tem mais nome, embora ele não se confunda com nenhum outro. 
Essência singular, uma vida... 

 
Assim, uma vida é possível quando rompe com os ordenamentos sociais, históricos e 

políticos que a comprimem diante dos mecanismos de poder biopolíticos que a constituem. 

Apenas livrando-se de tais ordenamentos seria possível chegar a um ponto de desnudamento 

tal que lhe permita o contato com o que há de mais próprio do corpo: sua afectibilidade, sua 

intensidade e potência; “ponto em que se intercambiam atualização e virtualização; para um 

ser criador” (BADIOU apud PELBART, 2009, p. 41, tradução nossa). Porém, tal 

desnudamento e contato com o que há de mais próprio do corpo não se dão fora dos 

encontros, das coletividades, dos embates dos corpos, do contato com a alteridade. Para 

Nietzsche (apud PELBART, 2009, p. 39, tradução nossa): 
todo sujeito vivo é primeiramente um sujeito afetado, um corpo que sofre de suas 
afecções, de seus encontros, da alteridade que o atinge, da multidão de estímulos e 
excitações que lhe cabe selecionar, evitar, escolher, acolher. 

Pelbart (2009) questiona se este ponto onde se retoma a afectibilidade não seria 

comparável à vida nua, à vida animalizada, despida e, portanto, comparável à zoè a qual 

estaria sendo invocada como forma de se contrapor à bíos – atualizada como sujeito do poder 

político que a humanidade foi capaz de criar ao logo da história, mas cuja qualificação 

política se mostra questionável diante da ausência de respostas aos problemas da pólis, ou 

melhor, diante da recriação contínua dos problemas da pólis. Nesse sentido, a invocação da 

zoè seria o desnudamento necessário para se chegar ao extremo da vida nua, ponto em “que se 
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descobre uma vida, assim como é no extremo da manipulação e decomposição do corpo que 

ele pode descobrir-se como virtualidade, imanência, pura potência” (Ibidem, p. 42). A vida 

para ser uma vida precisaria descobrir o que pode o corpo em toda a sua potência imanente, 

por um lado, e ser capaz de resistir às determinações biopolíticas, por outro. Porque, sim, 

resistir é possível, considerando que a vida é sempre mais que tais determinações e sempre 

capaz de mil devires. Como novamente nos diz Pelbart (Ibidem, p. 35. Tradução nossa): 
ao poder sobre a vida responde a potência da vida, ao biopoder responde a 
biopotência, mas esse “responde” não significa uma reação, já que o que se vai 
constatando é que tal potência de vida já estava lá desde o início. (...) Aquilo que 
parecia inteiramente submetido ao capital, ou reduzido à mera passividade, a “vida”, 
aparece agora como reservatório inesgotável de sentido, manancial de formas de 
existência, germe de direções que extrapolam as estruturas de comando e os cálculos 
dos poderes constituídos. 

 

À vida nua matável dos HCTPs, reduzida a sobrevidas, que deve ser apenas 

alimentada para seguir adiante sobrevivendo e servir de números aos cálculos do governo, 

vidas aparentemente sem forças para resistir à objetificação/animalização ou para reivindicar-

se como sujeito político, a essas vidas uma outra via de existência aparece como possível para 

além da exceção totalitária que a extermina como regra. No extremo da vida despossuída e 

animalizada em que se encontram os internos, talvez esteja o despojamento de tudo que não 

nos serve mais nesse mundo: “é o homem sem comunidade, que por isso mesmo chama por 

uma ‘comunidade por vir’” (Ibidem, p. 42).  

Pela vergonha intolerável que representam as medidas de segurança e os manicômios 

judiciários em seu centro, urge começar a despojar-nos de pelo menos duas instituições: a 

doutrina jurídico-penal em suas brechas absolutistas quando continua a legitimar o conceito 

de inimigo, cujo criador é a própria doutrina. E, ao mesmo tempo, o saber médico psiquiátrico 

que, desde o século XIX, ainda faz funcionar a mesma engrenagem de exílio e aniquilamento 

dos considerados anormais, devido sua exclusiva função de defesa social. Para desnudar o 

mundo e alcançar a vida em sua potência arrebatadora dos piores racismos, seria preciso 

desinstitucionalizar a conjunção perversa dos saberes e práticas médico-jurídicas e seus 

efeitos de poder correlatos. 
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Capítulo 3 
 

DESINSTITUCIONALIZAÇÃO:  
Abrindo brechas para a produção de vida 

 

 

No Brasil, até 2001, em razão do estatuto jurídico secular reservado ao louco – 

incapaz de atos civis e irresponsável por atos infracionais –, a pessoa com diagnóstico de 

transtorno mental não era um sujeito de direitos. Em virtude da periculosidade, não era 

considerada em sua condição de pessoa e, portanto, não havia inscrição no mundo da 

cidadania, resumia-se ao ser vivente comparável à zoè. Apenas com a lei n. 10.216/2001, que 

dispõe sobre os direitos das pessoas com transtorno mental e reorienta o modelo de atenção 

em saúde mental, é que esta população é convocada a fazer parte da pólis como sujeito do 

poder político e pode, finalmente, tornar-se cidadã – a despeito da não desarticulação da 

noção de periculosidade à loucura, no próprio Código Penal, como vimos no capítulo 2. O 

anúncio de uma Reforma no campo de exceção da psiquiatria vem prometer que suas vidas 

nuas, até então, despidas de existência política, estariam com os dias contatos. Este processo 

pauta-se na histórica e permanente luta que conhecemos por Reforma Psiquiátrica (Cf. 

AMARANTE, 1998, 2007; YASSUI, 2010; PITTA, 2011) da qual, neste capítulo, vamos 

destacar a desinstitucionalização, conceito que elegemos como central da pesquisa, já que no 

decorrer dele, uma série de dispositivos ético-estético-políticos de desinstitucionalização foi 

criada, considerando a necessidade de estender a estas pessoas os efeitos da Reforma 

Psiquiátrica brasileira (RPb). 

Apesar de recente, pode-se dizer que a Reforma Psiquiátrica conseguiu grandes 

avanços no Brasil: além do fechamento de mais de 26 mil leitos em hospitais psiquiátricos, 

públicos e privados, ao longo dos últimos 14 anos, houve aumento significativo dos serviços 

territoriais comunitários com leitos para acolhimento institucional25, bem como a ampliação 

da Rede de Atenção Psicossocial, que além dos Centros de Atenção Psicossocial/CAPS, conta 

com vários outros pontos de atenção em saúde, previstos na portaria n. 3.088/2011 (BRASIL, 

2011a), os quais, articulados, devem conseguir efetivar os direitos básicos da população que 

apresente intenso sofrimento psíquico no país, convocando-os aos espaços da cidade para a 

construção de modos de viver em liberdade. Residências multiprofissionais em saúde mental, 

	  
25 Segundo informação solicitada diretamente ao Ministério da Saúde, em 2002, havia 19 CAPS III em todos o 
país. Atualmente, são 88 CAPS III, mais 72 CAPS ad III. 
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cursos de formação continuada, educação permanente dos trabalhadores e inserção de 

conteúdos relacionados à política de saúde mental e à luta antimanicomial nas grades 

curriculares dos cursos de graduação, também são modos de fazer a RPb avançar em direção à 

ampliação dos mecanismos de afirmação e garantia de direitos dessa população. Direito de 

moradia (Residências terapêuticas, Unidades de Acolhimento), à renda através de benefícios 

sociais (Programa de Volta pra Casa/PVC; Benefício de Prestação Continuada/BPC) e/ou 

programas de geração de renda, baseados nos princípios da economia solidária/Ecosol 

(empreendimentos solidários, associações civis; cooperativas populares), direito à 

sociabilidade e à participação na vida cultural e política da cidade (centros de convivência, 

centros culturais, associações de usuários e familiares, movimentos sociais) são parte dos 

direitos não apenas postulados legalmente, mas efetivados para uma parcela da população 

cujo destino há pouco mais de uma década não era outro que não o asilo. 

De um modo geral, pode-se dizer que, considerando os antecedentes históricos da 

psiquiatria e sua função de controle social da loucura, a Reforma Psiquiátrica é um processo 

social complexo que visa a negação e a desconstrução da instituição psiquiátrica e, ao mesmo 

tempo, a invenção contínua de novos saberes e práticas que sejam capazes de construir, 

garantir e afirmar a cidadania das pessoas diagnosticadas com transtorno mental ou em 

sofrimento psíquico. Segundo Amarante (2007), é um processo que se dá em quatro 

dimensões que se inter-relacionam e exigem mudanças que acompanhem o devir humano e 

suas necessidades, quais sejam: (1) epistemológica; (2) jurídica-política; (3) técnico-

assistencial e (4) sócio-cultural. A dimensão epistemológica refere-se ao campo de produção 

de saberes instituídos historicamente pela psiquiatria e à necessária desconstrução dos seus 

conceitos fundantes. A dimensão jurídico-política diz respeito à lutas políticas protagonizadas 

por diversos atores (movimento social, associações de usuários e familiares, universidades, 

serviços, justiça) para a real transformação do estatuto jurídico-político do louco, conquista de 

novos direitos e afirmação da sua cidadania. A dimensão técnico-assistencial refere-se ao 

incremento do campo prático de atuação com a expansão qualificada da rede de serviços e 

articulação entre os mesmos, objetivando a produção de novas subjetividades e a produção de 

vida digna a partir de espaços de sociabilidade, programas de geração de renda, moradia, 

apoio social etc. Por fim, a dimensão sócio-cultural diz respeito ao modo como a loucura é 

entendida e tratada culturalmente e à necessidade de desconstruir preconceitos arraigados no 

imaginário social, estimulando a sociedade na acolhida da loucura como diferença que 

também agrega valor à vida quando há convivência. 
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Definitivamente, a lei n. 10.216/2001 e a paralela luta diária dos movimentos e 

associações de usuários e familiares, universidades e trabalhadores, fizeram e fazem surgir 

cotidianamente novos sujeitos de direito. Empreendem lutas incessantes para a construção e 

afirmação da cidadania e autonomia dessa população a partir do exercício contínuo da criação 

de espaços e práticas de liberdade e também de relações de poder mais horizontalizadas. No 

entanto, essa mesma população, se entra em conflito com a lei, é apartada desse sistema de 

garantias e destinados à masmorra contemporânea: o manicômio judiciário. 

Como herança das relações de poder violentas empreendidas sobre seus corpos e 

destinos, por pelo menos dois séculos, recai sobre estas todo o peso de alguém considerado 

historicamente incapaz de entender/querer e, portanto, perigoso. A não ruptura da articulação 

conceitual-política do louco ao perigo continua fazendo operar uma larga brecha de 

ilegalidade no Estado de Direito quando, por ventura, ao entrar em conflito com a lei, sua 

periculosidade presumida – categoria jurídica correlata à categoria clínica da incapacidade de 

entender e querer – implica automaticamente a aplicação da medida de segurança, o que 

geralmente se dá na modalidade de internação em manicômios judiciários que o atira, 

necessariamente, para fora das garantias legais previstas pela Constituição Federal e pela Lei 

acima citada. 

Além da presunção da periculosidade lhes retirar a possibilidade de responder pelos 

seus atos, o que, como já dissemos no capítulo anterior, não os permite saber quanto tempo 

passarão privados de liberdade e não lhes atribui o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

outros direitos constitucionais previstos aos presos comuns lhes são vedados. A progressão de 

regime (do fechado para o semi-aberto e deste para o aberto); detração da pena (tempo que o 

preso provisório aguarda o julgamento em prisão preventiva subtraído do tempo da pena 

determinada); remissão de pena (diminuição de um dia de pena a cada três de trabalho); 

indulto (permissões de saída da prisão em dias festivos específicos, como o dia de natal), 

visita íntima (que busca resguardar o vínculo afetivo familiar dos presos/presas com seus 

parceiros/parceiras), são direitos vedados às pessoas com transtorno mental em conflito com a 

lei que cumprem medida de segurança no Brasil. Desconsiderado da sua condição de pessoa, 

para o louco “perigoso”, o inimigo, esta vida nua matável, o destino é a morte, seja ela física 

ou subjetiva, numa instituição aparentemente medieval, pois, guardadas as proporções, 

comparável aos suplícios, com a diferença de que hoje o mórbido espetáculo não se dá em 

praça pública, mas, de modo velado, longe dos olhos de seus principais algozes.  
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Apesar da Luta Antimanicomial, a Reforma Psiquiátrica brasileira ainda não parece ter 

sido capaz de verdadeiramente romper com uma perspectiva periculosista se considerarmos 

que, muitas vezes, no cerne das suas práticas, ainda há “desejo de manicômio” (MACHADO; 

LAVRADOR 2001 apud ZAMORRA, 2008, p. 111): desejo de tutela e controle sobre aquele 

que perturba, para o qual não se tem respostas fáceis e, portanto, desafia o cotidiano do 

serviço e suas ofertas, muitas vezes, pré-moldadas de atendimentos. Perspectiva que se torna 

ainda mais evidente quando se trata de acolher/atender um egresso do sistema penal, uma 

pessoa com transtorno mental que entrou em conflito com a lei e cumpriu medida de 

segurança de internação. Com toda a história do sujeito perigoso, não precisaríamos perguntar 

por que a Reforma Psiquiátrica brasileira e seu movimento antimanicomial não foi capaz de 

expandir suas práticas e pautas de desinstitucionalização a essa população. Para além dos 

argumentos referentes à quantidade de pessoas internadas (aproximadamente 20 mil em HPs e 

5 mil em HCTPs) relacionadas a estratégias políticas (primeiramente o público que se 

encontra nas estruturas asilares de saúde, para depois buscar alcançar aquelas que estão 

subordinadas à justiça), vemos que o estigma, o medo e a polêmica em torno dos “loucos 

infratores”, alimentados frequentemente por séries e programas televisivos, parecem ser reais 

obstáculos ao alcance da RPb a essa população.  

Apesar da diferença que comumente se faz entre a população com transtorno mental e 

a população com transtorno mental em conflito com a lei, não fazemos essa distinção para 

pensar o processo de desinstitucionalização, embora para a última haja algumas 

especificidades que devem se dar em virtude da relação com o cárcere. Entendemos o crime 

realizado por uma pessoa considerada louca como uma das respostas possíveis a um intenso 

sofrimento que, pedindo passagem e não encontrando outros meios, pode acabar se 

expressando de modo violento e em desacordo com as leis do contrato social. No entanto, a 

presença de sofrimento psíquico pode ou não provocar atos violentos, o que, em nossa 

opinião, não deve ser discutido em termos de razão ou desrazão, mas em termos de ausência 

de relações de cuidado que visem à reprodução social do sujeito para a construção de 

alternativas às suas necessidades em direção ao seu bem-estar. Consideramos que todos e 

qualquer um somos capazes de cometer atos considerados criminosos e o louco, como 

veremos mais adiante, não comete mais crimes que as pessoas ditas normais. Sendo assim, é a 

periculosidade que estigmatiza a figura do louco, o conceito-chave que urge ser desconstruído 

para o alcance da RPb ao louco em conflito com a lei, tema que vamos aprofundar neste 
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capítulo, logo depois de abordarmos o conceito de desinstitucionalização e sua 

contextualização histórica. 

 

 

3.1 DESINSTITUCIONALIZAÇÃO: CONCEITO E CONTEXTO HISTÓRICO DE 

SURGIMENTO  

Desinstitucionalização é o conceito orientador da Reforma Psiquiátrica em direção ao 

permanente questionamento e desmonte do dispositivo manicomial, aqui, entendido como o 

conjunto de saberes, legislações e normativas, arquiteturas e estabelecimentos, práticas 

profissionais e instrumentos, costumes e preconceitos que sustenta a loucura como doença a 

ser curada. Constituído dentro da perspectiva da defesa social, como descrito no tópico 2.2, do 

capítulo 2, e do paradigma médico racionalista, este dispositivo insiste em funcionar a 

despeito dos ordenamentos (jurídicos contrários e, portanto,) coerentes com os direitos 

humanos e refere-se às instituições que devem ser desinstitucionalizadas para a efetivação da 

Reforma Psiquiátrica. É apenas diante desse processo de desmonte que se abre espaço e 

necessidade de invenção de novos saberes e práticas que vão na contramão da história da 

exclusão da loucura e a afirmam como existência-sofrimento que compõe o cenário das 

contradições da sociedade com as quais devemos lidar. Porém, antes de discutir esse conceito 

caro à Reforma Psiquiátrica, vale a pena contextualizar historicamente o seu surgimento, 

problematizando o primeiro modo como foi concebido, para, posteriormente, abordar seu 

desdobramento no sentido com o qual vislumbramos fazer acontecer continuamente no Brasil. 

Segundo Barros, D., (1994), a desinstitucionalização faz parte do contexto de 

reordenamento sócio-institucional ocorrido nas comunidades europeias e americana, após as 

duas grandes guerras, quando do processo de maturação de suas democracias. Nesse período, 

os Estados passaram a se responsabilizar pelos problemas sociais, com vistas a empreender 

mudanças na realidade a partir das políticas do Estado do Bem-Estar Social, quando a 

assistência passa a ser compreendida como motor de desenvolvimento social. Assim, a noção 

de desinstitucionalização surge nos EUA atrelada ao contexto de reordenamento da instituição 

psiquiátrica, no Plano de Saúde Mental do governo Kennedy, no início da década de 1960 

(BARROS, D. 1994; AMARANTE, 1996).  

No entanto, o sentido com o qual surgiu, anunciada no Plano estadunidense, 

adequava-se à medicina de base preventiva ou comunitária que estava sendo desenvolvida, 
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nesta década, também nos países da Europa26. Entre suas intenções estavam: a superação 

gradual da internação em manicômios, com a prevenção das internações inadequadas e o 

retorno à comunidade da população institucionalizada; o deslocamento da intervenção 

terapêutica para o contexto social das pessoas; a proposição de ações de prevenção e 

reabilitação na comunidade etc. 

Rotelli (1990) chama estas mudanças, baseadas substancialmente na chamada 

medicina preventiva, de “psiquiatrias reformadas”; e Castel (1987) chama o mesmo 

movimento de Aggiornamento que, em italiano, quer dizer “atualização”, considerando que 

tais questionamentos e reformulações propõem mudanças superficiais que não atingem o 

âmago do problema e só atualiza o que já estava lá, embora com roupagem diferente, como 

veremos a seguir. As “Community Mental Health”, dos EUA; a psiquiatria de setor, da 

França; as comunidades terapêuticas, da Inglaterra, são exemplos dessas “reformas”, que na 

realidade foram muito ligeiramente chamadas de desinstitucionalização pelos EUA e pela 

França (CASTEL, 1987). Caracterizadas posteriormente como desospitalização, estes 

processos servirão de referência para que a Itália, através de Franco Basaglia e sua equipe, 

pudessem buscar outros caminhos para mudanças mais radicais no âmbito da psiquiatria; 

mudanças que vêm a se constituir na direção de um real processo de desinstitucionalização, 

iniciado em Gorizia e continuado em Trieste e outras cidades italianas. 

De acordo com Rotteli, De Leonardis e Mauri (1990), uma das preocupações das 

reformas, anunciadas na década de 1960, era a renovação da capacidade terapêutica da 

Psiquiatria, com medidas que a liberassem das suas funções arcaicas de controle social, 

coerção e segregação. No entanto, considerando que tais propostas não questionavam o saber 

que sustentava as práticas psiquiátricas nem mesmo o seu objeto, mas simplesmente sua 

suposta má aplicação, as mudanças ocorridas não passaram de meras medidas saneadoras e 

administrativas, referentes à diminuição de gastos públicos (com a redução de leitos e do 

tempo de internação hospitalar, aumento de altas ou criação de serviços), medidas que foram 

extremamente “coerentes com as orientações neoliberais e conservadoras de 

redimensionamento do próprio Welfare” (Ibidem, p. 19).  

Mesmo que tais reformas tenham resultado numa certa ruptura no modelo clássico de 

segregação da Psiquiatria, já que o manicômio deixou de ser a única resposta ao sofrimento 

	  
26 Curiosamente em 1972, os países da América Latina promovem uma reunião entre ministros da saúde, em 
Santiago do Chile, com encaminhamentos muito semelhantes a estes, muito provavelmente bastante 
influenciados pela perspectiva preventivista (YASSUI, 2010). 
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psíquico, as ações preventivistas tiveram como efeito a ampliação do território psiquiátrico, 

com a multiplicação dos serviços extra-hospitalares, de um lado, e o alargamento das práticas 

de psiquiatrização dos problemas sociais, com difusão capilar dos mecanismos de controle 

social na comunidade, de outro. Essa capilarização se deu em virtude da ampliação da 

concepção de doença, que passa a incluir desvios, mal-estar social, desajustamentos etc., para 

os quais as práticas de intervenção psiquiátricas não serão menos coercitivas. Sobre a 

expansão da psiquiatria de setor na França, ecoará Castel (1987, p. 43) a posição da revista 

esquerdista Idiota Internacional: “Uma tal política que operará um esquadrinhamento 

completo da população, constituirá uma verdadeira polícia do desvio. (...) De fato, estamos 

começando a erguer um pequeno exército a serviço da norma e da ideologia dominante”. 

Não tendo como principal intento a transformação do modelo assistencial à população 

com transtorno mental, mas, sim, a reificação de um saber, suas práticas correlatas e a 

manutenção das relações de poder que as sustentavam, esse processo resultou em uma série de 

consequências complicadas, que até hoje ressoam, e que, por isso, devem ser entendidas como 

um processo de desospitalização, em vez de desinstitucionalização.  

Apesar do desejo de liberação da função coercitiva e segregadora da psiquiatria, a não 

extinção dos manicômios e a convivência pacífica dos serviços comunitários com a internação 

geram efeitos desastrosos que voltam a reafirmar a função que tanto a psiquiatria gostaria de 

se livrar. Rotelli, De Leornardis e Mauri (1990) afirmam que as psiquiatrias reformadas não 

substituem os manicômios por serviços territoriais, mas os mantém como parte da rede de 

assistência para servir como retaguarda aos casos residuais, ou seja, àqueles aos quais não se 

consegue elaborar respostas adequadas à diminuição do sofrimento psíquico. Isto quer dizer 

que, diante da incompetência de se criar respostas às necessidades e ao sofrimento das 

pessoas, mantém-se um núcleo institucional duro para o qual se encaminharão todos aqueles 

que não respondem positivamente às intervenções já elaboradas no escopo dos serviços que 

deveriam ser territoriais e substitutivos, nunca alternativos. 

Segundo os autores, a dificuldade de elaboração de respostas fora do escopo predefinido 

pelos serviços se dá por pelo menos dois motivos: (1) multiplicação e especialização dos 

serviços; e (2) a simples existência e manutenção do manicômio (ou de estruturas análogas) 

como resposta possível a alguns dos problemas. Ambas as questões, compondo parte de uma 

mesma engrenagem, alimentam e retroalimenam efeitos de abandono, cronicidade e a 

“necessidade de lugares nos quais, temporariamente, [se] possa ‘despejar’ e internar os 

pacientes” (ROTELLI, DE LEORNARDIS; MAURI, 1990, p. 23). 
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A capilarização dos serviços, com a consequente fragmentação das funções de 

assistência, resulta na especialização e no refinamento das técnicas de intervenção, o que 

acaba criando uma seletividade dos problemas a serem atendidos, segundo uma lógica 

empresarial: “selecionam os problemas com base na própria competência e quanto ao restante 

podem dizer ‘não é problema nosso’” (Ibidem, p. 22). Como efeito, muitas pessoas são 

encaminhadas de um lugar a outro, não encontrando respostas às suas questões e acabam 

abandonadas à própria sorte, já que não são consideradas responsabilidade de ninguém. Isto 

quer dizer que a oferta de serviços a problemas, desenhada segundo a especialidade do 

mesmo, gera irresponsabilidade da rede que não se articula para responder conjuntamente ao 

que fazer junto àquela pessoa em sua singularidade, com suas necessidades e sofrimentos, 

mas simplifica a questão ainda ancorada na existência de uma estrutura que não responderá 

nunca à produção de vida e saúde, senão à produção de morte e doença.  

A desospitalização fica, assim, restrita a mudanças estruturais e não avança no 

questionamento do saber que sustenta a psiquiatria e seu objeto para uma real transformação 

no modelo de assistência às pessoas com transtorno mental. Ao contrário, o circuito criado 

entre os serviços promove “um número maciço e crescente de crônicos, um sentimento difuso 

de impotência e frustração entre os operadores e a necessidade de locais de internação que 

funcionem como válvula de escape” (ROTELLI, DE LEORNARDIS; MAURI, 1990, p. 24).  

 

 

3.2 REFORMA PSIQUIÁTRICA E DESINSTITUCIONALIZAÇÃO ITALIANA 

A Reforma Psiquiátrica entendida como um processo social complexo de 

desinstitucionalização permanente jamais deverá se resumir em simples mudanças 

administrativas-estruturais, com efeitos de abandono e novas cronicidades, que justificariam a 

falsa necessidade de espaços manicomiais. E não se resumirá a isso, pois parte da 

desinstitucionalização do próprio paradigma racionalista que sustenta as práticas psiquiátricas 

em torno do objeto que criou, a doença mental.  

Desde o princípio, a Psiquiatria Democrática italiana desestabiliza o paradigma 

racionalista e a sua fórmula linear “problema-solução”, nesse caso doença-cura, na medida em 

que a doença como objeto fictício, apesar de todos os esforços de definição, caracterização, 

categorização, continua indefinida e indeterminada. “A partir da observação do manicômio 

(...) se torna evidente que na relação que liga problema à solução é a solução que formula o 

problema, no sentido de que é ela que lhe dá nome e forma” (ROTELLI; DE LEORNARDIS; 
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MAURI, 1990, p. 29). Isto significa que é o conjunto de aparatos científicos, normativos, 

terapêuticos, administrativos, de códigos de referência e de relações de poder, dos quais se 

constitui a instituição psiquiátrica, para supostamente dar conta do objeto “doença”, que 

constitui esta como tal e que, portanto, deve ser desmontada para que o problema possa ser 

remontado em termos da sua complexidade.  

Remontando o problema fora do paradigma racionalista, o objeto deixa de ser a doença 

para a qual se oferece a cura e, revendo sua complexidade, passa a ser entendido enquanto 

“existência-sofrimento da pessoa em sua relação com o corpo social” (ROTTELI, 1990, p. 91) 

e a “solução” deverá necessariamente ser retomada em outras direções com efeitos de 

transformação institucional. Desinstitucionalizando o paradigma racionalista e 

consequentemente a instituição psiquiátrica e seu objeto, criam-se novas respostas para a 

pessoa em sofrimento: ao contrário do seu isolamento para o suposto tratamento e cura, o foco 

será a invenção de saúde e vida, em que a promoção de sociabilidade permita o máximo de 

trocas sociais, com a utilização dos espaços coletivos, para a criação de novos sentidos e, 

quiçá, a transformação do próprio sofrimento. 

Segundo Amarante (1996), Franco Basaglia, considerando os equívocos relativos aos 

processos chamados de desospitalização na França, Inglaterra e EUA, fundamentou-se na 

noção de “institucionalização” e em noções relacionadas (como “carreira moral” e 

“mortificação” do eu), de Goffman (2001), bem como na concepção de “neurose 

institucional”, de Burton, para construir uma outra noção de desinstitucionalização. Em suas 

palavras, institucionalização é: 
O complexo de ‘danos’ derivados de uma longa permanência coagida no hospital 
psiquiátrico, quando a instituição se baseia sobre princípios de autoritarismo e 
coerção. Tais princípios, donde surgem as regras as quais o doente deve submeter-se 
incondicionalmente, são expressão e determinam nele uma progressiva perda de 
interesse que, através de um processo de regressão e de restrição do Eu, o induz a 
um vazio emocional (BASAGLIA apud AMARANTE, 1996, p. 84). 

 

Este e os demais conceitos foram determinantes para que Basaglia propusesse a 

desmontagem prática-teórica do manicômio, em 1961, em Gorizia, partindo inicialmente da 

luta contra a “institucionalização do ambiente externo e luta contra a institucionalização 

completa do corpo hospitalar” (AMARANTE, 1996, p. 85). Isto é, uma mudança cultural na 

sociedade do modo como enxerga e lida com a loucura, diante da imagem historicamente 

negativa do louco, e a necessária recusa do mandato social da psiquiatria, isto é, sua função de 
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controle social coercitivo sobre a loucura. Uma série de outros aspectos deriva daí e resulta 

num movimento de negação da instituição psiquiátrica, a qual tem muitas dimensões: 
Negação da instituição manicomial; da psiquiatria enquanto ciência; do doente 
mental como resultado de uma doença incompreensível, do papel de poder puro do 
psiquiatra em relação ao paciente; do seu mandato social, exclusivamente de 
custódia; do papel regressivo do doente, colocado junto à cultura da doença; a 
negação e a denúncia da violência à qual o doente é sujeito dentro e fora da 
instituição (BASAGLIA apud AMARANTE, 1996, p. 73). 

 

Amarante (1996) dirá que o princípio apriorístico da negação da instituição 

psiquiátrica, o princípio fundamental da desinstitucionalização desta, será a epochè: conceito, 

oriundo da fenomenologia de Hurssel, que significa colocar a doença entre parênteses para se 

enxergar, finalmente, o doente e não a doença, o que permite a aproximação com a pessoa e 

seu sofrimento, seus desejos e demais sentimentos. Para Rotelli (1990), o verdadeiro objeto 

do projeto de desinstitucionalização italiano foi o paradigma clínico sobre a loucura, 

paradigma fundante das instituições que se constituíram no entorno da doença: objeto fictício 

criado de modo apartado da existência global, complexa e concreta de uma pessoa que, já 

reduzida à doença, foi apartada do corpo da sociedade. Para ele, a instituição negada não é o 

manicômio, mas a loucura e tudo o que se criou em seu entorno em virtude do modo como foi 

objetificada, e a negação deve resultar concretamente na sua desconstrução. Nesse sentido, a 

desinstitucionalização será o processo crítico-prático para a reorientação de todos os 

elementos constitutivos da instituição voltados para este objeto irredutível a uma doença; ou, 

ainda, “o processo prático-clínico que reorienta instituições e serviços, energias e saberes, 

estratégias e intervenções em direção a este tão diferente objeto” (ROTTELI, 1990, p. 91).  

Assim, a desinstitucionalização deve ser entendida sobretudo como um trabalho de 

reconstituição das pessoas enquanto pessoas que sofrem, mas também enquanto pessoas que 

podem viver bem em sociedade, apesar do sofrimento e de eventuais crises, a partir das 

relações/conexões a serem estabelecidas com elas e entre elas e os mundos fora dos quais 

sempre estiveram: mundo do trabalho, da moradia digna, do lazer, da sociabilidade, da cidade, 

da liberdade. Relações que passam a ser intermediadas por uma relação do tipo contratual, 

entre internos, técnicos e sociedade, já que convoca a todos a assumirem uma 

responsabilidade comum, que passa a entender o louco como capaz de reciprocidade na 

sociedade contratual, da qual havia sido excluído desde sua emergência. A construção de uma 

nova política de saúde mental, com a criação de estruturas totalmente substitutivas aos 

manicômios e seus simulacros, bem como as relações de cuidado aí empreendidas são os 
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elementos centrais para a restituição das condições de vida e transformação dos modos de 

viver com a diferença, e devem eliminar os efeitos indesejáveis do processo de 

desospitalização, antes referido. 

Seguindo nessa mesma direção, Venturini (2010) fala de desinstitucionalização como 

“um crescimento da pessoa”, um processo em contínua busca de equilíbrio existencial. Para 

tanto, ele utiliza a noção de recovery, que coloca a própria pessoa no centro do seu processo 

de crescimento, já que deve assumir-se como o verdadeira protagonista da sua “retomada 

subjetiva”. É o usuário quem “considera os próprios pontos de força e de fraqueza, as 

oportunidades e os aspectos problemáticos de sua vida pessoal; constrói estratégias ‘úteis’ 

para sua vida, até mesmo em redes de sentido frágeis e provisórias”; atitudes que definem o 

recovery como, mais do que um aspecto da desinstitucionalização, a própria 

“desinstitucionalização do ponto de vista do paciente” (VENTURINI, 2010, p. 143). 

Desta maneira, além da negação/superação/desconstrução da instituição psiquiátrica, a 

desinstitucionalização também deve ser entendida como invenção contínua e incessante de 

novas práticas diante das necessidades apresentadas pela complexidade da existência humana 

em sofrimento, considerando esta no centro de todo o processo. Como consequência da 

negação da loucura, como sendo este objeto fictício que alimentava uma cadeia de práticas de 

violência e segregação - e da negação do mandato social da psiquiatria de atuar 

coercitivamente para curar/isolar a doença e sua periculosidade correlata -, teremos uma 

“instituição inventada”: novas instituições para darem conta da loucura como existência-

sofrimento, objeto instável que passa a exigir um processo contínuo de reinvenção de suas 

práticas. Para Rotteli, De Leonardis e Mauri (1990, p. 33): 
Depois de descartar a “a solução-cura”, se descobriu que cuidar significa ocupar-se, 
aqui e agora, de fazer com que se transforme os modos de viver e sentir o sofrimento 
do “paciente” e que, ao mesmo tempo, se transforme a sua vida concreta  cotidiana, 
que alimenta esse sofrimento. 

 

Para tanto, os mesmos autores listam uma série de ações para empreender o processo de 

desinstitucionalização, dentre as quais: 1. Mobilização de todos os atores envolvidos no 

sistema de ação institucional; 2. Garantia de uma base de rendimentos para o acesso aos 

intercâmbios sociais (trabalho/renda); 3. Reconversão dos recursos financeiros e humanos 

antes existentes no interior das estruturas manicomiais; 4. Enriquecimento do 

profissionalismo dos operadores, que passam a assumir as demandas como totalidade 

indivisíveis (formação continuada, discussões de caso, supervisão clínico-institucional, 

trabalho em equipe, reuniões); 5. Transformação das relações de poder entre instituição e os 
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sujeitos, restituindo direitos civis, eliminando a coação, as tutelas jurídicas e o estatuto da 

periculosidade, reconstituindo o direito e a capacidade de palavra etc. A seguir, 

apresentaremos e discutiremos algumas dessas práticas de desinstitucionalização e 

instrumentos que a viabilizam, as quais conhecemos na experiência do doutorado sanduíche, 

realizado na Itália. 

 

 

3.2.1 Novos dispositivos italianos de desinstitucionalização  

Em palestra assistida no “Encontro Internacional: a visão de Franco Basaglia27”, 

ocorrido em Trieste, Ranieri Zuttion28 relata que, na década de 1990, a emergência de 

algumas críticas relacionadas ao processo de “reabilitação psiquiátrica” 29 dos usuários 

mobilizou os serviços de saúde mental no sentido da reorganização das suas práticas. Na 

interpretação das críticas, tornou-se claro que as práticas empreendidas pelos operadores dos 

serviços podem sempre construir novos e refinados processos de institucionalização, 

indicando que não basta superar o paradigma “problema-solução”, negando as antigas 

instituições e inventando outras para pôr em seu lugar, sem um questionamento crítico. Era 

preciso criar estratégias de contínua reformulação das práticas reabilitativas, mantendo a 

desinstitucionalização em curso, por meio de um exercício permanente de pôr em análise as 

práticas cotidianas, colocando o usuário no centro do processo em direção à construção da sua 

autonomia, com o fim de promover a sua reprodução social e, assim, evitar uma relação de 

dependência com serviço ou com o(s) técnico(s) e novos processos de institucionalização. 

Falando especialmente da cidade de Trieste, os processos de auto-análise entre os 

trabalhadores militantes da Reforma Psiquiátrica italiana geraram uma organização peculiar e 

uma dinâmica intra e interinstitucional que alimentam continuamente o processo de 

desinstitucionalização, os quais interferem diretamente na cultura da cidade e nos modos de 

pensar e lidar com a loucura (Cf. DELL’ACQUA; MEZZINA, 1991; BARROS, D. 1994; 

ROTTELI, 1994). Em âmbito nacional, um instrumento denominado Budget di Salute aponta 
	  
27 Incontro internazionale - La visione di Franco Basaglia: salute mentale e complessità della vita reale. Pratica 
e ricerca. Realizado em Trieste (Itália), de 9 a 12 dezembro, o evento reuniu mais de 25 países do mundo inteiro. 
28 Notas da fala do Workshop: Community mental healthcare between evidence and value-based practice. Co-
production: Healthcare budgets, supported housing, capability approach, proferida por Ranieri Zuttion no 
Encontro Internacional La visione di Franco Basaglia: salute mentale e complessità della vita reale. Pratica e 
ricerca. Realizado em Trieste, de 9 a 12 dezembro de 2014. 
29 Os italianos chamam de “reabilitação psiquiátrica” ao que, no Brasil, chamamos de “reabilitação psicossocial”: 
processo que se refere à construção de autonomia do usuário dos serviços de saúde mental para o exercício da 
cidadania, pautado em práticas que visem a restituição dos direitos e o aumento sua contratualidade social (Cf. 
PITTA, 1996; SARACENO, 1999). 
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para uma radical reformulação das práticas em saúde mental, desde 2012, sobre e a partir do 

qual comentaremos algumas das ações listadas por Rotteli, De Leonardis e Mauri (1990) para 

o permanente processo de desinstitucionalização italiano. 

Durante a semana de visita que realizamos ao Hospital Psiquiátrico Judiciário 

(Ospedale Psichiatrico Giudiziario/OPG) de Aversa (cidade localizada na Região da 

Campagna, sul da Itália), o sociólogo da instituição relata parte do percurso normativo da 

reforma sanitária italiana, sobre o qual achamos interessante destacar os acontecimentos 

relacionados à Reforma Psiquiátrica e ao Budget di Salute.  

Segundo relato do sociólogo do OPG de Aversa, em 1999, dentro do processo da 

reforma sanitária italiana, nesse momento, encabeçado por Rosi Bindi, a lei n. 229/1999 

definiu as três macroáreas de referência para construção de Projetos Terapêuticos de 

Reabilitação Individual (PTRI)30, quais sejam: Casa, Trabalho e Socialização. O psiquiatra 

Angelo Righeti, idealizador de uma nova metodologia para o financiamento e execução dos 

PTRIs, era consultor do Ministério da Saúde na época e ajudou a construir a proposta.  

Em 2002, no distrito de Caserta 2 (Região da Campagna), o Departamento de Saúde 

Mental/DSM, sob coordenação de Franco Rotelli, e consultoria de Righeti – num período em 

que o Centro de Saúde Mental da cidade de Aversa estava sob direção de Giovanna Del 

Giudice31 - inicia uma experiência de execução do PTRI a partir da metodologia “Budget di 

Cura”, depois chamado de “Budget di Salute/BdS”, que deve ser o princípio de um “welfare 

community”. 

Prevendo mútua ajuda entre os setores público e privado, o DSM de Caserta passa a 

promover a integração entre serviços de saúde e serviços sociais presentes no território 

também oferecidos pelo setor privado para que, nesse processo de co-gestão, o setor chamado 

de “privado social” – terceiro setor, nessa Região, organizado como cooperativas sociais – 

viesse a compartilhar o percurso reabilitativo dos usuários junto aos serviços públicos.  

Segundo o mesmo sociólogo, antes do Budget di Salute, havia apenas duas cooperativas 

sociais na região gerindo o recurso público destinado ao terceiro setor através de editais com 

valores que chegavam a 5 milhões de euros. O projeto de execução do PTRI a partir do BdS 

	  
30 Instrumento equivalente ao que, no Brasil, chamamos de Projeto Terapêutico Singular/PTS, que deve centrar-
se na construção de autonomia, visando o aumento da contratualidade social, a partir dos eixos: casa, trabalho, 
sociabilidade. 
31 Médica psiquiatra militante que trabalhou com Franco Basaglia e hoje preside a ConfBasaglia (Conferenza per 
la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia); é porta voz nacional do Forum Salute Mentale italiano e preside 
o Movimento StopOPG, sobre o qual falamos mais adiante. Giovanna foi a tutora extra-oficial do meu percurso 
de pesquisa no período do doutorado sanduíche. 
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promoveu a multiplicação das cooperativas, definindo um teto de 200 mil euros por ano para 

cada uma, o que significa na tabela de 2014, 74 euros por dia para cada cooperativa e o 

contrato de 6 pessoas por cooperativa. Hoje há pelo menos 150 cooperativas na região. 

Em 2012, a experiência de Caserta 2 com o Budget di Salute é nacionalizada como 

possível metodologia a ser utilizada pelas diversas Regiões italianas para a execução do PTRI. 

Em novembro de 2012, uma lei federal institui o financiamento do mesmo. Antes da instituição 

da lei predominava uma outra metodologia de execução do PTRI chamado de Voucher, que 

ainda hoje é bastante utilizada, como parte de um “welfare dos serviços”, no qual o recurso 

financeiro é calculado e encaminhado para a manutenção das estruturas e não para os 

percursos reabilitativos de cada pessoa. A metodologia do Voucher prevê pacotes prontos 

totalizantes e não singulares (Trechos retirados do diário de campo: 20/01/2015). 

O Budget di salute (BdS) é, então, instituído como instrumento metodológico 

individualizado de saúde para prática de desinstitucionalização e, até início de 2015, em 

Trieste, ainda estava sendo, não sem dificuldade, incorporado às práticas de execução dos 

Projetos Terapêuticos Reabilitativos Individuais/PTRI dos usuários dos serviços da cidade. 

Para Righetti (s/d, p. 26-27),  
Questo strumento risponde alla domanda su quali e quante risorse professionale, 
umane ed economiche sono necessarie per restituire funzionamento sociale, diritti e 
prognosi positive a persone istituzionalizzate o a grave rischio di 
istituzionalizzazione, a causa o in modo concomitante a malatie croniche e/o cronico 
degenerative e disabilità sociale: processo di capacitazione32. 

 

O instrumento representa a personalização das intervenções: para cada pessoa deve-se 

elaborar um Projeto Terapêutico Reabilitativo Individual que contemple os recursos 

específicos para responder às suas necessidades e que envolverá e transformará não apenas o 

sujeito ao qual se destina, mas a comunidade onde está inserido. Em palestra proferida no 

OPG de Napoli, em 17 de dezembro de 2014, Righetti33, referindo-se ao artigo 3º da 

Constituição Italiana, que também define a dignidade humana como direito inalienável, 

defende que esse modo de pensar e executar a política de saúde apenas será garantido se, em 

vez da afirmação dos direitos coletivos e da responsabilidade individual, como prega a 

	  
32 Este instrumento responde à pergunta sobre quais e quanto recurso profissional, humano e econômico são 
necessários para restituir funcionamento social, direitos e prognósticos positivos à pessoa institucionalizada ou 
em grave risco de institucionalização, devido ou de modo concomitante à doenças crônicas e/ou degenerativas e 
“desabilidades” sociais: processo de capacitação (livre tradução). 
33 Notas da fala da Palestra Superamento OPG e PTRI no curso L’ospedale psichiatrico giudiziario. Fondamenti 
storici, giuridici, culturali. Saperi, indirizzi, organizzazioni per il suo superamento, proferida por Angelo 
Righetti, em 18 de dezembro de 2014, na cidade de Salerno. 



118 
	  

doutrina jurídica, a sociedade passe a afirmar a defesa dos direitos individuais e a 

responsabilidade coletiva.  

De fato, o budget di salute parece ir na contramão dos processos totalizadores das 

políticas públicas, já que estas são elaboradas a partir de um recorte da população, sem 

considerar as singularidades que o compõem, isto é, acabam por se caracterizar como políticas 

identitárias quando se pautam em noções universalizantes sobre determinado grupo da 

população, gerando uma margem de pessoas que escapam aos critérios homogeneizadores que 

definem o público a que se destinam. O BdS,  ao contrário, propõe uma singularização da 

política pública de saúde na medida em que considera cada pessoa como guia para a execução 

da mesma, já que a utilização do recurso público deve amparar o seu próprio percurso 

reabilitativo, segundo suas necessidades. Este modo de execução da política parece propor 

uma inversão na lógica contratual da sociedade capitalista que condiciona a garantia de 

direitos e a liberdade ao cumprimento dos deveres, extrapolando, muitas vezes, o que deveria 

delimitar o campo jurídico para o campo moral, já que determinam os modos de ser aceitáveis 

para a vida em sociedade e os enquadres daqueles que podem fazer parte da mesma a partir do 

grau de assujeitamento aos ditames da sociedade de normalização.  

Quando, na Itália, as práticas em saúde definitivamente rompem com a noção de 

periculosidade, abolindo o estatuto de periculosidade social do louco, as tutelas jurídicas, a 

internação compulsória e o tratamento coagido; quando o Tratamento Obrigatório Sanitário 

(TSO), regulamentado pela Lei n. 180/197834, é compreendido e utilizado como obrigação e 

responsabilidade do serviço de saúde para com a pessoa em sofrimento e não como sanção 

legal ao paciente, temos aí a pessoa com transtorno mental com novo estatuto jurídico que, 

impreterivelmente, altera as relações de poder nas quais está inserida, na medida em que não 

mais corresponderá à figura do inimigo. Outras regras e normas deverão ser estabelecidas 

para o controle dos corpos, mas estes agora são chamados a responder por si e numa relação 

que nos parece cada vez menos verticalizada e mais complacente à sua existência enquanto 

sujeito de direitos. 

Vemos, nesse processo ainda em construção, uma grande chance de efetivação do 

princípio da dignidade humana e da igualdade, considerando as diversidades nos modos de 

existir. A política de saúde, se executada através dessa metodologia singularizante, mas não 

individualizante, aponta para uma radicalização contra os preceitos racistas do Estado liberal 

ao propor a ruptura das condicionalidades que determinam quem merece viver e deve morrer, 
	  
34 Lei da Reforma Psiquiátrica italiana, sobre a qual retomamos no próximo tópico. 
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chamando todos e cada um a se pensar, ao mesmo tempo, como singularidade e 

multiplicidade, como parte de um processo de responsabilização que implica a todos de modo 

coletivo. 

Para pensar a importância da singularidade nos processos de desinstitucionalização, 

vale retomar a noção de recovery, a partir da qual se entende que a pessoa deve estar no 

centro do seu processo de crescimento/emancipação/retomada subjetiva, sendo 

instrumentalizada para conduzir-se em direção à construção de autonomia, cidadania, saúde e 

bem-estar. Adotar a noção de recovery nos processos reabilitativos também requer superar o 

paradigma da doença como referência para a promoção da saúde e do bem viver, mas vai 

além, pois se pauta nas “histórias de vida, pontos de forças e fraquezas de cada um, 

esperanças e sonhos, apoio entre pares e controle do processo pelo usuário com apoio dos 

profissionais como parceiros” (ERIKSEN, informação verbal)35, o que exige dos profissionais 

e da gestão a adoção de uma cultura de criatividade, inovação, abertura, tentativa e erro, 

encorajamento para a diversidade. Baseando-se na “Carta do Recovery” (2014), Isabel Marin 

define o recovery como “renascimento, sentimento de menos necessidade do serviço, 

aceitação das próprias dificuldades e não resignação, encontrar o sentido da vida 

novamente”(informação verbal)36. 

Sim, a vida foi tomada de assalto pelo poder, como nos diz Pelbart (2013), penetrando 

as esferas da existência que vão desde os sonhos, as expectativas, as dificuldades até o modo 

de conseguir os recursos necessários para viver nessa sociedade. Mas, neste caso, talvez não a 

mobiliza a trabalhar apenas em proveito dele [o poder] próprio. Mas, para o filósofo,  
ora a vida funciona como um capital, no sentido mais radical da palavra, como fonte 
de valor, ora a vida é vampirizada pelo capital, chame-se ele de mercado, mídia ou 
sistema da arte. Quando a vida funciona como capital, no sentido de fonte de 
produção e valor, ela é capaz de reinventar as suas coordenadas de enunciação e é 
capaz de fazer variar suas formas. 

 

A vida investida de processos singularizantes abre espaço para resistência e 

insurgência ao biopoder. Ao lado do controle e/ou dominação sobre os corpos, haverá sempre 

uma biopotência para insubordinadamente fazer frente aos assujeitamentos e modulações do 

capital. Ousamos dizer que, quando o recovery guia o processo reabilitativo, através da 

	  
35 Notas da fala Recovery practices and innovation: A peer oriented practice in Denmark, proferida por Jorn 
Eriksen, em mesa-redonda no Encontro Internacional  La visione di Franco Basaglia: salute mentale e 
complessità della vita reale. Pratica e ricerca que ocorreu em Trieste, de 9 a 12 de dezembro de 2014. 
36 Notas da fala Creating a 10 points recovery message for WHO Europe proferida por Isabel Marin em mesa-
redonda no Encontro Internacional  La visione di Franco Basaglia: salute mentale e complessità della vita reale. 
Pratica e ricerca que ocorreu em Triste de 9 a 12 de dezembro de 2014. 
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metodologia do Budget di Salute, entendemos que as vidas antes nuas ganham um valor 

contratual, conseguem poder de barganha e encontram brechas para não se deixarem tornar 

meros sobreviventes. 

Para Pina Ridente a “reabilitação psiquiátrica” é igual a co-produção, em que o 

usuário constrói junto seu processo reabilitativo e constrói o serviço, do mesmo modo que 

realiza co-avaliação, com o fim de evitar novos processos de institucionalização. Assim, 

mesmo no centro do processo, o recovery não pode ser pensado como prática 

“psicologizante” ou individualizante, pois a realização do PTRI deve se dar num sistema de 

suporte comunitário e o recovery deve ser sempre um processo coletivo: do empoderamento 

individual às (e nas) ações coletivas para o bem estar do sujeito na (e da) comunidade 

(informação verbal)37. Righetti (s/d) localiza esse processo como parte de um Welfare 

Comunitário, considerando a decadência do Welfare State e seus efeitos de miséria dos 

serviços – perpetuidade dos problemas manicomiais, com dependência institucional, 

expropriação e empobrecimento da vida  – e o período de crise econômica na Europa, que 

apontavam para a necessidade de instituir uma economia social como alternativa para driblar 

a crise no campo social. Deste modo, o Budget di Salute é o instrumento que incentiva 

processos de singularização e práticas sociais participativas em rede e de co-

responsabilização. 

A base de rendimentos para viabilizar intercâmbios sociais, aumentando a 

contratualidade do sujeito, como parte importante do processo de desinstitucionalização é 

parte da metodologia do BdS , pois este prevê a destinação de um recurso financeiro para o 

sujeito em lugar de alocá-lo nas instituições. Isto é, o recurso que seria calculado para 

subsidiar os custos dos profissionais e as atividades que desenvolvem num serviço para um 

determinado número de usuários durante um ano, é recalculado diante do PTRI de cada 

sujeito e destinado a eles para possam, cada uma a seu modo, gerir o recurso de acordo com 

as suas necessidades e não diante daquilo que lhe é oferecido nos serviços subsidiados de 

modo totalizado. Não há condicionalidades estabelecidas pelo serviço, pois é o PTRI, 

elaborado junto ao usuário, a partir das necessidades e que pode ser revisto a qualquer 

momento, que deverá guiar o uso do recurso pelo usuário; há, portanto, um contrato que deve 

	  
37 Notas da fala do Workshop: Community mental healthcare between evidence and value-based practice. Co-
production: Healthcare budgets, supported housing, capability approach, proferida por Ranieri Zuttion no 
Encontro Internacional La visione di Franco Basaglia: salute mentale e complessità della vita reale. Pratica e 
ricerca. Realizado em Trieste, de 9 a 12 dezembro de 2014. 
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ser promovido, gerido e monitorado de maneira integrada e concordada entre os operadores 

da saúde, os usuários e familiares (RIGHETTI, s/d). 

Em Aversa, o diretor do OPG e o diretor do Departamento de Saúde no Sistema 

Prisional da Região de Campagna calcularam os valores do Budget di Salute por pessoa 

internada (6 mil euros/ano para projeto intra-muro e 30 mil euros para projeto extra-muro) a 

partir de um valor hipotético das necessidades de atividades reabilitativas por dia, indicadas 

em seus PTRI (Trecho do diário de campo: 19/01/2015). 

O também chamado Personal Health Budget di Salute (PHBS) é, portanto, um modo 

inovador de financiamento, pois além de os recursos financeiros terem que ser adequados e 

sempre revistos de acordo com a necessidade de cada pessoa, baseia-se no princípio da 

sustentabilidade e tem sido feito a partir de Parceria Público-Privado (PPP). A 

sustentabilidade exige a reconversão dos recursos que estão alocados em espaços que 

cristalizaram sua dinâmica institucional e que, por isso, devem ser fechados para que haja o 

redirecionamento do recurso que o sustentava para práticas que apostam cada vez mais na 

autonomia das pessoas. A Parceria Público-Privado (PPP) tem sido estabelecida para co-

gestão dos serviços de “reabilitação psiquiátrica”, na condição de manter a titularidade do 

princípio presa in carico, traduzido como “tomar encargo”, como reponsabilidade do sistema 

público de saúde, já que a universalidade e o acesso gratuito dependem disso. Ao serviço 

social privado, além da função de gestão do serviço, cabe desenvolver estratégias e assumir 

conjuntamente a invenção de novas  práticas para a garantia do tripé: “casa, trabalho e 

socialização”. 

O presa in carico, princípio caro aos serviços de saúde na cidade de Trieste, refere-se 

a uma tecnologia de gestão dos serviços e de organização das equipes de saúde mental que 

deve resultar na responsabilização integral pelas necessidades em saúde mental de 

determinada população adscrita a um território. Significa responsabilizar-se ao ponto de não 

permitir o abandono das pessoas, substituindo a internação por modos de cuidado em 

liberdade, e é o que serve de base para o acompanhamento dos processos reabilitativos dos 

usuários, pautados na construção de PTRIs, que vislumbrem direitos e resultem na produção 

de vida, de saúde, de novos sentidos para o sofrimento: efeitos de uma Reforma Psiquiátrica 

como processo social complexo para uma contínua desinstitucionalização. Para Silva, M. B. 

(2005, p. 311):  
Tomar o encargo pelo cuidado integral da população, chamar à responsabilidade 
outras instâncias, complexificar a profissionalidade (outros encargos e ações no 
atendimento) e modificar a gestão dos recursos assistenciais tem estreita relação 
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com a tomada de responsabilidade pelo território; são diferentes componentes dessa 
diretriz. 

 

Entendendo o princípio presa in carico como parte essencial do processo de 

responsabilização sanitária, podemos, para além da responsabilidade territorial, relacioná-lo à 

responsabilização dos profissionais pelo processo de trabalho, pensando a articulação da 

gestão do serviço à clínica, num movimento de análise das implicações de todos os atores que 

compõem o cenário das práticas em saúde mental. Nesse âmbito, a tomada de 

responsabilidade dos profissionais pelo processo de trabalho em saúde implica maior 

autonomia, compromisso e espaço de criação diante das burocratizações das instituições, e 

também permite que sejam criadas relações de cuidado e vínculo diferenciado com os 

usuários, para os quais passam a ser referência na construção conjunta dos seus percursos 

reabilitativos. Considerando as durezas próprias da forma como são propostas as políticas, a 

tomada de responsabilidade dos profissionais pelos processos de cuidado seria uma linha de 

fuga para a efetivação dos processos de desinstitucionalização. Segundo Rotteli (1990, p. 37), 
Tomar para si a responsabilidade” pelo cuidado parece ser uma estratégia em relação 
à tendência de cristalização das práticas dos especialistas, uma tentativa de fazer 
com que os profissionais organizem-se de um modo que responda mais às 
necessidades da população e menos às necessidades de legitimação corporativa das 
próprias técnicas e teorias.  

 

Seguindo os estudos de Silva, M. B. (2005) sobre o processo de responsabilidade dos 

atores sociais da assistência em saúde mental, é importante falar ainda da responsabilização 

do sujeito, usuário do serviço, pela sua condição como parte do próprio processo terapêutico, 

pois tal atitude implica o compromisso com o tratamento e a saída do lugar de vítima ou de 

sujeito passivo diante da doença. É a psicanálise lacaniana que vem propor “a reponsabilidade 

do sujeito na produção inconsciente da própria condição de loucura” (Ibidem, p. 316). A 

utilização do princípio presa in carico dificilmente teria algum efeito no processo reabilitativo 

do sujeito se este não fosse convocado a implicar-se na construção do próprio percurso, 

assumindo-se responsável na relação consigo e com o mundo, o que deve torná-lo cada vez 

mais autônomo, aumentando-lhe seu poder contratual e mudando seu estatuto jurídico, já que 

sai da lógica tutelar e passa a ser considerado alguém capaz de responder por si. 

Além da responsabilização do serviço pelo território, dos profissionais pelo processo 

de trabalho e seus efeitos clínico-institucionais nos usuários, bem como do próprio usuário 

pelo seu processo de construção de autonomia, a comunidade e a família são parte essencial 

do processo reabilitativo e também devem ser instrumentalizadas para “tomar o encargo” de 
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acolher, conviver e cuidar daquele que isto lhe demanda. Vale mencionar uma nova 

modalidade de inserção da política de saúde nas comunidades, na cidade de Trieste: as 

microareas, espaços de ajuda mútua, localizados em bairros periféricos, em que as pessoas 

são incentivadas a construírem entre si uma relação de cuidado e vínculo, e também a 

identificarem dificuldades, problemas de saúde ou outras necessidades, que podem ser 

encaminhadas a serviços ou resolvidas na própria comunidade. Há alguns anos, operadores da 

saúde vinculados à Secretaria de Saúde do município foram deslocados para os bairros mais 

pobres e afastados do centro da cidade, com o fim se aproximar da realidade periférica e 

mapear as suas potencialidade e dificuldades, com o fim de promover relações entre as 

pessoas da própria comunidade para o conhecimento mútuo dos recursos do território; bem 

como para construir articulações entre a comunidade e os serviços (cooperativas, associações, 

centros de saúde, de saúde mental, de assistência social etc.) que, respondendo às suas 

necessidades, devem evitar desassistência e cronificação dos problemas. Pudemos conhecer 

uma das microareas, na comunidade de Zindis, sendo esta a única sob gerência de uma 

cooperativa social. De certo modo, o serviço se assemelha à Estratégia Saúde da Família/ESF, 

no sentido da aproximação do ambiente de vida das pessoas para a promoção de saúde e 

prevenção; e também ao Consultório na Rua/CnR, no sentido da ponte que estabelece entre os 

diversos serviços para buscar responder a necessidades, por vezes, mais complexas de saúde e 

também assistência social, porém, o modo de estabelecer relações de afeto e cuidado entre as 

pessoas da comunidade o diferencia de ambos e o distancia da roupagem institucional de um 

serviço público de saúde, já que embora tenha uma sede, o trabalho se dá em diversos 

ambientes da comunidade, segundo organização das pessoas envolvidas. O enlaçamento 

comunitário e sua potencialização para a resolução de alguns dos problemas que enfrentam no 

cotidiano é o diferencial desse novo dispositivo de desinstitucionalização das práticas em 

saúde mental de Trieste. O funcionamento dinâmico e vivo da microarea tem trazido 

questionamentos e interferências no cotidiano dos serviços de saúde de Trieste, pois rompe 

ainda mais com a fragmentação da clientela, mais imiscuída ao território, evitando a 

dependência dos serviços e novos processos de institucionalização. 

Num primeiro momento, pode-se pensar a microarea como mais uma rasteira de 

cooptação do poder para tomar a vida em todas as suas dimensões, como estratégia biopolítica 

para o controle dos corpos, na medida em que a política parece invadir a comunidade com o 

fim de mapear as suas potencialidades e usá-las em favor da manutenção da vida na terra 

enquanto espécie. No entanto, o que vimos no cotidiano do trabalho foi um novo tipo de 
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enlaçamento social que tem grande relação com a noção de multidão de Tony Negri, já que 

esta ao mesmo tempo que convoca um comum de inteligência coletiva, afetação recíproca e 

alargamento das sensibilidades, preza pelas singularidades, quando potencializa modos de 

fazer valer o desejo, de expressar o dissenso, de coexistir e provocar irrupções e devires 

outros. Segundo Pelbart (2013), essas novas sociabilidades emergentes são a própria 

resistência à compressão dos corpos pelas forças do poder, na medida em que se 

experimentam concretamente “pela constituição de novos espaços e novos tempos, pela 

invenção de novas formas de cooperação e associação, pela constituição também de novos 

desejos e novas crenças”, o que necessariamente parece arregimentar máquinas de guerra 

contra as sujeições, como sugere Foucault (1995), já que o desejo, como força do 

intempestivo, relaciona-se aos devires minoritários, com potência de reinvenção de si nesses 

novos modos de sociabilidade. 

Nesse sentido, além da Afetividade/Socialização, Formação/Trabalho/Renda e 

Moradia, a vida em liberdade também demanda Invenção/Aprendizagem/ Expressividade, já 

que, em contraposição ao manicômio que é, como diz Rotteli (1990, p. 61) “o lugar zero da 

troca”, essas as quatro áreas possibilitam o estabelecimento de múltiplas trocas para o 

enriquecimento da vida posta em relação com o mundo e em constante devir.  Como referem-

se aos principais determinantes da saúde e correspondem aos direitos e necessidades básicas 

de qualquer pessoa para a qual se defende uma vida em sociedade com cidadania, 

correspondem às áreas fundamentais para guiar a construção do Projeto Terapêutico 

Reabilitativo Individual em direção ao recovery.  

A garantia dos processos de empoderamento, portanto, deve resultar no aumento da 

contratualidade social do sujeito, que além de ter que ser restituído nos seus direitos civis, 

deve ter recurso financeiro que o permita romper com a possibilidade de ser tutelado devido à 

dependência material, já que também disso depende sua reprodução social. Além do BdS, as 

bolsas de formação ou bolsas de trabalho garantem uma inserção no mercado de trabalho com 

rendimento, principalmente, nas cooperativas sociais38. Importante que se diga que, em 

Trieste, o trabalho não é entendido como técnica de tratamento, pois ele apenas será 

terapêutico se reconhecido como um direito, já que assim é o sujeito quem deve realizar uma 

	  
38 A Lei n. 381/1982 regulamentou as cooperativas sociais e as diferenciou em tipo A e B, sendo as últimas 
obrigadas a ter como sócios pelo menos 30% de pessoas em situação de desvantagem social, desde que 
apresentem uma certificação de “desabilidade”, o que na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (BRASIL, 2008) significa: pessoas com deficiência impedidas ou prejudicadas no exercício da plena 
cidadania devido a barreiras físicas ou comportamentais (preconceitos). 
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possibilidade sua e não a instituição que deve decidir quem o merece como prêmio aos 

“organizados”, que podem possuir, comprar, gastar; ou quem não o merece como 

castigo/treinamento aos indisciplinados. Segundo Rotteli (1990, p. 62), a luta pela liberdade, 

pelo fechamento dos manicômios, apenas tem sentido se agregada à luta contra a exclusão 

social e tudo o que a determina, logo, deve constituir-se em luta pelos recursos que 

possibilitem as trocas sociais, caso contrário “pode corresponder, pelo contrário, ao 

empobrecimento ulterior dos excluídos restituídos a uma vida exclusa”. Apenas assim, “os 

escravos dos manicômios, gradualmente libertos e reimersos, fora de tutela, nas trocas sociais, 

desfrutam do dinheiro e de possibilidades materiais de participar do contrato social” (Ibidem, 

p. 74). 

Com relação ao direito à moradia, em Trieste, embora haja muitas “casas protegidas”39 

para idosos e comunidades terapêuticas para acolhimento institucional de usuários de drogas, 

busca-se sempre alternativas não institucionalizantes às pessoas com transtorno mental; 

espaços que garantam autonomia para circulação, convívio/sociabilidade, privacidade e 

expressão das vontades. Os grupo-apartamentos e os “apartamentos suportados”, onde moram 

de três a quatro pessoas, que escolhem viver juntas; e a Vila de Carse, onde ex-pacientes e/ou 

atuais usuários dos serviços moram individualmente em pequenas casas e há uma casa maior 

com uma grande cozinha para a convivência entre os moradores; são exemplos de moradias 

assistidas, parcialmente ou integralmente subsidiados pelo Estado, que permitem modos mais 

autônomos de moradia e espaços de sociabilidade que viabilizam o apoio entre pares40. 

Na Região da Toscana, a convite do diretor do Departamento de Saúde Mental/DSM da 

província de Pistoia, Vito D’Anza, conhecemos experiências que nos permitiram ver essas 

práticas de desinstitucionalização acontecendo. Lá fizemos visitas aos centros de saúde 

mental, onde durante um dia pudemos acompanhar a rotina do serviço, que, assim como em 

Trieste, desenvolve a maior parte das atividades na comunidade, utilizando os recursos do 

território ou fazendo visitas domiciliares; acompanhamos discussão sobre a elaboração de um 

PTRI, o qual é reavaliado a cada três meses, considerando a dinamicidade da vida e nossas 

mutantes necessidades que as acompanham. O espaço do pronto-socorro psiquiátrico 

	  
39 As casas protegidas (case protette) são asilos para idosos, onde hoje se encontram aproximadamente 4 mil 
idosos, apenas em Trieste, uma das cidades com maior número de idosos da Europa. São instituições totais – 
algumas públicas, outras privadas – que, em outras cidades italianas, também chegaram a abrigar remanescentes 
dos manicômios fechados a partir da Lei n. 180, onde a rede de saúde mental não contava com serviços fortes. 
40 “Peers to peers”: nova modalidade de cuidado incentivada a dar-se através da relação entre pessoas que 
apresentam necessidades semelhantes e que, devido à experiência vivida, teriam maior condições de apoiar-se 
mutuamente no processo de reabilitação orientado pelo recovery. 
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(Servizio Psichiatrico Diagnose e Cura/SPDC), muito parecido com o funcionamento do 

SPDC de Trieste41, de portas sempre abertas, possuía 15 leitos, número máximo que permite a 

lei n. 180, e apenas três pessoas estavam internadas voluntariamente, há menos de uma 

semana cada e já em processo de articulação com os centros de saúde do seu território no 

planejamento da sua alta progressiva. Conhecemos, ainda, dois centros diurnos, os quais se 

equivalem aos CAPS I do Brasil e estão em discussão sobre a necessidade de que sejam 

desinstitucionalizados. Um dos Centros, atualmente chamado Mah, Boh!, já estava em 

processo de desinstitucionalização e abrigava a sede de três associações de usuários e 

familiares que, juntamente aos servidores da Secretaria de Saúde Local (Azienda Sanitaria 

Locale/ASL), buscam construir estratégias para tornarem-se um centro de convivência 

comunitária que venha atender a comunidade do entorno com cursos de arte e formações ou 

capacitações profissionais e funcionar como um espaço cultural, com a organização de 

eventos culturais que reúnam usuários ou ex-usuários dos serviços de saúde mental e a 

comunidade do bairro como espaço de sociabilidade, não mais restrito aos primeiros.  

 

 

3.3 O PROCESSO DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DO “LOUCO INFRATOR” NA 

ITÁLIA 

Os processos de negação/superação da instituição psiquiátrica e seu objeto, de 

desconstrução do manicômio e das relações de poder estabelecidas entre médico e paciente, e 

a invenção de um novo modo de entender e lidar com a loucura; todo esse processo de 

desinstitucionalização, ocorrido em algumas cidades da Itália, desencadeou no 

reconhecimento do louco como cidadão, ocorrido oficialmente com lei n. 180, Lei da 

Reforma Psiquiátrica italiana, em 1978.  

Após a cisão do binômio loucura-doença, a Psiquiatria Democrática buscaria romper 

definitivamente com a equação “louco = perigoso”, relação cimentada desde a época que a 

medicina mental igualou doente mental a perigo social, criminalizando a loucura a partir da 

infalível parceria político-institucional para o controle social entre médicos e juristas. 

	  
41 Em Trieste, o SPDC tem apenas 8 leitos, muito pouco utilizados em virtude da forte articulação dos serviços 
territoriais guiados pelo princípio da presa in carico. Nas duas visitas que realizamos, não vimos mais do que 
duas pessoas internadas. Uma equipe de alguns enfermeiros e um psiquiatra plantonista se reveza com mais 4 
médicos, que são os médicos dos CSM. As internações nunca chegam a uma semana, pois quando são já usuários 
dos serviços, são encaminhados ao serviços de referência assim que estabilizam a crise. E quando não são 
usuários, o serviço do território é acionado para ir até o SPDC para começar a construção de uma relação de 
vínculo e cuidado desde ali (BARROS, D., 1994b). 
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Basaglia chamava de “crimes de paz” as medidas de punição do louco sem crime – internação 

em manicômio e perda de direitos –, crimes cujos autores se estendem a todos os que 

consentem a exclusão social da loucura. 

Deste modo, além de a lei n. 180 ter determinado o fechamento paulatino dos hospitais 

psiquiátricos em toda a Itália, definindo a necessidade de criação de serviços territoriais 

substitutivos, definiu o princípio de responsabilidade sanitária, garantiu que as pessoas com 

transtorno mental conservassem seus direitos, mesmo que em Tratamento Sanitário 

Obrigatório – caso de internação prevista na lei, com grandes restrições, e aboliu a articulação 

arbitrária entre loucura e periculosidade social. Medidas que estremeceram a relação secular 

entre psiquiatria e justiça. 

Nesse período, a aplicação da medida de segurança apoiada especialmente na 

categoria jurídica da inimputabilidade que – como já discutimos no capítulo 2 – se define pela 

periculosidade do autor não culpável pelo delito, começava a provocar dúvidas quanto à sua 

legitimidade científica. Em 1982, a Corte Constitucional Italiana afirmou em uma sentença: 

“não existe um nexo automático entre doença mental e periculosidade, mesmo quando o 

infrator seja enfermo mental” (DE LEONARDIS apud BARROS, D., 1994a, p. 180). Além 

disso, a ideia de que a instituição psiquiátrica poderia ser terapêutica também já estava em 

processo de desmonte, pois deixava cada vez mais evidente a função apenas custodial da 

medida de segurança. Inicia-se um intenso debate em torno das medidas de segurança a partir 

da problematização das noções de incapacidade de entender e querer e, consequentemente, da 

não responsabilidade do louco pelos seus atos.  

Segundo Pitch (2003), naquele período as concepções mais avançadas da psiquiatria 

começam a considerar a verificação da categoria jurídica de in/capacidade de entender e 

querer como impossível, o que implica a perda do seu estatuto científico e a revisão do 

estatuto teórico do transtorno mental. A ruptura do nexo causal entre transtorno e 

in/capacidade de entender e querer cria também um campo de incerteza em torno das 

categorias diagnósticas, o que torna ainda mais incerto o uso das mesmas no campo penal. 

Como não havia – e continua não havendo – entre as tendências da psiquiatria nenhuma 

hegemonia, produziu-se “uma área de incerteza sobretudo nas relações com a justiça penal, a 

qual espera, em troca, definições científicas unívocas e indiscutíveis” (PITCH, 2003, p. 192). 

Assim, no campo clínico, a periculosidade deixa de ser um a priori que antecipa as 

determinações acerca do louco infrator e passa a ser discutida caso-a-caso, diante da 

concretude das situações e não do anúncio das virtualidades presumidas. Em 1982, novamente 
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a Corte Constitucional rompe com a presunção automática da periculosidade e passa a exigir 

comprovação para cada caso, questão que, para Pitch (2003) torna-se cada vez mais estranha à 

competência científica do psiquiatras, clínicos e forenses, por dois motivos: (1) muitas 

investigações negam a presunção da existência de um nexo entre transtorno mental e 

inclinação a cometer delitos, já que se constatou que o louco não comete mais delitos que a 

população sã; (2) pela completa impossibilidade de predizer comportamentos futuros. A 

psiquiatria, finalmente, começa a se redefinir, adequando-se ao campo clínico da medicina; e, 

a partir da “civilização da psiquiatria”, com a lei n. 180, de 1978, sai do campo do controle 

social, assumindo criticamente sua atuação terapêutica dentro do regime dos direitos sociais e 

dos cidadãos, tornando-se parte dos saberes, disciplinas e práticas que configuram o âmbito da 

cidadania social. 

Assim, até 1982, todos os diagnosticados como doente mental eram encaminhados ao 

manicômio judiciário. Porém, após a nova sentença da Corte, duas possibilidades entram em 

cena: o “doente mental” poderá ser considerado imputável devido sua capacidade de escolha 

preservada, ou, se avaliado como incapacitado no momento do ato delituoso, e não sendo 

considerado perigoso socialmente, a partir da concretude dos atos presentes, poderia ficar sob 

os cuidados dos serviços territoriais de saúde mental (BARROS, D., 1994a). Medida que foi 

adotada em algumas cidades da Itália, a exemplo de Trieste, apesar da não alteração no 

Código Penal acerca dessas figuras jurídicas caducas, o que continuou fazendo funcionar o 

modis operandis da justiça em diversas Regiões italianas. Rotelli (1994, p. 167), mais de uma 

década depois da decisão da Corte, traz-nos a batalha viva contra a arcaica e inverificável 

categoria in/capacidade entender e querer: 
é preciso fazer uma grande batalha cultural contra a globalização de uma 
incapacidade da pessoa de querer e entender, porque nós consideramos que, mesmo 
nos casos mais graves de psicose, a pessoa pode não ser considerada como 
totalmente incapaz de entender e querer. 

 

Para o autor, ainda na mesma entrevista, o reconhecimento da cidadania e dignidade 

do louco depende da abolição da noção de total incapacidade de entender e querer e junto com 

ela a figura jurídica da inimputabilidade. No máximo, deve-se admitir a “semi-enfermidade” 

como regra para condenar a pessoa com transtorno mental que cometeu algum delito como 

semi-imputável, sem desconsiderar sua condição psicopatológica como atenuante à pena, 

quando não for possível alguma medida alternativa à privação de liberdade. Posição com a 

qual Venturini (2013, p. 242) concorda, apontando solução simples: “atribuir 

responsabilidade penal ao louco criminoso, de modo que este fosse considerado sujeito titular 
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de direitos, e não como um mero medo social”. Voltaremos à discussão sobre 

responsabilidade penal no capítulo V. 

Na realidade, a sentença da Corte apenas vigorou nas cidades em que o princípio da 

responsabilidade sanitária, presa in carico, foi fortemente assumido pelos serviços de saúde 

mental. A elaboração de Projetos Terapêuticos Singulares sólidos junto à pessoa que comete 

algum delito e sua apresentação aos magistrados, muitas vezes, possibilita-os determinar a 

atenuação da pena ou o cumprimento de uma medida alternativa à pena – sempre sob encargo 

dos serviços de saúde mental. Ou ainda possibilita que ela seja simplesmente acompanhada 

pelo serviço de saúde mental em liberdade. Para Basaglia (apud VENTURINI, 2013, p. 242), 

“a periculosidade não reside na especificidade do diagnóstico; reside, muito mais, na falta de 

respostas às necessidades das pessoas”. 

Nesse sentido, uma série de batalhas passa a ser travada no campo prático em que se 

cruzam a nova psiquiatria e a justiça, tensões que vão ocasionar mudanças efetivas, em 

âmbito nacional, apenas na última década, culminando no fechamento definitivo dos seis 

manicômios judiciários italianos, no dia 31 de março de 2015. É bom que se diga que Trieste 

já não encaminhava nenhuma pessoa aos manicômios judiciários desde a década de 1980, 

pois além da presa in carico e da sensibilização dos juízes, desenvolveu uma espécie de 

perícia coletiva no campo, realizada em contato com o juiz, os familiares, operadores dos 

serviços, que acompanham os usuários em vários momentos do seu percurso. E além disso, 

estruturou um Serviço Territorial Psiquiátrico no interior do presídio da cidade, no qual, dois 

dias por semana, revezam-se operadores dos serviços de saúde mental da cidade, para o 

atendimento daqueles que já eram usuários dos serviços do território e dos presos que 

demandam atendimento. 
Este serviço tem como competência melhorar tanto quanto possível as condições de 
vida das pessoas no presídio, constituir para ela um ponto de referência externa e 
tentar todas as possibilidades legais para obter medidas de redução da pena ou 
alternativas à pena (ROTTELI, DE LEONARDIS; MAURI, 1990, p. 42). 

 

Retomando as práticas de desinstitucionalização, agora no âmbito dos manicômios 

judiciários italianos, em visita ao OPG de Barcelona Pozzo di Gotto (sul da Itália, Região da 

Sicília), conhecemos uma experiência que se organizou a partir do Budget di Salute, que vale 

a pena fazer referência. Gaspare Motta (diretor do DSM de Messina), apresentou-nos a 

Fundação da Comunidade de Messina (Fondazione di Comunità di Messina), constituída pelo 

Budget di Salute de 59 egressos do OPG que decidiram investir o recurso, individual, de 

modo coletivo. Com o montante de 4 milhões de euros, articularam-se a ONGs e 
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Universidades para desenvolver uma fonte renovável de energia, que recebe incentivo do 

governo italiano devido à geração sustentável de energia, e também investiram em uma 

cooperativa de plantação de morangos, cuja renda, juntamente com o rendimento do montante 

aplicado, utilizam para a concessão de bolsas de formação e trabalho entre eles próprios e 

para o aluguel de moradias individuais ou em grupos, de acordo com a necessidade expressa 

por cada um. Em parceria com o DSM de Messina, além da moradia e do trabalho, 

desenvolveram o Projeto Luce e Libertà que deverá garantir aos sócio-fundadores, em vez de 

4 anos de acompanhamento pela rede de saúde pública, o acompanhamento em seu percurso 

reabilitativo por pelo menos 20 anos. Motta, que também fez parte da idealização do Projeto e 

da Fundação, afirmou que “95% dos PTRI construídos para garantir a saída dos internos 

permitem que saiam, mas 60% deles retornavam ao OPG por falta de um acompanhamento 

real dos seus percursos”42.  

 

 

3.3.1 A superação dos Hospitais Psiquiátricos Judiciários italianos 

Desde 201243, vínhamos acompanhando as discussões sobre o fechamento dos 

Hospitais Psiquiátricos Judiciários italianos (Ospedali Psichiatrici Giudiziari/OPG) através 

das matérias divulgadas pelo Movimento StopOPG44. Este movimento reúne cerca de 40 

associações e fóruns de trabalhadores e usuários da saúde mental, em toda a Itália, na luta pela 

abolição dos Hospitais Psiquiátricos Judiciários, já que a instituição não foi atingida pela lei n. 

180, de 1978 – que obrigou o fechamento de todos os Hospitais Psiquiátricos do país – por ter 

sido parte da estrutura pública vinculada ao Ministério da Justiça, até 2008. Após a última 

prorrogação da data estabelecida para o fechamento dos seis OPG italianos, vi a possibilidade 

de realizar, por três meses (entre novembro/2014 e fevereiro/2015), o doutorado sanduíche na 

Itália, com o objetivo de acompanhar as discussões e negociações políticas para o fechamento 

dos OPG. 

	  
42 Notas da fala na palestra Progetto : “Luce e Libertà”, proferida por Gaspare Motta no Corso di 
aggiornamento professionale. L’OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO: Fondamenti storici, giuridici, 
culturali Saperi, indirizzi, organizzazioni per il suo superamento, em Salerno, em 16 de janeiro de 2015. 
43 Em julho 2012, realizei breve visita à cidade de Trieste com o objetivo de buscar informações sobre o alcance 
da Reforma Psiquiátrica às pessoas em medida de segurança, bem como de conhecer parte da rede de serviços da 
saúde mental da cidade italiana onde Franco Basaglia deu continuidade à Reforma Psiquiátrica com o 
fechamento do Parco San Giovanne, grande espaço asilar que chegou a ter 1.200 pessoas internadas; experiência 
que resultou na aprovação da Lei n. 180/1978.  
44 Página disponível em: <http://www.stopopg.it> 
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Das medidas de desinstitucionalização dos manicômios judiciários realizadas, na 

última década, apresentamos resumidamente, a seguir, aquelas que tiveram maior impacto no 

modo como o processo vinha ocorrendo na Itália. Embora sempre tenha sido pauta entre os 

militantes da Reforma Psiquiátrica italiana, apenas a partir de 2008, alguns acontecimentos 

começam a mover esta instituição do seu, até então, cômodo lugar. Desde a década de 1990, a 

país tentava buscar respostas ao problema da saúde no sistema prisional, mas em 2008, a 

Comissão de Prevenção à Tortura do Conselho da Europa visita um Hospital Psiquiátrico 

Judiciário italiano e exige explicações ao governo italiano quanto à precariedade extrema do 

espaço e ao tempo ilimitado das medidas de segurança.  

Em abril de 2008, o governo italiano lança o Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri/DPCM - 1 aprile 2008 (ITÁLIA, 2008), que define as modalidades e os critérios para 

a transferência das questões relativas à saúde do Departamento de Administração 

Penitenciária e do Departamento da Justiça Juvenil, do Ministério da Justiça, para o Serviço 

de Saúde Nacional. O Ministério da Saúde passa, então, a ser o responsável pelas instalações, 

instrumentais e equipes de saúde nos presídios, centros de internação, manicômios judiciários 

e todos os demais estabelecimentos prisionais. Assim, o vínculo institucional dos servidores 

da área da saúde dos Hospitais Psiquiátricos Judiciários, antes subordinados ao Ministério da 

Justiça, passa ao Ministério da Saúde, e esta passa a financiar as ações de saúde no mesmo, o 

que abre espaço para a Reforma psiquiátrica italiana avançar neste campo. Em seu Anexo C, o 

documento determina que um programa específico para os OPG e para as Casas de 

Tratamento e Custódia45 (Case di Cura e Custodia/CCC) deveria ser ativado para a passagem 

gradual da medida de segurança ao tratamento em saúde regionalizado, nos serviços 

territoriais, com vistas a ser possível realizar intervenção terapêutica reabilitativa. Define, 

através uma série de ações a serem pactuadas entre o Ministério da Saúde e Ministério da 

Justiça, um programa para a superação dos OPG e, para tanto, determina que recursos 

financeiros de ambos os Ministérios sejam a este propósito destinado. 

Apesar do que previu o anexo C do DPCM/2008, as negociações para o Programa de 

Superação caminharam a passos lentos, até que em 2011, uma comissão de parlamentares do 

Senado italiano, coordenados pelo Senador Ignazio Marino, realizou uma espécie de 

Comissão Parlamentar de Inquérito/CPI sobre os seis OPG italianos, nos quais se 

	  
45  Espécies de Alas de Tratamento Psiquiátrico existentes no interior dos presídios italianos, onde os presos com 
sentença para cumprimento de medida de segurança aguardavam vaga nos OPG para, então, serem 
encaminhados. 
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encontravam quase 1400 pessoas. A Comissão realizou um vídeo46 no interior das horrendas 

estruturas manicomiais judiciárias e levou à público a péssima situação das pessoas em 

medida de segurança, o que tornou vexatória a sua existência e mobilizou o processo de 

superação dos OPG de modo mais contundente. No mesmo ano, surge o Movimento 

StopOPG, com o objetivo de acompanhar, de perto, o processo de superação dos OPG 

italianos, proposto em Projeto de Lei do Senado, já que os discursos do Parlamento mais lhes 

anunciavam o simples fechamento das estruturas – comparável aos processos de 

desospitalização – do que a sua superação pelas vias da desinstitucionalização. 

Em 2012, o parlamento aprova a lei n. 9/2012 que determina o fechamento dos OPG e 

a criação das Residências para a Execução das Medidas de Segurança (REMS). Foi prevista a 

liberação de 180 milhões de euros com a proposta de criar aproximadamente 70 REMS, com 

pelo menos 900 vagas, com fins de territorialização do cumprimento das medidas de 

segurança nos novos serviços, sob gerência da saúde. Sob coordenação do Instituto Nacional 

de Saúde italiano e pressão do Movimento StopOPG, uma avaliação psiquiátrica nacional foi 

realizada na população dos seis OPG, financiada pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de 

obter “informações confiáveis sobre o diagnóstico psiquiátrico, o funcionamento pessoal e 

social e as necessidades dos pacientes psiquiátricos autores de delito; informações 

indispensáveis para a construção das intervenções terapêutico-reabilitativas apropriadas e 

individualizadas” (LEGA et al., 2014, p. 04). 

O Movimento StopOPG pressionava o governo para a realização da avaliação 

psiquiátrica nacional em virtude da necessidade de verificar, a partir das condições clínicas e 

sociais dos presos/internados nos OPG, em que medida todas essas mini-estruturas, ainda 

manicomiais, eram de fato necessárias. Naquele momento, já havia 826 internos, para os quais 

foram elaborados Projetos Terapêuticos Singulares a partir da avaliação nacional realizada. 

Segundo o “Relatório sobre o estado de atuação das iniciativas para a superação dos OPG” 

(ITÁLIA, 2014), de setembro de 2014, apresentado pela Câmara dos Deputados ao 

Parlamento italiano, do total de pessoas avaliadas, aproximadamente 52% eram 

imediatamente “desinternáveis”; 40% não foram assim considerados em virtude de problemas 

clínicos – o que, obviamente, o Movimento critica, considerando que a estrutura penitenciária 

jamais será adequada para o tratamento de questões clínicas apontadas como impeditivas para 

a desinternação desse contingente; afinal embora a maioria dos servidores dos OPG fossem da 

	  
46 Parte 1 e 2 do vídeo disponíveis em: <https://www.youtube.com/watch?v=zXRY6QT8W2I> e 
<https://www.youtube.com/watch?v=dxcxo2a6oTk> 
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área da saúde, sua estrutura e cultura ainda eram carcerárias. E, na mesma avaliação 

psiquiátrica nacional, 8% da população total, algo em torno de 70 pessoas, foram 

consideradas “perigosas socialmente”, o que na realidade o Movimento StopOPG entende 

como pessoas para as quais não se conseguiu criar um projeto terapêutico que pudesse 

responder às suas necessidades, considerando os perversos efeitos dos longos anos de 

institucionalização, isto é, considerando a periculosidade da instituição que os reduziu aos 

sobreviventes destes campos de exceção. Para Del Giudice (informação verbal)47, “Os OPG 

são depósitos da miséria; destino de abandono; de distanciamento muitas vezes indicado pelos 

próprios Centros de Saúde Mental”, quando estes são fracos e não assumem a 

responsabilidade sanitária devida. Além da periculosidade das instituições contra as quais é 

preciso se prevenir (ROTTELI, 1990), Del Giudice diz ainda que “é preciso realizar avaliação 

da periculosidade olhando o contexto social para onde o egresso deverá voltar” e garantir que 

possa ir a outro lugar, caso o retorno à casa não o permita desenvolver suas capacidades e 

reconstituir-se como pessoa. 

O Movimento defende que o princípio presa in carico deva ser assumido pelas 

estruturas sanitárias de cada cidade para que realizem o acompanhamento contínuo de todos 

os egressos e o acolhimento institucional breve daqueles que assim necessitarem, 

prescindindo das novas estruturas para o cumprimento da medida de segurança, apelidadas 

pelo Movimento de “mini-OPG”. Estas estruturas, conforme previstas em Lei, permanecerão 

sob um regimento penitenciário, embora com operadores da saúde mental, o que muito 

provavelmente os convocará a retomar a função de polícia e controle punitivo que, a tanto 

custo, conseguiram superar em algumas cidades italianas. Para os militantes basaglianos, 

tratamento e custódia são definitivamente inconciliáveis, o que torna as REMS uma aberração. 

Para o Movimento StopOPG, além da necessidade de conseguir diminuir a quantidade 

de REMS, já que não era possível negociar sua total ausência, uma outra necessidade para a 

superação dos OPG era o convencimento dos serviços locais de assumirem os egressos a 

partir do princípio da responsabilidade sanitária, caso contrário, essas pessoas novamente 

permaneceriam ad eternum nas novas estruturas. Para D’Anza, a superação dos OPG depende 

do quanto os Departamentos de Saúde Mental estarão dispostos a acompanhar os egressos em 

processos reabilitativos através de boas práticas de desinstitucionalização, para confrontar os 

magistrados, assegurando que os Projetos Terapêuticos Reabilitativos Individuais (como 

	  
47 Seminário Lo stato e l’attuazione L. 9/2012 proferido por Giovana Del Giudice no Curso de Atualização para a 
Superação dos Hospitais Psiquiátricos Judiciais, ocorrido na cidade de Salerno, em 18 de dezembro de 2014. 
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chamam os Projetos Terapêuticos Singulares) são capazes de substituir a internação em OPG, 

bem como as REMS, onde passarão a ocorrer, predominantemente nas cidades em que os 

Departamentos não estiverem dispostos a tal (informação verbal) 48. 

Em 2013, a aprovação da lei n. 57, dentre outras determinações, altera a lei n. 9/2012, 

estabelecendo nova data – 01 de abril de 1014 – para o fechamento dos OPG, data que será 

novamente alterada com a aprovação da lei n. 81/2014, pelo Parlamento, para um ano depois, 

31 de março de 2015. A nova Lei traz várias alterações significativas com relação as REMS, 

embora continue problemática, já que continua prevendo destinação de recursos da Saúde a 

essas estruturas, o que deveria ser exclusivamente direcionado aos serviços substitutivos já 

existentes no território. E também, segundo Del Giudice (informação verbal)49, porque 

mantém a noção de periculosidade sempre referida ao indivíduo, como um a priori, 

desconsiderando o meio social onde vive, o que reafirma a função de controle social desse do 

dispositivo para o manejo da miséria. Na mesma aula, ela afirma que: 
Apesar da Lei 81/2014 não propor o superamento dos OPGs, mas apenas seu 
fechamento, quando prevê as REMS como espaço de cumprimento das medidas de 
segurança, a lei estabelece a obrigatoriedade de construção do Projeto Terapêutico 
Reabilitativo Individual para cada interno dos OPGs existentes, apoiados no Budget 
di Salute (PTRI/BdS). 

 

Além disso, apesar de a Lei não ter alterado o Código Penal, nessa matéria, o que 

representa o principal nó jurídico que sustenta a existência dos OPG, a nova lei torna norma 

adotar medida alternativa à internação, tornando as REMS espaços cada vez mais residuais, na 

medida em que os Departamentos de Saúde Mental assumirem a devida responsabilidade 

diante do percurso terapêutico reabilitativo de cada egresso. A Lei também prevê que cada 

uma das 20 regiões (quase equivalência unidade federativa) da federação deva determinar 

quantos leitos em REMS de fato serão necessários para atender aos seus munícipes egressos, 

destinados apenas àqueles que não forem assumidos pelos serviços territoriais, incentivando 

os serviços a orientarem-se pelo princípio presa in carico para viabilizar a diminuição do 

número de REMS e do número de leitos por REMS, em cada Estado e, assim, viabilizar a 

conversão do recurso excedente para o fortalecimento dos serviços de saúde mental no 

território. Deste modo, o Movimento StopOPG faz campanha intensa para o fechamento dos 

OPG na data prevista e três meses depois da data de fechamento, o Movimento publica o 
	  
48 Fala proferida por Vitor D’Anza na mesa-redonda Il ruolo dei servizi per la salute mentale, ocorrida em 16 de 
janeiro de 2015  no curso L’ospedale psichiatrico giudiziario. Fondamenti  storici, giuridici, culturali. Saperi, 
indirizzi, organizzazioni per il suo superamento na cidade de Salerno 
49 Seminário Lo stato e l’attuazione L. 9/2012 proferido por Giovana Del Giudice no Curso de Atualização para 
a Superação dos Hospitais Psiquiátricos Judiciais, ocorrido na cidade de Salerno, em 16 de dezembro de 2014. 
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“apelo”: “Fechar verdadeiramente os OPG é igual a mais serviços de saúde mental e não 

REMS”, e assim permanece em luta para o fechamento definitivo dos OPG, através da 

desinternação responsável dos mais de 600 internos ainda presentes nos espaços, em julho de 

2015, para a não abertura de nenhuma REMS e para o investimento exclusivo nos serviços 

territoriais de saúde mental. 

Em conversa com o Francesco Mogurno, vice-diretor do OPG de Aversa, médico 

psiquiatra da equipe de desinstitucionalização, ele destacou que o legislador responsável pelo 

desenho final da lei n. 81/2014, num dos primeiros módulos do curso de Salerno, explicava 

que a Itália não tem a cultura necessária para realizar a superação dos OPG. Segundo o 

legislador, a sociedade rejeita a ideia de que a pessoa com transtorno mental em conflito com 

a lei não seja perigosa, pois não foi preparada para pensar diferente, assim como os 

magistrados. Por isso, as REMS, como foram propostas, carregam exatamente a mesma lógica 

dos OPG: apesar da presença da saúde na gestão das novas estruturas penitenciárias para o 

cumprimento das medidas de segurança, quem determina o que é melhor para o interno é a 

segurança pública. O vice-diretor do OPG completa: “a última palavra será a do comandante. 

Como executar PTRI sob gestão militar?” (informação verbal)50. 

A oportunidade de passar uma semana frequentando o OPG de Aversa, na Região da 

Campagna, no sul da Itália, possibilitou-me entender a estratégia de desinstitucionalização, 

instituída por todos esses normativos, desde 2008 (com o Anexo C do DPCM), para os 

Departamentos de Saúde Mental das Regiões onde se encontram os seis OPG italianos: 

Sicilia, Campagna, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia. Em resumo, foram encaminhadas 

grandes equipes para “a Superação dos OPG” (Il Superamento degli OPG), as quais deveriam 

elaborar Projetos Terapêuticos Reabilitativos Individuais para cada um dos internos, já em 

articulação com os serviços territoriais que iriam acolhê-los quando egressos, num movimento 

de convencimento das equipes dos serviços territoriais para envolverem-se no processo. Além 

dos PTRI, as equipes realizavam atividades reabilitativas nos OPG e busca ativa das suas 

famílias, articulando benefícios e outras possibilidades de moradias, nos casos de ausência da 

família ou dos vínculos familiares necessários ao processo de desinstitucionalização. Em 

Aversa, a equipe para a Superação do OPG tinha aproximadamente 130 profissionais, dentre 

os quais 25 médicos, 7 psicólogos, 13 assistentes sociais e vários técnicos de reabilitação. A 

equipe começou a atuar em 2011, quando havia quase 300 internos. Segundo o diretor da 

equipe, Raffaello Liardo, em três anos, entraram 386 pessoas e saíram 549. No final de 2014, 
	  
50 Informação obtida com o vice diretor do OPG de Aversa, Francesco Mogurno, realizada em janeiro de 2015. 
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todos os internos haviam sido encaminhados ao OPG; Não havia mais nenhum interno há 

mais de um ano no estabelecimento. Era hora de fechar as portas de entrada e abrir apenas a 

porta de saída (informação verbal)51.  

No último contato feito com o diretor, em 22 de maio, logo, depois da data oficial de 

fechamento dos OPG, ele fala sobre a situação de Aversa: 
Dal 1° aprile gli OPG sono chiusi e stiamo dimettendo tutti i ricoverati. Ad Aversa 
ne sono rimasti ad oggi circa 60 e le REMS sono ancora poco utilizzate. I magistrati 
sono ancora disorientati e non sanno come fare: stanno chiedendo sempre dove 
mandare i rei con patologia mentale. Spesso cerchiamo di convincerli a mandarli in 
semplici strutture sanitarie. Nell'ASL di Caserta abbiamo aperto solo una REMS a 
Mondragone (solo 8 posti) in attesa di aprire a settembre quella di Calvi Risorta (20 
posti). Si sta procedendo lentamente così che tutti abbiano chiaro che i malati si 
curano e non si rinchiudano52 . 
 

 

3.4 A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA NO BRASIL 

No Brasil, a discussão sobre as pessoas em medida de segurança ainda é bastante 

incipiente, embora tenha se intensificado nos últimos quatro a cinco anos. Nesse período, foi 

realizado o primeiro e único censo dos manicômios judiciários, ocorrido em 2011 e publicado 

em 2013, pelo Instituto Anis (Bioética, Gênero e Direitos Humanos), sob coordenação de 

Débora Diniz e financiamento do Ministério da Justiça. Naquele momento, havia 3.989 

homens e mulheres privados de liberdade para tratamento psiquiátrico compulsório num dos 

26 Estabelecimentos de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (ECTP) do país, sendo 23 

Hospitais Custódia e Tratamento Psiquiátrico e 3 Alas para Tratamento Psiquiátrico (ATP).  

As quase quatro mil pessoas encontradas, em 2011, nos ECTPs do país, devem ser 

somadas àquelas que cumprem a medida de segurança em prisões comuns ou manicômios 

convencionais. Em levantamento realizado pelo GLOBO53, publicado no início de 2013, o 

número de pessoas em cumprimento de medida de segurança nos presídios era de 

aproximadamente 800, mas este número pode chegar a 1,7 mil se for considerada a população 

	  
51 Informações obtida com o diretor da equipe Raffaello Liardo, em visita realizada à OPG de Aversa no mês de 
janeiro de 2015. 
52 “Estamos fechados desde o dia 1º de abril  e estamos desinternando todos os internos. Em Aversa ainda temos 
hoje cerca de 60 [pessoas internadas] e as REMS são ainda pouco utilizadas. Os magistrados estão ainda 
desorientados e não o que fazer: estão sempre perguntando para onde devem mandar os réus com transtorno 
mental. Frequentemente tentamos convencê-los a mandarem os réus  para simples estruturas sanitárias. Na 
Secretaria de Saúde Municipal [da Província] Caserta abrimos apenas uma REMS em Mondragone (apenas 8 
leitos), em espera de abrir em setembro aquela de Calvi Risorta (20 leitos). Estamos procedendo lentamente 
assim, até que todos tenham claro que os 'doentes' devem ser tratados e não enclausurados”. 
53 Segundo a matéria publicada, o levantamento foi realizado junto às secretarias de administração penitenciária, 
defensorias públicas e varas de execução penal nos estados, além de consultas a fontes nos Ministérios da Saúde 
e da Justiça. 
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que aguarda a realização de exame de insanidade mental também nos presídios comuns para a 

aplicação da medida (SASSINE, 2013). Isto sem contar com o número de pessoas que 

cumprem medida de segurança em manicômios convencionais nos Estados em que não há 

HCTP, quais sejam: Amapá, Acre, Roraima, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Tocantins – 

com a exceção do Estado de Goiás que prioriza sua execução na rede de saúde, em meio 

aberto, através do PAILI. 

Alguns resultados do censo serão comentados de modo mais detido capítulo 4. Porém, 

vale a pena antecipar seu principal resultado: “não há periculosidade inerente aos diagnósticos 

psiquiátricos. O diagnóstico psiquiátrico não é determinante para a infração penal cometida 

pelo louco” (DINIZ, 2013 p. 15). Resultado que rompe a ligação esdrúxula entre loucura e 

perigo e deve ajudar a cessar esta polêmica em torno do dispositivo “medida de segurança” – 

já que a periculosidade parece ser a razão que o blinda diante dos avanços dos ordenamentos 

jurídicos afinados aos direitos humanos –, e pode servir de estímulo para a construção de 

políticas públicas e para a reforma legislativa e penal em direção a sua desinstitucionalização. 

Diniz (2013) afirma que não “há evidências científicas na literatura internacional que 

sustentem a periculosidade de um indivíduo como uma condição vinculada à classificação 

psiquiátrica para o sofrimento mental”, o que soma à argumentação de Pitch (2003) quando se 

refere à realidade italiana onde, há pelo menos três décadas, poucos psiquiatras poderiam 

afirmar que “uma particular perturbação psíquica, qualquer que seja a forma com que foi 

diagnosticada, é por si causa de ausência de consciência e controle das próprias ações” 

(Ibidem, p. 192). A periculosidade é um conceito moral com funções evidentes de controle 

social punitivo penal sobre os indesejáveis, em sua maioria homens, negros, com baixa 

escolaridade e periférica inserção no mundo do trabalho, como indica o Censo. Sem qualquer 

cientificidade, este dispositivo de poder definitivamente serve para operar o corte racista entre 

os que devem morrer e os que merecem viver. 

Em 2012, o Correio Brasiliense lança uma matéria especial sobre os manicômios 

judiciários, a partir do censo recém-publicado. Constrói modos interessantes para dar 

visibilidade aos seus principais resultados apresentando “o retrato de um sistema falido. 

Doentes mentais que cometeram crimes, em vez de serem tratados nos hospitais de custódia, 

estão sujeitos a passar o resto da vida lá” (CORREIO, 2012, p. 02). O quadro abaixo traz a 

crítica à perpetuidade da medida de segurança e total abandono das pessoas nos ECTPs, através 

dos dados das 10 pessoas há mais tempo internadas, ao lado do tempo máximo da pena cominada 

para cada delito: 
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          Quadro 1: Tempo máximo da pena cominada em comparação ao tempo de internação 

Crime Data da 
Sentença 

Tempo 
Internado Pena máxima 

Tentativa de furto 10/10/1979 32 anos 2 anos e 8 meses 

Homicídio culposo 30/05/1979 31 anos 3 anos 

Lesão corporal 10/01/1985 26 anos 1 ano 

Lesão corporal 03/09/1985 25 anos 1 ano 

Incêndio culposo 27/01/1986 25 anos 2 anos 

Lesão corporal 27/05/1988 25 anos 1 ano 

Homicídio culposo 13/06/1986 22 anos 3 anos 

Tentativa de estupro e 
violação de domicílio 

21/02/1983 28 anos 6 anos e 11 meses 

Fonte: Correio Brasiliense, 2012. 

 

Segundo Barros-Brisset (2010a), no final da década de 1990, iniciou-se uma intensa 

mobilização política e social em torno das violações dos direitos humanos desta população, 

mobilização que resultou na campanha do Conselho Nacional de Psicologia/CFP, em 1999: 

“Manicômio Judiciário... o pior do pior...”. No lançamento da campanha, ocorrido em 

Maceió, no VI Encontro Nacional da Luta Antimanicomial, o então presidente do CFP 

apresentou um relatório detalhado das acerca desse cenário, disparando as questões que 

deveriam começar a figurar como problema político não mais invisibilizado como antes. No 

mesmo evento, Fernanda Ottoni Barros-Brisset apresenta o levantamento que realizou acerca 

situação jurídica, clínica e social de 15 casos que haviam recebido a medida de segurança na 

comarca de Belo Horizonte, pesquisa que resultará na estruturação do Programa de Atenção 

Integral ao Paciente Judiciário/PAI-PJ, de Minas Gerais, sob sua coordenação. 

A partir daí, em direção a uma reorientação dos Hospitais de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico, são lançadas propostas de mudanças na última década na III Conferência 

Nacional de Saúde Mental, em 2001, no I Seminário de Reorientação dos Hospitais de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico, realizado em Brasília, em 2002; bem como no I Simpósio 

Internacional sobre Manicômios Judiciários e Saúde Mental, ocorrido em São Paulo, em 

2009. Segundo relatório do I Seminário de Reorientação (BRASIL, 2002, p. 15), era 

necessário ajustar os HCTP aos princípios do SUS, “no sentido da humanização, da 

desospitalização e desinstitucionalização, evoluindo para o regime aberto, conforme a lei 

10.216”.  
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Como exemplos efetivos da reorientação do modelo de atenção, mas que nasceram por 

iniciativas pontuais e até anteriores aos eventos citados, temos o Programa de Atenção 

Integral ao Paciente Judiciário, de Minas Gerais (PAI-PJ) e Programa de Atenção Integral ao 

Louco Infrator, de Goiás (PAILI) e a experiência do Programa de desinstitucionalização dos 

HCTPs do Rio de Janeiro.  

O PAI-PJ nasce em 2001, em Belo Horizonte, vinculado ao Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais/TJE-MG e assume a função de realizar acompanhamento integral das pessoas 

com transtorno mental, submetidas ao cumprimento de pena de prisão ou à medida de 

segurança, de modo intersetorial, por meio da parceria do Tribunal de Justiça com o 

Executivo e comunidade com fins de garantir o acesso a políticas públicas de saúde e 

assistência social, dependendo das necessidades de cada caso. Até 2010, o Programa havia 

atendido mais de 700 casos, dos quais apenas uma pequena parcela foi submetida à sanção 

penal em manicômio judiciário e a maioria a cumpriu na modalidade de tratamento 

ambulatorial (BARROS-BRISSET, 2010a). Dos dados referentes ao funcionamento do PAI-

PJ, vale destacar que, em 10 anos, o índice de reincidência do total de pessoas acompanhadas 

pelo Programa foi de 2%, sempre relativos a delitos de baixo potencial ofensivo (crimes 

contra o patrimônio). Embora a grande maioria estivesse sendo acompanhada em meio aberto, 

na rede pública de saúde, não houve registro de reincidência de crimes considerados 

hediondos, o que afasta de vez o fantasma da periculosidade do louco. O programa defende 

que, em lugar da presunção de periculosidade, a atuação junto a essa população deva se dar a 

partir da presunção da sociabilidade: 
A ação do PAI-PJ visa a alcançar, no constrangimento do encontro entre os diversos 
atores e instituições, a efetividade na garantia dos direitos, na redução da violência e 
na acessibilidade ao projeto de saúde singularizado” (BARROS-BRISSET, 2010a, p. 
123). 

 

Em 2006, inspirado e apoiado pelo PAI-PJ, surge o Programa de Atenção Integral ao 

Louco Infrator (PAI-LI), na cidade de Goiânia, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de 

Goiás, “visando à implementação da reforma psiquiátrica nesse campo historicamente 

caracterizado pela violação de direitos humanos fundamentais” (SILVA, H., 2010, p. 113). O 

PAILI realiza o acompanhamento dos pacientes judiciários exclusivamente pela rede de saúde 

pública e clínicas psiquiátricas conveniadas ao SUS. Em ambos os Estados, a partir da 

implantação dos Programas, a medida de segurança deixa de ser apenas do âmbito da 

Segurança Pública e passa a ser primordialmente de responsabilidade da Saúde Pública.  
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A experiência de Desinstitucionalização dos HCTPs do Rio de Janeiro se deu através 

do “Programa de reinserção social dos pacientes internados nos hospitais de custódia e 

tratamento psiquiátrico do Rio de Janeiro”, da Superintendência de Saúde da Secretaria de 

Estado de Administração Penitenciária. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 

Heitor Carrilho, primeiro manicômio judiciário do Brasil, sofre intervenção de equipes de 

desinstitucionalização desde o início da década de 2000 e conseguiu desinstitucionalizar boa 

centena pessoas que se encontravam ali esquecidas, começando pela extinção da medida de 

segurança em termos jurídicos e, depois, partindo para estratégias de articulação e inserção do 

egresso em redes de cuidado e assistência em seus municípios de origem, já que boa parte era 

do interior do Estado. As equipes fizeram um forte trabalho de convencimento das famílias ou 

pessoas da comunidade de referência dos egressos para recebê-los e/ou oferecer-lhes moradia, 

já que, no estado, não havia Serviços Residenciais Terapêuticos suficientes para atender o 

número de egressos dos três HCTPs. Hoje restam, aproximadamente, 70 pessoas em suas 

dependências, devido à ausência de referência familiar e outras dificuldades relacionadas ao 

baixo grau de autonomia e/ou falta de outros recursos que lhes permitam ser 

desinstitucionalizados.  

Os Programas de Atenção Integral dos Estados de Minas Gerais e Goiás e o Programa 

de Reinserção, do Rio de Janeiro parecem nos indicar caminhos que não apenas se esquivam 

do poder soberano, mas fissuram e abrem brechas no “dispositivo medida de segurança” e no 

dispositivo jurídico penal como um todo, já que realizam, caso-a-caso, a escuta das 

subjetividades. Superando o princípio totalizador do ordenamento jurídico do inimigo – que 

antecipa a exclusão como única fórmula de tratamento dos perigosos –, buscam compor laços 

de sociabilidade e restituição de direitos, muitas vezes antes nunca garantidos, com vistas a 

possibilitar à pessoa uma existência para além da vida vivente, que lhe considere como 

sujeitos de direitos, algo que o sistema prisional está longe de fazer. 

Apesar do PAILI ser um Programa executado pela Saúde e das recém-lançadas 

portarias do Ministério da Saúde, sobre as quais falaremos a diante, a justiça é quem tem 

protagonizado no cenário das medidas de segurança em direção a sua desinstitucionalização. 

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária/CNPCP, o Conselho Nacional de 

Justiça/CNJ e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão/PFDC do Ministério Público 

Federal/MPF, na última década, lançaram vários documentos, entre resoluções e 

recomendações, com encaminhamentos que vão todos em direção ao fim dos manicômios 

judiciários. 
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Desde 2004, o CNPCP lançou pelo menos quatro resoluções com diretrizes 

antimanicomiais para a execução da medida de segurança. A primeira delas, Resolução n.. 04 

de 2004, recomenda aos estados e municípios-sede de HCTP a adesão ao Programa de Volta 

para Casa. A seguir, a resolução de n. 05 de 2004 cria diretrizes para o cumprimento das 

Medidas de Segurança, adequando-as à lei n. 10.216/01. Em 2010, lança a resolução n. 04, a 

qual cria Diretrizes Nacionais de Atenção aos Pacientes Judiciários e Execução da Medida de 

Segurança, recomendando a adoção da política antimanicomial; e, por fim, em 2014, a 

resolução de n. 02 veda o envio de recurso público do Ministério da Justiça para a construção, 

reforma, ampliação e aquisição de equipamentos para os HCTPs. A resolução de 2010 do 

CNPCP, por exemplo, é explícita ao exigir que o “tratamento e cuidado em saúde mental [...] 

deve acontecer de modo antimanicomial, em serviços substitutivos em meio aberto”, cabendo 

ao poder executivo juntamente com o poder judiciário instituir o processo de substituição 

definitiva do modelo manicomial no prazo de 10 anos, isto é, até 2020. 

O CNJ também sugere mudanças e adequações através da recomendação n. 35, de 

2011, que “dispõe sobre as diretrizes a serem adotadas em atenção aos pacientes judiciários e 

a execução da medida de segurança” e da resolução n. 113 de 2010, a qual estabelece que, 

sempre que possível, apliquem-se medidas antimanicomiais, conforme determina a lei n. 

10.216/01. E o Ministério Público Federal, através da Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão (PFDC), publica, em 2011, o “Parecer sobre medidas de segurança e Hospitais de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico sob a perspectiva da Lei 10.216/01”, recomendando, 

dentre outras coisas: revisão da Lei de Execuções Penais/LEP e da legislação penal e 

processual penal, no que concerne à medida de segurança, para adequá-las à lei n. 

10.216/2001; interpretação da legislação penal à luz da mesma lei n., enquanto a reformulação 

não for concluída; extinção dos HCTPs e a não construção de instituições similares que os 

substituam; reversão do orçamento destinado à manutenção dos HCTPs para a construção de 

CAPS e expansão da rede de atenção psicossocial e suporte financeiro – BPC, PVC, 

cooperativas, dentre outros, aos egressos dessas instituições; que os exames periciais passem a 

ser realizados por equipe psicossocial até a completa extinção dos HCTPs. Infelizmente, não 

sendo estes órgãos deliberativos, suas recomendações acabam tendo significado simbólico, 

muito importantes, mas sem efeitos de mudanças concretas e contemporâneas as mesmas. É 

claro que são parte de uma construção lenta e gradual de uma nova maneira de pensar a 

loucura em conflito com a lei, processo que deve ir se apoiando em diversos instrumentos, 

como os documentos que produzem. 
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O Supremo Tribunal Federal/STF e o Superior Tribunal de Justiça/STJ, por sua vez, 

atuaram, na última década, na delimitação do tempo para cumprimento da medida de 

segurança por meio de diversos acórdãos e uma recente súmula. Alguns determinam 30 anos 

como tempo máximo para o cumprimento da medida de segurança, como prevê a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, a exemplo da decisão do STJ no Habeas Corpus 

208336/SP (BRASIL, 2012) e da decisão do STF HC 98.360 (BRASIL, 2009a). Porém, há 

também decisões que delimitam o tempo da medida de segurança ao da pena em concreto 

para semi-imputáveis, já que o juiz deve primeiramente estabelecer o tempo da pena para 

depois substituir pela medida de segurança, a exemplo da decisão do STJ no HC 31.138/SP 

(BRASIL, 2006a). E para o inimputável, como não há fixação de pena concreta, toma-se por 

base o tempo máximo da pena in abstrato (ou seja, aquela definida na lei penal). É o que 

havia, por exemplo, na decisão do STJ no Recurso Especial 958.332/DF (BRASIL, 2010a) e 

que em maio de 2015 foi aprovada pelo STJ como Súmula 527, a qual orienta os juízes que: 

“O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena 

abstratamente cominada ao delito praticado”. 

Considerando que os direitos estabelecidos pela lei n. 10.216/2001 não alcançaram as 

pessoas com transtorno mental que entram em conflito com a lei, e o aparente baixo impacto 

das resoluções e recomendações do CNPCP e do CNJ sobre o judiciário e o executivo, no 

âmbito da execução das medidas de segurança, é importante fazer referência à Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência/CDPD (BRASIL, 2007), que teve como 

propósito definir e estabelecer obrigações e compromissos aos Estados signatários para a 

garantia, promoção e proteção do “exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua 

dignidade inerente” (Art. 1º), “sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua 

deficiência” (Art. 4º). 

A Convenção determinou que os países signatários tomem as medidas necessárias para 

que as pessoas com “desabilidade” 54 conquistem e conservem o máximo de autonomia e 

	  
54 Segundo o texto da Convenção, traduzido para o português, “pessoas com deficiência” são aquelas que tem 
qualquer impedimento por um longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e que, devido a 
diversas barreiras presentes nos meios onde buscam se relacionar com as demais pessoas, terminam por ser 
impedidas de participar plena e efetivamente na sociedade em igualdade de condições com as mesmas. Porém, 
no texto original da Convenção, ao invés de “pessoas com deficiência”, o texto traz a noção de pessoas com 
“disability” (desabilidade), que parece abranger muito mais pessoas em situação de desvantagem para o 
exercício da cidadania, pois resultariam da interação entre “impairment” (prejuízo, dano, dificuldade, traduzido 
também como deficiência, nos âmbitos físico, mental, intelectual ou sensorial) e as barreiras físicas/ambientais 
ou atitudinais/comportamentais (a exemplo dos preconceitos) que lhes impedem a participação plena na 
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plena capacidade física, mental, social e profissional, bem com participação em todos os 

aspectos da vida. Assim, estabeleceu, por exemplo, o direito à integridade física e mental (art. 

17); direito de viver em comunidade e de modo independente, com acesso a serviços 

comunitários de apoio, inclusive em domicílio (art. 19); programas de habilitação e 

reabilitação nas áreas de saúde, emprego, educação e serviços sociais (art. 26); participação na 

vida política e pública (art. 29) etc. Nesse sentido, em seu art. 4, enumera as obrigações dos 

Estados Partes e determina que, para cumpri-los, os mesmos “devem adotar todas as medidas 

necessárias, inclusive medidas legislativas para modificar ou revogar leis, regulamentos, 

costumes e práticas vigentes de modo a garantir proteção e promoção dos direitos humanos 

das pessoas com deficiência”. Os Estados signatários, ainda, são proibidos de participar de 

qualquer ato ou prática incompatível com a Convenção e devem assegurar que autoridades 

públicas e instituições atuem em conformidade com a mesma.  

Os ECTPs (Estabelecimentos de Custódia e Tratamento Psiquiátricos) são o extremo 

da inconformidade com a Convenção. A internação de “pessoas com desabilidade” nesses 

espaços asilares devido à clara “discriminação por motivo de deficiência” deveria ter 

mobilizado esforços desde 2008, quando o Brasil ratificou a Convenção. Mesmo que se possa 

defender que, internamente, a adoção da noção de deficiência retira do rol pessoas com 

transtornos mentais que aí não se encaixam (Ver nota de rodapé n. 53), o número de pessoas 

com diagnóstico de retardo mental, tanto no censo nacional, como no perfil traçado nesta 

pesquisa, ocupa o segundo maior público de internos em manicômios judiciários – 16% e 

18%, respectivamente, sendo que 1/4 dos delitos cometidos por pessoas com retardo mental 

do HCTP do Pará foram crimes contra o patrimônio (furto e roubo). O item b do Art. 14, que 

versa sobre a Liberdade e Segurança da pessoa, preconiza que as “pessoas com desabilidade” 

“não sejam privadas ilegal ou arbitrariamente de sua liberdade e (...) que a existência de 

deficiência não justifique a privação de liberdade” (BRASIL, 2007, p. 39). Na versão 

comentada, diz-se ainda que “ninguém deve ser ‘preso’ pelo Estado, por instituições de e para 

pessoas com deficiência ou mesmo pela família, só por ter uma deficiência” (BRASIL, 2008, 

p. 69).  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
sociedade e em igualdade de condições. Numa simples equação, teríamos desabilidade = 
dano/prejuízo/deficiência + barreiras físicas ou atitudinais. Portanto, neste trabalho, toda vez que a Convenção 
falar de deficiência, usaremos a noção de “desabilidade”, baseados no texto original, devido acreditarmos que a 
tradução de disability como deficiência pode acabar colocando alguns diagnósticos de transtorno mental fora das 
garantias de direito estabelecidos pela Convenção, a exemplo da pessoa com diagnóstico de esquizofrenia ou 
transtorno mental em decorrência do uso de múltiplas drogas. Estas não seriam consideradas pessoas com 
deficiência, mas com desabilidade se expressarem dificuldades ou falta de habilidade social que, somadas aos 
preconceitos que devem sofrer, as colocam em situação de desvantagem para o exercício pleno da sua cidadania. 
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No entanto, a CDPD pode vir a se somar aos instrumentos de desinstitucionalização da 

Reforma Psiquiátrica no tocante à população com transtorno mental em conflito com a lei, 

especialmente, em virtude do seu artigo 12, que versa sobre a capacidade jurídica das 

“pessoas com desabilidade”, quando estabelece seu reconhecimento igual perante a lei e 

determina que os Estados devem oferecer a elas o apoio necessário para o exercício de sua 

capacidade legal. A CDPD tem status constitucional, ou seja, é uma norma que na hierarquia 

das leis (Art. 60 da CF) é superior à qualquer lei infraconstitucional, a exemplo do Código 

Penal, Lei de Execução Penal, Código Civil etc. Por essa razão, deverá vir a forçar uma 

reforma legislativa concernente à abolição da figura jurídica da inimputabilidade que, se já era 

incoerente com os princípios da Reforma Psiquiátrica, torna-se definitivamente incompatível 

com o Estado de Direito, segundo os propósitos da Convenção. Voltaremos a essa discussão 

no capítulo 6, quando problematizaremos especificamente a responsabilização do “louco 

infrator”. 

Uma outra questão importante a ser mencionada relativa à Convenção diz respeito à 

avaliação das “desabilidades” a partir da Classificação Internacional de Funcionalidades, 

Incapacidade e Saúde (CIFIS), lançada pela OMS em 2001. Segundo esse instrumento de 

classificação, as desabilidades, também traduzidas como incapacidades, encontram-se na 

intersecção entre o organismo biológico e as estruturas e práticas sociais. Para Imrie (apud 

MÂNGIA, MURAMOTO; LANCMAN, 2008, p. 125), seria um “fenômeno relacional por 

meio do qual as limitações funcionais de um déficit ou deficiência podem tornar-se 

incapacitantes devido a relações sociais mais amplas e atitudes”. 

As desabilidades são entendidas como construção social que extrapolam o modelo 

biomédico, pois incluem – além dos impedimentos, prejuízos ou deficiência de longo termo – 

as barreiras ambientais ou atitudinais que impedem o exercício dos direitos e, no caso das 

pessoas com transtorno mental, dificultam-lhes o processo reabilitativo. Assim, entendendo 

que aos diagnósticos de pessoas em sofrimento psíquico, muitas vezes, somam-se os 

estigmas, dificuldades de acesso a serviços e a outros direitos, falta de habilidades sociais e 

outras barreiras, podemos considerar as pessoas com transtorno mental como “pessoas com 

desabilidade”, já que, muitas vezes, o que as limita no exercício pleno dos seus direitos é o 

meio em que se encontram e não o transtorno com o qual são diagnosticadas. Segundo 

Mângia, Muramoto e Lancman (2008, p. 125), “a incapacidade ou desabilidade, nessa 

perspectiva, é imposta ao sujeito por meio de barreiras objetivas, sociais e físicas. É a 

sociedade que desabilita o sujeito e sendo assim, é ela que deve remover barreiras e modificar 
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seus padrões normativos”. Diante da noção de desabilidade e a CIFIS, como instrumento de 

classificação que a considera sempre em relação ao contexto em que se encontra, a 

Classificação Internacional de Doenças (CID) deve deixar de reinar na avaliação das pessoas 

com transtorno mental. É o que deve ocorrer por exemplo, nas perícias médicas para obtenção 

de benefícios sociais, os quais devem viabilizar uma vida em liberdade com um mínimo poder 

de contratualidade. É, portanto, um instrumento de desinstitucionalização que deve ser 

conhecido e amplamente difundido. 

Após uma década destes acontecimentos/documentos, predominantemente oriundos da 

esfera da justiça, o Ministério da Saúde, através da sua então Coordenação Técnica de Saúde 

no Sistema Prisional55, lança duas portarias que, finalmente, colocam em pauta a 

desinstitucionalização das pessoas com transtorno mental encarceradas. A portaria 

interministerial – Ministério da Justiça e Ministério da Saúde – n. 01, de janeiro de 2014, 

institui a Política Nacional de Saúde no Sistema Prisional/PNAISP, que deve revogar a 

portaria n. 1777/2003, que dispunha sobre o Plano Nacional de Saúde no Sistema Prisional, 

para implantar a Política de Atenção Integral à Saúde das pessoas privadas de liberdade no 

Sistema prisional, no âmbito do SUS. A portaria prevê, ainda, a constituição de um grupo 

condutor que deverá elaborar estratégia estadual para a atenção à pessoa com transtorno 

mental em conflito com a lei, melhor discriminado na portaria n. 94/2014, especificamente 

relacionada a essa população. 

A portaria n. 94/2014 institui o Serviço de Avaliação e Acompanhamento das Medidas 

Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei, vinculada à 

PNAISP, no âmbito do SUS. A Equipe (EAP) vinculada ao Serviço, deverá ser composta de 

no mínimo 5 profissionais – um enfermeiro, um médico psiquiatra ou médico com 

experiência em Saúde Mental, um psicólogo, uma assistente social e um profissional com 

formação em ciências humanas, sociais ou da saúde – e, dentre suas atribuições, a deverá: 

a. Realizar avaliações biopsicossociais e apresentar proposições fundamentadas, 

principalmente, na Lei 10.216 de 2001, orientando as medidas a serem implementadas 

segundo um Projeto Terapêutico Singular (PTS); 

b. Identificar programas e serviços do SUS e do SUAS e de direitos de cidadania, 

contribuindo para a ampliação do acesso aos mesmos, necessários a garantia da 

efetividade do PTS; 

c. Estabelecer dispositivos de gestão que viabilizem acesso e corresponsabilização 
	  
55 A coordenação de saúde no sistema prisional foi incorporada ao Departamento de Atenção Básica/DAB. 



146 
	  

pelos cuidados da pessoa com transtorno mental em conflito com a Lei; 

d. Atuar 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. 

 

Em nossa avaliação, a portaria n. 94 seria um verdadeiro instrumento de 

desinstitucionalização das pessoas em medida de segurança, não fossem algumas questões 

problemáticas, a começar pela total desarticulação com a Área Técnica de Saúde Mental, do 

Ministério da Saúde, que, aparentemente indiferente a esse processo, não expressa qualquer 

interesse na desinstitucionalização dessa população. É tanto que na portaria que institui o 

Programa de Desinstitucionalização, no final de 2014, sobre a qual falamos adiante, não há 

qualquer menção aos HCTPs, embora a portaria n. 3090/2011 (BRASIL, 2011b), que dispõe 

sobre as Residências Terapêuticas, prevejam vagas à população egressa de ECTP. Sabemos 

da autonomia dos entes federativos em decidir pelas políticas cabíveis a sua realidade de 

acordo com as suas necessidades, mas, ao mesmo tempo, sabemos que as diretrizes que 

partem do governo federal podem ter forte incidência sobre os Estados e municípios na 

recomendação para a implantação de políticas/programas e acompanhamento das mesmas 

quando implantadas. A não assunção de responsabilidade, pela Área Técnica de Saúde 

Mental, frente à população com transtorno mental que entra em conflito com a lei torna as 

coordenações estaduais e municipais de saúde mental menos sensíveis à causa ou tão 

indiferentes quanto ela própria. A ausência de apoio das mesmas dificulta o trabalho da EAP, 

que precisa atuar articulando os serviços locais para garantir a efetivação do PTS de cada 

egresso – ou interno em processo de desinternação condicional – e precisa ter legitimidade do 

governo local para tratar com (e envolver) seus servidores no processo de acompanhamento 

integral dos mesmos.  

Uma outra questão da EAP a problematizar seria o tamanho da equipe e o valor de 

financiamento das ações (previsto na portaria n. 95/2014) – sem contar com a lei de 

responsabilidade fiscal, que muitas vezes, devido ao teto de contratos de pessoas físicas, 

impede contratação direta e exige terceirização através de Organizações da Sociedade Civil 

(OS e OSCIP), Organizações Não Governamentais (ONGs) etc. Embora a portaria n. 94 

descreva a equipe como mínima, o que prevê possibilidade de contratação de quantos mais 

forem preciso, o estabelecimento do número mínimo acaba por conformar a equipe, 

simplesmente para garantir a implantação do serviço e a chegada do recurso correspondente; e 
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a quantidade de trabalho previsto na portaria é demasiada, ainda mais se considerarmos o 

tamanho dos Estado ou o número de estabelecimentos penais de cada Estado, já que o 

trabalho da EAP inclui a identificação de pessoas com transtorno mental em todo o sistema 

carcerário. O valor de financiamento federal (66 mil reais/mês) é, do mesmo modo, irrisório, 

o que poderia pressionar os governos locais a darem uma contrapartida maior, não fosse o 

grande desinteresse dos mesmos em atuarem junto aos “últimos dos últimos”. 

Por sua vez, a Portaria n. 2.840, que institui o Programa de Desinstitucionalização 

como parte das estratégias de desinstitucionalização da Rede de Atenção Psicossocial/RAPS, 

no âmbito do SUS, foi instituída em dezembro de 2014, após pelo menos dois anos de 

discussão, pela Área Técnica de Saúde Mental e, como já dissemos, não considera o processo 

de desinstitucionalização dos HCTPs. A portaria parece abrir uma nova frente de batalha na 

Reforma Psiquiátrica brasileira quando se propõe a criar estratégias para o fechamento 

definitivo dos Hospitais Psiquiátricos, mas ainda não há informações públicas de como este 

processo deverá se dar. De todo modo, as estratégias deverão se fortalecer para que seja 

possível realizar a desinstitucionalização, e não desospitalização, da população de quase 20 

mil pessoas internadas nos Hospitais Psiquiátricos, em sua maioria privados, embora a não 

previsão de desinstitucionalização dos HCTPs, na portaria, aponte para uma possibilidade de 

transinstitucionalização, como problematizamos a seguir. 

 

 

3.4.1 Impasses e desafios à Reforma Psiquiátrica no Estado do Pará 

Como vimos, a manutenção dos manicômios não permite a criação de novas respostas 

às questões consideradas mais complexas, o que alimenta a lógica do “revolving door” (porta 

giratória) – aqui não no sentido proposto por Foucault (2001) (Ver p. 75) – e a própria 

cronicidade desse sistema. O “revolving door” quer dizer que, mesmo que se busque reduzir o 

número de internações e aumentar as altas, há proporcionalmente o aumento das recidivas 

pelo abandono dos casos mais difíceis, que acabam sofrendo um processo de 

transinstitucionalização, isto é, a passagem de uma instituição fechada a outra (do manicômio 

para casa de repouso, comunidades terapêuticas, asilos para idosos, manicômios apelidados de 

Unidades de Reabilitação Psicossocial56; ou dos abrigos da assistência social aos centros de 

	  
56 No Pará, há um espaço manicomial cinicamente chamado deste modo, onde foram depositados os doentes 
crônicos do antigo manicômio, fechado após incêncio em 1989, e mais atualmente os egressos do HCTP, sobre o 
qual falamos adiante. 
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internação, para a prisão etc.). Rotelli, Leonardis e Mauri (1990, p. 21) falam que quando a 

desinstitucionalização é praticada como desinternação, desospitalização ou 

transinstitucionalização, os efeitos de abandono são evidentes e, o que é pior, são usados 

contra a Reforma Psiquiátrica: como justificativa para argumentar a favor da necessidade de 

mais manicômios. Segundo De Leornadis (1998) a periculosidade deve ser entendida como 

um resíduo institucional que não pode ser identificado ou atribuído como próprio de 

determinados grupos sociais, mas efeito das instituições que buscam reduzir as existências e 

seus sofrimentos a soluções institucionais previamente definidas, codificadas e, portanto, 

fragmentárias e seletivas. Quando não há uma compreensão do que seja o processo de 

desinstitucionalização, é a periculosidade das instituições que gerará novas formas de 

segregação em circuitos de internação, com efeitos de cronificação e/ou abandono. 

Pergunto: o investimento político na direção do fechamento dos Hospitais Psiquiátricos, 

sem o devido cuidado com as estruturas análogas ao manicômio convencional, não 

provocariam quase que automaticamente um processo de desospitalização ou 

transinstitucionalização? Na Itália, apesar do exemplar modelo triestino, na Região da Emilia 

Romagna, os Hospitais Psiquiátricos fecharam por força da lei e o resultado foi a  manutenção 

da institucionalização de boa parte da população  em outras instituições fechadas. O Reino 

Unido passou de 900 para 6 mil leitos nos últimos anos e gasta 165 mil libras por ano para 

manter uma pessoa institucionalizada: os esforços para o fechamento dos Hospitais 

Psiquiátricos que abrigavam provocaram, em poucos anos, o transbordamento dos HCTPs57. 

Ainda segundo a mesma pesquisa mencionada por Mezzina, realizada sobre processo de 

reinstitucionalização: em seis países europeus a diminuição de leitos psiquiátricos foi 

compensada por leitos em estruturas judiciárias, já que, no cruzamento do cárcere e das 

estruturas psiquiátricas de internação – com suas funções de controle social punitivo da 

miséria –, a não superação da noção de periculosidade faz convergir excessos de 

hipercarcerização e psiquiatrização dos problemas sociais. Ele completa, afirmando que: 
A Itália é o único país do mundo que tem o tratamento obrigatório pautado de fato 
na necessidade de cuidado/tratamento da pessoa e não em noções de risco e perigo 
que justifiquem intervenções de contenção e controle que possam requisitar 
intervenção jurídica. E o TSO (Tratamento Sanitário Obrigatório) não dura mais que 
uma semana. 
 

	  
57 Notas da fala do Seminario “La disciplina e la situazione dei manicomi giudiziari in Europa” proferida por 
Roberto Mezzina, no curso L’ospedale psichiatrico giudiziario. Fondamenti storici, giuridici, culturali. Saperi, 
indirizzi, organizzazioni per il suo superamento, em 19 de dezembro de 2014, na cidade de Salerno. 
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Retomando Picth (2003), o fechamento dos Hospitais Psiquiátricos (em cidades com 

rede territorial substitutiva forte) da Itália é o que evita que se crie um “núcleo duro” com um 

circuito de seleção e de reenvio dos casos para os quais não se consegue encontrar outras 

respostas, exatamente pela resposta pronta de apartação das pessoas, em situações mais 

complicadas, em instituição separada. A inexistência dessa instância dura, tornaria ainda mais 

complicada a relação da psiquiatria com o sistema de justiça penal, o que consideraríamos 

positivo para o equacionamento do problema se passasse a ocorrer de modo distinto dos já 

fracassados: “a área cinza entre a perturbação social e psiquiátrica, que era de competência do 

manicômio, se torna objeto de redefinição e conflitos institucionais, como também políticos e 

sociais” (Ibidem, p. 194). 

Em Belém/PA, a Lei Municipal de Saúde Mental (n. 7892/1998) para a reorientação 

do modelo de atenção às pessoas com transtornos mentais surgiu no final da década de 1990, 

junto com o Movimento da Luta Antimanicomial, núcleo Pará. Nesse período, foram 

inaugurados, pela prefeitura, quatro Centros de Atenção Psicossocial/CAPS (1 CAPS ad III, 1 

CAPS III, 1 CAPS I, 1 CAPS i). Em meados da década de 2000, a estes se somam mais 5 

serviços (CAPS ad III, 3 CAPS III, 1 CAPS II), desta vez implantados pelo governo do 

Estado, permanecendo até hoje sob o mesmo nível de gestão. Na Rede de Atenção 

Psicossocial do território paraense, há apenas dois Serviços Residenciais Terapêuticos, ambos 

localizados em Belém. O primeiro foi inaugurado em 2010, o segundo em 2015. Há uma 

Unidade de Acolhimento Adulto, um Consultório na Rua, nenhum Centro de Convivência. 

Apenas em 2014, a prefeitura de Belém implantou Núcleos de Apoio à Saúde da Família, 

embora tenham sido regulamentadas em 2008 para formação das Equipes de Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), os quais permitiriam maior articulação entre saúde mental e atenção 

básica, mobilidade que, até então, era bastante frágil, para não dizer inexistente. Em 2012, no 

Estado do Pará, havia 60 CAPS implantados e 11 aguardando habilitação, para os seus 143 

municípios. 

Até duas décadas atrás, nossa história não diferia tanto do que ocorria no resto do país. 

Na mesma lógica de exclusão social da loucura, o Hospital dos Alienados foi criado em 1892, 

o qual passou a ser chamado Hospício dos Alienados Juliano Moreira, em 1937. No século 

XIX, até a data da inauguração do Hospital, o Código de Postura do município de Belém 

estabelecia “[p]rovidências sobre loucos, bêbados e feras em jaula (GRAM-PARÁ apud 

FUCKNER, 2009, p. 79) e destinava os perturbadores da ordem às prisões, já que 

considerados de alta periculosidade. A partir de 1865, passam a ser enviados a uma das duas 
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enfermarias que funcionavam como casas de assistência e caridade, dentro do Hospital Geral 

Santa Casa de Misericórdia. Em 1873, fica pronto um espaço exclusivamente destinado aos 

alienados, local que cinco anos depois, com um surto epidêmico de varíola, passa a abrigar os 

variolosos, sob administração da Santa Casa. Devido à pequena quantidade de vagas, apenas 

30, logo vai se exigir outro espaço que possa, além de abrigar maior número de alienados, 

passar da caridade a espaço de formação científica e aplicação do saber médico dos alienistas, 

quando, então, surge o Hospital de Alienados. 

Com o incêndio no Hospital Juliano Moreira, ocorrido em 1982, o espaço foi 

parcialmente desativado em 1984, deixando apenas um pavilhão e um anexo em 

funcionamento, até o seu total fechamento em 1989. Embora o anexo tenha mantido 30 leitos 

para internação breve, atendimentos ambulatoriais e de urgência e emergência, o fechamento 

do Hospital causou forte impacto na população, já que não havia outras estruturas de 

atendimento ambulatoriais ou com leitos para internação, levando muitos ex-pacientes às ruas. 

As pressões da comunidade e da mídia sobre o governo o fez tomar providências: inaugurou, 

em 1989, a Unidade Psiquiátrica do Hospital das Clínicas Gaspar Viana, tornando-se 

“Unidade de Referência Psiquiátrica, dotada de ambulatórios, de atendimento de urgência e 

emergência e de trinta leitos para internação breve” (BRAGA, 2009, p. 52). O “HC”, embora 

com internações que deveriam ser breves, permanece existindo, até hoje, como um “núcleo 

duro” com o circuito de seleção e reenvio dos casos difíceis, sobre o qual sempre ouvimos dos 

usuários dos serviços substitutivos, que já estiveram internados lá, queixas de violência e 

graves violações de direitos.  

No mesmo ano do incêndio do Hospital Juliano Moreira, foi inaugurado o Centro 

Integrado de Assistência Social do Pará/CIASPA, projeto criado dez anos antes “com o 

objetivo de atrair mais uma vez a ortodoxa psiquiatria paraense” (MOTA, 2012, p. 67) para 

atender aos pacientes crônicos do Juliano Moreira e que, depois, passou a abrigar os 

remanescentes do asilo Dom Macedo Costa. Segundo Bezerra e Machado (apud GUERRA, 

2004, p. 86), o CIASPA foi “planejado e patrocinado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) na França, sob o modelo idealizado por Paul Sivadon nas trilhas do clássico da 

psicodinâmica Henry Ey”. Localizada inicialmente em Benevides, foi, posteriormente, 

transferida para Ananindeua (municípios da Região Metropolitana de Belém), onde 

permanece ainda hoje numa pequena rua sem saída, na qual também estão localizadas outras 

instituições totais (unidades de internação para adolescente em conflito com a lei). 

Ironicamente chamada de Unidade de Reabilitação Psicossocial (URPS), mantinha, até o 
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término desta pesquisa, aproximadamente 25 pessoas institucionalizadas, em sua maioria 

idosas, com tendência a aumentar o número, considerando o novo público de egressos do 

HCTP transinstitucionalizados. 

A história do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do Pará tem 

particularidades: colocado em funcionamento em 2007, foi o último HCTP do Brasil, após a 

Lei da Reforma Psiquiátrica. Na ausência de equipamentos de desinstitucionalização no Pará 

para atender aos seus egressos, assistimos grave processo de transinstitucionalização em 2014, 

quando a presença do CNJ em Belém forçou uma medida articulada entre SUSIPE e SESPA 

para a retirada imediata de seis pessoas do HCTP – já com desinternação condicional 

determinada pelos juízes da 1ª e 2ª VEP, há alguns meses, chegando há um ano – dos quais 

quatro foram transferidos a dois CAPS III de Belém58, os outros dois foram encaminhados à, 

até então, única Residência Terapêutica do Estado59. Passado um mês, três delas foram 

transferidas ao antigo CIASPA, onde permaneceram até a conclusão desta pesquisa. Este 

acontecimento só afirma o corte racista e absolutista que guia as práticas de governo do 

Estado do Pará diante da população egressa do HCTP, população secularmente alijada de 

direitos, e o posiciona como avesso aos princípios constitucionais e aos pressupostos Estado 

Democrático de Direito. Este é o perfeito exemplo do perigo das instituições que apenas 

respondem ao poder e nunca às pessoas para manterem-se intactas em suas práticas de 

controle social punitivo. 

No capítulo que segue, contaremos parte da recente história do HCTP, a partir dos 

fatos narrados por quem a viveu de perto, bem como apresentaremos sua dinâmica de 

funcionamento, estrutura, equipe, para então chegar à população lá institucionalizada, a partir 

do que chamamos de “Dispositivo Perfil”, um dos instrumentos de desinstitucionalização, 

criado no decorrer da pesquisa como máquina de fazer contar as vidas que não se conta ou 

sobre as quais não se conta. 

 

	  
58 Parte dos efeitos desse acontecimento é relatado no último caso do filme Crônicas (des)medidas, sobre o qual 
falamos no capítulo 4. 
59 Em abril de 2015, uma nova Residência Terapêutica foi implantada, em Icoaraci, distrito de Belém. 
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Capítulo 4 
 

ADENTRANDO O MANICÔMIO JUDICIÁRIO: 
Sobre as vidas que não contam ou das vidas  

sobre as quais não se conta... 
 
 

 
Marcos, 2013 

 

Decidimos entrar no manicômio judiciário do Estado do Pará para falar das vidas 

sobre as quais não se conta, vidas de que ninguém fala, ninguém conhece; e que por vezes 

também não são contadas nem numericamente. Vidas que aparentemente escapam, em 

alguma medida, até ao biopoder, se considerarmos a conjunção dos efeitos dos seus 

mecanismos de poder. De um lado, o mecanismo disciplinar não deixa escapar nada, quer 

regulamentar tudo; traça planos de normalização para cada um e para todos, partindo do 

detalhe: cada gesto norteia a técnica de transformação que deve perseguir seu ajuste, nos 

espaços de contenção e sequestro próprios para isso. Ao mesmo tempo, a medida do laisse 

faire, do mecanismo de segurança, deixa passar uma margem de acontecimentos irregulares: 

faz parte do seu jogo produzir insegurança e junto com ela a segurança; desproteger para, 

depois, supostamente proteger incluindo, embora ainda sob o estado da exclusão. Produzir o 

risco e o medo para colocar em funcionamento modos de controle contínuos sobre a 
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população. Mesmo atuando no controle de contingentes populacionais e em espaços abertos, a 

biopolítica precisa dos números para os cálculos probabilísticos para “deixar passar”. Assim, 

para ambos os mecanismos a contagem é essencial.  

De todo modo, é um ledo engano achar que essas vidas que, às vezes, não existem 

nem mesmo nos papéis, seja nos números e/ou nos documentos, escapam ao biopoder. Ao 

contrário, na atualização do poder soberano, o biopoder se incumbe de preparar as lacunas 

onde devem ser inscritos os incontáveis. O manicômio judiciário, constituído no cruzamento 

dessas forças e de seus mecanismos, é um lugar de produção de vidas mortas, local que reduz 

ao máximo toda a potência de resposta ou resistência ao poder sobre a vida, que a condena a 

viver restrita à manutenção do corpo enquanto organismo. Com água, alimento, abrigo e 

algum medicamento controla-se a sua existência equiparada a de um animal, uma zoé. Como 

num espaço de exceção, o manicômio judiciário é um local que conjuga o biopoder, que reduz 

a existência à sobrevida, ao poder do soberano, que termina por destituí-la do lugar de 

cidadão, quando anula os direitos do sujeito qualificado política, econômica e socialmente, e 

também o mata.  

Então, temos as racionalidades práticas atravessadas pelo biopoder que operam, com 

seus mecanismos disciplinares, em nível de bloqueio dos corpos, isolando, separando, 

classificando e mantendo sob tutela mesmo aqueles que já estão fora do Hospital de Custódia 

com vistas a normalizá-los. Com seus mecanismos de segurança, atuam para proteger a vida 

dos perigos, das intempéries, buscando maximizá-la, e assim o fazem também matando, 

expondo a riscos, ou mortificando sujeitos, anulando subjetividades, medicalizando corpos 

que não devem mais reagir ao seu modo, mantendo encarcerado o anormal, o perigoso. Ao 

mesmo tempo, as práticas do poder soberano atualizadas, nesse contexto, implicam fazer 

morrer segmentos da população que foram desqualificados e lançados à deriva em espaços 

fechados e insalubres, sem perspectiva de saída. Engelman (2007, p. 62) desloca o conceito de 

Agamben para afirmar estes espaços como Campos de Exceção, locais que estariam “aquém 

dos direitos humanos”, que, segundo a autora, desrespeitam a integridade e a saúde dos 

corpos.  

No capítulo 2, falamos do controle biopolítico sobre a vida e do corte racista que 

atualiza o poder soberano na determinação de quem merece viver e quem pode morrer. Os 

manicômios judiciários são, portanto, equipamentos de mortificação e de morte voltados aos 

indesejáveis, os anormais, os que podem ou devem morrer pois não são normalizáveis ou 
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facilmente governáveis; são equipamentos que existem explicitamente como espaços 

legítimos de governo das vidas nuas.  

As vidas invisíveis do HCTP parecem não contar nem mesmo dentro desse modo de 

governamentalidade. O sistema de dados não acompanham os fluxos de entrada e saída que, 

compiladas à mão, não são devidamente transpostas para os seus sistemas informacionais de 

modo a fazer constar todos os internos em todas as tabelas que cada computador produz. Não 

há comunicação entre as máquinas: a atualização de dados em uma nem sempre é feita noutra, 

o que acaba resultando na perda de alguns dados e, consequentemente, de algumas pessoas 

que ali se encontram, visto que deixam de figurar até na lista que as enumera. 

Em virtude dos embates pontuais mais recentes em defesa dos direitos humanos dos 

considerados inumanos e das implicações concretas dos órgãos governamentais, que 

resultaram nas novas normativas – conforme elencamos no capítulo 3 –, tais equipamentos 

podem começar a dar sinais de enfraquecimento. Obviamente, tememos que os 

questionamentos e embates neste campo apenas resultem em sua diluição em 

microequipamentos60 que reproduzam as mesmas lógicas de segregação/exclusão/morte, 

considerando a permanência dos manicômios mentais, do qual nos fala Pelbart (1993), e 

difundindo-se no embalo dos que resistem às diferenças-em-nós.  

Neste capítulo, queremos contar essas vidas encarceradas. Com um mapeamento da 

população institucionalizada que cumpre medida de segurança no manicômio judiciário do 

Pará, tivemos a pretensão de construir um perfil que a caracterizasse a partir de aspectos 

sócio-demográficos, jurídicos e clínico-diagnósticos. Entendemos que este instrumento pode 

ser um dispositivo para a construção de políticas públicas relativas ao processo de 

desinstitucionalização desta população. Mas antes de apresentar o perfil, convidamos o leitor 

para adentrar o manicômio judiciário e conhecer suas racionalidades práticas, inventadas para 

conduzir a vida de mais de 200 pessoas em regime de privação de liberdade, de direitos e 

perspectivas. Seu espaço físico, o funcionamento institucional, a equipe, a rotina dos presos, 

descritos a seguir, são resultado da nossa imersão no espaço manicomial quando nos 

dedicamos a acompanhar sua rotina institucional. 

 

 

	  
60 Para os atuais perigosos, usuários de droga que entram em conflito com a lei, estão criadas medidas parapenais 
de intervenção como simulacros da medida de segurança em resposta ao louco infrator, a exemplo das 
comunidades terapêuticas, sobre as quais falaremos mais adiante. 
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4.1. SOBRE O HCTP E SUAS PRÁTICAS DE PODER/SABER/SUBJETIVAÇÃO 

Apresentamos a seguir o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Santa 

Izabel do Pará, espaço inicial da pesquisa a partir do qual discorremos sobre algumas das 

práticas acionadas – e sob quais jogos de verdade estas se assentam – no interior do mesmo. 

Para tanto, fazemos um preâmbulo abordando a breve história do HCTP e a descrição da 

estrutura física do espaço para, então, chegar ao seu funcionamento e suas práticas, usando, 

além da observação da rotina institucional, a análise de documentos internos da instituição e 

parte das informações obtidas em conversas realizadas com atores estratégicos, a saber: o 

Superintendente da SUSIPE, a diretora do Núcleo de Execução Criminal (NEC) da SUSIPE, 

o diretor técnico da SESPA, o chefe de segurança e a diretora do HCTP. 

 

 

4.1.1 Breve história do HCTP do Pará  

Até o ano de 1998, as pessoas que cometiam delitos e que eram diagnosticadas com 

qualquer transtorno mental ocupavam a cela 8 do antigo presídio São José, no centro de 

Belém. Segundo a diretora do Núcleo de Execução Criminal (NEC), da SUSIPE, quando anos 

antes entrou no presídio São José para prestar assessoria jurídica aos presos provisórios, 

ninguém falava em medida de segurança, apesar da Lei de Execução Penal, de 1984, mas 

havia a separação daqueles que eram considerados loucos. Após a desativação do presídio, 

em 1998, os presos da cela 8 foram transferidos para o antigo presídio Fernando Guilhon, 

hoje CRPP I. Lá, eles foram colocados no prédio de um quartel desativado, isolado por altos 

muros do restante da penitenciária, considerado pela diretora como boa estrutura para 

abrigar esse público, que permaneceu aí até o ano de 2007, quando já somavam 

aproximadamente 80 homens e foram transferidos para o Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico de Santa Izabel do Pará, recém-inaugurado. Na entrevista, a diretora disse que 

algumas pessoas que conheceu no antigo presídio São José, na década de 1990, ainda hoje 

permanecem presas no HCTP. (Relato do diário de campo: 02/07/2013).   

O Estado do Pará, à revelia do histórico processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil, 

foi o último Estado a colocar em funcionamento um Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico. Embora os trabalhadores paraenses da saúde mental tenham se posicionado 

radicalmente contra a sua construção, por ocasião do I Encontro de Reorientação dos HCTPs, 

ocorrido em 2002, em 2007 os internos da Ala Psiquiátrica do Centro de Recuperação 
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Penitenciário do Pará I (CRPP I), do complexo penitenciário de Americano61, começaram a 

ser transferidos para o prédio logo ao lado, a princípio chamado de Centro de Recuperação 

Psiquiátrico. Localizado no município de Santa Izabel, a aproximadamente 60 km de Belém, 

o HCTP foi construído através de convênio entre Departamento Penitenciário Nacional 

(DEPEN) e o Estado do Pará, com um custo previsto, em 2001, de 5,5 bilhões de reais. 

Embora o projeto do HCTP e sua aprovação tenham sido concebidos em 2001, houve 

uma série de problemas administrativos que atrasaram o início e a conclusão da obra no 

tempo previsto. Houve também discussões acerca da possibilidade de que o Hospital viesse a 

ser credenciado no Sistema Único de Saúde e tivesse que atender a população da comunidade 

de Americano62, como exigência própria do SUS, e a questão virou uma querela, tendo em 

vista, dentre outras questões, ser localizado numa área de segurança que não permite livre 

circulação de pessoas. 

Segundo o atual superintendente da SUSIPE, Cel. André Cunha, a proposta do HCTP 

desde o princípio era de que fosse um Hospital Penitenciário, exclusivo para atender a 

população carcerária das unidades prisionais existentes na Região Metropolitana de Belém. 

Em seu relato, Cunha, que no período estava atuando no DEPEN, afirmou que dentre as 

opções de estabelecimentos prisionais presentes na Lei de Execução Penal, o Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico era o que se aproximava dessa intenção para atender a 

demanda de saúde do sistema prisional no Estado do Pará. 

Quando começou a construção do HCTP, entre os anos 2003 e 2004, o atual 

superintendente foi chamado ao presídio que custodiava as pessoas em medida de segurança, 

ala do CRPP I, para explicar ao secretário estadual de saúde e diretores de hospitais, por 

que estavam construindo um HCTP se as orientações normativas/legislativas eram contrárias 

a esse tipo de estabelecimento e se na época haviam 80 presos em medida de segurança, na 

referida ala. Quando, então, pôde justificar sua intenção de construir um Hospital não 

apenas para atender a essa população, mas para população carcerária da Região 

Metropolitana, já que estes atrapalhavam o fluxo normal de atendimento dos hospitais gerais 

do SUS. A Secretaria Estadual de Saúde/SESPA se recusou a assumir o HCTP da maneira 

como foi proposto pela SUSIPE e em 2007, quando o mesmo ficou pronto, já no governo 

	  
61 O Complexo Penitenciário de Americano é constituído por 7 unidades prisionais, que custodiam 
aproximadamente 3200 homens e 21 mulheres.  
62 Distrito do município de Santa Izabel inicialmente habitada por familiares dos presos do complexo de 
Americano. 
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seguinte, a discussão foi retomada com a proposta de que só assumiria se o suposto hospital 

pudesse atender também a população do município de Santa Izabel. 

Contrariando o que prevê o DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional) para o 

uso dos estabelecimentos construídos com recursos da FUNPEN (Fundo Nacional 

Penitenciário), a SESPA resolveu assumir o Hospital no Governo da Ana Júlia com a 

pretensão de atender a população do município. Cunha explicou que se essa estrutura fosse 

repassada para saúde integralmente, estar-se-ia cometendo desvio de finalidade, o que 

exigiria, em suas palavras, “estornar a prestação de contas e abrir tomada de contas 

especial contra o Estado”. Para resolver o quiproquó, a proposta da saúde era dividir o 

hospital no meio, em que uma parte atenderia a população do município de Santa Izabel e 

uma outra parte atenderia a população carcerária. O muro foi construído e a SESPA 

comprou uma grande carga de equipamentos de saúde. Mas, sem conseguir contratar 

pessoal, com o tempo esses equipamentos foram sendo retirados e enviados para outras 

unidades de saúde, embora ainda hoje tenham equipamentos encaixotados no HCTP. Diante 

dessa situação, apenas a parte da custódia entrou em funcionamento no HCTP.  

Embora nunca tenha conseguido fazer funcionar a parte médica, depois que o HCTP 

foi entregue em 2007, o Estado fez uma triagem em todas as unidades prisionais para 

identificar presos com transtorno mental e os transferiu para lá. Quando Cunha assumiu, em 

2011, o cargo de superintendente da SUSIPE, propôs ao governador e ao atual Secretário de 

Saúde, Hélio Franco, fazer do HCTP algo semelhante ao modelo do Espírito Santo. Já que 

não “podemos passar o HCTP para a SESPA, vamos fazer uma terceirização, vamos 

contratar uma OS [Organização Social] ou uma OSCIP [Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público], para ela assumir toda a parte clínica do Hospital, atendendo a população 

carcerária da RMB, da forma como foi configurada inicialmente e atendendo também os 

presos com transtorno mental com toda a parte de tratamento clínico-ambulatorial”. Na 

época, constituíram um Grupo de Trabalho para viajar até o Espírito Santo para conhecer o 

dito Hospital, administrado por uma OSCIP, e após a viagem resolveram que valeria a pena 

copiar o mesmo modelo. (Relato do diário de campo 02/12/2013). 

Em consonância com as informações dadas pelo superintendente, a direção do HCTP 

cedeu à pesquisa um relatório, datado de 2012, que atesta os problemas da unidade – no 

documento, restritos apenas à estrutura física e à superlotação –, juntamente com um projeto 

construído para solucionar os problemas apontados no relatório, o qual trata justamente da 

transferência da administração do HCTP para uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil 
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de Interesse Público). Já no segundo semestre de 2013, paralelamente às discussões iniciadas 

em Belém acerca da reorientação e posterior fechamento do HCTP e da construção de um 

Programa de Atenção Integral para as pessoas com transtorno mental em conflito com a lei no 

Estado do Pará, a SUSIPE reforça os debates acerca da terceirização do HCTP para 

transformá-lo em Hospital Penitenciário que atenda às demandas da população prisional do 

complexo de americano, mantendo uma ala psiquiátrica para as pessoas em medida de 

segurança. 

 

 

4.1.2 A estrutura física  

       
Marcos, 2013                        Arlindo, 201363 

 

Segundo servidor da Secretaria Estadual de Saúde (SESPA), o projeto original do 

HCTP propunha arquitetura apropriada a um Hospital Psiquiátrico. Depois de revisado pela 

justiça, boa parte do HCTP foi construída com estrutura de Hospital Geral, com corredores 

cheios de salas, onde algumas funcionariam como consultórios médicos e outras para a 

realização de exames e até cirurgias. Apesar da SESPA ter enviado equipamentos para a 

realização de exames, como já foi dito, o HCTP nunca foi um Hospital, nunca realizou exame 

algum, estando as tais salas desde sempre trancadas; nunca houve leitos, médicos e sempre 

muito pouco acesso a tal parte do prédio. Há alguns leitos enferrujados na enfermaria e uma 

médica clínica que comparece uma vez por semana ao espaço, como falaremos melhor 

adiante. Por ora, é importante dizer que a parte que está em pleno funcionamento no HCTP, 

desde o princípio são as alas carcerárias com celas que inicialmente ofereciam 87 vagas em 

suas dependências, mas que foram sendo adaptadas para oferecer 120 vagas. Embora, estas, 

no momento da pesquisa, estivessem abrigando 230 internos/presos.  

	  
63 As fotos que ilustram o sombrio espaço que ocupam as vidas sem rosto são parte dos resultados das oficinas 
de fotografia, descritas no capítulo 5. 
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O HCTP está dividido em duas grandes construções: os prédios onde se concentram as 

atividades administrativas e aquelas consideradas terapêutica-pedagógicas; e os prédios da 

carceragem. Apesar de estarem fisicamente quase no mesmo plano, o declive dos longos 

corredores que os conectam justifica dizer que o prédio onde trabalha a equipe técnica-

administrativa fica na parte de cima, ao passo que as alas carcerárias ficam “lá embaixo”. Se 

comparados, é praticamente o céu e o inferno, embora o primeiro não seja um paraíso64. A 

imagem abaixo nos permite visualizar e descrever melhor o espaço físico do HCTP: 

 
Fonte: Google Earth, 15/08/2013. 

 

A parte administrativa, apesar das infiltrações, aparenta ter bons espaços de trabalho. 

No grande prédio em formato de “L” invertido há: uma biblioteca, uma pequena sala da 

coordenação pedagógica, um grande banheiro, uma cela para presos militares, um 

almoxarifado, uma sala de terapia ocupacional, uma brinquedoteca (sem brinquedos) e uma 

ampla cozinha (que em julho de 2013 foi terceirizada). No pequeno prédio, ao lado direito, há 

3 salas de aula, cujo convênio com a Secretaria Estadual de Educação, faz funcionar turmas 

do ensino fundamental e médio, nos dois turnos, àqueles que demonstram interesse em 

estudar. Do outro lado, no andar térreo, há: duas salas para realizar revista dos visitantes; três 

amplas salas onde funcionam o setor psicossocial, o setor de cadastro e a secretaria; duas salas 

de atendimento individual, sendo uma da psicologia e outra do serviço social; duas salas onde 
	  
64 Segundo Superintendente da SUSIPE, o declive deve-se ao aterro doado para a duplicação da BR-316. Devido 
à não reposição do aterro, o projeto arquitetônico – feito anteriormente para o terreno plano – ocasiona 
problemas de várias as ordens, a começar pelo sistema hidráulico.  
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são guardados os arquivos com os prontuários clínicos e jurídicos dos “ativos” (os que estão 

internados/presos) e dos “passivos” (os que já estiveram); dois banheiros e uma pequena sala 

do setor da segurança. No andar de cima, há as salas da diretoria e da vice-diretoria, 

dormitórios para os plantonistas, duas cozinhas desativadas e uma sala dos agentes prisionais. 

Entre a “parte de cima” e a “parte de baixo” do HCTP, há uma grande sala que 

recentemente foi reformada para ocorrerem as visitas dos familiares. Não fossem os portões 

de ferro trancados, esta daria acesso a dois longos corredores, onde estão situadas várias salas 

vazias que foram projetadas para serem os consultórios médicos. Há também o setor de 

enfermagem, com quatro salas/celas de observação, farmácia, sala dos prontuários médicos, 

sala de atendimento (onde também se separam os medicamentos) e sala da enfermeira-chefe. 

Pela falta de celas individuais no HCTP, as vagas das salas/celas de observação são 

praticamente todas reservadas, permanentemente, para os presos com doenças crônicas, como 

tuberculose, HIV/AIDS, diabetes, hipertensão, e também para os novatos que têm sido 

identificados como usuários de drogas. Até o final de 2013, “moravam” – como dizem os 

técnicos – 17 internos/presos na enfermaria. Diametralmente oposto ao corredor da 

enfermagem, há um outro corredor fechado com salas vazias, onde funcionariam as salas para 

realizar exames médicos e cirurgias. Até junho, não havia farmacêutico na instituição; em 

julho de 2013, houve a terceirização da farmácia, que ganhou a presença do farmacêutico da 

empresa terceirizada. 

Os prédios em formato de “H” são as alas carcerárias. Descendo o corredor para a 

carceragem, há do lado esquerdo, a triagem e o bloco feminino, ambos com 11 celas cada. Há 

também uma área aberta para o banho de sol. Do outro lado, a antiga área de visita abriga 8 

celas, quatro alas, chamadas de blocos com um total de 32 celas (Bloco A, com 9 celas; Bloco 

B, com 7 celas; Bloco C, com 7 celas; Bloco D, com 9 celas), além de uma quadra de futebol. 

As celas das alas deveriam abrigar no máximo três internos/presos cada, mas devido à intensa 

transferência de presos provisórios de outras casas penais, ficam com 4 a 6 pessoas em cada 

cela.  

Segundo o chefe de segurança, “muitas vezes há internos que ficam no corredor por 

já não ter onde pôr, pois há 22 pessoas que precisariam ficar em celas individuais”. De 

acordo com seu relato, o HTCP tem estrutura física bem mais frágil do que qualquer outra 

cadeia devido ao projeto arquitetônico inicial previsto e o público ao qual seriam destinadas 

as celas do HCTP. E estas são tão superlotadas quanto as demais [casas penais]. (Trecho do 

diário: 10/06/2013). 
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Reunindo as críticas dos funcionários do HCTP à estrutura física do prédio, podemos 

resumi-las da seguinte maneira: as paredes são mais estreitas; há portões de chapa no fim dos 

corredores facilmente arrombáveis; os muros externos são mais baixos que os de outras 

prisões; não há guarita; há pouco efetivo policial e pouca iluminação à noite. Devido a isso, 

têm sido constantes os episódios de fuga. O chefe de segurança relatou também, algumas 

vezes, sobre como os funcionários estão cada vez mais expostos a riscos tendo em vista à 

mudança do perfil da população institucionalizada de dois anos para cá.  

 

 

4.1.3 Propostas de funcionamento: Plano de Gestão e Plano de Ação 

Desde sua abertura, o HCTP já teve quatro diferentes direções. A primeira diretora, 

médica psiquiatra da Ala de Tratamento Psiquiátrico do CRPP I desde 2000, ficou na direção 

até 2010. No intervalo dos dois anos seguintes, houve duas diretoras, entrando a atual , com 

30 anos de SUSIPE e com maior experiência na parte administrativa, em janeiro de 2012. 

Segundo relato da diretora, o ano de 2012 foi reservado à construção do Plano de 

Gestão do HCTP, o qual deveria começar a ser efetivamente implementado no ano de 2013. O 

Plano de Gestão tem em sua introdução justificativa de reorganização operacional e funcional 

do HCTP, visando “a superação da imagem estigmatizada que paira sobre a natureza híbrida 

da grande maioria dos HCTPs existentes no Brasil”65, através da efetivação de instrumentos 

legais. Cita, portanto, em sua primeira página, a lei n. 10.216/2001 como documento no qual 

deve se embasar para efetivar tais reformulações. Apesar de frisar a excepcionalidade da 

internação das pessoas com transtorno mental, para o qual usam o artigo 4o da referida lei – 

“A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-

hospitalares se mostrarem insuficientes” –, incorre num equívoco que parece explicitar o 

desejo de manutenção do espaço asilar/manicomial que é o HCTP: soma ao artigo 4o um outro 

suposto artigo da mesma lei, que na realidade, não existe: “só devendo acontecer quando 

comprovada a não adequação do tratamento ambulatorial”. Indica, para tanto, o parágrafo 

único do artigo 2o e seu inciso VIII da lei referida, como base de tal afirmação, quando esta, 

na realidade, enumera os direitos da pessoa com transtorno mental e afirma neste inciso que a 

mesma deve “ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis”.  

	  
65 Atentar que a ausência de referência nas citações dizem respeito a informações retiradas do Plano de Gestão 
do HCTP, documento interno, não publicado, elaborado em 2012. 
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Embora o Plano de Gestão use a lei n. 10.216/2001, mesmo que de forma parcialmente 

equivocada, uma das percepções mais imediatas que tivemos desde a entrada no HCTP, no 

contato com seus técnicos, foi justamente um total desconhecimento das proposições da 

Reforma Psiquiátrica, dos subsequentes normativos à lei, que buscam instituir serviços que 

substituam os manicômios e, principalmente, do que vem sendo discutido mais recentemente 

em termos de reorientação dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico no país. O 

discurso predominante entre os técnicos e direção diz respeito à necessidade de fechar as 

portas do HCTP para presos provisórios para que possam receber apenas o público-alvo: 

pessoas com diagnósticos de transtorno mental. Só assim conseguiriam desenvolver as 

atividades, com função “reabilitadora”, previstas no Plano de Gestão. 

  Embora o Plano seja de 2012, usam ainda a Resolução n. 5 de 2004, do CNPCP, 

novamente para justificar a manutenção do HCTP, quando apontam uma de suas diretrizes – 

“deverão estar integrados à rede de cuidados/serviços do SUS, adequando-se aos padrões de 

atendimento previstos no Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares – 

PNASH/Psiquiatria” – e ignoram resolução do mesmo órgão, n. 4 de 2010, mais recente e 

mais atualizada, que recomenda adoção de política antimanicomial no atendimento ao 

paciente judiciário e na execução da medida de segurança. O artigo 4o desta última resolução 

prevê, ao contrário da resolução anterior, que a internação “deve ela ocorrer na rede de saúde 

municipal com acompanhamento do programa especializado de atenção ao paciente 

judiciário”. Embora ainda mantenha a internação em HCTP como possibilidade, é 

recomendado às autoridades responsáveis, no parágrafo único do mesmo artigo, “que evitem 

tanto quanto possível a internação em manicômio judiciário”, o que deveria ser de fato uma 

excepcionalidade, tendo em vista a previsão de fechamento dos HCTPs até o ano de 2020, 

segundo o artigo 6o da mesma resolução.  

Na reformulação ou mesmo na formulação das práticas do HCTP no atendimento aos 

presos e internos, vemos uma necessidade de afirmação da necessidade de mantê-lo existindo 

a despeito da luta antimanicomial e suas rupturas. Vale destacar alguns pontos dessa 

reorganização previstas no Plano de Gestão e o que foi possível observar acerca da sua 

efetivação. Dentre as formulações propostas no Plano, estão:  

 

a) A composição de um banco de dados com a “caracterização do perfil 

ocupacional/profissional e motivacional de todos os internos/pacientes”, a ser concentrado 

no novo Setor de Cadastro, Controle Estatístico e Desenvolvimento Social (CEDES). 
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Em breve análise da tabela cedida pela direção com o perfil realizado em 2012, 

observamos que apenas os dados relativos à situação jurídica constavam em quase todos os 

campos, porém dados referentes à situação sócio-demográfica e clínica eram completamente 

insuficientes. Somente para exemplificar, dos 86 em medida de segurança no início de março, 

constava informação no campo “documentação civil” apenas para 4 pessoas; no campo 

“Recebe visita”, para 7; no campo “Tratamento anterior ao cárcere”, para 9; e no campo 

“Diagnóstico”, que supostamente deveria ser o mais importante pelo tipo de estabelecimento, 

faltavam 30.  

 

b) A instituição do Núcleo de Planejamento e Aprimoramento Institucional, visando a: 
organização/realização de atividades sócio-culturais e/ou sócio-educativas voltadas 
para fins de informação, capacitação, atualização, integração grupal, 
estabelecimento/fortalecimento de vínculos interpessoais (incluindo, inclusive, 
familiares dos pacientes), além da realização de avaliação qualitativa contínua das 
condições estruturais/operacionais do HCTP visando o permanente aprimoramento 
dos serviços por ele prestados. 

 

Durante todo o período em que estive no HCTP, este Núcleo não foi implantado. E 

segundo relato de um técnico, durante o ano de 2013, nenhuma atividade dessa natureza foi 

ofertada aos internos do sexo masculino. Em março, devido à chegada de algumas presas 

provisórias e da tentativa de motim que tentaram organizar, foi realizada uma atividade de 

grupo com as presas e internas mais antigas e ativas juntamente com as recém-chegadas com 

a finalidade de “acalmá-las” e informá-las acerca do funcionamento do HCTP. 

 

c) Instituir uma Junta de Orientações Técnicas (JOTE): 
para fins de promoção de efetiva interdisciplinaridade entre o Corpo Diretor e o 
Corpo Técnico do HCTP, a partir da construção coletiva das deliberações incidentes 
sobre a condição biopsicossocial, ocupacional, educacional, disciplinar e jurídica 
dos custodiados da Unidade, durante o seu período de custódia e tratamento, sempre 
respeitando os limites das decisões/intervenções reservadas exclusivamente ao 
Corpo Diretor da Instituição, a fim de garantir a inserção de cada um deles no 
Programa de Individualização do Tratamento (PIT), bem como verificar a 
(in)adequação do seu perfil biotipológico para fins de orientação/direcionamento do 
mesmo para atividades laborativas, educacionais e/ou terapêuticas. 

 

A JOTE foi instituída e funcionou quase semanalmente até maio, quando a vice-

diretora que a coordenava foi transferida do HCTP para assumir a direção de uma 

penitenciária em outro município. Nas duas ocasiões em que pudemos participar da reunião, a 

proposta de realizar discussão dos casos para resultar no Programa de Individualização do 
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Tratamento acabou extrapolando para questões de outras ordens, algumas mais emergenciais, 

como a questão do bloco feminino que acabava de receber novas presas, ou ainda, a questão 

do analfabetismo de pelo menos 66 dos internos e presos e a necessidade de um programa 

para atender a todos estes com prioridade. Após a terceira reunião da JOTE, não me 

permitiram mais participar, pois argumentaram a necessidade de instituir a Comissão Técnica 

de Classificação, prevista na Lei de Execução Penal com o fim de individualizar a pena, a 

pedido do juiz da 2a VEP do TJE/PA. Importante mencionar que na segunda reunião 

presenciamos uma situação de desinternação66 que nos provocou tamanha indignação que nos 

deslocou do lugar de observador participante: foi inevitável disparar questionamentos à 

equipe acerca da situação, o que, obviamente, não pareceu bem-vindo à direção, já que não 

permitiu deixar a situação de violência ser naturalizada pela mesma. Ao contrário, os 

questionamentos produziram instabilidade na equipe e, de algum modo, uma situação de crise 

foi ali instalada pela nossa presença. Imaginamos que este acontecimento pode ter uma 

relação com a impossibilidade de participação nas reuniões seguintes. 

 

d) Usar os dados do perfil do CEDES com fins de triagem, seleção, inclusão, 

orientação/capacitação e acompanhamento dos internos/pacientes “que se apresentarem aptos 

e dignos de oportunidade de desenvolvimento de atividade(s) laborativas/laborterápicas junto 

à  estrutura física e ocupacional desta Instituição”. 

Com o perfil não traçado pela instituição e a pouca comunicação entre os setores 

localizados no prédio da administração e da enfermagem, onde ficam os presos em 

observação, a triagem, seleção e inclusão dos avaliados como “aptos e dignos” para ocupar 

alguma vaga de trabalho das 45 existentes, quase sempre preenchidas, era geralmente feita 

pelo chefe de segurança, o qual também consultava alguns agentes penitenciários, já que 

fazem acompanhamento mais direto dos internos/presos. O critério “dignidade” diz respeito 

ao mérito do bom comportamento, leia-se: daquele que obedece sem questionar e cumpre os 

deveres do condenado estabelecidos na Lei de Execução Penal em seu artigo 39, dentre os 

quais destacamos: obediência ao servidor (inciso II); execução do trabalho, das tarefas e das 

ordens recebidas (inciso V); submissão à sanção disciplinar imposta (inciso VI). 

 

	  
66 A situação está descrita no capítulo 6 (Ver p. 274) e foi tão emblemática que disparou outros rumos para a 
pesquisa, a ponto de seus efeitos ganharem quase um capítulo na tese. 
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e) (Re)educar e (re)inserir socialmente os internos/pacientes do HCTP, através de atividades 

laborativas/laborterápicas de manutenção/limpeza/higienização desta Instituição, bem como 

às atividades das oficinas terapêuticas. 

Dos 45 em atividades de trabalho, 22 cumpriam medida de segurança, porém considerar 

as atividades como educativas é um bom argumento para o uso de mão de obra barata na 

manutenção e limpeza de toda a estrutura administrativa do HCTP e para cozinhar para um 

contingente de aproximadamente 300 pessoas diariamente, considerando todos os presos e 

funcionários. Entender tal atividade como (re)inserção social dentro de instituição fechada é 

também um discurso bastante contestável para não dizer risível. 

Dentre outras ações propostas como objetivos específicos no Plano de Gestão, 

destacamos em resumo as seguintes: a capacitação dos Servidores para que “se percebam e se 

sintam” como “Agentes de Reintegração Social”; melhorar o relacionamento interpessoal 

entre os presos/pacientes, entre os Servidores e entre ambos os grupos; minimizar os efeitos 

da “prisionização”; fortalecer vínculo de presos/pacientes e sua família; realizar (psico)terapia 

individual e/ou grupal com os presos/pacientes; ações que durante todo o ano de 2013 não 

foram empreendidas. 

O Plano propõe ainda a reorganização do trâmite de chegada do preso ao 

estabelecimento e encaminhamentos até a sua saída com etapas e ações bem definidas para 

cada setor, buscando integrar todos os objetivos acima descritos “em um processo de 

interação entre corpo técnico, segurança e direção rompendo o estigma histórico do sistema 

penitenciário que conduz o tratamento penal dicotomizado da segurança prisional”. As etapas 

da dinâmica operacional com os presos/pacientes do HCTP seriam: 

1. Admissão: “inserção e identificação cadastral”, o qual deve envolver o Setor de 

Segurança, o Setor de Cadastro e a Secretaria; 

2. Acolhimento: “geração do seu perfil e direcionamento para atividades terapêuticas”, 

realizado pelos setores técnicos; 

3. Acompanhamento biopsicossocial e ocupacional: realizado pelos setores técnicos e 

reavaliado pela JOTE, o qual deve se dar em dois momentos: 

a. Interno: “suporte/apoio terapêutico individualizado e coletivo durante sua 

custódia/internação”; e,  

b. Externo: “a partir do intercâmbio com Instituições sociais facilitadoras da 

inclusão social do ‘desinternado’”. 
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Em contraposição ao que propõe o Plano e entendendo as dificuldades próprias de 

uma instituição fechada, regulada e operacionalizada por profissionais do sistema 

penitenciário e as dificuldades do equipamento em si, com a busca pela garantia de um 

funcionamento híbrido entre a prisão e um hospital, a dinâmica operacional consegue cumprir 

apenas a etapa de admissão, deixando as demais sem correspondência com o Plano.  

Na admissão, é realizado o cadastramento do preso/interno, abertura do prontuário 

único, repasse de sua documentação à secretaria (notificando a ausência de algum), 

memorando que comunica chegada de novo preso aos demais setores, e avaliação do setor 

médico e de enfermagem, o qual deve analisar as condições de saúde em geral do 

preso/interno, além de providenciar o cartão nacional de saúde. Como há poucos 

computadores no HCTP, as informação são sempre escritas à mão, seja no prontuário único 

ou no livro de entradas e saídas de presos/internos. Até meados do primeiro semestre, as 

informações que poderiam gerar um perfil eram transferidas para um programa de software 

recém instalado em uma das máquinas, que poucos funcionários sabiam usar e acessar, e 

cujos dados não eram repassados automaticamente aos demais setores, tendo em vista a 

inexistência de comunicação via internet entre os computadores. Assim, de posse dos 

documentos do novo preso/interno, a secretaria registrava a chegada no livro de entrada. 

No chamado “acolhimento”, cada setor (de nutrição, médico e de enfermagem, de 

serviço social, de psicologia, de terapia ocupacional, de segurança, de educação) deve realizar 

avaliação inicial, preenchendo o prontuário único aberto anteriormente, para subsidiar a 

construção do Programa de Tratamento Individualizado/PIT pela JOTE. Goffman (2001, p. 

31) fala de “violação da reserva de informação quanto ao eu” para a construção desses dossiês 

que, na coleta de dados, primeiramente para o cadastro e, posteriormente, para o prontuário 

clínico “multidisciplinar”, aos quais o preso/interno não pode se negar a dar, buscam 

escrutinar cada recôndito pedaço da sua história pregressa. Depois os dossiês ficam à 

disposição da direção e de quem mais precisar, sempre abertos a possíveis novas informações 

agregadas nas “confissões” terapêuticas, ao que Goffman chama de “exposição 

contaminadora”. 

De todo modo, essas informações, teoricamente, deveriam servir a uma boa causa: a 

JOTE (Junta de Orientações Técnicas) deveria propor, a partir das informações coletadas, a 

discussão em equipe das atividades terapêuticas correspondentes às necessidades de cada 

preso/interno com fins de viabilizar sua desinternação progressiva. No entanto, as entrevistas 
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de “acolhimento” são feitas, mas não são devidamente registradas. Pelos prontuários que nós 

acessamos, vimos que muitas informações importantes referentes à situação social, familiar, 

clínica – a exemplo da documentação civil, benefícios, renda familiar, doenças e tratamentos 

anteriores etc. – não constavam nos mesmos, o que pode ser entendido como um analisador 

que denota a intromissão na vida de cada sujeito para outros fins que não a construção do 

perfil para o atendimento das suas necessidades de saúde e posterior desinternação 

progressiva.  

Do mesmo modo, o acompanhamento “interno” ocorre de modo precário, já que a 

equipe do setor psicossocial, como descrito adiante, acaba se restringindo a atendimentos 

direcionados à elaboração de pareceres técnicos demandados pelos juízes da execução ou pelo 

Instituto Médico Legal/IML67 e relatórios exigidos pela direção. Em conversa com duas 

técnicas, ambas relataram uma série de queixas referentes às condições estruturais do HCTP e 

condições de trabalho que as impedem de suprir as demandas de atendimento ou atividades 

direcionadas às pessoas com transtorno mental internadas, como gostariam.  

Dentre as queixas, relataram que “a SUSIPE não oferece formação específica para 

os técnicos do HCTP; é exigido que cumpram tarefas que lhes tomam tempo e que depois são 

desprezadas (a exemplo dos relatórios feitos para mutirões); o quadro funcional é pequeno 

para o tipo de demanda; juízes e diretores de outras casas penais não compreendem o que é 

o HCTP e, por isso, há encaminhamentos indiscriminados de presos provisórios sem perfil; e 

como efeito disso, houve mudança de perfil da população internada, inviabilizando que os 

profissionais entrem nas celas ou mesmo circulem pelas alas; muitos dos presos mais 

recentemente encaminhados são usuários de drogas, mas lá não há tratamento para isso” 

(Trechos do diário de campo: 25/01/2013). 

Vemos, aqui, como efeito institucional uma semelhança entre a posição que os 

técnicos lamentam ocupar e o lugar de desvalor do interno do qual dizem querer cuidar. Na 

instituição total, feita para admoestar, nesse lugar onde as vidas não contam, também os 

trabalhadores parecem sem valor, sem lugar, sem escuta, sem função. 

Para a efetivação do Plano de Gestão, a direção e a equipe do HCTP buscaram 

elaborar um Plano de Ação com um cronograma de atividades terapêuticas-pedagógicas, para 

	  
67 Em Belém, o Instituto Médico Legal/IML integra o Centro de Perícias Médicas/CPC Renato Chaves, junto 
com o Instituto de Criminalística (IC) e tem em sua Coordenação de Psiquiatria Forense apenas três psiquiatras 
forenses responsáveis por toda a demanda de perícias do Estado do Pará. 
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o ano de 2013, respondendo aos objetivos geral e específicos a partir da etapa de 

Acompanhamento. O objetivo geral descrito no Plano de Ação era:  
Desenvolver ações sistemáticas interdisciplinares, com vistas à promoção da saúde 
nos aspectos da prevenção, promoção e reabilitação, bem como à inclusão social 
do(s) interno(s)/paciente(s), a partir da (re)elaboração de valores sociais, morais, 
éticos e espirituais e do acesso a recursos objetivos e subjetivos para construção de 
capacidades psicossociais que ajudem no enfrentamento das adversidades extra 
muro, possibilitando a construção da cidadania68. 

 

O Plano de Ação é apresentado a partir do que eles chamam de “Matriz lógica”, 

orientada por seus objetivos específicos, em um quadro que aponta para cada objetivo as 

metas, atividades a serem realizadas, os resultados a serem alcançados, indicadores e fontes 

de verificação. Os objetivos específicos indicados no Plano, são: 
1. Estimular bimestralmente os internos/pacientes à percepção da importância da 
realização de atividades de higiene pessoal e do ambiente; 
2. Criar mecanismos que estimulem o fortalecimento da auto-estima e da 
autoconfiança dos internos/pacientes e do desenvolvimento da confiança no(a)s 
outro(a)s;  
3. Desenvolver boas práticas biopsicossociais de caráter preventivo e que estimulem 
o trabalho em grupo, a cooperação, o respeito a regras, limites e/ou a ociosidade, 
bem como minimizar possíveis quadros depressivos promovendo a qualidade de 
vida; 
4. Estimular o resgate e o fortalecimento dos vínculos sócio-afetivos entre os 
internos/pacientes e seus familiares; 
5. Investir na qualificação das relações interpessoais entre os internos/pacientes e, 
entre estes e Servidores (Técnicos e Agentes de Segurança); 
6. Promover orientação/capacitação dos Servidores a serem inseridos (ou já 
atuantes) na realidade operacional do HCTP; 
7. Desenvolver estratégias voltadas para a minimização dos efeitos negativos do 
fenômeno “natural” da “prisionização” no ambiente social/operacional do HCTP; 
8. Estimular os internos/pacientes e Servidores a uma avaliação perceptiva dos 
valores morais/sociais e espirituais que alicerçam a identidade de cada um; 
9. Investir em um processo de “orientação biopsicossocial” dos pacientes e dos 
familiares, perante a efetivação dos procedimentos periciais essenciais para 
(possível) homologação de desinternação. 
10. Desenvolver intercâmbio com outros setores da sociedade (CAPS, CRAS69, 
Universidades, SEFIS70 e Conselho Penitenciário) com o intuito de estabelecer um 
processo de acolhimento social e familiar como transição entre a desinternação 
progressiva e a desinternação definitiva, conforme preceitua os termos da Lei 
Antimanicomial 

 

	  
68 Atentar que a ausência de referência nesta citação e na seguinte dizem respeito a informações retiradas do 
Plano de Ação do HCTP, documento interno, não publicado, elaborado em 2012. 
69 CRAS significa “Centro de Referência de Assistência Social” e é um serviço público da Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS), que funciona como principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS). 
70 Setor de Fiscalização e Desenvolvimento do TJE/PA, responsável pela elaboração de relatórios psicossociais 
para subsidiar a decisão do juiz da 1ª Vara de Execução Penal, aqueles quais, geralmente, confrontam os laudos 
periciais do Instituto Médico Legal/IML, já que atuam de modo antimanicomial. 
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Apesar da tentativa de organizar um cronograma para os meses de fevereiro e março 

de 2013, basicamente apenas as atividades realizadas em fevereiro, propostas por esta 

pesquisa, compuseram o Plano de Ação do HCTP nesse ano, além da atividade que já 

citamos, realizada no mesmo período, voltada às mulheres recém-chegadas ao HCTP. 

Dizemos “basicamente” porque, independentemente do planejamento, há um educador que 

consegue realizar algumas atividades de artesanato e também oferece uma oficina de violão a 

seis internos, semanalmente.  

Com relação ao “Acompanhamento externo”, nada de fato foi realizado durante o ano 

inteiro. Se já não era fácil efetivar as ações internas, que dirá as externas ao HCTP. Em 

virtude dos objetivos cartográficos da pesquisa, entendemos que procurar possíveis programas 

destinados aos egressos ou mesmo aos internos do HCTP junto ao poder executivo do Estado 

poderia ser interessante para mapear em que medida havia uma articulação com o manicômio 

e o que teriam a oferecer, se já não oferecia, ao mesmo. Assim, num primeiro momento, 

contatamos a Secretaria Estadual de Saúde (SESPA), a Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos (SEJUDH) e espaços voltados para a educação/formação, como o Curro Velho. A 

SESPA não tinha nenhum programa destinado a este público, nem mesmo de atenção básica 

em saúde, como previa o Plano Nacional de Saúde no Sistema Prisional (lei n. 1.777/2003), 

analisador importante que explicita o descompromisso do Estado com relação à saúde da 

população encarcerada e, especificamente, da coordenação de saúde mental em relação à 

população com transtorno mental em medida de segurança.  

Porém, a SEJUDH pontuou a possibilidade de levar para dentro do HCTP o 

“Programa Cidadão”, com todo o aparato necessário para a retirada da documentação civil 

dos presos e internos que não a tivessem. Para isto, apenas precisariam de uma lista com os 

nomes das pessoas para os quais teriam que providenciar a documentação. Informamos à 

direção da possibilidade de solicitar o serviço para a SEJUDH, mas a relação das pessoas sem 

documentação nunca foi feita. Essa lista também seria importante para o perfil traçado, já que 

nem sempre era possível saber se o preso/interno tinha ou não documentos civis pelo 

prontuário jurídico acessado (Ver Gráfico 7, que aponta 48% das pessoas em medida de 

segurança sem informação nos prontuários referente à documentação civil). 

O Curro Velho, por sua vez, poderia levar seus “oficineiros” com todo o material 

requerido para dentro do HCTP, desde que a direção encaminhasse um projeto com as 

demandas de curso previamente. Poderiam também matricular os internos que estivessem em 

desinternação progressiva para que fossem até o espaço realizar as oficinas que quisessem. 
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Porém, mesmo com todas as diretrizes do Plano de Gestão e as metas do Plano de Ação, a 

informação sobre essa possibilidade não mobilizou a direção do HCTP no sentido de 

viabilizar qualquer atividade da fundação cultural para os internos ou egressos. 

Ao final de março, por iniciativa da vice-diretora, da época, houve uma tentativa de 

articulação com os CAPS do município de Santa Izabel para que os internos, em vias de 

serem desinternados, pudessem ser atendidos pela equipe do serviço territorial, 

preferencialmente, pelo médico para adiantar avaliação psiquiátrica. Acompanhamos a vice-

diretora em seu primeiro contato com os dois CAPS do município e vislumbramos a 

possibilidade de levar a exposição de fotografias e gravuras para ambos, objetivando realizar 

rodas de conversa com os trabalhadores e sensibilizá-los da importância de atender os internos 

em processo de desinternação progressiva. Com a abertura de um dos serviços para o diálogo 

acerca dessa possível atividade que propusemos, entendida como um momento de formação 

para os trabalhadores, realizamos quatro reuniões no CAPS ad (Álcool e outras Drogas), já 

sem a presença da direção do HCTP, quando, então, ficou claro que a precariedade do serviço 

e o desestímulo dos trabalhadores não permitiria agregar à demanda espontânea do serviço, 

mais os internos do HCTP e que, portanto, não haveria razão de realizar a atividade proposta. 

 

 

4.1.4 Dinâmica operacional 

A respeito do fluxo de presos e procedimentos na recepção de um novo preso/interno 

no HCTP, segue o relato abaixo feito pelo chefe de segurança, retirado do diário de campo 

(29/05/2013): 

Chegam ao HCTP presos de outras casas penais, geralmente por decisão de seus 

diretores, por duas vias. O diretor do presídio provoca o juiz, encaminhando justificativa e 

solicitando transferência. Se o juiz acatar o pedido, o mesmo envia autorização para o 

diretor da casa penal de origem que deverá encaminhá-la ao Núcleo de Administração 

Penitenciária (NAP) da SUSIPE para, então, novamente retornar ao diretor a autorização. O 

juiz também pode enviar a autorização diretamente ao NAP. Se a autorização for enviada 

primeiramente ao NAP, este já encaminha a autorização para o diretor, substituindo o 

documento do juiz e diminuindo o tempo de trâmite. 

Chegando o preso no HCTP, o setor de segurança verifica se há um dos dois 

documentos (autorização do NAP ou autorização judicial) como condição para recebê-lo. Se 
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houver um dos dois, encaminha-o, na sequência, para exame de corpo delito, caso este não 

venha junto com a documentação do preso. Todos os documentos são enviados à Secretaria 

do HCTP para fazer o registro no livro de entrada/saída e no índice, que é a relação geral 

dos internos do HCTP. 

Se os documentos estiverem certos, o preso é encaminhado ao setor de saúde para 

realizar triagem na enfermagem. O tempo de observação varia de acordo com o estado da 

pessoa. Geralmente ficam na maior sala de observação 7 presos em observação e o restante 

“desce” para as celas de triagem. (Apenas no final de 2013, abriram mais três salas de 

observação, incluindo uma para o público feminino). 

O setor de cadastro chama o preso enquanto ele está em período de triagem, sendo 

observado pela enfermagem, para realizar entrevista inicial e coleta de dados. Para tanto, 

preenche formulário específico, tira foto e faz registro de marcas específicas da pessoa 

(tatuagem, cicatriz etc.). A partir de então, o setor de cadastro emite memorando interno 

para comunicar a entrada do interno aos demais setores. Tal setor foi criado pela atual 

gestão do HCTP e não há em outras unidades prisionais. 

Após o cadastro, o preso é chamado pelo Setor Psicossocial (psicologia, serviço 

social e terapia ocupacional) para que seja entrevistado por cada profissional. Um 

formulário único para coletar dados sociais e informações sobre a história de vida da pessoa 

é preenchido a cada entrevista.  

Quando a enfermagem libera o interno, tempo que pode durar de 5 dias a 3 meses, o 

Setor de Segurança decide para qual ala o preso deverá ser encaminhado. O chefe de 

segurança faz uma análise das possibilidades de cela, de acordo com o perfil apresentado 

durante a triagem, e é o responsável pelo remanejamento do preso, segundo o qual a 

distribuição dos presos nas alas deve ser “estratégica”.  

Em cada cela ficam em torno de 6 presos. Em virtude da mudança do perfil da 

população e devido a maioria ser preso provisório, o chefe de segurança mistura provisórios 

e pessoas em medida de segurança, numa proporção de (2 provisórios para 4 em medida de 

segurança) com a finalidade de desarticular possíveis transtornos para o HCTP junto aos 

agentes prisionais, já que são poucos. Há três equipes de agentes prisionais se revezando em 

escalas de 12h x 48h. Cada equipe tem entre 10 e 13 agentes, o que, ao todo, não chegava a 

40 agentes trabalhando no HCTP, naquele período. 

Embora o setor de segurança aponte essa mistura como prejudicial às pessoas com 

transtorno mental, que acabam sofrendo todo o tipo de violência por parte dos demais, o setor 
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pensa-a como estratégia para desarticular possíveis mobilizações e motins, já que os presos 

provisórios transferidos de outras casas penais, mais recentemente, não conseguem manipular 

as pessoas em medida de segurança, impregnadas de medicamento. 

Sem ter como prosseguir na descrição das etapas seguintes do Plano de Gestão, já que 

não ocorrem, é possível ver de que modo as ações do HCTP são realizadas junto à população 

institucionalizada a partir da descrição da rotina dos presos e internos. No tópico a seguir, 

descrevemos o que lhes é oferecido como suposto tratamento em internação no manicômio 

judiciário. 

 

 

4.1.5 A rotina dos presos e internos  

As refeições são feitas da seguinte maneira: o café da manhã (café com leite e pão) é 

servido às 7h; o almoço, entre 11:30 e 14h; e a janta às 18h. São servidos lanches às 10h e às 

15:30h. O café da manhã e a janta são servidos em cada cela; e almoço e lanches são 

entregues no portão de cada ala. Até julho a comida era feita pelos internos e presos que 

trabalhavam na cozinha sob a supervisão da nutricionista da instituição. Em julho, a cozinha 

foi terceirizada, o que segundo relato dos internos, fez aumentar a qualidade e diminuir a 

quantidade da comida. 

Quanto ao restante do dia, às 9h os presos das alas A e B, que não estudam ou 

estudam apenas à tarde, são liberados para o banho de sol até às 10h, quando retornam às 

alas, são liberados os presos das alas C e D até às 11h. Junto com os últimos são levados ao 

banho de sol os 5 presos que “moram” na triagem (“Samurai” e 4 presos soropositivos). 

A maioria das pessoas que cumprem medida de segurança não vai espontaneamente 

para o banho de sol, é preciso insistir para que saiam da cela. Os que estudam pela manhã, 

ficam em aula das 9h às 11:30h. Os que estudam à tarde (minoria) ficam em aula das 14h às 

15:30h. O chefe de segurança relata que por falta de atividade terapêutica, vários presos são 

incluídos na escola, mas no seu ponto de vista, isso atrapalha o desempenho de professores e 

alunos que de fato querem e podem estudar. 

Entre 9h e 16h, o presos ficam circulando nos corredores dentro de cada ala e às 16h 

entram nas celas. Os medicamentos são “pagos” (administrados) às 8h, 13h e 18h. O 

psiquiatra da clínica conveniada à SUSIPE atende em média 6 internos por semana, às 2as, 

4as e 6as feira, sendo dois internos a cada dia, visto que deve dar conta de todo o contingente 

carcerário da Região Metropolitana de Belém. 
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Regularmente são garantidas atividades religiosas aos internos, em que a igreja 

católica e a igreja universal do reino de deus revezam-se às sextas-feiras do mês e a 

assembleia de deus realiza culto toda terça-feira. 

Às quartas-feiras e domingos, o HCTP é aberto às visitas já previamente cadastradas 

pelo setor de serviço social. A princípio só é permitida a entrada de familiar, podendo haver 

exceções quando da ausência da família e interesse de outros. Há uma portaria da SUSIPE 

de 2009, a qual não tivemos acesso, que trata das visitas aos internos do HCTP, estabelece 

normas de entrada, grau de parentesco autorizado para visita, quais circunstâncias os 

parentes de 2o Grau podem entrar e proíbe a visita íntima (Trecho do diário de campo: 

29/05/2013). 

A proibição da visita íntima contraria o Ato Resolução n. 04/2011 do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça (CNPCP/MJ), a qual 

recomenda aos Departamentos Penitenciários Estaduais ou órgãos congêneres que seja 

assegurado tal direito à pessoa recolhida nos estabelecimentos prisionais, considerando que a 

visita íntima é um direito constitucionalmente assegurado à pessoa presa. 

Ainda em janeiro, a vice-diretora me informou, a respeito da proibição da visita 

íntima, que havia enviado documento ao superintendente para mudar essa determinação. Em 

maio, ela disse que estava representando o HCTP nas reuniões que devem decidir por 

mudanças na portaria em direção à permissão de visitas íntimas aos internos de modo bem 

regulado. Em outubro, por ocasião do III Encontro de Execução Penal, realizado pelo 

TJE/PA, alguns internos/presos convidados para participar do mesmo puderam relatar acerca 

dessa violação e de seus efeitos quanto à desvinculação de suas companheiras e à perda da 

referência familiar. Uma semana após o Encontro, a diretora solicitou novamente resposta ao 

superintendente, mas até dezembro, quando estivemos em roda de conversa com os mesmos 

internos, não houve resposta. Nessa ocasião, um dos internos relatou que muitos estão sendo 

contaminados com o vírus HIV ou outras doenças, pois transam entre si sem preservativo. 

Voltando à rotina, como vimos, resume-se às refeições; ao banho de sol; à escola que 

dura de 1,5h a 2,5h por dia, na maioria das vezes, como modo de suprir a ausência de outras 

atividades para os internos, apesar do Plano de Gestão e do Plano de Ação recheados de boas 

justificativas para realizá-las. Há, ainda, a administração dos medicamentos e as sessões 

religiosas, que parecem ser os meios impostos para fazer suportar o regime do “come e 

dorme” da instituição cárcero-psiquiátrica. E o que também chama a atenção é o fato de que é 
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preciso insistir para as pessoas em medida de segurança saírem para a única hora de banho de 

sol. A preferência em permanecer na cela, suja e escura, sem a luz do sol ou o convívio com 

os demais, talvez nos demonstre o fim do processo de “mortificação do eu”, que Goffman 

descreve em diversas etapas do processo de institucionalização.  

Além do processo de morte civil, Goffman (2001) fala de várias perdas que 

mortificam o sujeito no curso da institucionalização, a começar pela barreira imposta entre ele 

e o mundo externo à instituição total, que lhe provoca despojamentos a partir da ruptura com 

as inúmeras relações sociais que mantinha e, consequentemente, com as posições que ele 

assumia perante cada uma delas. O indivíduo é também despido da sua aparência pessoal e 

dos bens individuais que mantinham o modo como se apresentava visualmente às pessoas, 

provocando uma deformação pessoal. Mas além do “despojamento de papel” e da 

“deformação pessoal”, o autor fala de “desfiguração pessoal” que ocorre desde a admissão na 

instituição total e permanece ao longo da internação, em que o conjunto de destituições, 

humilhações e submissões têm consequências simbólicas incompatíveis com a sua concepção 

de eu. As indignidades físicas e de fala pelas quais passam são parte desse conjunto de 

instrumentos de mortificação do eu, que respectivamente podem ser exemplificadas com a 

obrigatoriedade de os internos do HCTP comerem de colher, com a justificativa de que podem 

fazer armas; e as profanações verbais, xingamentos e deboches, geralmente feito por parte dos 

agentes penitenciários que, por vezes, ignoram que estão lidando com pessoas com 

transtornos mentais e sofrimentos psíquicos graves – e mesmo que não estivessem. Para não 

nos delongarmos, finalizamos com as mutilações diretas no corpo, através de situações de 

espancamento, violência sexual, castigos como isolamento nas celas de 1m2, que também são 

acontecimentos de uma instituição total que resultam em morte e mortificação como parte da 

rotina dos presos e internos do HCTP. 

 

 

4.1.6 A equipe técnica 

Até junho de 2013, o HCTP de Santa Izabel contava, em sua relação de servidores, com 101 

funcionários na ativa. Dentre eles há 2 psicólogos, 2 assistentes sociais, 1 terapeuta 

ocupacional, 1 pedagoga, 1 socióloga, 1 enfermeira, 1 médica, 1 arte educador, 15 técnicos de 

enfermagem e 60 agentes prisionais. Os profissionais do corpo técnico trabalham como 

diaristas, enquanto os técnicos de enfermagem e os agentes prisionais atuam subdivididos em 

equipes de plantonistas que se revezam segundo escala de 12h x 36h. Como uma parte dos 
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agentes prisionais sofre desvio de função, indo trabalhar na área administrativa do 

estabelecimento e, além disso, os contratos dos mesmos tem duração de apenas dois anos, as 

equipes contam, em média, com apenas 10 agentes penitenciários por plantão, isto é, 30 no 

total71.  

De acordo com o chefe de segurança, deveria haver um agente penitenciário para 

cada cinco presos, o que somaria 45 agentes em cada plantão. Ele dia ainda que 80 a 85% 

dos agentes penitenciários não tem instrução e a SUSIPE não dá capacitação regular. De 

2011 para cá é feito um curso preparatório antes da contratação pela EAP (Escola de 

Administração Penitenciária) a partir do qual avalia-se com prova de direito penal, LEP, 

procedimentos operacionais, etc. (Trecho do diário de campo: 10/06/2013). 

Além do despreparo e do déficit no quantitativo da área da segurança, não há 

odontólogo na instituição e a médica relacionada no quadro funcional do HCTP vai ao HCTP 

apenas um dia por semana. No dito Hospital, sua equipe contou com a presença constante de 

um médico somente nos primeiros três anos, quando a médica que dirigia a ala psiquiátrica do 

presídio CRPP I há 7 anos assumiu a direção do mesmo, atuando tanto como diretora quanto 

médica psiquiatra.  

No HCTP, toda a equipe de profissionais existente é vinculada à Superintendência do 

Sistema Penitenciário – SUSIPE, com exceção da pedagoga, a qual é vinculada à Secretaria 

de Educação (SEDUC); não há, portanto, no estabelecimento, equipe de saúde vinculada à 

Secretaria Estadual de Saúde (SESPA)72. Embora a médica clínica vá ao Hospital uma vez por 

semana, como já dito, não há médico psiquiatra. Os atendimentos psiquiátricos ocorrem em 

uma clínica particular no município de Ananindeua, conveniada com a SUSIPE, e os 

atendimentos são prioritariamente marcados para aqueles que chegam ao Hospital, tornando o 

acompanhamento regular dos já internados quase inexistente. Quem faz este acompanhamento 

é a equipe de técnicos de enfermagem (uma enfermeira diarista e 15 técnicos plantonistas), 

	  
71 Segundo o chefe de segurança, o contrato de muitos agentes prisionais terminou nos meses de abril e maio de 
2013, mas a SUSIPE ainda não recontratou outros.  
72 Segundo o Portal da Saúde do Ministério da Saúde, até 2013, o Pará não estava entre os 18 Estados 
qualificados à Política Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário por não atender à Portaria Interministerial 
1.777/2003, que determina a presença de equipes multiprofissionais nos estabelecimentos prisionais para 
desenvolver ações de atenção básica; e das 22 Equipes que poderiam ter sido habilitadas para trabalhar nos 
presídios do Estado, apenas uma o foi, segundo documento cedido pelo Conselho Estadual de Saúde. Em virtude 
da portaria n° 01/2014, do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça, que 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 (SUS), o Estado do Pará conseguiu fazer adesão à Política, constituindo grupo condutor 
que deverá buscar implementar equipes de saúde no interior de dez casas penais, das 41 existentes no Estado, 
pelos próximos anos, incluindo o HCTP. 
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levando medicação diária aos presos e internos, nos três turnos, e avaliando se o paciente se 

adaptou ou não à medicação prescrita, muitas vezes, em única avaliação psiquiátrica. 

A equipe psicossocial do Hospital, que é basicamente composta por cinco 

profissionais (2 psicólogos, 2 assistentes sociais, 1 terapeuta ocupacional), como dito 

anteriormente, fica, na maior parte do tempo, sobrecarregada com atividades burocráticas, 

como escrever relatórios psicossociais exigidos pela psiquiatria forense do Instituto Médico 

Legal para subsidiar os exames de insanidade mental e de cessação de periculosidade, mas 

também demandados pelos juízes das Varas de Execução Penal, exigentes sempre que falta 

um mês para o fim do tempo determinado para a reavaliação do interno (rigor determinado no 

artigo 175, incisos I e II, da Lei de Execução Penal, de 1984). A equipe não consegue muitas 

vezes sequer realizar atendimentos individuais a quem demanda ou atendimento às famílias 

em dia de visita, muito menos realizar atividades psicossociais voltadas para o processo de 

desinternação progressiva, previsto no Plano de Gestão do HCTP.  

Segundo relato de um técnico do HCTP, os profissionais trabalham mais em função 

das demandas do IML e da demanda espontânea. Nas outras casas penais, os presos não 

pedem atendimento. No HCTP, o contato com a família é intermediado pelos técnicos, mas 

nas outras casas penais os presos fazem contato por celular. Isso, inclusive, tem influência 

sobre o cumprimento de horário dos funcionários. (Trecho do diário de campo: 10/06/2013) 

Em novembro de 2013, segundo a vice-diretora do HCTP, devido aos excessos de 

queixas dos internos e presos quanto à necessidade de serem atendidos pelo setor psicossocial, 

foi realizado um mutirão de atendimento. O mutirão deveria atender toda a população interna 

do HCTP e serviria também para atualizar seus dados cadastrais. Apesar do mutirão, o 

atendimento dispensado aos internos e presos do Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico não é um atendimento de atenção à saúde, orientado pelos princípios do SUS e 

pelas diretrizes da Lei da Reforma Psiquiátrica, que de fato preze pela construção de um 

projeto terapêutico que viabilize seu retorno à família ou à comunidade, mas aquele que 

corresponde ao tratamento penal previsto na Lei de Execuções Penais (LEP). 

O HCPT opera a partir dos ordenamentos relativos ao sistema prisional. A LEP dita o 

passo-a-passo que devem imprimir seus operadores, os quais, mergulhados na rotina 

burocrática do cárcere, acabam não considerando, não se apropriando ou não concordando 

com o que propõem as diretrizes da saúde e também as resoluções da Justiça, que determinam 

o alcance da Lei da Reforma Psiquiátrica aos que cumprem medida de segurança. A maioria 

tem entre 15 e 20 anos de trabalho em prisões, o que parece ter criado uma cultura carcerária 
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difícil de romper. Os acontecimentos trágicos, como suicídios, homicídios e tentativas de 

homicídios entre os internos; outros atos violentos que cometem entre si; as crises que estes 

sofrem devido à falta de medicamentos e qualquer outro tipo de cuidado em saúde mental; 

embora sempre relatados pelos profissionais, parecem de certo modo e, até 

compreensivelmente, naturalizados, já que acontecem com certa frequência. Ademais, é 

preciso criar uma couraça para estar ali cotidianamente assistindo e fazendo parte deste 

cenário de desgraça, descaso, sofrimento e abandono para não sucumbir. 

 

 

4.2 DISPOSITIVO PERFIL: quem são os incontáveis? 

Traçar o perfil da população institucionalizada no HCTP do Pará, em cumprimento de 

medida de segurança, era desde o princípio interesse da pesquisa por, pelo menos, duas 

razões: a) pelas reiteradas formas de supressão da história das vidas que vemos se 

presentificar nas instituições de sequestro, conforme vimos com o lugar dos dados sobre os 

internos; b) pela construção estratégica das políticas de desinstitucionalização dos Hospitais 

Psiquiátricos/HPs e dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico/HCTPs. Os censos 

quantificam e identificam uma determinada população e mapeiam as condições de vida em 

que as mesmas se encontram para guiar a construção de políticas públicas no país, tais quais 

foram o censo da população de rua, da população com deficiência, de crianças abrigadas, 

ocorridos desde a década de 1990. 

No caso da população com transtorno mental em conflito com a lei, traçar  o perfil e 

mapear um território de pessoas quase invisíveis têm servido de instrumento de 

desinstitucionalização, a exemplo da pesquisa coordenada por Kolker e Carvalho (BIONDI; 

FIALHO; KOLKER, s/d). Realizada nos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do 

Rio de Janeiro, pela Superintendência de Saúde da Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária, a pesquisa teve o objetivo de adequar as medidas de segurança às diretrizes 

estabelecidas pela lei n. 10.216/01 e nos instigou a começar a presente pesquisa pela 

construção do perfil como dispositivo de visibilidade e enunciação, considerando os efeitos 

desse instrumento de análise da realidade dos manicômios judiciários para a construção de 

políticas de desinstitucionalização.  

Também inspirados no Grupo de Informação sobre as Prisões (GIP) (FOUCAULT, 

2003), já partíamos da premissa de que a informação é uma arma para a luta contra as 

opressões e a favor da conquista de direitos. Embora as vozes dos internos só viessem somar 
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às informações sobre o manicômio a partir de suas próprias experiências, através do 

“Dispositivo Oficinas”, como mostraremos no capítulo 5, os conjuntos de informações – 

racionalidades práticas, dados do perfil e relatos das experiências – são imprescindíveis à luta 

contra o manicômio judiciário. Assim, neste tópico, apresentamos o “Dispositivo Perfil”, 

construído para caracterizar a população que cumpre medida de segurança no HCTP do 

Estado do Pará, dando visibilidade e problematizando as situações que, a partir daí, vieram à 

tona acerca da sua função e funcionamento. 

Como dificilmente poderia ser diferente numa instituição total, onde a dureza do 

cotidiano inviabiliza relações de confiança e onde se pretende controlar cada gesto e 

movimento, a resistência à pesquisa foi explícita desde o primeiro contato com a equipe, o 

que nos dificultou sobremaneira a construção do Dispositivo Perfil. Resistências e 

dificuldades registradas no diário de campo e resumidas a seguir. 

Em meados de janeiro de 2013, já de posse da autorização da Escola de 

Administração Penitenciária/SUSIPE e do parecer positivo do Comitê de Ética da PUC-SP, 

consegui agendar a apresentação da pesquisa à equipe do HCTP para quatro dias depois, na 

primeira reunião de equipe do ano. Infelizmente, após viagem de 1,5 hora para chegar ao 

local, os três minutos disponibilizados não foram obviamente suficientes para explicar 

qualquer coisa, muito menos para iniciar uma pactuação com os técnicos no sentido de que 

colaborassem com a pesquisa. De todo modo, foi possível agendar o dia 18 de janeiro como o 

primeiro dia de um semestre inteiro de acompanhamento da rotina institucional do HCTP, 

para o qual retornaria, nesse período, de duas a três vezes por semana. Esse primeiro 

contato anunciou o campo duro que estava entrando e as possíveis dificuldades que teria que 

enfrentar para realizar a pesquisa. 

Além da necessidade de entender o funcionamento do HCTP, pretendia, já no 

primeiro mês de trabalho, conseguir ter acesso aos documentos que teriam sido organizados 

no fim do ano anterior acerca do perfil da população institucionalizada, como nos havia dito 

a direção, em visita realizada em outubro de 2012. Muito provavelmente devido ao não 

entendimento da pesquisa por parte dos técnicos e devido à tardia autorização da direção 

aos setores para que liberassem qualquer documento à pesquisa, o acesso aos documentos foi 

bastante dificultado.  

Após um mês e meio de esquivas, conseguimos ter uma parte em mãos, mas vi que 

teria que partir quase do zero para traçar o perfil da população, já que as tabelas 

disponibilizadas continham praticamente apenas os dados jurídicos dos internos (e às vezes 
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com erros quanto aos delitos cometidos, data de entrada na prisão ou no HCTP e, inclusive, 

a ausência de novos internos) e todos os demais dados encontravam-se ausentes, 

desencontrados ou desorganizados.  

Afinal, para quê contar (com) essas vidas ou sobre essas vidas que não valem e que 

não contam nada? Pessoas que marcadas como inferiores por sua loucura mereceriam 

morrer para garantir a vida de outros, como tática biopolítica de expansão da vida... 

(Trechos reescritos a partir dos relatos do diário de campo: 20/01/2013; 17/02/2013; e 

09/03/2013). 

Além da dificuldade de acesso, quando conseguimos  fazer a leitura de um relatório 

destinado ao INFOPEN73, com o intuito de usá-lo como meio seguro de reunirmos parte dos 

dados do perfil, vimos que também não nos ajudaria. Embora o relatório deva ser alimentado 

e enviado mensalmente ao Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) do Ministério da 

Justiça, para a manutenção de um banco de dados sobre os estabelecimentos penais no país, 

de posse do relatório de janeiro de 2013, vimos uma série de descompassos em relação às 

informações dos prontuários a que estávamos tendo acesso, motivo pelo qual desistimos dessa 

fonte de dados. 

Assim, considerando a incompletude e equívocos dos relatórios e tabelas, cedidos pela 

direção do HCTP,  com o perfil praticamente restrito aos dados jurídicos, assumimos a tarefa 

de retraçá-lo. Para tanto, somamos os aspectos já presentes nas tabelas do HCTP a alguns dos 

utilizados na pesquisa de Biondi, Fialho e Kolker (s/d) e no Censo Nacional (DINIZ, 2013), e 

acrescentamos os aspectos referentes ao uso de álcool e outras drogas e o ao uso de 

medicamentos no HCTP, somando, ao final, 21 aspectos, que foram separados em três 

tabelas74. São eles: 

1. Dados sócio-demográficos: Nome; Data de Nascimento; Cidade em que residia; Se 

recebia visita; Se tinha documentos civis e quais; Se tinha benefícios sociais; Escolaridade; Se 

está estudando ou não; se está trabalhando ou não. 

	  
73 “O InfoPen é um programa de computador (software) de coleta de Dados do Sistema Penitenciário no Brasil, 
para a integração dos órgãos de administração penitenciária de todo Brasil, possibilitando a criação dos bancos 
de dados federal e estaduais sobre os estabelecimentos penais e populações penitenciárias”. Disponível 
em:http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMID598A21D892E444B5943A0AEE5DB94226PTBRI
E.htm 
74 Além das tabelas terem sido disponibilizadas ao TJE/PA, em virtude do mutirão carcerário que realizam; 
resolvemos, pelo seu valor documental, entregar o material ao MLA/PA, bem como ao Programa de Pós-
Graduação da PUC-SP. Deste modo, deixamos o material acessível a outros pesquisadores, evitando expor 
publicamente as informações pessoais de cada interno. 
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2. Situação Jurídica: Artigo do CPB; Comarca; Vara de Execução Penal; Se o crime foi 

contra a família; Data de entrada na prisão; Data de entrada no HCTP; Data da sentença; Data 

das perícias; Número de internações. 

3. Situação Clínico-diagnóstica: Diagnóstico; Se faz uso de medicamento no HCTP e 

qual; se fazia tratamento anterior ao cárcere; Se fazia uso de álcool e outras drogas. 

 

 

4.2.1 População total institucionalizada  

A população institucionalizada no HCTP do Pará está dividida entre as pessoas que 

cumprem medida de segurança, presos condenados, presos provisórios e presos 

condenados/provisórios. Na maioria dos casos, os condenados são encaminhados de outras 

casas penais ao HCTP, após situação de crise e/ou suspeita de transtorno mental. Grande parte 

deles chega com a instauração de insanidade mental – exigência do juiz para realização do 

exame correspondente – para verificar se terão sua pena convertida em medida de segurança. 

Permanecem no HCTP esperando a realização do exame, a confecção e encaminhamento ao 

juiz do laudo pericial e a nova audiência para converter ou não a pena, o que pode durar 

alguns anos. Os presos provisórios, por sua vez, chegam ao HCTP por várias outras razões, 

mas em geral, pelo mesmo motivo que os condenados, ficam no HCTP aguardando sentença 

e/ou perícia, quando vêm encaminhados com a instauração de insanidade mental. Os 

condenados/provisórios são presos já condenados, mas que respondem a outro(s) processo(s) 

como provisórios. 

O perfil da população em cumprimento de medida de segurança foi traçado em março 

de 2013, mas sobre a população total foi possível acessar informações até dezembro de 2013, 

quando havia 231 pessoas privadas de liberdade no estabelecimento: 86 encontravam-se em 

cumprimento de medida de segurança; 103 estavam na condição de presos provisórios; 29 já 

havia recebido sentença condenatória, dos quais alguns poderiam estar em casas penais 

comuns, mas por ocasiões diversas permaneciam no HCTP; e 13 eram 

condenados/provisórios. Como podemos visualizar melhor no gráfico abaixo: 
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Gráfico 1: População total institucionalizada no HCTP de Santa Izabel do Pará. 

 

Desse universo, aproximadamente 91% da população institucionalizada correspondem 

a homens e 9% são mulheres. Das 21 mulheres “moradoras” da ala feminina, quase metade 

delas (9) cumpriam medida de segurança, como mostra o gráfico abaixo: 

 
Gráfico 2: População total institucionalizada dividida por gênero. 

 

Em comparação com os dados do Censo Nacional da população institucionalizada em 

Estabelecimentos de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (DINIZ, 2013), em fevereiro de 

2011, havia 165 presos e internos no HCTP do Pará, sendo 71 em cumprimento de medida de 

segurança, o que significa um aumento de 40% da população total institucionalizada e, 

aproximadamente, 24% da população em medida de segurança em dois anos. A população 

feminina aumentou de 12 para 21 mulheres presas/internas, o que significa aumento de 75%. 

Se considerarmos a proporção de aumento da população geral internada no HCTP do Pará, 
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supondo ter ocorrido o mesmo nos ECTPs do restante do Brasil, em dois anos, entre 2011 e 

2013, o número total de presos/internos pode ter subido de 3.989 para 5.584 pessoas 

internadas.  

Segundo relatos de vários técnicos e direção do HCTP do Pará, a grande maioria dos 

presos provisórios transferidos nos últimos dois anos é de jovens que fazem uso abusivo de 

drogas dentro das casas penais comuns. De acordo com seus relatos, o diretor da unidade 

penal comum provoca o juiz, geralmente argumentando as crises como decorrência do uso 

abusivo de drogas e como questão de saúde que precisa ser tratada no HCTP; ou ainda por 

motivo de preservação da vida do jovem que se endividou com o consumo e que é ameaçado 

de morte caso não pague a dívida ao traficante também preso. Ou seja, ele é encaminhado ao 

HCTP com apelo à atenção à saúde ou à sua própria segurança. Nesse último caso, 

contraditoriamente, o HCTP é o “seguro” do “seguro” das prisões.  

O “seguro” é a cela onde geralmente ficam os presos acusados por estupro ou 

ameaçados de morte pelos demais por algum motivo. Quando mesmo no “seguro” da prisão 

comum, “a cadeia fecha” (expressão usada para dizer que ele vai morrer se permanecer lá), o 

HCTP torna-se o “seguro” do “seguro”. Aqui, é claro entender a produção de sobreviventes, 

como chama Pelbart (2009), ou de vidas nuas (AGAMBEN, 2002), vidas reduzidas ao 

biológico, de onde se reduz ao máximo toda a potência de resposta ou resistência a tal de 

poder sobre a vida, que condena a viver restritos à manutenção do corpo existindo enquanto 

organismo. Com água, alimento, abrigo e algum medicamento... 

Nesse sentido, a população institucionalizada vem crescendo exponencialmente 

devido à transferência constante de presos provisórios, caracterizados, em sua grande maioria, 

como jovens, pobres e usuários de drogas, mas também devido à sentença ou conversão da 

pena em medida de segurança desse mesmo público. De fato, esse tem sido o novo perfil de 

boa parte da população institucionalizada no manicômio judiciário do Pará. Para exemplificar 

o que tem ocorrido no Estado, somente no mês de julho de 2013, de um único município do 

interior, chegaram seis jovens, entre 20 e 27 anos, com perfil semelhante: dois com laudo 

psiquiátrico atestando “Transtorno de Personalidade Anti-Social” (TPAS) e os demais com 

mera suspeita acerca do mesmo transtorno. Coincidentemente, todos os seis eram usuários de 

drogas em suas casas penais de origem.  

A mudança da caracterização do perfil da população institucionalizada em HCTP é um 

analisador importante que vem sendo identificado por outros trabalhadores da área 

(KOLKER, 2005). Os HCTPs têm sido, cada vez, mais incluídos como parte do circuito de 
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internação forçada de pessoas, em sua maioria jovens, que fazem uso considerado 

problemático de drogas, muitos dos quais são enquadrados como traficantes e presos ou 

internados preventivamente. Delgado (1992) fala deste público em HCTP já em 1992, 

portanto, não é uma população nova nos HCTPs do país, mas tem se tornado majoritária, pois 

chega encerrada ao diagnóstico de TPAS para justificar segregação em manicômio judiciário, 

o que evita saída rápida e circulação entre as estruturas de internação existentes. 

Vale destacar que o diagnóstico de Transtorno de Personalidade Anti-Social (TPAS), 

no campo da psicopatologia, é considerado anomalia do desenvolvimento psicológico e não 

doença. Logo, o problema não está localizado no campo médico, mas no campo moral para o 

controle social dos “indesejáveis”, já que diz respeito à diferença entre estilos de vida que não 

são aceitos para determinados grupos da sociedade, embora sejam produzidos como efeitos da 

chamada “democracia disjuntiva” (Ver p. 62), em seus jogos de exclusão e marginalização. 

Para Vicentin (2010, p. 50): 
Até mesmo os que se valem dessa noção no Brasil (MORANA e MENDES FILHO, 
2001) concordam que na psiquiatria esse é um campo controvertido seja em suas 
definição, categorização, diagnóstico ou tratamento, pois, a maior parte dos estudos 
psiquiátricos desse campo relaciona-se à ideia de degeneração, avaliada segundo os 
moldes morais ou parâmetros éticos do relacionamento humano. 

 

Ou seja, mesmo aqueles que trabalham no campo da psicopatologia consideram baixa 

a sua confiabilidade diagnóstica. Além disso, no Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Psicopatologia, em sua 3ª edição (DSM III), o diagnóstico de TPAS descreve um indivíduo 

com um padrão crônico de infrações legais e comportamentos anti-sociais, o que restringe os 

seus “sintomas” a atos que podem ser sempre enquadrados como crimes. Sendo assim, o 

diagnóstico fortalece os argumentos da psiquiatrização das condutas consideradas criminosas 

em direção à crescente patologização dos conflitos sociais, principalmente daqueles 

localizados entre as camadas populares, alargando a aplicação do conceito de periculosidade, 

por um lado, e, ampliando e recrudescendo as respostas penais de controle social punitivo, por 

outro. Afinal, como já dissemos, a definição da periculosidade sempre foi um problema de 

ordem pública e não da natureza do sofrimento psíquico.  

De acordo com Scisleski et al. (2008), há aí claramente uma tendência à patologização 

de setores da juventude pobre, isto é, uma forma de “encobrir como doença mental 

determinados processos sociais que discriminam a pobreza e o desinvestimento da sociedade” 

em relação a esses jovens. Desta maneira, a psiquiatrização dos jovens encaminhados ao 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Santa Izabel caminha na direção do 
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paradigma emergente de gestão dos “perigosos da vez” (KOLKER, 2014). Este é marcado 

pelo recurso cada vez maior ao encarceramento em detrimento do investimento em políticas 

sociais, em especial para a juventude, e na radicalização da política punitiva como resposta ao 

aumento da desigualdade social, da violência e da insegurança. 

Importante destacar que, no ano de 2011, foram lançadas a portaria n. 3.088, do 

Ministério da Saúde, que institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), e o Plano “Crack, é 

possível vencer”, junto com outras normas que deveriam garantir a implementação de 

serviços substitutivos, mas também manicomiais (Comunidades Terapêuticas/CT), 

relacionados à atenção psicossocial de “usuários problemáticos” de drogas. No mesmo ano, o 

município de Belém aprovou quase 1,5 milhão de reais para incrementar/implantar os serviços 

de álcool e outras drogas (consultórios na rua, requalificação de CAPS ad em CAPS ad III, 

implantação de novos CAPS ad, Unidade de Acolhimento Adulto/UAA e Unidade de 

Acolhimento Infanto-Juvenil/UAI, escola para redutores de danos), mas nos dois anos 

seguintes, nada foi feito com esse recurso.  

Em 2013, a discussão da prefeitura de Belém girava em torno da implantação do 

Consultório na Rua/CnR como estratégia para internação de usuários/moradores de rua em 5 

Comunidades Terapêuticas (150 vagas a mil reais/mês cada, que se tornaram 200 em 2015) 

que estariam sendo conveniadas, sem a (re)estruturação do CAPS ad do município, como 

retaguarda para a internação almejada. Exatamente no decorrer de 2011 e 2012, segundo os 

discursos dos trabalhadores do HCTP, houve a mudança do perfil da população internada no 

HCTP com encaminhamento massivo de usuários de drogas ao HCTP. Mesmo que a 

população encaminhada ao HCTP seja oriunda de vários outros municípios do Estado, 26% 

da população em medida de segurança são da Região Metropolitana de Belém (Cf. Gráfico 6) 

e, além disso, imagina-se dificuldade semelhante nos municípios do interior do Estado para 

implantar as políticas relacionadas ao uso de álcool e outras drogas, do âmbito da saúde, 

lançadas a nível nacional. 

 

 

4.2.2 Breve análise da população de presos provisórios 
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Propusemo-nos a traçar apenas o perfil da população em medida de segurança, mas de 

posse de duas tabelas75 cedidas pelo HCTP com alguns poucos dados relativos aos presos 

provisórios, consideramos possível fazer uma breve análise dessa população acerca da faixa 

etária e do tempo de internação em defasagem com a realização da perícia.  

Quanto à idade, 40% dos presos provisórios, em março de 2013, tinham entre 20 e 30 

anos, isto é, a maioria se encontrava dentro de uma faixa etária 10 anos mais jovem que a 

população em medida de segurança. Como viremos adiante, esse dado corrobora os inúmeros 

relatos feitos acerca do intenso fluxo de encaminhamentos de jovens ao HCTP, justificados 

pelo uso abusivo de drogas em outras casas penais. O gráfico abaixo divide em porcentagem a 

população de presos provisórios com relação à sua faixa etária: 

 

 
Gráfico 3: Faixa etária da população de presos provisórios. 

 

Na tabela referente à instauração de insanidade mental, datas de perícia realizadas pelo 

Instituto Médico Legal/IML e tempo de internação, considerando o total de 91 presos 

provisórios na época: 58 tinham instauração de insanidade mental; 14 não a tinham e 19 

presos não constavam na relação. Dos 58 com instauração, 19 não havia feito perícia, sendo 

que seus exames foram solicitados entre fevereiro de 2011 e janeiro de 2012, o que significa 

um tempo de espera entre agendamento e realização do exame entre 1,5 ano a 2,4 anos, 

embora o Código de Processo Penal (BRASIL, 1941) estabeleça que este prazo não deva 

	  
75 Ambas cedidas em março de 2013: a primeira com a data de nascimento referentes aos 91 presos provisórios 
do HCTP na época; e a segunda com as datas de entrada no HCTP e das perícias realizadas ou não, considerando 
um universo de 72 presos provisórios. 
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exceder “45 dias, salvo se os peritos demonstrarem necessidade de maior prazo” (Art. 150, 

§ 1º).  

Mais grave que isso: além do tempo de espera entre o agendamento e a realização da 

perícia, estas pessoas foram internadas entre setembro de 2008 e janeiro de 2012, e estão 

presas há mais tempo, o que aumenta em muito o tempo de internação ilegal das mesmas. E, 

mais, o tempo em que estão nesse estabelecimento penal não impacta na detração do tempo 

em que ficarão em regime fechado, no caso de serem condenados a qualquer pena, em vez de 

receberem a medida de segurança. Se estivessem aguardando em casa penal comum, 

poderiam ter diminuído o tempo de espera pela sentença, privado de liberdade, do tempo 

determinado pelo juiz para o cumprimento da pena. 

Vale dizer que a ilegalidade da modalidade de internação da medida de segurança 

reside, principalmente, no fato de que os Estabelecimentos de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico (ECTPs) são espaços com características asilares e jamais respeitarão os 

princípios do SUS ou da Lei Antimanicomial (Lei n. 10.216/2001, Lei da Reforma 

Psiquiátrica ou Lei Paulo Delgado). Assim, embora a internação compulsória seja considerada 

legal, já que prevista na própria Lei da 10.216/2001, na prática, não pode ser entendida como 

sinônimo de medida de segurança, considerando que, em sua modalidade de internação, 

ocorre nesses estabelecimentos de tortura, cronicamente inviáveis à vida humana e nunca 

adequada ao ditame segundo o qual deve ser realizada “mediante laudo médico 

circunstanciado que caracterize os seus motivos”, como determina o artigo 6º da mesma Lei 

(BRASIL, 2001). 

Há, ainda, o tempo de espera entre a realização do exame e o encaminhamento do 

laudo ao juiz de competência. Os 39 presos provisórios, que haviam realizado perícia, 

estavam à espera do laudo pericial há no mínimo 1,3 meses, chegando há 5 anos sem o 

resultado. Existe também a situação das pessoas que entram no HCTP sem a instauração de 

insanidade mental, devendo aguardar, além de tudo, este documento do juiz de conhecimento 

que os encaminhou ao HCTP, para poder agendar a perícia. Dos presos provisórios, 15% 

estavam aguardando este documento para poderem agendar o exame de insanidade mental, 

sendo que a metade deles já estava no HCTP há mais de dois anos. Segue gráfico abaixo com 

parte dessas informações: 
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Gráfico 4: Relação do tempo de espera para realização da perícia, confecção do laudo  
e instauração de insanidade mental para presos provisórios. 

 

 

Estes números demonstram que praticamente toda a população de presos provisórios 

que estava no HCTP, no momento da pesquisa, estava em situação de total ilegalidade. 

Vemos aí o limbo jurídico que é o manicômio judiciário, que teoricamente viemos afirmando, 

mas confirmado pelas informações estatísticas, para não deixar dúvida sobre a 

inconstitucionalidade que o dispositivo “medida de segurança”, com o manicômio judiciário 

em seu centro, faz perpetuar em pleno Estado de direito. 

 

 

4.2.3 População em Medida de Segurança 

Antes de entrarmos no perfil da população em cumprimento de medida de segurança 

no HCTP do Pará, vale, ainda, trazermos uma caracterização relativa ao perfil social-

econômico da população aí institucionalizada, fazendo uso das informações do Censo 

Nacional do Ministério da Justiça, que embora seja de 2011 e contasse com 40% a menos de 

pessoas presas/internadas no HCTP do Pará, permite-nos apresentar dados que não 

conseguimos acessar, tais como cor da pele, estado civil, qualificação profissional e renda76. 

Segundo o Censo Nacional (DINIZ, 2013, p. 175-177), a média etária da população do 

	  
76 Informações sobre a cor da pele e situação conjugal são informações que deveriam constar nos relatórios do 
INFOPEN, os quais preferimos não utilizar, tendo em vista as inconsistências encontradas nos mesmos, como 
relatamos no capítulo metodológico. Sobre a renda da família do preso/interno e qualificação profissional, 
embora no prontuário único do HCTP constem as perguntas sobre ambos os quesitos, praticamente nenhum dos 
prontuários acessados continha as informações, o que também nos fez desistir de incluí-las no perfil. 
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HCTP do Pará “em medida de segurança era de 38 anos e a da população temporária era de 

33 anos”. Quanto à cor da população, “pretos e pardos somavam 67% (110) e brancos 

somavam 20% (33)”, um único indivíduo amarelo e outro indígena; “12% (19) da população, 

não havia registro de cor”. Sobre a situação conjugal da população, “76% (126) das pessoas 

internadas eram solteiras e 7% (12) eram casadas”. Em relação à escolaridade77 da população, 

24% (40) eram analfabetos, 53% (87) tinham o ensino fundamental incompleto e 7% (12) 

tinham o ensino fundamental completo. Com o ensino médio, eram 6% (10) da população.  

Com relação à profissão que exerciam antes de serem internados no HCTP-PA,  
as pessoas internadas concentravam-se em profissões que exigem pouca ou nenhuma 
qualificação técnica e educacional, o que se aproximava do observado no cenário 
dos demais estabelecimentos. Trabalhadores de serviços administrativos, vendedores 
do comércio, trabalhadores da área agropecuária, florestais e da pesca concentravam 
33% (54) das ocupações (...). Além disso, no HCTP-PA, 16% (27) das pessoas 
internadas não tinham profissão (DINIZ, 2013, p. 177-178). 

 

Para a caracterização da população em medida de segurança no HCTP do Pará, 

valemo-nos de informações coletadas dos prontuários jurídicos de cada um dos 86 internos, 

organizadas nos seguintes campos: (a) dados sócio-demográficos; (b) situação jurídica e (c) 

situação clínico-diagnóstica. Acompanhando a divisão das informações nas tabelas, 

apresentamos a seguir o perfil da população em forma de gráficos em porcentagens. 

 

a. Dados sócio-demográficos 

Os dados sócio-demográficos compreendem, além do nome da pessoa internada: data de 

Nascimento; Cidade em que residiam; Se recebiam visita; Se tinham documentos civis e quais; Se 

tinham Benefícios sociais; Escolaridade; Se estavam estudando ou não; se estavam trabalhando ou 

não. De um modo geral, temos 47% da população entre 31 e 40 anos de idade; 26% residiam na 

Região Metropolitana de Belém, sendo o restante do interior do Estado; 53% não recebiam visita 

de familiar; sobre 52% não havia informação acerca da documentação civil; 3% tinham BPC, mas 

sobre 72% não havia informação acerca do recebimento do benefício; 55% estavam estudando no 

HCTP; 30% eram analfabetos e 34% tinham o ensino fundamental incompleto; e 26% realizavam 

alguma atividade de trabalho no HCTP. A seguir traremos as informações detalhadas em gráficos 

para a maior parte dos itens do perfil sócio-demográfico. 

	  
77 Embora tenhamos caracterizado a população atual quanto a este quesito, incluímo-la nesta breve apresentação 
como modo de reafirmar a seletividade do sistema prisional, que vale para todas as instituições de controle social 
punitivo, diante das repetidas características que compõem o cenário da exclusão do socius: negros, pobres, de 
baixa escolaridade. 
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Quanto à faixa etária, temos uma população mais velha que a população de presos 

provisórios, como já dissemos. O maior grupo (47%) encontra-se entre 31 e 40 anos, seguido 

de 23% entre 41 e 50 anos. 
 

 
Gráfico 5: Faixa etária da população em medida de segurança. 

 

Quanto ao local em que residiam, considerando os 144 municípios do Estado do Pará, 

há internos de 49 municípios, sendo que 18 moravam em Belém, 3 em Ananindeua e 1 de 

Santa Izabel do Pará, perfazendo um total de aproximadamente 26% de encaminhamentos 

oriundos da Região Metropolitana de Belém. Dos municípios de Santarém e Paragominas há 

4 munícipes de cada; de Cametá e Castanhal, três munícipes de cada. E o restante, isto é, 49 

internos são de 42 outros municípios, como mostra o gráfico abaixo: 

 

 
Gráfico 6: Quantidade de internos com relação às cidades em que residiam. 
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Embora alguns poucos municípios em que residiam os internos não coincidam com a 

comarca onde o delito foi cometido, ainda assim é possível saber quais municípios 

encaminham mais internos ao HCTP e isso nos possibilita pensar onde poderia ser 

interessante realizar uma intervenção junto aos magistrados para que possam compreender o 

novo modelo de atenção às pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, proposto 

pelos mais atuais normativos. Além disso, saber onde residiam os internos, antes de serem 

encaminhados ao HCTP, ajuda-nos a mapear os dispositivos de saúde mental e assistência 

social existentes nos municípios (ou nas regiões de saúde) para onde poderão voltar a viver 

quando egressos e onde poderiam ser implantadas Residências Terapêuticas, considerando os 

casos em que esta modalidade de moradia seja adequada. Tal informação também pode 

viabilizar que a Equipe de Acompanhamentos e Avaliação das Medidas Terapêuticas (EAP), 

prevista pela portaria n. 94, do Ministério da Saúde, elabore o Projeto Terapêuticos Singular 

(PTS), buscando articular o atendimento do egresso diretamente com tais serviços. 

Quanto à documentação civil, dos 86 prontuários jurídicos, em 36 (42%) havia cópia 

dos documentos civis do interno ou a informação de que sua família os tinha; pelo menos 

acerca de 9 (10%) havia a informação de que não tinham nenhuma documentação e sobre 41 

(48%) não havia informação alguma.  

 

 
Gráfico 7: Documentação civil da população em medida de segurança. 

 

Apesar de, algumas vezes, termos solicitado à direção que a lista de presos/internos 

sem documentação civil fosse feita por seus assistentes sociais, para que a Secretaria de 

Justiça e Direitos Humanos/SEJUDH pudesse ser chamada a realizar a retirada da 
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documentação in loco, infelizmente isso não pareceu ser uma ação necessária – talvez pelo 

menos naquele momento e em função da própria pesquisa, já que esta, ao apontar as lacunas 

da instituição e evidenciar suas falências, gera incômodos e resistências para atuar em 

parceria. Embora a documentação civil seja condição elementar para o processo de cidadania, 

a possibilidade de resgatar o direito civil de ir e vir ou de recorrer aos serviços públicos para 

receber atendimento, os quais, na maioria dos casos, exige identificação, não era questão a ser 

pensada com urgência, considerando o tempo em que padecem da espera dos exames de 

cessação de periculosidade quase nunca favoráveis a sua saída.  

Engelman (2007), discutindo a indissociabilidade da zoè e da bíos, que diferentemente da 

Grécia Antiga, não deveria dar-se mais através do mérito, mas pelo simples nascimento e 

pertencimento a uma fronteira delimitada referente ao Estado nação, fala da certidão de 

nascimento como a passagem de um estado de natureza ao estado civil e, portanto, como 

produtora de transformações no estatuto jurídico como ato instantâneo, o que, para Deleuze e 

Guattari (apud ENGELMAN, 2007, p. 69), seria “uma transformação incorpórea que se faz no 

instante zero”. No entanto, como ela mesma afirma, a certidão de nascimento “nos confere a 

vivência da cidadania como virtualidade, como possibilidade e potência e não como certeza e 

fato” (Ibidem, p. 69), o que nos faz pensar que às vidas enredadas pelas forças de aniquilamento 

do HCTP do Pará, nem como virtualidade a vivência da cidadania se faz possível. 

O mesmo ocorreu com relação aos benefícios sociais, em especial, ao Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), outro instrumento importante que pode ser articulado para o 

processo de desinstitucionalização, sobre os quais também solicitamos que as informações 

fossem atualizadas nos prontuários, já que para 72% deles não havia qualquer informação a 

respeito. Com relação aos 28% restantes, não é possível confiar se de fato são beneficiários ou 

não, já que a assistente social afirmou que tal benefício é suspenso quando o sujeito está sob 

custódia do Estado, tendo em vista o custo da mesma. Segundo a Lei Orgânica de Assistência 

Social, a situação de internação psiquiátrica não prejudica o recebimento do benefício (art. 20, 

§5), e a internação em HCTP não deve excluir essa possibilidade, principalmente 

considerando a situação de extrema pobreza da maioria.  

Segundo Cartilha do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à fome o BPC78: 

	  
78 O BPC integra a Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e para 
acessá-lo não é necessário ter contribuído com a Previdência Social; foi instituído pela Constituição Federal de 
1988, e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei n. 8.742, de 7/12/1993 e pelas Leis 
n. 12.435, de 06/07/2011 e n. 12.470, de 31/08/2011, que alteram dispositivos da LOAS e pelos Decretos no 
6.214/2007 e no 6.564/2008. 
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garante a transferência mensal de 1 (um) salário mínimo ao idoso, com 65 (sessenta 
e cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com 
impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção nem de tê-la 
provida por sua família (BRASIL, 2009b, p. 05).  

 

É preciso ainda que se comprove condição de extrema pobreza, cujo parâmetro é que a 

renda per capita da família seja menor que ¼ do salário mínimo.  

Segundo a cartilha da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, s/d), 

o que torna a pessoa com deficiência elegível ao BPC na legislação pertinente à Assistência 

Social é estabelecido no artigo 4º, inciso II, do Decreto Federal n. 6.214 de 26 de setembro de 

2007, que regulamenta o BPC. No documento, entende-se por pessoa com deficiência “aquela 

cuja deficiência a incapacita para a vida independente e para o trabalho”. Vale ressaltar que a 

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência define a pessoa com deficiência de 

modo oposto: a incapacidade não é própria da deficiência, mas do contexto social que se não 

adequa às suas necessidades, incapacitando a pessoa com deficiência para o desenvolvimento 

pleno de suas potencialidades. 

Um outro ponto importante a ressaltar relacionado ao BPC é que não há a necessidade 

de interdição civil como condição para requerê-lo. A definição da incapacidade nesse âmbito, 

que não deve ser confundida com a noção de capacidade jurídica, é dada no inciso III do 

artigo 4º do citado Decreto Federal, o qual, coerentemente com a Convenção, classifica como: 
Fenômeno multidimensional que abrange limitação do desempenho de atividade e 
restrição da participação, com redução efetiva e acentuada da capacidade de inclusão 
social, em correspondência à interação entre a pessoa com deficiência e seu 
ambiente físico e social (BRASIL, 2007, p. 4).  

 

Nos casos em que a situação d interno em vias de desinternação ou do egresso de 

HCTP não obedeça aos critérios necessários para ser beneficiário do BPC, poder-se-ia 

requerer o auxílio-reabilitação psicossocial a egressos de longa permanência em Hospitais 

Psiquiátricos (mínimo de dois anos de internação). Trata-se de auxílio instituído pela a Lei 

10.708/2001, denominado “Programa de Volta pra Casa”79, como importante dispositivo de 

desinstitucionalização, embora já desatualizado, considerando que apenas pode ser requerido 

àqueles que foram internados até o ano de 2003. 

	  
79 Este Programa, criado pelo Ministério da Saúde, atende ao disposto na Lei 10.216, de 06.04.2001, que no Art. 
5º, determina que os pacientes há longo tempo hospitalizados, ou para os quais se caracterize situação de grave 
dependência institucional, sejam objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial 
assistida. 
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Quanto ao acesso à escola nas dependências do HCTP, segundo relação 

disponibilizada pelo setor de educação, dos 86 internos, 55% estavam frequentando as salas 

de aula do HCTP em contraposição a 43% que não querem ou são considerados como sem 

condições de estudar, segundo avaliação da pedagoga. Em relação à escolaridade, 26 são 

analfabetos e 29 têm o ensino fundamental incompleto, enquanto 6 têm ensino médio 

completo e sobre 22 não havia informação a respeito. Como dito anteriormente, a escola é a 

única atividade regular que o HCTP oferece aos internos e presos diariamente, em dois turnos, 

devido ao convênio com a Secretaria Estadual de Educação/SEDUC. As aulas acontecem em 

três salas localizadas na parte “de cima” do HCTP, isto é, fora das alas carcerárias, e atendia 

na época da pesquisa aproximadamente 120 pessoas da população total institucionalizada. 

Quanto ao trabalho, dos 45 presos e internos que desenvolvem atividades de trabalho 

no interior HCTP, 22 (25%) estavam em cumprimento de medida de segurança, 

desenvolvendo uma das atividades a seguir: limpeza, manutenção e atividades na cozinha, 

horta e biblioteca. Do total, 3/4 da população em medida de segurança não desenvolvia 

nenhuma atividade de trabalho no HCTP. 

Para finalizar a exposição do perfil referente aos dados sócio-demográficos da 

população em medida de segurança, apresentamos na tabela abaixo dados sobre as visitas aos 

internos, dentre os quais mais da metade (45) não recebe visita de nenhum familiar há anos ou 

nunca sequer recebeu um dia. O fato de não receberem visita não permite supor que perderam 

vínculo familiar definitivamente, dado que muitas famílias moram em municípios distantes, 

considerando o tamanho do Estado do Pará, e não têm recursos financeiros suficientes para 

viajar até Santa Izabel. Mas, em parte, o número pode ser indicativo de abandono ou rejeição 

por medo da família em função do índice de crime doméstico, como veremos adiante. 
 

 
Gráfico 8: Índice de internos que recebem ou não visitas de familiares. 
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Esses dados podem ser importantes para orientar a equipe do HCTP – ou posteriormente 

a Equipe de Avaliação e Acompanhamento das Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa 

com Transtorno Mental em Conflito com a Lei/EAP, quando implantadas – na busca ativa das 

famílias ausentes, já que dão indicativo de quantos internos teriam condições de serem 

acolhidos de volta à família e quantos precisariam acessar outros recursos para o acesso ao 

direito à moradia. Em uma superficial sondagem, considerando a impossibilidade de acesso 

rápido a essa informação, e de posse da relação geral de internos, pedimos a dois técnicos do 

HCTP que indicassem quantos dali poderiam ter perdido vínculo com a família e que 

precisariam ser encaminhados para Residências Terapêuticas ou outras modalidades de 

moradia assistida, quando egressos do HCTP. Os técnicos listaram 41 (48%) internos que 

podem ter perdido o vínculo familiar ou a família rejeita recebê-los de volta em casa. Destes, 

14 cometeram crime contra a família e 17 relataram uso de álcool e outras drogas – um dos 

motivos apontados pelos técnicos que mais gera a rejeição da família. 

Após algumas interpelações80 que fizemos à Coordenação Estadual de Saúde Mental, 

conseguimos levar o HCTP como pauta do Movimento da Luta Antimanicomial (MLA-PA) 

para uma reunião com a gestão. Importante admitir que diante do intolerável da realidade em 

que há um semestre estava mergulhada, a invisibilidade da penúria daquelas vidas sem 

perspectivas, colocou-me a assumir posições diferentes na pesquisa, colocando o corpo à 

frente como um esforço pessoal para fazer algo acontecer no vazio daquele cenário de morte 

em direção à construção de políticas para a vida. Assim, em julho de 2013, numa primeira 

reunião, fiz uma apresentação geral da situação das pessoas em medida de segurança no 

HCTP do Pará como modo de chamá-los a pensar conjuntamente em ações voltadas a essa 

população e, um segundo momento, apresentamos duas informações requeridas pela 

coordenação: (1) relação de internos e seus municípios de origem; e, (2) relação de internos 

com os quais as equipes de saúde deveriam iniciar um trabalho para localizar as famílias e/ou 

buscar resgatar os vínculos com o interno. Além disso, era necessário apontar a quantidade de 

pessoas que, já sem a possibilidade de retornar às suas famílias, precisariam de vagas nos 

Serviços Residenciais Terapêuticos/SRTs, o que pleiteamos, considerando os quatro SRTs 

previstos no Plano Plurianual do governo. 

	  
80 Na participação em eventos acadêmicos para os quais fomos convidados a fazer alguma fala ou que abriram 
espaço de conversa, duas ocasiões nos permitiram convocar a coordenação para responder questões referentes à 
situação da população com transtorno mental em conflito com a lei internada no HCTP. Aproveitamos as 
situações de encontro público para chamar atenção para esta população, pautando a necessidade de que lhes 
incluíssem nas ações de garantia de direitos do governo. 
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A coordenação pareceu sensível à situação apresentada e comprometeu-se a colocar na 

pauta das reuniões das Comissões Intergestoras Regionais81 (CIR) a necessidade de pactuar a 

implantação de serviços de desinstitucionalização em municípios com maior número de 

internos. Nunca recebemos retorno acerca dessas reuniões e, pela postura esquiva com a qual 

a Saúde sempre se apresentou, pensamos que enquanto a sociedade civil, através do 

movimento social, não cobrar de modo contundente uma posição séria da gestão, essa agenda 

levará muito mais tempo para ser de fato posta em discussão. Na segunda reunião, 

conseguimos negociar também que seria importante incluir a situação das pessoas com 

transtorno mental em conflito com a lei como tema de oficinas, previstas no Plano Plurianual 

da Atenção Psicossocial, as quais seriam realizadas nos meses seguintes, mas estas também 

acabaram não ocorrendo. 

 

b. Situação Jurídica 

Os dados da situação jurídica correspondem aos seguintes aspectos: artigo do Código 

Penal Brasileiro (CPB) referente ao delito cometido; Se o crime foi contra a família; 

Comarca; Vara de Execução Penal (VEP); Data de entrada na prisão; Data de entrada no 

HCTP; Data da sentença; Datas das solicitações e da realização das perícias; número de 

internações. Optamos por não trabalhar este último aspecto na análise do perfil, devido à 

dificuldade de acesso à informação nos prontuários dos internos. 

Iniciamos pela frequência dos delitos cometidos por pessoas em medida de segurança. 

Quase metade dos delitos cometidos foi homicídio (48%), sendo que 31 homicídios 

qualificados e 10 homicídios simples; 12 (14%) foram enquadrados por tentativa de 

homicídio; 11 (13%) cometeram crimes de atentado ao pudor; e 21 (25%) pessoas estão no 

HCTP por roubos, furtos, lesões corporais, violência doméstica, ameaças e porte de arma. 

Chama atenção ver que ¼ dos delitos são crimes com menor potencial ofensivo e que 

boa parte dos crimes de homicídios ou tentativas de homicídio foram situações isoladas, 

cometidos por pessoas sem histórico de violência. Tais informações, dentro de um HCTP, não 

são consideradas atenuantes, o que significaria menor tempo de privação de liberdade. A 
	  
81 O Decreto n. 7.508/2011, que regulamenta a Lei n. 8.080/90 (BRASIL, 1990b), considera em seu artigo 2º, 
inciso I, que as Comissões Intergestores são “instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para 
definição das regras da gestão compartilhada do SUS” (BRASIL, 2011c). A Comissão Intergestora Regional 
deverá pactuar tais regras entre os municípios que constituem cada Região de Saúde, a qual é definida no inciso 
IV, do mesmo decreto, como “espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde”. 
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perícia psiquiátrica, para averiguar a cessação da periculosidade, toma os diagnósticos 

psicopatológicos como atributos determinantes da mesma e, assim, decide pela perpetuação 

da medida de segurança devido à virtualidade de crimes futuros, isto é, condenam os “doentes 

mentais”, muitas das vezes, com isolamento perpétuo pelos crimes que podem vir a serem 

realizados. 

 

 
Gráfico 9: Índice de delitos cometidos pelas pessoas em medida de segurança. 

 

Importante dizer que dos 86 casos, 33 (38%) delitos foram cometidos contra pessoas da 

própria família do interno e, destes, 70% foram homicídio ou tentativa de homicídio, razão 

que muitas vezes justifica o abandono pela família ou medo de recebê-lo de volta, quando 

egresso. É interessante relacionar este dado com a informação acerca do tratamento anterior 

ao cárcere, presente na discussão sobre a situação clínica-diagnóstica a seguir, em que 70% 

dos casos não recebia acompanhamento em saúde mental e suas famílias viviam em total 

desamparo para lidar com o sofrimento psíquico da pessoa que veio a cometer o delito.  
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Gráfico 10: Frequência de crime cometido contra a própria família. 

 

Com relação às comarcas que registraram os casos, podemos retomar a mesma análise 

que fizemos quanto às cidades em que os internos residiam para identificar os municípios que 

mais encaminham ao HCTP, já que o número de delitos cometidos em cidade diversa à que 

residem é ínfimo. Assim, temos que em ¼ dos casos, os delitos são cometidos em apenas três 

cidades da Região Metropolitana de Belém e registrados nas comarcas de Belém (18), 

Ananindeua (3), Santa Izabel (1). 

Quanto às Varas de Execução Penal (VEP) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará 

(TJE/PA), todos os internos que recebem medida de segurança têm seus processos 

encaminhados a uma das duas VEPs do TJE/PA, em Belém. Na 1a VEP, sob responsabilidade 

do juiz Cláudio Rendeiro, havia 57 processos em execução, enquanto na 2a VEP, onde atua o 

juiz João Augusto, havia 29 processos. Naquele momento, todos os novos processos estavam 

sendo encaminhados à 2a VEP até que se equiparasse o número de processos entre ambas as 

Varas. Importante ressaltar que há uma diferença tremenda entre o modo como atuam as duas 

Varas nos casos de medida de segurança: a 1ª VEP busca adequar a análise e encaminhamento 

dos casos segundo determina a Lei da Reforma Psiquiátrica e os normativos do CNPCP e do 

CNJ, convergentes com a lei. Na prática, o juiz da 1ª Vara, com postura muito mais garantista, 

requer parecer psicossocial da sua equipe de analistas judiciários, como modo de subsidiar sua 

decisão de desinternação, já com encaminhamentos aos serviços da rede do município de 

origem do interno, devido a um estudo mais aprofundado da sua situação sócio-econômica, 

condição clínica e jurídica, relação com a família etc. A 2ª VEP, ao contrário, permanece 

guiando-se exclusivamente pela Lei de Execução Penal/LEP e Código do Processo Penal, 

baseando-se no laudo pericial para subsidiar sua decisão, que, no mais das vezes, sustenta a 

periculosidade do interno, como já falamos, ad eternum. A postura legalista do juiz da 2ª VEP 
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não implica cumprimento da lei à risca, como se poderia esperar. Um exemplo disto são os 

prazos determinados pelo Código Penal e Código Processual Penal para a realização das 

perícias: sempre desrespeitados, como demonstra a situação dos presos provisórios, 

comentada acima. 

Relacionando a data de entrada do sujeito internado como preso provisório e o tempo 

de espera para a realização da perícia de insanidade mental: do total de pessoas em 

cumprimento de medida de segurança, 55% (47) chegaram ao HCTP com a medida já 

determinada pelo juiz. Mas, 45% (39) foram transferidas para o HCTP em situação de prisão 

preventiva para aguardar a realização da perícia e do julgamento.  

 

Sentença X Entrada HCTP 
Total Analisado 86 
Sentença Antes 47 
Sentença Depois 39 

 
Tabela 1: Total internos com sentença recebida antes e depois da internação no HCTP 

 

 

Do total da população em medida de segurança, quase 40% (32) esperaram mais de 4 

anos na condição de provisórios (ainda em outra unidade prisional ou já no HCTP) para, 

então, receberem a sentença do juiz, como pode ser visto nas tabelas abaixo. O tempo de 

prisão provisória das pessoas que entraram sem sentença no HCTP e se encontram em medida 

de segurança equivale ao tempo de espera para realizar o exame de insanidade mental mais o 

tempo de espera pela chegada do laudo para a realização da audiência que julgou o preso a 

partir do resultado da perícia. 

 

Tempo de Prisão Provisória (Anos) 
Até 1 ano 31 
De 1 a 2 anos 13 
De 2 a 3 anos 5 
Mais de 4 anos  32 
Sem informação  5 
Tabela 2: Tempo de prisão provisória, antes ou depois da internação no HCTP 

 

 

Quanto ao tempo em regime fechado, somando o tempo de privação de liberdade tanto em 

prisão comum como no HCTP, considerando um universo de 83 internos – três não tinham datas 
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precisas de entrada na prisão e no HCTP –, 45 internos (54%) estavam privados de liberdade há 

mais seis anos e, destes, 20 (24%) estavam há mais de 12 anos nessa condição. Apenas somando 

o tempo no HCTP, 20 (24%) pessoas estão reclusas há mais 6 anos, sendo que 7 destas já 

ultrapassam 12 anos de internação. A pessoa com maior tempo de internação se encontrava no 

HCTP há 15 anos e estava presa desde 1992, somando 20 anos de privação de liberdade. Grande 

parte dessas longas internações superam o tempo da pena previsto pelo código penal aos crimes 

cometidos, como o caso de alguns participantes das oficinas de arte, com os quais convivemos por 

duas semanas e que citaremos logo mais. Seguem abaixo as tabelas com o número de casos 

relacionados ao tempo de privação de liberdade e ao tempo de permanência no HCTP. 

 
Tempo de  Permanência HCTP (anos) 0 a 3  3 a 6  6 a 9  9 a 12  12 a 15  15 a 21  
N. de Pessoas 21 36 12 5 8 1 
Tabela 3: Tempo de permanência no HCTP da população internada. 

 
 

Tempo de Privação de Liberdade (anos) 0 a 3  3 a 6  6 a 9  9 a 12  12 a 15  15 a 21  
N. de Pessoas 7 31 11 13 15 15 
Tabela 4: Tempo de privação de liberdade 

 

c.  Situação clínico-diagnóstica 

Os aspectos relacionados à situação clínico-diagnóstica compreendem: Diagnóstico; Se 

faz uso de medicamento no HCTP e qual; se fazia tratamento anterior ao cárcere; Se fazia uso 

de álcool e outras drogas. A princípio, os aspectos da situação clínica-diagnóstica incluíam o 

grau de autonomia dos internos; suporte sócio-familiar (renda e vínculo); intercorrências 

clínicas e motivo das reinternações. No entanto, estes dados não eram disponíveis nos 

prontuários e exigiriam uma equipe de pesquisadores com mais tempo de trabalho. 

Na tabela cedida pelo HCTP, dos 85 em medida de segurança, não havia  diagnósticos 

para 41 deles. Nos prontuários jurídicos, identificamos os diagnósticos para quase todos, na 

cópia do laudo presente no prontuário ou, na ausência do laudo, em referência ao diagnóstico 

na sentença que determinou a aplicação da medida de segurança. Para 12 deles, não havia tal 

informação no processo ou ainda havia referência a uma doença inexistente na Classificação 

Internacional de Doenças (CID). 

Entre os diagnósticos que prevalecem entre as pessoas que cumprem medida de 

segurança no HCTP, estão, em ordem decrescente: a Esquizofrenia (29%), em seus diversos 

tipos, Retardo Mental (18%), leve, moderado ou grave; transtornos mentais em decorrência de 

uso de álcool e outras drogas (15%). Em aproximadamente 14% dos casos, como já dissemos, 
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não havia informação. Outros “diagnósticos” – dentre os quais Transtorno de Personalidade 

com instabilidade emocional; Transtorno Mental orgânico ou sintomático não especificado; 

Transtorno Psicótico; “Traços de Personalidade Anti-Social”; Transtorno de Personalidade 

Anti-Social; Transtorno mental não especificado decorrente de lesão cerebral e de doença 

física; Transtorno de conduta; Psicose esquizofreniforme e diversos outros – estavam 

atribuídos a uma ou duas pessoas, no máximo. 
 

 
Gráfico 11: Prevalência de diagnósticos atribuídos às pessoas em medida de segurança 

 

Cruzando os dados diagnósticos e jurídicos referentes ao delito cometido e tomando o 

homicídio como exemplo comparativo – por ser crime contra a vida e, portanto, de alto 

potencial ofensivo – chegamos a resultados parecidos com a pesquisa de Kolker e Carvalho, 

realizada nos HCTPs do Rio de Janeiro, em 2003, que relatou que “entre os internados por 

homicídio, pouco mais da metade (56%) tinha diagnóstico de Transtornos Psicóticos e o 

segundo diagnóstico mais comum foi Retardo Mental (13%)” (BIONDI; FIALHO; KOLKER, 

s/d, p. 12). No HCTP do Pará, dos 41 casos de homicídio, em 22 (53,5%) casos se localizaram 

o diagnóstico de esquizofrenia; em 11 (26%), havia o quadro de retardo mental, seguido por 6 

casos de pessoas consideradas com transtorno mental e comportamental devido ao uso de 

álcool e outras drogas; depois, epilepsia, com 4; e 12 para os demais transtornos (delirante, 

psicótico, boderline, afetivo bipolar, de personalidade anti-social), considerando que os 

diagnósticos podem ser simultâneos.  

Embora numa análise rápida estes resultados possam levar à leviana e equívoca 
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conclusão de que as pessoas com diagnósticos de esquizofrenia cometem mais homicídios que 

as demais, na realidade, vemos uma concentração sempre maior de pessoas com este 

diagnóstico internadas nos ECTPs brasileiros, como mostrou o censo nacional (DINIZ, 2013), 

o que, para a sua coordenadora, indica muito mais uma seletividade do sistema do que de fato 

a presença de uma periculosidade intrínseca deste grupo. Podemos dizer que há uma força 

histórica nessa seletividade, se considerarmos que os delírios e alucinações auditivas, 

principais sintomas da esquizofrenia, já estavam no centro das argumentações de Heitor 

Carrilho, no início do século XX, como parte dos diagnósticos mais perigosos (DELGADO, 

1992). Força que muito provavelmente deve automatizar os exames periciais na avaliação dos 

casos de homicídio já tendenciosos ao clássico diagnóstico do “perigoso”. Quando analisamos 

a tabela de delitos com o filtro “homicídio”, vemos que diversos tipos de diagnósticos estão 

presentes, embora em números dispersos entre as várias categorias. Assim como vemos todos 

os demais delitos também cometidos por pessoas diagnosticadas com esquizofrenia. Com 

isso, queremos dizer que, além da possível seletividade do sistema custodial psiquiátrico, o 

homicídio não é, em hipótese alguma, um crime exclusivamente - ou em sua maioria - 

cometido por pessoas consideradas esquizofrênicas, na medida em que todos – e levando-se em 

conta aqueles que não têm diagnóstico psicopatológico algum – são passíveis de cometê-lo. 

As informações quanto ao uso de álcool e outras drogas foram encontradas apenas nos 

relatórios psicossociais, a partir dos relatos das pessoas em medida de segurança nas 

entrevistas de anamnese, para as quais a maioria relatou uso desde antes do cárcere. Do total 

da população, 41 pessoas relataram uso de álcool e/ou outras drogas; em 28 casos, não havia 

nenhuma informação a respeito; e 17 negaram uso de álcool e outras drogas. As informações 

são bastante vagas, pois nem sempre havia referência ao tipo de uso que fizeram: se foi de 

modo recreativo, esporádico, regular, frequente, se causou dependência etc. No entanto, num 

possível processo de desinstitucionalização, podem ser observadas junto a cada pessoa sobre a 

necessidade ou não de referenciá-las, quando egressas do HCTP, aos serviços de saúde mental 

que trabalham na perspectiva da redução de danos, caso elas próprias informem precisar desse 

tipo serviço. No quadro abaixo, quase metade da população em medida de segurança relatou 

uso de álcool e outras drogas anterior ao cárcere: 
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Gráfico 12: Frequência de relatos referentes ao uso de álcool e outras drogas. 

 

Quanto ao uso de medicação no HCTP é importante fazer referência ao processo de 

medicalização excessiva imposto a grande maioria da população total institucionalizada. Para 

admitir o preso nas dependências do HCTP, era procedimento que ele passasse por avaliação 

psiquiátrica em clínica particular, localizada em Ananindeua, município vizinho a Santa 

Izabel, já que não havia médico psiquiatra em seu quadro funcional. Dependendo da agenda 

do único médico psiquiatra conveniado à SUSIPE, responsável por toda a população 

carcerária dos municípios próximos de Ananindeua, o primeiro (e muitas das vezes único) 

atendimento ocorre dentro do primeiro mês de chegada do preso. Após essa única avaliação, o 

acompanhamento é dado pela equipe de enfermagem do HCTP que separa os psicotrópicos 

prescritos nos três turnos do dia para aproximadamente 85% da população internada, quando 

os medicamentos não estão em falta. Isto quer dizer que, embora apenas 37% da população 

total institucionalizada no HCTP sejam pessoas diagnosticadas com algum transtorno mental, 

a 48% da população sem qualquer diagnóstico são também prescritos psicotrópicos. Sobre 

este assunto e a função da enfermagem ou da saúde dentro do HCTP, seguem relatos dos 

internos e presos copiados no diário de campo (11/12/2013): 

No fim do ano, na última reunião realizada com os internos no HCTP, presenciamos 

uma cena bastante difícil. A roda foi feita com os internos que participaram das oficinas de 

arte e também com os presos, com pena recém-convertida em medida de segurança, que 

participaram do III Encontro de Execução Penal. A diretora e a enfermeira fizeram questão 

de estar presentes na roda. Embora um tanto intimidados para falarem em sua presença, um 

dos poucos que falaram relatou que teve sua pena convertida em medida de segurança devido 

ao uso de drogas. Disse que o psiquiatra da clínica conveniada não ia prescrever nenhum 

medicamento, considerando que não apresentava qualquer sintoma psicopatológico, mas que 



203 
	  

a enfermeira-chefe, que estava presente na consulta, pediu na mesma hora que passasse, sim, 

algum psicotrópico e, assim, insistiu até que o médico prescrevesse. O preso/interno disse 

que não queria tomar nada que o fizesse ficar como os demais que ali estão há anos sendo 

dopados, e hoje não conseguem articular uma frase sequer, completamente “retardados” 

pelo uso contínuo dos remédios. Ele disse apontando para um deles: “Esse aí conversava 

com a gente direitinho, sabia o que tinha acontecido com ele, jogava bola, mas agora tá aí 

sem vida, não fala uma palavra e só olha pro chão. Eu não quero ficar assim. Quero ir pagar 

minha pena numa prisão!” (sic). A enfermeira-chefe foi contestar a fala, dizendo que se o 

médico passou, é porque precisava e ela está ali para cumprir as ordens médicas. “Se ele 

prescreveu, cabe a mim administrar os medicamentos a vocês”. Um outro interviu dizendo: 

“esse tipo de medicamento eles não tem pena de dar, mas quando a gente pede remédio pra 

dor de cabeça ou febre, eles dizem que não tem” (SIC), acusando a enfermeira de apenas 

querer dopar os internos, sem nenhum interesse em cuidar da saúde dos presos/internos.  

Outro preso aproveitou para perguntar sobre a visita íntima, já que havia 

reivindicado como direito no III Encontro de Execução Penal. Fez uma denúncia grave, 

dizendo que na ausência das parceiras, os presos e internos transam entre si sem camisinha, 

aumentando o risco de adquirir AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. “Cadê a 

saúde deste ‘Hospital’?”, completou ele. 

Por fim, achamos importante ver, dentre as pessoas em medida de segurança, quem e 

quantas haviam sido atendidas ou eram acompanhadas em serviços de saúde mental em seus 

municípios de origem. As informações tabeladas referentes a este aspecto são bastante 

incompletas. As que fazem referência a tratamento anterior ao cárcere nem sempre indicam o 

local: alguns citam o CAPS; outros, apenas “internação psiquiátrica” ou “internação no 

Hospital das Clínicas”; e outras fazem referência à internação em “casa de repouso”. Como 

estão incompletas, faremos referência ao quantitativo bruto referente ao tratamento anterior ao 

cárcere com vista a termos uma noção geral da ausência de suporte à pessoa com transtorno 

mental e à sua família. 

Do total de 86 pessoas, apenas sobre 25 (29%) há informação de que houve algum 

tratamento; para 16 não houve tratamento algum; e para 45 pessoas, sobre as quais não há 

qualquer informação a esse respeito, suspeita-se que também não houve, já que não há 

referência à tratamento anterior ao cárcere nos relatórios psicossociais. Assim, ousamos dizer 

que em torno de 71% da população diagnosticada com transtorno mental nunca tiveram 

acompanhamento psicossocial no decorrer de suas vidas, o que nos indica a omissão do 
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Estado diante das necessidades de assistência dessa população, apesar das diretrizes da 

Política Nacional de Saúde Mental. 

As informações contidas nas tabelas, sobre cada uma das 86 pessoas, tornaram-se um 

recurso para atuações do Tribunal de Justiça do Pará sobre as singularidades. As tabelas que 

nos permitiram traçar o perfil da população em medida de segurança no Pará operaram como 

um dispositivo de desinstitucionalização, já que contam cada um - e sobre cada um - 

informações que, nas mãos de quem luta por direitos, tanto servem para iniciar o processo de 

desinternação a partir dos equipamentos de justiça, como servem para a gestão da Saúde ter 

parâmetros para a implementação de políticas públicas destinadas aos egressos de HCTP. E, 

por fim, podem servir às equipes de saúde e/ou de desinstitucionalização que se dedicarem à 

atenção integral dos egressos na garantia dos seus direitos a partir das suas necessidades. 

O “Dispositivo Perfil”, num primeiro momento, serviu para agilizar os mutirões 

semestrais da 1a Vara de Execução Penal do TJE/PA82, que antes precisavam de uma semana 

só para realizar a seleção dos processos referentes aos casos mais urgentes, isto é, casos de 

longas internações, com mais de 15, 20 anos, somadas a grandes violações de direito. De 

posse das tabelas do perfil, passaram a selecionar os casos a partir de alguns critérios (maior 

tempo de internação, crimes com menos potencial ofensivo, existência de suporte familiar) e 

usar o tempo restante para atender um maior número de casos. Outras informações referentes 

aos casos selecionados foram usadas também como elementos que subsidiaram as entrevistas 

da equipe psicossocial da referida Vara, com os internos e sua família, e a posterior confecção 

do relatório psicossocial geralmente favorável à desinternação ou, no mínimo, favorável ao 

fim da medida de segurança, com a sugestão de que no julgamento de outros processos, se 

fosse o caso, estes resultem em pena, e não mais em medida.  

Para a gestão, além da necessária implantação de equipes de desinstitucionalização 

dentro e fora do HCTP, os números de pessoas que precisariam de Serviços Residenciais 

Terapêuticos/SRT e suas cidades de origem podem orientar na pactuação com os gestores de 

cada município para receber seus munícipes egressos de volta. Além deste componente de 

desinstitucionalização para pessoas com longa internação e sem vínculo familiar, os 

municípios também podem aderir ao “Programa de Volta pra Casa” para garantir o auxílio-

reabilitação, como modo de subsidiar em alguma medida a sua vida em liberdade, 

aumentando sua contratualidade e autonomia na cidade. Iniciando o processo de 

desinstitucionalização da população em medida de segurança no HCTP, a gestão também 

	  
82 Sobre a relação da pesquisa com o TJE/PA e seus desdobramentos, trataremos melhor no capítulo 6. 
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deve promover espaços de formação aos trabalhadores dos serviços substitutivos para acolhê-

los e vinculá-los ao serviço, buscando facilitar sua reinserção social e sua permanência em 

liberdade, já que grande parte, quando desassistida, reagudiza no quadro e retorna ao HCTP, 

mesmo sem novo delito, como mostra a pesquisa de Biondi, Fialho e Kolker (s/d). 

No caso do acompanhamento das equipes de desinstitucionalização, que podem ou não 

ser a EAP, estas devem se voltar à história de cada sujeito com vistas a restituí-lo de seus 

direitos civis, políticos e sociais, a partir da construção coletiva – incluindo os próprios 

internos/egressos – e cuidadosa de Projetos Terapêuticos Singulares que respondam às suas 

necessidades. Podendo retomar algumas das informações apresentadas no “Dispositivo 

Perfil”, pode-se saber em que cidade moram suas famílias, para se realizar  visitas 

domiciliares e outras estratégias de busca ativa para reaproximação com o interno; pode-se 

fazer a relação de internos sem documentação civil para retirá-los; mapear quais serviços lhes 

atenderiam às necessidades de saúde, bem como assistencial nos seus municípios de origem 

ou próximos a estes; conseguir benefícios para aqueles que não têm outros meios de 

subsistência; incluí-los em programas de geração de renda que tenham relação com seu 

percurso de vida; e ir além do perfil para construir, junto com eles, espaços de sociabilidade, 

modos de estar na cidade e com as pessoas, usufruindo dos espaços coletivos de lazer e 

cultura como forma de criar novas conexões com o mundo e novos sentidos para a vida. 

Enfim, nesse sentido, pode-se utilizar o Dispositivo Perfil como um instrumento técnico de 

desinstitucionalização das pessoas internadas no manicômio judiciário do Pará. 
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Capítulo 5 
 

DISPOSITIVOS ESTÉTICOS DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO: 
Ou um Outro Jeito de Fazer Contar a Vida 

 
 

Linhas moles, flexíveis, com entradas sorrateiras nas durezas das práticas. 

Provocadoras das mais diversas estranhezas e descontornos do anteriormente tão bem 

desenhado modo de estar no mundo. Linhas desejantes que também me possibilitaram 

brechas de respiro e sustentaram meu desejo de seguir adiante em momentos delicados. No 

auge das angústias, a arte me embalou como uma rede que, suspensa, retira os pés do chão e 

faz descolar da realidade nua e crua; ampara o corpo e o envolve no curso do seu movimento 

pendular, pendurado no ar. Segui enredada pela arte... E pela arte dos encontros ocorridos 

ao longo da pesquisa, os quais permitiram tecer uma forte rede de conexões, 

atuações/intervenções e múltiplos embalos. 

Todo o contato mais intensivo com as pessoas que atravessaram a pesquisa se deu a 

partir das oficinas de fotografia e xilogravura e seus resultados. Inicialmente com os 

internos, em cumprimento da medida de segurança, quando pudemos conviver por duas 

semanas e conhecemos parte de suas histórias, ouvindo em sussurros amedrontados, sobre 

suas vidas dentro e fora do HCTP. Apesar do pouco tempo, foi possível algum vínculo de 

confiança e várias histórias recontadas. Em meio às conversas, as imagens iam sendo 

talhadas e reveladas e os resultados finais foram surpreendentes. Poderiam ter escolhido não 

gravar ou fotografar algo a respeito do HCTP, como a princípio relataram, mas acabaram 

optando por expressar muito daquela realidade através das imagens, talvez mais do que com 

seus discursos. 

Além dos internos, um convívio intenso também foi possível com uma série de artistas, 

hoje amigos, que acreditaram no projeto e toparam entrar de cabeça num espaço até então 

completamente desconhecido. Em algum momento, relatos de medo, como se pode sempre 

esperar. “Quem seriam esses a quem dariam aula? E que lugar seria aquele? Poderia haver 

qualquer risco em manusear tíner, goivas, estiletes, químicos com pessoas que haviam sido 

diagnosticadas com transtornos mentais como esquizofrenia, transtornos de personalidade ou 

relacionados ao uso de drogas que haviam, por exemplo, cometido delitos graves, como 

homicídio?”. Perguntas que não foram anunciadas por nenhum deles, receios que não os 

imobilizaram ou os fizeram desistir. Somente foram compartilhados após as intensidades 
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produzidas e vividas nas oficinas, confirmando a necessidade do mínimo contato para a 

desconstrução do que poderia ter interrompido fluxos potentes de criação no encontro com o 

outro.  

Para além das oficinas, o tratamento das fotos, sua impressão e emolduração; a 

edição das gravuras a cada exposição e a montagem delas exigiam que a parceria 

prosseguisse. Trabalho físico, pesado, eu diria, mas também regado a olhares sensíveis e 

atentos que sempre disparavam discussões e problematizações que iam da arte e seus efeitos 

de subjetivação às políticas públicas e violências que os autores das obras que 

manuseávamos sofriam.  

Editar as gravuras, isto é, imprimir diversas cópias a partir da matriz (madeira) 

gravada, exigia dias num atelier de gravura e isso em meio a tudo ao que estava sendo feito 

nas outras partes da pesquisa, já descritas. Para as três primeiras exposições, cada espaço 

demandou um formato de apresentação dos trabalhos e se, por um lado, era desesperadora a 

sensação de “parar tudo” para se dedicar ao que parecia me retirar do campo da pesquisa, 

por outro, reconhecia que era um outro tipo de mergulho no campo e com a justa trégua e 

respiro que precisávamos para prosseguir.  

Cada uma das dez exposições realizadas teria uma estória a contar. As rodas de 

conversa, propostas para acontecerem nos CAPS com seus trabalhadores, aconteceram em 

vários outros lugares e com outros personagens, despretensiosamente, a cada montagem. 

Impossível saber dos efeitos das exposições naqueles que são capturados pelas obras 

expostas, mas a montagem era o momento em que tais efeitos eram ali, naquela hora, ditos. 

Sempre surgia alguém ou algumas pessoas curiosas ou temerosas que acabavam entrando no 

universo das obras e de seus autores. O mais significativo deles aconteceu num CAPS, 

quando uma senhora, após ler o texto de apresentação da exposição e ver algumas imagens 

já expostas, veio falar de seu sobrinho, usuário do serviço há um ano e meio: - “Era pra ele 

tá lá [no HCTP]. Ele estava pra matar a irmã, pois toda vez que entrava em crise, ela o 

internava no HC, onde ele relatava sofrer violências que o revoltavam. Saía de lá querendo 

matar a irmã. Por isso, precisei levar ele pra minha casa e depois trazer pra cá pro CAPS. 

Ele já tá aqui ha 1,5 ano e nunca mais teve crise, nunca mais precisou ser internado, nunca 

mais sentiu vontade de matar a irmã, mas ele podia ter ido parar lá”. 

Nas rodas de conversa com os trabalhadores do CAPS, a arte e a roda possibilitaram 

disparar seus medos e a embalar outros modos de ver e sentir o “louco infrator”. Além das 

rodas, pretendidas ou não, a arte foi o que serviu de justificativa para a saída de dez internos 

do HCTP para participarem do III Encontro de Execução Penal cujo tema foi a medida de 
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segurança no Pará, ocorrido no Tribunal de Justiça do Estado. Montamos a exposição no 

evento e pedimos que eles próprios pudessem ir ao evento falar sobre o que fizeram. É claro 

que o que menos falaram foi sobre a representação da realidade em que vivem a partir das 

obras expostas; falaram de tudo o que o lhes afetam diretamente no corpo e lhes retiram a 

vida: da perícia, do tempo de espera para fazê-la, do modo como são feitas e dos repetidos 

resultados que lhes são apresentados; da falta de perspectiva de sair do HCTP; da visita 

íntima que não têm; da medida de segurança sendo aplicada a usuário de droga; das suas 

famílias e do desejo de estar entre elas etc.  

A arte foi e fez rede para mim, para os artistas parceiros, para o público que a viu, 

para os profissionais dos CAPS que puderam falar a respeito, para os usuários do CAPS, e, 

principalmente, para os internos, que conseguiram mobilizar, com sua criação, uma série de 

efeitos de saber-poder-subjetivação. A arte foi rede para nós e fez-se rede entre nós e, assim, 

desenredou outros enredos. (Trechos do Diário de campo dos dias 09 e 15 de novembro de 

2013). 

Neste capítulo, apresentamos o conjunto de dispositivos que puderam mais 

especificamente incidir, intervir, vir-entre posições consolidadas, produzindo 

desmanchamentos e novas conexões relacionadas ao campo das medidas de segurança. Trata-

se de dispositivos estéticos que permitiram algumas análises coletivas em direção à 

desinstitucionalização do “louco infrator”, já que atuaram, ao mesmo tempo, como 

“microvetores éticos dessegregadores de alteridades” (CECCIM, 2007, p. 14), logo, com 

efeitos mais diretos na dimensão sócio-cultural da Reforma Psiquiátrica. 

Vimos, no capítulo 2, a produção do medo como estratégia de gestão do socius, 

posição reforçada pela sociedade contemporânea de valores individualistas, que preza pela 

extrema proteção diante da diferença ameaçadora à sua suposta unidade/coerência no existir, 

geralmente apoiada em conceitos prévios e distanciados da realidade sobre a qual julga e que 

serve para justificar seu afastamento. Necessariamente, posição que se faz à distância e 

fortalece as dimensões fantasiosas do medo. Composição dura que nos permite chegar à 

equação: quanto mais medo, mais distância (e vice-versa) e mais necessidade de controle 

sobre o entorno para manter-se separado do estranho que ameaça. Composição que 

geralmente resulta em relações de poder verticalizadas, de subordinação, imposição, 

separação, categorização, exclusão e suposto controle. Ilusão de que menos mistura signifique 

mais pureza; portanto, menos diferença resulte em menos surpresa e supostamente mais 

previsibilidade, o que garantiria mais controle sobre a vida (sua e do outro) e a diminuição do 

medo. 
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De outro lado, apostamos na construção de outros modos de lidarmos com os medos 

nossos de cada dia: abertura à alteridade, às multiplicidades, à vida em constante devir. 

Composição molecular e complexa: quanto maior abertura à diferença, maior proximidade e 

desmistificação do estranho, maiores conexões diversas com o mundo, menor o preconceito e 

maior a defesa da vida em sua singularidade/multiplicidade. Composição que deve resultar em 

relações de poder mais horizontalizadas, de negociação, de composição, de mistura e de 

variação, de conflitos e de assertividades, de aproximação sem necessário consenso, de 

comuns sem padrão ou exclusão. Aposta possível de que quanto maior a abertura, mais 

mistura, mais laços sociais e constante criação de novos sentidos à vida em movimento e 

intensidades afetivas, com menor sentimento de ameaça, menor necessidade de controle sobre 

a vida e, aí sim, menor medo diante do mundo, do novo, do estranho. 

Sem receitas nem fórmulas, mas tomando como base a clássica lição de Franco 

Basaglia: “contra o pessimismo da razão, o otimismo da prática”, apostamos na força dos 

encontros do coletivo para a construção de laços sociais e afetivos mais efetivos, em que o 

sentimento de pertença e a aproximação com o outro permitam mais relações de confiança 

para o acesso ao próprio medo até a sua possível transformação ou diluição. A seguir, 

apresentamos os dispositivos estéticos propostos, experimentados e forjados no processo de 

pesquisa: “Dispositivo Oficinas”, “Dispositivo Exposição”, “Dispositivo Rodas” e 

“Dispositivo Documentário”, bem como uma análise de seus efeitos, na forma de 

analisadores. Mas, antes, apresentamos algumas considerações iniciais sobre arte, produção 

de subjetividade e produção do comum, a partir de Rancière e Guattari, que foram 

ferramentas importantes no desenho e na análise do percurso da pesquisa. 

 

 

5. 1 DA ESTÉTICA COMO DISPOSITIVO PARA A CONSTRUÇÃO DO COMUM 
 
 

 
 

Na busca de novos rumos da sensibilidade contemporânea (...), a atividade artística 
desloca o acento das obras para a produção de acontecimentos, ações, experiências, 

objetos (...), liberando uma significação básica: a reinvenção da arte é condição para 
que ela possa intervir na transformação radical do homem e do mundo. Assim 
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fazendo, estaria realizando e ultrapassando as categorias de arte, tornadas categorias 
de vida, seja pela estetização do cotidiano, seja pela recriação da arte como vida 

(Fabrini apud Lima, 2006, p. 325). 
 

 

Segundo Rancière (2009a, p. 17), as práticas artísticas são “‘maneiras de fazer’ que 

interferem na distribuição geral das maneiras de fazer e nas suas relações com maneiras de ser 

e formas de visibilidade”. Entendendo a arte como uma prática de trabalho que resulta em 

alguma produção com uso de técnicas, o autor nos fala da arte como um processo de 

efetuação material que altera o regime das atividades e ocupações, em geral, na medida em 

que promove a imanência do pensamento na (ou sua transformação em) matéria do sensível, 

ou ainda, na medida em que antecipa o princípio que rege qualquer trabalho: a apresentação 

do reflexo da própria comunidade a si, por meio da experiência sensível que suscita. Se, por 

um lado, temos a arte em seu processo de criação e seus efeitos de subjetivação sobre quem 

cria, temos, por outro, os agenciamentos que podem ser feitos da obra com o mundo e seus 

efeitos de visibilização, enunciação e desterritorialização. Assim como a clínica procura 

promover processos de vida e de criação, a arte também tem efeito de convocação de novas 

sensibilidades que exigem movimentos de reterritorialização e, consequentemente, novas 

subjetividades.  

Captar forças inconscientes que sempre engendram novas configurações sociais – ou 

as reinventam para que permaneçam praticamente as mesmas; conectar-se aos sintomas de 

uma sociedade ou uma específica realidade que grita quase muda suas dores e dissabores; 

anunciar sem palavras o que talvez não fosse tolerável ouvir e que o olho-retina não é capaz 

de enxergar, são obras da arte. A arte cria “blocos de perceptos e afectos”, cria “seres de 

sensação” a partir da “síntese disjuntiva de um acontecimento e um procedimento, de um 

tempo originário e de uma busca histórica” (CANGI, 2005, p. 11). 
Passar dos grandes acontecimentos e personagens à vida dos anônimos, identificar 
os sintomas de uma época, sociedade ou civilização nos detalhes ínfimos da vida 
ordinária, explicar as superfícies pelas camadas subterrâneas e reconstituir mundos a 
partir de seus vestígios, é um programa literário, antes de ser científico 
(RANCIÈRE, 2009a, p. 49). 

 
  Encontramos em Rancière (2009a) a noção de “partilha do sensível” [partage du 

sensible] que remete à existência de um comum partilhado e de recortes desse comum que se 

tornam exclusivos, isto é, além do compartilhamento, refere-se também à divisão, no sentido 

da distribuição/separação em partes. “A partilha do sensível faz ver quem pode tomar parte no 

comum em função daquilo que faz, do tempo e do espaço em que essa atividade se exerce” (p. 
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16). É a partir dessa noção que Cachopo (2013, p. 24) afirma o reconhecimento da imbricação 

constitutiva entre estética e política: “uma tal partilha do sensível constitui o plano das 

condições da experiência, da acção e do pensamento”. O modo como cada um consegue 

ocupar, circular e fazer uso dos espaços da cidade, fazendo-se ver e capaz de dizer, 

definiriam, assim, a qualidade de acesso e construção de um comum e, consequentemente, 

modos de subjetivação diversos.  

De modo algum a construção de um comum refere-se à nostalgia ou retomada da 

“comunidade perdida” em que o desejo de fusão para estabelecer e manter laços harmoniosos 

e íntimos entre as pessoas se dariam em correlação com uma comunhão de si mesmo com sua 

própria essência. Segundo Jean-Luc Nancy (apud MENDES, 2012, p. 131), que, em 1983, 

problematiza a produção da “sociedade moderna” a partir dessa nostalgia, essa união fusional 

entre os membros de uma comunidade nunca existiu: essa é uma concepção própria da 

modernidade. Pelbart (apud MENDES, 2012, p. 132) comenta a problemática extrema do 

desejo de retorno à comunidade: “O desejo de fusão unitária pressupõe a pureza unitária, e 

sempre se pode levar mais longe as exclusões sucessivas daqueles que não respondem a essa 

pureza, até desembocar no suicídio coletivo”. Não se trata, portanto, de pensar a comunidade 

como um “ser comum”, de modo substancializado, mas  
a partir de um “ser-em-comum”, que se expõe a todo o momento, como 
singularidade, a uma alteridade que lhe informa. A comunidade não é mais definida 
por uma fusão ou comunhão, mas por uma abertura comum. É o conceito de partage 
que explica essa “abertura” como disposição própria da singularidade (MENDES, 
2012, p. 134). 

 
A partir de Negri (2006), a constituição do comum pode ser entendida como 

construção de espaços comuns reais entre singularidades, que articuladas e sempre pautadas 

no reconhecimento do outro e na relação com o outro, é capaz de constituir uma realidade, 

também chamada de multidão, em que há espaço para a decisão, para o desejo e para a 

capacidade contínua de transformação das singularidades. É, portanto, o espaço da diferença e 

dos conflitos, os quais devem ser mantidos acesos se quisermos resistir aos processos de 

homogeneização, totalização e individualização, próprios da biopolítica. Segundo Negri 

(2005, p. 06) “isto é a constituição do comum. É esta participação, esta capacidade de assumir 

pelas próprias mãos as condições biopolíticas da própria existência, do próprio modo de 

trabalhar”. Assim, a produção de “um comum” é um “estar com” capaz de gestar “novas 

‘modalidades de insubmissão, de rede, de contágio, de inteligência coletiva’, onde se 

inscrevem as afetações, a produção de laços e a inventividade” (PELBART apud 

VASCONCELOS; MORSCHEL, 2009, p. 734). 
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No entanto, a construção de um comum com novas modalidades de articulação dos 

corpos sensíveis e não submissos, em direção a práticas éticas e inventivas só se torna 

possível se atravessada por novas afetações, o que exige a construção de espaços de 

visibilidade que pode ser feita por meio da arte. Para Rancière (2009a, p. 16), as formas de 

visibilidade das práticas das artes têm efeitos na construção de um comum e dizem respeito às 

práticas estéticas: recortes do visível e do invisível que definem “o que está em jogo na 

política como forma de experiência”. São as ações micropolíticas que atuam no plano da 

criação da obra, do sujeito, do encontro que mobiliza e desloca “as distinções, hierarquias e 

tensões existentes entre visível e invisível, audível e inaudível, imaginável e inimaginável” 

(CHACOPO, 2013, p. 25). 

Segundo Cangi (2005, p. 16),  
todo problema da arte, para Deleuze, é captar as forças invisíveis e torná-las visíveis, 
ou seja, produzir a passagem entre os elementos últimos (forças de um único plano de 
composição) e a visibilidade singular formal (variedades nos procedimentos de 
criação). Esta passagem do invisível ao visível é o que chama de ‘fazer o movimento’.  

 

Como nos diz Fonseca, Kirst e Amador (2011, p. 115), “o espaço de visibilidade não 

existe como cena” não está lá pronto para ser visto. Ele precisa ser habitado para ser possível 

“fazer o movimento” do qual nos fala Deleuze. Muito das vezes, são espaços prenhe de 

práticas corriqueiras e tão naturalizadas que não se enxerga a força de coerção que os 

caracteriza e que se expressa sobre os corpos que tem como alvo. Como dizem as autoras: 
Nossos percursos conduzem-nos a considerar que existem lugares que são 
inexplicáveis e que resistem à descrição. O intolerável que os habita exerce a função 
de atrator de nosso olhar e somos fisgadas pelas forças que atravessam aquelas 
paisagens humanas, em que homens e mulheres deslocam-se, como que “separados do 
mundo, cada um com a sua noite, cada um com sua morte” (CELAN apud 
FONSECA; KIRST; AMADOR, 2011, p. 115). 

 

Aqui fazemos referência à arte como experiência-limite produzida no interior de um 

manicômio judiciário: lugar que não se quer ver, que produz vidas invisíveis e é movido por 

forças que permanecem ainda hoje subterrâneas e, por isso, pouco ou nada visibilizadas. 

Experiências-limite que jogam luz sobre o que a humanidade foi capaz de criar para lidar com 

os seus indesejáveis e que a cultura rejeita enxergar, mas que abrem caminho para que se dê 

“visibilidade ao mais impalpável e legitimidade àquilo que o senso comum social despreza, 

teme ou abomina, [invertendo-se, assim,] o jogo das exclusões sociais e sua crueldade” 

(PELBART apud LIMA, 2006, p. 326). Logo, a cartografia de estados de exceção a que nos 

referimos na introdução do trabalho diz respeito não apenas a dar visibilidade às forças 

coercitivas que envolvem e assujeitam os corpos produzidos como indesejáveis nos 
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insuportáveis espaços de tortura e morte que são os HCTPs - pois também quisemos produzir 

e acompanhar os fluxos micropolíticos que são capazes de desalinhar e ao mesmo tempo 

embaraçar tais racionalidades. Pretendíamos: 
Cartografar o meio, o liso que insiste em meio às estrias das racionalidades, esse 
“entre” as palavras e as coisas, para convertê-lo em potência que as desamarra, as 
alivia de suas tramas e as ilumina de uma transparência interior até fazê-las explodir e 
dispersarem-se nos domínios do inimaginável (FONSECA; KIRST; AMADOR, 2011, 
p. 116). 

 

A produção imagética, seja na fotografia, na xilogravura ou no cinema, recria o mundo 

em forma de ficção e, este, redesenhado, retorna ao sujeito como um acontecimento capaz de 

romper evidências e fazer emergir singularidades. A potência de recriação do mundo por meio 

da arte retira o corpo do campo reativo e possibilita, a partir de linhas de fuga inventivas, uma 

posição de resistência, a qual deve corresponder “ao exercício da manutenção da sensibilidade 

e da abertura às feridas sutis” (Ibidem, p. 120). 

Nos rastros das autoras, buscamos fazer política pela imagem a serviço da vida, 

retomando sua afectibilidade, sua capacidade de ser afetada no e com o corpo vibrátil, como 

modo de resistir ao sobrevivencialismo, do qual nos fala Pelbart (2009), como modo de abrir 

espaços de expressão da potência da vida contra as forças sobre a vida, da biopotência contra 

os efeitos esmagadores da biopolítica. “Assim, é a consciência que é tomada pelas vibrações 

do corpo, em lugar da tomada de consciência pelo exercício das racionalidades, que se afirma 

como caminho de mudança social” (FONSECA; KIRST; AMADOR, 2011, p. 123). 

Quando falamos que não é possível falar de clínica apartada da política, que não é 

possível pensar a configuração do campo social apartado do desejo e vice-versa, estamos 

também falando da clínica como prática estética que tem efeitos de subjetivação: “artísticos 

podem ser momentos clínicos de intensidade ímpar, que não podem ser repetidos, mas que 

têm a potência de provocar mutações subjetivas, ampliar a capacidade de alguém de ser 

afetado e potencializar a vida”  (LIMA, 2006, p. 325). 

Neste sentido, a arte é dispositivo de subjetivação produtora de espaços de criação de 

vida que, necessariamente, questionando a suposta ordem do mundo e retomando sua 

complexidade, promove diferenciações e variações para fazer frente aos processos 

homogeneizantes e mortificantes da serialização biopolítica. Guattari (2012, p. 66), 

entendendo o mundo como máquina produtora de heterogênese, isto é, “abertura para 

processos irreversíveis de diferenciação necessários e singularizantes”, opõe-se à visão de 

homogênese do homem clássico e sua ideia de ordem, e considera o caos e a complexidade 

como elementos que o colocam em constante devir, portanto, uma obra de arte permanente.  
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Ao contrário de destruição e morte, a desordem e as transformações provocam 

diferenciações em função da complexidade dos acontecimentos. Segundo o autor, o caos é 

essencialmente dinâmico e nele habita uma raridade informacional que, ao nível dos afetos e 

perceptos, mobiliza potencialidades criativas e constitui composições hipercomplexas, 

capazes de deslocamentos e desconstruções importantes para mudanças no campo social. Tal 

criação e composição dizem respeito a um paradigma estético que tem expropriado os antigos 

paradigmas cientificistas na medida em que máquinas de desejo e de criação remanejam e 

alargam nossas fronteiras subjetivas, ocupando lugar eminente no interior dos agenciamentos 

de subjetivação. 

É a partir de um novo paradigma estético, com implicações ético-políticas, que 

concordamos serem possíveis efeitos de derivação dos modos de ver e falar delimitados por 

um determinado dispositivo e seus efeitos de subjetivação, os quais podem romper com 

esquemas pré-estabelecidos, considerando a alteridade em suas modalidades extremas. Para 

Guattari (2012, p. 105): 
Todo descentramento estético dos pontos de vista, toda multiplicação polifônica dos 
componentes de expressão, passam pelo pré-requisito de uma desconstrução das 
estruturas e dos códigos em vigor e por um banho de caósmico nas matérias de 
sensação, a partir das quais torna-se-á possível uma recomposição, uma recriação, 
um enriquecimento do mundo [...], uma proliferação não apenas das modalidades de 
ser. 

 

Nesse sentido, ele fala da necessidade de se constituir novos complexos de 

subjetivação: “indivíduo-grupo-máquina-trocas múltiplas, que oferecem à pessoa 

possibilidades diversificadas de recompor uma corporeidade existencial, de sair dos seus 

impasses repetitivos e, de alguma forma, de se ressingularizar” (Ibidem, p. 17).  

É bom que se diga que o paradigma estético não se refere apenas a processos criativos 

relacionados à arte e muito menos se restringe a artistas profissionalmente assim 

denominados. A capacidade de invenção extrapola as práticas artísticas e pode engendrar 

composições de afetos e perceptos a partir de toda uma criatividade subjetiva referente a 

modos de ser e modos de atuar no mundo relacionados à liberação de povos e gerações 

oprimidas, minorias e corpos tidos antes como abjetos. Mas é claro que mesmo que a arte não 

detenha o monopólio da criação, ela pode levar aos extremos a criação de realidades inéditas, 

nunca antes vista, vivida ou pensada. 
É nas trincheiras da arte que se encontram os núcleos de resistência dos mais 
consequentes ao rolo compressor da subjetividade capitalística, a da 
unidimensionalidade, do equivaler generalizado, da segregação, da surdez para a 
verdadeira alteridade (GUATTARI, 2012, p.121). 
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O pobre e, principalmente, o louco são os abjetos com os quais desenvolvemos 

práticas artísticas, ao longo da pesquisa, acreditando na força disruptiva da arte e na sua 

consequente atuação como “microvetor ético dessegregadores de alteridades” para a 

desinstitucionalização do medo do mítico personagem “louco perigoso”. Considerando a 

contextualização histórica em que esses personagens surgem, realizada no capítulo 2, e seus 

efeitos de questionamento na dimensão epistemológica da Reforma Psiquiátrica, 

apresentaremos os dispositivos estéticos da pesquisa e seus efeitos relativos à dimensão sócio-

cultural da Reforma, na medida em que foram capazes de promover rupturas nos estereótipos 

e, consequentemente nos medos, que obstaculizam o processo de desinstitucionalização do 

“louco infrator”. Nos rastros de Guattari (2012), os meios criados no decorrer da pesquisa são 

micro-dispositivos ético-estético-políticos, considerando: 
a ética como o reconhecimento da alteridade, referida não ao parâmetro da tolerância 
ou da intolerância, mas ao desafio da convivência que não implica em consenso 
redutor ao mesmo, ao um, mas a acordos possíveis e temporários; a estética traz a 
dimensão da criação, já que não há conhecimentos universais para serem aplicados, 
mas uma diversidade de injunções que desafiam o pensamento, a ação e a 
sensibilidade para a produção de novos processos de existência; a política afirma a 
responsabilização frente aos efeitos produzidos nas práticas e os compromissos e 
riscos implicados com as tensões e as posições assumidas (ROCHA, 2006, p. 171). 

 

Ao longo da pesquisa, como veremos, trabalhamos com a arte em diversas linguagens 

– fotografia, xilogravura, cinema, performance, poesia –, mas trabalhamos considerando o 

regime estético das artes, o qual se opõe ao sistema representacionista da arte; não mais 

separa pensamento ativo de sensibilidade passiva; não submete o dado intuitivo à qualquer 

determinação conceitual; e, por isso, não aparta quem supostamente pensa e decide dos que 

aparentemente são destinados aos trabalhos materiais.  

No decorrer das oficinas de xilogravura e fotografia, das exposições itinerantes e rodas 

de conversa, da produção do documentário seguidas de debates e do III Encontro de Execução 

Penal do TJE/PA, atravessado pela performance circense e pelo testemunho dos internos – 

este último apenas abordado no capítulo 5, buscamos trabalhar coletivamente na 

“transformação da matéria sensível em apresentação a si da comunidade [...]. [Trabalhando] a 

arte como transformação do pensamento em experiência sensível da comunidade” 

(RANCIÈRE, 2009a, p. 67). Vejamos.  

 

 

5.2 DISPOSITIVOS MICROPOLÍTICOS DA PESQUISA: A ARTE E SEU EFEITO-REDE 
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5.2.1 Dispositivo oficinas: produção de arte e partilha do sensível 

Como dar visibilidade aos corpos que não possuem outra escrita 
senão a de sua própria história concreta? (FONSECA; KIRST; 

AMADOR, 2011, p. 119). 
 

Apostando na arte como dispositivo de encontro, de construção de coletivos a partir 

dos quais se atravessam múltiplas e inusitadas afetações, capazes de engendrar novas 

subjetividades sensíveis, resolvemos iniciar a pesquisa com a realização de oficinas de arte – 

xilogravura (gravura em madeira) e fotografia artesanal (pinhole) – como dispositivos 

estéticos disparadores dos fluxos que a partir de então passaríamos a seguir. Como já 

dissemos, o termo estética não se resume a práticas artísticas, mas se refere à toda criação 

capaz de engendrar novas sensibilidades a partir do encontro com o outro em sua/nossa 

diferença. Segundo Lima (s/d, p. 101),  
o investimento em uma qualidade relacional das propostas artísticas, que só se 
atualizam nos encontros, e a tentativa de criar proposições que levem a um 
dilatamento das capacidades sensíveis, tudo isto está, segundo Hélio [Oiticica], 
associado a argumentos de ordem social, ética e política. 

 

Para Rancière (2009a), a partilha do sensível encontra-se no cerne das relações entre 

estética e política e a “a atividade política é aquilo que desloca um corpo do lugar para ele 

reservado ou transforma um lugar de destinação. Ela torna visível o que não era para ser visto, 

e audível um discurso onde antes só havia lugar para o barulho ...” (RANCIÈRE apud LIMA, 

s/d, p. 98). Para o autor, diferentemente da Política que “envolve aquilo que está relacionado à 

governabilidade e às políticas públicas [...]; o político ou a atividade política alude a um 

processo criativo de dar corpo àquilo que está relacionado às questões de igualdade e 

emancipação” (Ibidem, p. 98). 

Além de tornar visível o invisível, a arte atua no plano das intensidades, um plano de 

consistência onde, a partir dos inusitados encontros que promove, é possível instaurar novos 

modos de sentir, pensar, agir; novas sensibilidades cujas forças atravessam o plano das 

formas, desterritorializam-no e promovem novas maneiras de ser. Segundo Oiticica (apud 

LIMA, s/d, p. 100), os artistas: “são os construtores da estrutura, da cor, do espaço e do 

tempo, os que acrescentam novas visões e modificam a maneira de ver e sentir – abrem novos 

rumos na sensibilidade contemporânea”.  

Nesse sentido, convidamos 20 internos do HCTP para realizar as oficinas de arte e, 

assim, ocupar um lugar que os convocaria a construir, juntos, máquinas de fazer ver e falar 

sobre as forças físicas e imateriais que os atravessam no espaço de clausura em que vivem. 

Efeitos de subjetividade promovidos no encontro dos corpos entre si e com as práticas 
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artísticas, num processo de criação, para dar passagem às sensações e experiências afetivas 

despertadas nas relações ali construídas. Mas além disso, pretensão de efeitos de subjetividade 

para o lado de fora quando do contato com as obras resultantes. Afinal, diante do 

desconhecimento da existência desse equipamento ou indiferença ao mesmo, era preciso dar 

visibilidade também à materialidade que constitui o dispositivo “medida de segurança” desde 

dentro, desde o que há por detrás dos altos muros que separam os internos da vida em 

liberdade.  

Iniciei o contato com artistas profissionais de Belém ainda em janeiro de 2013, um 

mês e meio antes do início das oficinas, e consegui a parceria de uma artista visual, que 

trabalha especialmente com gravura, dois fotógrafos e um cinegrafista. Fizemos reuniões 

semanais durante um mês para falarmos sobre a pesquisa e seus objetivos, mas também sobre 

suas expectativas, anseios, medos, preconceitos etc. Três deles não sabiam da existência desse 

tipo de equipamento. Achavam que manicômio judiciário não existia mais.  

No decorrer do mês que antecedeu o início das oficinas, escrevi um pequeno projeto 

voltado para a estruturação das oficinas e ofícios pedindo apoio para seis diferentes 

organizações. Entre goivas, folhas de compensado, rolos de impressão, álcool, placas de 

vidro, tinta gráfica, estiletes, tesouras, vários tipos de papel, 40 filmes fotográficos, vinagre, 

revelador, fixador, scanner, computador e projetor, conseguimos pelo menos 2/3 do material, 

alguns emprestados outros doados, tendo que comprar o restante. Com o grupo de artistas, 

construímos a estrutura dos cursos e o perfil das pessoas que deveriam ser selecionadas para 

participar dos mesmos (como exigência da direção) sendo o principal critério a prévia 

informação sobre a possibilidade de se lidar com objetos cortantes e químicos. 

Alguns dias antes de iniciarem as oficinas, levamos todo o material ao HCTP, 

montamos um laboratório de revelação das fotografias pinhole numa das salas cedidas para os 

cursos, mas ainda não tínhamos os participantes. Numa das reuniões da Junta de Orientações 

Técnicas/JOTE, havíamos pedido que os técnicos pudessem indicar os internos que 

participariam das oficinas, mas ninguém indicou espontaneamente nas semanas seguintes. De 

setor em setor, circulamos pedindo as indicações até fechar 20 participantes, 10 para cada 

turma. Por sugestão do chefe de segurança, incluímos alguns presos provisórios ou 

condenados, já que poderiam, segundo ele, ter maior condição de tornarem-se multiplicadores 

do curso. Com a desistência de dois dos internos da gravura, participaram 18 pessoas. 

Estruturamos a oficina de xilogravura (gravura em madeira) e fotografia artesanal 

(pinhole e pinlux) para ocorrer dentro das dependências do HCTP, de 18 de fevereiro à 1º de 

março, de segunda a sexta, exceto às quartas (dia de visita dos familiares aos presos/internos), 
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das 9h às 12h. O cinegrafista ficou responsável por registrar todo o processo das oficinas, 

material que culminou em um teaser83. 

As xilogravuras, típicas imagens dos cordéis nordestinos, 

são imagens talhadas em madeira em que o vazio dos talhos na 

matriz, quando impresso, produz imagem espelhada e torna-se 

branco. A tinta preta permanecendo na matriz, onde não há talho, 

é impressa no papel, contrastando com o branco das lacunas 

gravadas. O processo parte de um desenho sobre a matriz, o qual 

deverá orientar onde se pode gravar com o auxílio das goivas – 

lâminas afiadas com diferentes tipos de pontas. Após a gravação, 

entinta-se a matriz uniformemente com tinta gráfica, coloca-se um 

papel cuidadosamente sobre e inicia-se o processo da impressão. 

Na ausência de prensas ou quando a gravura tem grande dimensão, usam-se colheres de pau, 

que, acariciando o papel em movimentos circulares e firmes, permite que a tinta da matriz 

reproduza-se no papel.  

Técnica nada simples, que exige um trabalho físico, mas também sensível, para o qual 

é preciso paciência e concentração, além de criatividade e, no caso das oficinas, senso de 

coletividade. Como ao final propusemos a produção de grandes cartazes, essas “xilos” foram 

produzidas coletivamente, dada a sua escala, e assim mantinham as narrativas acesas, sempre 

que era possível. Em cada talho, um olhar para a porta e um sussurro assustado, que 

acompanhava a imagem que ia surgindo ao mesmo tempo. As imagens-narrativas das xilos 

traziam à tona as marcas das suas dores e indignações, traziam suas histórias. 

As fotografias, feitas artesanalmente, também proporcionam uma outra relação com o tempo e 

o corpo na produção da imagem. As pinholes fazem referência a um pequeno furo aberto com 

alfinete numa lata. Em frente ao furo, uma aba móvel de papel cartão. A lata, completamente 

vedada, permite ao fotógrafo o controle da luz que entra pelo furo e forma a imagem no papel 

fotográfico acomodado no lado oposto ao mesmo. A cada abertura do furo, uma nova imagem 

produzida. As pinlux, por sua vez, são feitas com filme fotográfico acoplado a uma caixa de 

fósforos, também bastante vedadas e com um pequeno furo. Numa “engenhoca” similar às 

câmeras analógicas, permite-se que várias fotos sejam capturadas girando o filme a cada 

imagem capturada. Revelávamos as fotos pinholes imediatamente à captura da imagem no 

	  
83 O teaser é um pequeno vídeo, que funciona como uma síntese de todo material registrado. O teaser sobre o 
processo das oficinas de arte pode ser acessado na internet através do sítio: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ig9TosCwDsk> 
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laboratório que montamos; ao contrário das pinlux, as quais tivemos que mandar revelar em 

laboratórios comuns. 

Nesse tipo de fotografia não é o olho que busca fazer o registro através de um 

dispositivo que enquadra a imagem. Na produção da imagem que se quer capturar numa 

câmera pinhole ou pinlux, não há por onde olhar através do objeto. Há a captura da imagem 

pelo lugar onde se deposita a câmera e onde o corpo se faz inteiramente presente no espaço 

numa relação que pode ressignificá-lo. No caso do HCTP, o corpo que habita esse espaço, o 

corpo que não pode, o incapaz, de quem não se legitima a fala, que deve calar, obedecer e 

esperar um tempo sem anúncio, esse corpo pode criar na captura e produção da imagem, 

geralmente borrada, a força que diariamente lhe tomam. Segundo Fonseca, Kirst e Amador 

(2011, p. 121), “talvez, uma das principais importâncias da fotografia política consista na 

revelação da força do adversário e suas formas de coerção e, em algumas delas, a descoberta 

por onde corroê-lo”.  

Um outro tempo também era preciso, um tempo que interrompia a rotina institucional 

do controle cronometrado dos corpos e que devia permitir uma análise cautelosa do feixe de 

luz e do tempo de exposição para formar a imagem como obra. Em ambos os processos de 

criação, as imagens não tornam ameno o espaço, mas retomam a potência de comunicar algo 

interditado e ganham uma força política, ética e estética que devem extrapolar os muros do 

HCTP.  

Imagens feitas com o corpo numa relação não instantânea com um espaço onde não 

desejariam estar nem por um segundo, mas que pode se tornar instrumento de luta e 

resistência. Como nos dizem as mesmas autoras, “fotografar corpos políticos e suas cenas é 

forma de integrar certas lutas, multiplicar a resistência fazendo-a 

adentrar em outras retinas e rebrilhar o exercício micropolítico 

de renovação da face do mundo” (FONSECA; KIRST; 

AMADOR, 2011, p. 121). A expressão/narrativa transmite 

necessariamente a dimensão política que encarnam – isto é, um 

modo de agir no mundo; e o trabalho acaba tendo uma dimensão 

ética, quando viabiliza a transformação da experiência do horror 

em história através de uma política da narratividade (PASSOS; 

BARROS, 2009b) e, ainda, uma dimensão estética, que constitui 

uma espécie de “dramaturgia do real” (FOUCAULT, 1992, p. 

95). 



220 
	  

Em ambas as turmas84, fizemos uma rodada de apresentação de todos, bem como das 

propostas do curso e da pesquisa. Falamos acerca dos Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido, bem como sobre os Termos de Autorização para Uso da Imagem e do Som85. Em 

resumo, na primeira semana, investimos na apreensão da técnica com imagens livres de 

desenho e dinâmicas de expressão pela imagem. Na segunda semana, após várias trocas 

ocorridas, propusemos que as imagens pudessem expressar os relatos que fizeram durante a 

semana anterior. Alguns se recusaram a ter que representar o HCTP ou suas vivências ali, mas 

outros pediram para “descer” até as alas carcerárias para registrar no desenho ou na fotografia 

o espaço em que viviam. Infelizmente não conseguimos autorização para “descer” até a 

véspera de findar o período das oficinas. Assim, a maior parte das imagens foi feita até a 

enfermaria, limite permitido para livre circulação. 

Ao trabalhar com a construção de outras visibilidades a partir das imagens produzidas 

nas oficinas, puderam emergir “dizibilidades” para além daquelas capturadas pelo aparato 

médico-jurídico. No decorrer das oficinas, outros modos de contar a vida foram surgindo e 

pudemos conhecer a realidade do dispositivo medida de segurança desde dentro, a partir das 

histórias que inevitavelmente fomos ouvintes. A seguir, contamos algumas das histórias a 

partir das imagens produzidas nas oficinas com as quais é possível jogar luz sobre alguns 

aspectos um tanto ocultos em outros dizeres, o que também nos permite dizer que fizeram 

parte da mesma máquina de fazer ver e falar criada pelo Dispositivo oficinas. 

As imagens feitas a partir da técnica da xilogravura, que escolhemos para apresentar 

aqui, relatam histórias semelhantes: um idoso, de 71 anos, e um jovem, de 27 anos, 

expressam a injustiça de estarem cumprindo medida de segurança sem laudo psiquiátrico. 

A internação compulsória para ocorrer requer, além da guia de internação expedida pelo 

juiz, um “laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”, conforme o artigo 

6° da Lei 10.216/2001. As imagens abaixo são respectivamente de Alberto e Fábio86: 

 

	  
84 A princípio tentei circular entre ambas oficinas para conhecer os participantes e acompanhar os dois processos, 
mas como havia apenas uma professora para a gravura, acabei auxiliando e permanecendo mais tempo na oficina 
de gravura. Porém, os vídeos feitos me permitiram ouvir, posteriormente, algumas das histórias contadas pelos 
participantes da oficina de fotografia. 
85 Todos assinaram os TCLE’s e apenas dois se recusaram a assinar o outro Termo de Autorização para uso da 
Imagem e do Som, deixando claro que não gostariam de aparecer nas filmagens, mas que os trabalhos realizados 
poderiam ser parte da pesquisa. 
86 Nomes fictícios criados com o fim de preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa, de acordo com os 
princípios éticos estabelecidos pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Mantivemos os nomes reais apenas para os 
participantes do filme Crônicas (des)medidas, que também participaram das oficinas de arte, considerando que 
assinaram o Termo de Autorização para Uso da Imagem e do Som. 
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Alberto, 2013     Fábio, 2013 

 

Alberto, sempre preocupado com quem passa pela porta, conta, baixo, parte da sua 

história no livro que, na condição de analfabeto, produziu com a ajuda dos demais 

participantes da oficina: 
Pra te falar a verdade não sei nem assinar meu nome, mas já que trouxeram essa 
ideia eu resolvi historiar isso aqui, contar um pouco da minha história. Aqui também 
não tem como contar de outro jeito, né? Aqui a gente não pode falar muitas coisas... 
O negócio aqui não é fácil não. (...) quando a gente tá de trás da cela, a gente pensa 
muita coisa que rola que a gente não imaginava. Sofre angústia, sofre desagrado. A 
família mora longe e não vem visitar. Passa tempo e a gente acha que tá esquecido.  

 

Por uma situação de briga de bar, Alberto foi acusado de tentativa de homicídio. 

Passou dois anos na cadeia comum e, por estar na ocasião do ato alcoolizado, foi 

transferido para o HCTP sem laudo médico, como ele próprio relata. A distância da sua 

cidade, Breu Branco, localizada a quase 500 km de Belém, inviabiliza sua família pobre de 

vir visitá-lo. Por ser réu primário e idoso, poderia estar respondendo em liberdade. 

Alberto, no decorrer da produção da obra, sussurra, sempre atento à porta, os 

acontecimentos que o trouxeram para ali e a realidade cotidiana vivenciada naquele espaço. 

Conta da saudade dos filhos, que não conseguem dinheiro para virem visitá-lo, do medo de ser 

esquecido e abandonado pela família, e lamenta ser analfabeto e de não poder escrever cartas 

aos mesmos. Fala também da injustiça de estar num lugar que não o permite saber quando 

poderá sair e voltar para casa; que está velho e que gostaria de estar envelhecendo ao lado da 

sua mulher; sem entrar em detalhes, apenas menciona sobre a violência física e psicológica que 

assiste dia-a-dia nas celas; e relata a tristeza de ver jovens sendo internados ali.  

O medo de contar o que se vive no HCTP e as imagens como expressão que 

autoriza a fala sussurrada para realizar sua crítica ao dispositivo que o encarcera podem ser 

tomados como acontecimentos analisadores que condensam forças que atravessam o 

cotidiano da instituição, na qual o interdito, a proibição, o medo da retaliação, mas também 

do abandono, o silêncio e a solidão predominam nas relações institucionais opressivas, 

próprias de uma instituição total. As demais histórias, relatos e obras, do mesmo modo, 
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mostraram-se pelas brechas criadas nesse mesmo espaço de encontro, em que condições 

experimentais até então desconhecidas proporcionam um espaço intercorporal, já que 

ativam no corpo de cada um a potência de afetar e ser afetado.  

Fábio, autor da obra “A justiça é cega. E você?” também conta as suas angústias: 
Já passei por quatro psiquiatras e nenhum atestou nada. Você acha que é não é 
injustiça a justiça te mandar pra um lugar que você não merecia tá lá? Eu não tô 
falando que eu não merecia tá preso; mereço, eu cometi um erro. Mas (...) não queria 
tá num hospital onde ficam pessoas com problemas mentais, com algum tipo de 
distúrbio ou esquizofrenia. (...) Eu tô aqui há dois anos e um mês, nunca briguei, 
nunca fui pra MD [medida disciplinar], ou seja, quando briga ou discute, fica 
isolado, vai puxar um castigo de dez a quinze dias (...). Isso aqui, pra mim, 
praticamente acabou com a minha vida. Eu não sabia que o juiz que estuda direito, 
estuda também algum tipo de psicologia, porque ele me deu medida de segurança 
sem laudo psiquiátrico, sem laudo médico, por conta própria. 

 

Ele questiona o aparato médico-jurídico que sustenta a ilegalidade da sua internação 

no HCTP. Qual o recorte da população que perde o direito de responder por si, mesmo sem 

apresentar qualquer diagnóstico de transtorno mental? Fala do delito que o levou a ser preso 

e da impossibilidade de compreensão acerca dessa máquina seletiva da justiça e denuncia o 

castigo referente à medida disciplinar prevista na Lei de Execução Penal87, embora não tenha 

sido alvo do mesmo. No HCTP, o castigo aos insubordinados é o isolamento do interno em 

uma cela, de cerca de 1m2, que mais se assemelha ao uma jaula, onde os castigados ficam por 

pelo menos dez dias, o que pode se estender, dependendo do caso. Segundo outro interno: “A 

pessoa vira um bicho lá. Além de urinar e defecar no chão, dorme num pedaço de espuma 

num calor infernal e acorda todo mordido de carapanã [pernilongo]” (fala de Cláudio). 

Marcos, de 28 anos, participante da oficina de fotografia, questiona o HCTP falando 

que “em um Hospital não se usa pernamanca para ‘arriar’ interno. (...) e quando a gente se 

queixa de dor, pra conseguir um medicamento tem que fazer muito barulho pra ser levado 

pra enfermaria, isso quando eles não dizem que não tem medicamento”.  

Relatos que denotam uma relação no nível do insuportável entre seres humanos, para 

a qual apenas teria sentido admitindo-se um processo de inumanização ou objetificação dos 

sujeitos enjaulados “como bichos” nesse espaço. Goffman (2001) fala na “desfiguração 

pessoal” que decorre de ataques ao corpo nas instituições totais: exposição ao extremo frio 

ou calor, exposição do corpo nu amarrado, a insetos, pancadas, ameaças, falta da 

administração de medicamentos, são exemplos de práticas que promovem, além da dor física, 

intensas angústias e sentimento de insegurança pessoal que caracterizam os processos de 

	  
87 A Lei de Execução Penal/LEP (7.210/1984), diante de uma falta disciplinar do preso, prevê o isolamento em 
local “adequado” como sanção disciplinar (Art. 53, Inc. VI). 
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perda e mortificação do eu. Já Guattari (2012, p. 164) nos situa em relação aos profissionais 

das mesmas instituições acerca de uma “couraça protetora por meio do qual muitos 

enfermeiros, educadores, trabalhadores sociais se premunem contra uma alteridade que os 

desestabiliza”.  

A enfermaria, primeira foto abaixo, foi o limite determinado pela direção para realizar 

as fotos com uma pinlux. O cadeado, por sua vez, registra o que mais traduz a função do 

HCTP: prisão, interdição, tranca, proibição de ir e vir etc. Ambas as fotos, feitas por Marcos,  

prenunciam o que pode ser encontrado na parte de “baixo” do HTCP, após a enfermaria, 

separada pelo portão trancado e registrada na foto que abre esse capítulo (Ver p. 206): 

 

     
Francisco, 2013                      José, 2013 

 

Sobre a atuação da psiquiatria forense do Estado, é interessante trazer a fala de um 

outro interno, Manoel, em julho de 2013, na roda de conversa que realizamos quando fomos 

entregar os certificados aos participantes de ambas as oficinas. Ele traz sua apreensão quanto 

ao exame de cessação de periculosidade e a possibilidade da duração perpétua da medida de 

segurança: 
Não consigo compreender os critérios que a psiquiatra do IML usa para avaliar os 
internos. Eles precisam entender que cada pessoa tem seu modo de se expressar, sua 
cultura, suas gírias. Eu falo de um jeito e ele fala de outro. Cada um fala de um jeito 
diferente. Ela [psiquiatra forense do IML] tinha que entender essas diferenças a 
partir de cada um. Mas parece que todos tem que falar somente de um jeito dentro 
daquilo que ela entende ser normal. (...) Tem também o fato de que a pessoa espera 
tanto tempo para passar por esse exame que na hora fica nervosa e não passa. (...) Se 
eu que me expresso bem e sei que me faço entender não passei, como algumas 
pessoas que não conseguem nem falar direito vão um dia passar. Fiz uma perícia no 
ano passado e não passei. Fiz uma reavaliação em maio desse ano, mas ainda não 
saiu o laudo. Se eu não passar de novo, nem sei o que vai ser de mim, acho que vou 
desistir. 

 

Manoel, de 52 anos, foi preso em 2004 e realizou perícia médica três anos depois, 

quando, então, recebeu absolvição imprópria, por ter sido considerado inimputável e, 

consequentemente, medida de segurança. Em sua primeira perícia, ganhou o diagnóstico de 

“Síndrome de Dependência de Álcool”. Quatro anos depois, realizou nova perícia para avaliar 
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a “cessação de periculosidade”, quando agregou ao seu primeiro diagnóstico, o de 

“esquizofrenia paranóide”, resultado que o fez permanecer internado. Com o pedido dos 

técnicos de nova avaliação do IML, para maio de 2013, recebeu laudo idêntico meses depois, 

permanecendo, assim, à mercê da cura de sua suposta loucura e da avaliação positiva de um 

dos três psiquiatras forenses do Estado para um dia, cessada a sua “periculosidade”, poder ser 

desinternado. Se em vez de medida de segurança, cumprisse pena privativa de liberdade, em 

virtude de ser réu primário e apresentar bom comportamento, poderia ter progredido de 

regime para um menos rigoroso, considerando que cumpriu mais de dois quintos do tempo 

previsto para a pena máxima referente ao crime cometido, conforme preconiza a Lei de 

Crimes Hediondos, lei n. 8.072/1990 (BRASIL, 1990c). 

Manoel é um dos protagonistas do filme “Crônicas (des)medidas”, sobre o qual 

falamos mais adiante e faremos recortes das questões mais centrais para problematizar. Em 

sua crônica, intitulada “perícia paranóide”, focamos inevitavelmente o exame psiquiátrico e 

suas perversas funções construídas ironicamente em torno das noções de “perversidade” e 

“perigo”, funções que em nada tem a ver com o que requer a justiça acerca do grau de 

responsabilidade do sujeito por seus atos (FOUCAULT, 2001). Assim, voltaremos ao seu 

caso no “Dispositivo Filme” para falar da máquina psiquiátrica atrelada às instituições penais 

através do exame, que adequam os ditos e os escritos científicos para deixar plausível o ato de 

privar alguém da sua liberdade ad eternum. 

Abaixo, após conseguirmos autorização do superintendente da SUSIPE, em ação de 

continuidade das oficinas, ocorridas na primeira semana de março, Manoel conseguiu fazer 

imagens das escuras celas onde “moram” os internos do HCTP: 

 

     
  Manoel, 2013              Manoel, 2013 
 

A possibilidade de enunciação das condições de vida dos internos, seja por meio da 

expressão num dispositivo artístico bem como pelas narrativas das histórias e situações de 

vida, compõem parte de uma luta. “A informação é ela mesma uma luta” (ARTIÈRES, 2004, 
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p. 144), ao modo do que foi o Grupo de Informações sobre as Prisões (GIP), que na França, 

no início da década de 1970, com suas enquetes nas prisões, construiu uma potente 

narratividade das “vidas presas”. Nas palavras de Foucault, “gente que havia sido, por 

gerações e gerações, excluída  não somente do poder político, mas do direito a falar, descobre 

(...) que o poder estava de alguma forma ligado ao direto à palavra” (Radio Canadá, 1971, 

apud ARTIÈRES, 2004, p. 149).  

No Manifesto do GIP, Foucault (2003) explica sobre a primeira inquirição feita pelo 

Grupo e da importância de dar a palavra aos que têm a experiência da prisão, não para que 

tomassem consciência da opressão, já que esta eles já tinham, mas como modo de formular e 

organizar um saber desde dentro da prisão que pudesse ecoar na sociedade. Na primeira 

inquirição realizada pelo GIP, publicada no J’accuse em 1971, Foucault (2003, p. 04) diz: 

“queremos que eles se dirijam à população e que a população lhes fale. É preciso que essas 

experiências, essas revoltas isoladas se transformem em saber comum e em prática 

coordenada”. 

A narratividade/expressividade conduzida pela arte fez-se assim um dispositivo de 

saída do exílio. Por meio dela nos pareceu possível desconstruir, embora por ora 

metaforicamente, os muros que nos separam deste mundo para tornar visível a realidade de 

violações e contradições vivenciadas pelas pessoas diagnosticadas com transtornos mentais 

em conflito com a lei, fazendo fissuras na articulação arbitrária existente entre a concepção de 

loucura e perigo e deslocando esses sujeitos das posições reduzidas e mortificantes para os 

quais ali são chamados a ocupar. 

A participação de internos de um HCTP nas oficinas de arte os convocou a ocupar 

uma outra posição que não aquela do interdito, de quem não pode falar de si ou responder por 

si, a do incapaz de entender e querer, logo, posição de grande assujeitamento e impotência. 

Chamado a dar corpo a um processo criativo, passa a ocupar lugar de visibilidade e 

enunciação e a se recolocar no espaço do comum, na partilha e criação de formas de 

sensibilidades, introduzindo-se no campo das práticas estéticas como novos sujeitos ao qual, 

em princípio, não pertenciam e que, ao adentrarem neste campo, embaralham os códigos e 

produzem efeitos de subjetividade. A narrativa conjugada com a expressão não discursiva da 

obra, possibilitadas no encontro com a qualidade relacional proposta no fazer das práticas 

artísticas, permitiram que uma série de universos de referência incorporais tomassem corpo 

e passassem a fazer parte de seus territórios existenciais, de algum modo, abrindo-lhes 

novas possibilidades de ressingularização. 

Um outro analisador do Dispositivo Oficinas que merece destaque: no decorrer das 
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oficinas, ficou clara a potência dos participantes. Vimos corpos que podem e que negam 

sujeição ao lugar do nada, do silêncio. No vídeo que produzimos durante as oficinas, eles se 

mostram alegres, fortes, potentes, o que entendemos como uma possibilidade de passagem da 

vida nua para uma vida; uma biopotência que se impõe contra o esmagador mecanismo de 

segurança que serializa ou modula as subjetividades dos sobreviventes, como já falamos, 

próprias de uma governamentalidade biopolítica. Pode-se dizer dessa potência como efeito 

da vida coletiva, algo próprio das trocas sociais, que o encontro proporciona para uma vida 

com o mundo, extrapolando a vida constrita de uma sobrevida, que mesmo tendo passado por 

processos de normalização, pode ser comparada à vida de animais domésticos, adestrados e 

obedientes, por isso, vidas animalizadas. Segundo Guattari (2012, p. 159-160): 
É somente com a condição de que seja desenvolvida  em torno da loucura uma vida 
coletiva no seio de instituições apropriadas que ela pode mostrar seu verdadeiro 
rosto, que não é o da estranheza e da violência, como tão frequentemente  ainda se 
acredita, mas o de uma relação diferente com o mundo.  

 

 Ao final das duas semanas, realizamos 

uma exposição dos trabalhos produzidos, no hall 

de entrada do HCTP, em que cada participante 

pôde convidar um interno para prestigiar seus 

trabalhos e, a partir do qual, os trabalhadores do 

HCTP puderam vislumbrar o resultado final das 

oficinas. Dessa experiência, um novo analisador: 

o efeito dos resultados sobre a equipe e a direção do espaço. O efeito não previsto, embora óbvio, 

foi que os técnicos e a direção do HCTP passaram a se mostrar mais abertos e disponíveis à pesquisa e 

também viram que algumas ações coletivas junto aos internos têm efeitos “estranhos” sobre os 

mesmos.  

As oficinas funcionaram como moeda de troca num espaço que, denominado de hospital 

também para tratamento psiquiátrico, apenas ocorre a custódia, portanto, praticamente restringe-se a 

dispensar o tratamento penal. Assim, as práticas artísticas, consideradas naqueles contexto como 

práticas terapêuticas, eram bem-vindas, já que se propunham a isso em seu Plano de Ação, mas não 

conseguiam realizar em virtude dos excessos provenientes da burocracia institucional. Os comentários 

dos profissionais acerca da capacidade de aprendizagem dos ditos incapazes para coisas complexas, 

como a gravura em madeira e a fotografia artesanal, evidenciam o paradoxo custódia/tratamento e 

os colocam a analisar coletivamente o social que constituem cotidianamente. 
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Por um mês inteiro de acompanhamento da rotina do HCTP, sofremos uma série de 

interdições e dificuldades de acesso à realidade institucional: muitos documentos não poderiam nos ser 

entregues, embora a direção já houvesse autorizado; não conseguíamos ter acesso ao arquivo dos 

prontuários; os técnicos não pareciam autorizados a trocar informações conosco etc. Parecia que nos 

viam como corpos estranhos e perigosos que poderiam denunciar policialescamente qualquer deslize, 

como se houvéssemos entrado pela janela ou porta dos fundos, sorrateiramente. Após essas duas 

semanas de oficinas, pronto! As portas entre-abertas, quase fechadas, por onde não conseguíamos 

entrar, abriram-se. Parecíamos ter pago um preço justo para adentrar ao universo obscuro do HCTP: 

oferecemos algo que contaria para o relatório de ações terapêuticas, previstas e não executadas, para 

fazer jus à sua função híbrida terapêutica-carcerária. 

Assim, o dispositivo oficina, além de tudo, teve a função de nos permitir uma outra 

entrada no HCTP, agora pela porta principal. Já não nos copiavam o documento de identidade 

nem nos confiscavam o telefone celular na portaria. Passamos a sentir as pessoas mais à 

vontade e conseguimos, finalmente, ter acesso aos arquivos, prontuários, conversas e tudo o 

mais o que desenhava a instituição. Conseguimos entrar e permanecer frequentando o HCTP 

sem os embates e dificuldades iniciais. 

Entendemos que o Dispositivo Oficinas puxou linhas de fazer ver e falar sobre a 

potência dos sujeitos e a fraqueza das práticas institucionais do HCTP com efeitos de 

subjetivação e desterritorialização. Adentrar o campo das formas com uma intervenção 

estética junto aos anteriormente considerados incapazes parece ter tido a força de ativar uma 

dimensão pré-individual ou transindividual no plano de consistência, no plano das 

intensidades, onde o coletivo molecular possibilita a atualização de novas práticas e novos 

modos de ser. 

Ao final das duas semana de oficinas, conseguimos a autorização verbal do 

superintendente para fotografar as alas carcerárias e decidimos fazer uma ação de 

continuidade na semana seguinte, em que aproveitaríamos para realizar colagem de 100 

gravuras no alto muro do HCTP (fotos do início do tópico 4.1) com todos os participantes e o 

grupo de artistas. 

 

 

5.2.2 Dispositivo exposição: dando visibilidade ao que não se quer ver 

Segundo Rancière (2009a), a fotografia, assim como o cinema, precisou se tornar 

outra coisa, que não apenas a reprodução e ou difusão de imagens, para serem reconhecidas 

como arte. Foi o princípio que confere visibilidade a qualquer um que possibilitou tal feito a 
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ambas as artes mecânicas. A revolução técnica, portanto, veio depois da revolução estética, a 

qual é “antes de tudo a glória do qualquer um – que é pictural e literária, antes de ser 

fotográfica ou cinematográfica” (p. 48).  

O qualquer um podem ser também, como as vidas infames descritas por Foucault 

(2003): “existências destinadas a passar sem deixar rastro”, não fosse o feixe de luz lançado 

em sua direção devido ao súbito encontro com o poder. “Vidas que são como se não tivessem 

existido, vidas que só sobrevivem do choque com um poder que não quis senão aniquilá-las, 

ou pelo menos apagá-las, vidas que só nos retornam pelo efeito de múltiplos acasos” 

(FOUCAULT, 2003, p. 208). Foucault não quis fazer literatura dos fragmentos encontrados 

sobre aqueles que tiveram tal encontro com o poder entre os anos de 1660 e 1760, 

provenientes de arquivos de internamentos, da polícia, das petições ao rei e das cartas régias 

com ordem de prisão. Mas quis “reunir rudimentos para uma lenda dos homens obscuros” 

(Ibidem, p. 207), considerando que as lendas sempre permitem confusões entre o fictício e o 

real. 

Do mesmo modo que Foucault buscou nos contar sobre tais lendas, a fotografia e o 

cinema conseguem retomar o que a história muitas vezes deixa de lado quando aliada aos 

vencedores – linear e asséptica. O banal ou o cotidiano naturalizado pode ganhar valor 

estético se visto como rastro do verdadeiro, o qual deve ser arrancado de sua evidência para 

tornar-se figura fantasmagórica. Rancière (2009a) fala, baseado na teoria marxista do 

fetichismo, que “é preciso extirpar a mercadoria de sua aparência trivial, transformá-la em 

objeto fantasmagórico, para que nela seja lida a expressão das contradições de uma 

sociedade” (p. 50-51). Assim como a mercadoria, podemos falar de qualquer acontecimento, 

situação ou cena do cotidiano que capturados por uma lente e deslocados do seu lugar comum 

permitem outras visibilidades e tornam possíveis outros modos de “partilhar o sensível”. 

Ao contrário dos arquivos lendários que Foucault encontrou e que o fizeram 

testemunhar a vida daqueles homens infames apenas em virtude de um poder que queriam 

aniquilados, os registros imagéticos produzidos pelos internos arrancaram-nos do lugar de 

sempre, já que a partir da criação e da exposição da obra de arte vemos a “potência para 

engendrar um devir, uma posterioridade, para instaurar novas esferas de possibilidades, novos 

campos de visibilidade e gerar seus próprios sujeitos” (LIMA, 2006, p. 325).  

A banalidade de um cotidiano invisível capturado através das câmeras fotográficas ou 

talhado nas madeiras das gravuras, como já dissemos, colocou-os-os a assumir outra posição 

na medida em que a expressividade dessas vidas infames fez ver e falar as vidas que ali estão, 

produzindo afetações. Após a primeira exposição realizada no HCTP, conseguimos circular 
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com as fotografias e xilogravuras, resultantes das oficinas, em mais nove lugares, no decorrer 

do ano de 2013, entre espaços envolvidos com a execução da medida de segurança, serviços 

de saúde mental e universidades, predominantemente em Belém.  

Pensamos o “Dispositivo Exposição” como máquina de fazer ver, testemunhar e 

máquina de fazer surgir novos enunciados, desterritorializar. Máquinas que, de início, 

reconfiguram a disposição espacial dos lugares que ocupa, convocando olhares e 

confrontando posições acerca de uma realidade subterrânea que de repente encontra-se 

escrachada nas paredes dos seus locais de trabalho. Máquinas-holofotes que puderam jogar 

luz sobre as contradições dessa engrenagem da qual os serviços de saúde mental, guiados 

pelos princípios do SUS, também fazem parte. Máquinas de fazer o próprio aparato médico-

jurídico e os serviços de saúde mental testemunharem, mesmo quando não queriam, a 

realidade que constroem ou sustentam, quando se omitem a criar interferências, numa relação 

de perturbação com a ordem do natural e inquestionável mundo dos virtuosos. 

Se os juristas acreditam que estão aplicando a lei para fazer justiça orientados pela 

Constituição Federal e pelo CPB, sem levar em consideração o princípio da dignidade 

humana e tantos outros, e os trabalhadores de saúde mental acreditam que destinam seus 

esforços para a população com transtornos mentais, mas acham que esta população não pode 

ser público alvo dos seus serviços, a presença das imagens pode, no mínimo, fazê-los 

testemunhar parte do horror e da vergonha dos mecanismos dos quais são parte. Seguindo a 

perspectiva proposta por Guattari (2012, p. 104), partimos de blocos de sensações ativados 

pelas práticas estéticas que, sendo “aquém do oral, do escritural, do gestual, do postural, do 

plástico... [...] tem como função desmanchar as significações coladas às percepções triviais e 

as opiniões, impregnando os sentimentos comuns”. 

Dessa maneira, a exposição itinerante pode ser entendida como experiência estética 

que se imiscuiu na realidade cotidiana de cada espaço que ocupou com a pretensão de dilatar 

as capacidades sensíveis e, consequentemente, a potência de afetar nos encontros cotidianos 

com o mundo. Ações micropolíticas, como uma exposição de arte, mobilizam 

questionamentos que, deslocando distinções e hierarquias entre o visível o invisível, podem 

promover processos de responsabilização individuais e coletivas na medida em que são 

capazes de provocar efeitos de dessegregação, assim como o que ocorria na Clínica La Borde. 

Como descreve Guattari (2012), na Clínica, cada problema era cotidianamente retomado na 

direção da dessegregação das relações, com o fim de construir um processo de co-

responsabilização pela produção de vidas singulares, prezando pela autonomia e liberdade – 

dimensões fundamentais da existência humana. Guattari (Ibidem, p. 163) diz: “é somente 
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através dela [atividade de questionamento] que podem ser instauradas tomadas de 

responsabilidade individuais e coletivas, único remédio para a rotina burocrática e para a 

passividade geradas pelos sistemas de hierarquias tradicionais”. 

Assim, para Rancière (2009b, p. 25), a revolução estética “é a abolição de um 

conjunto ordenado de relações entre o visível e o dizível, o saber e a ação, a atividade e a 

passividade”. O paradigma da poética, anterior ao da estética, pautava-se na ordem da 

representação, usando a palavra como essência de fazer ver, numa relação entre o dizível e o 

visível que esgota outras possibilidades de visibilidade daquilo que dispensa palavras e que se 

esconde dos olhos, tal como a estética se propõe a fazer quando estabelece outros regimes de 

visibilidade rompendo a articulação arbitrária entre as palavras e as coisas. 

Durante as exposições, embora nas universidades tenha havido espaço para discussão 

– o que me permitiu acessar, em alguma medida, seus efeitos a partir das falas a respeito –, 

não há qualquer possibilidade de elucubrar sobre os efeitos, no comum, das formas de 

visibilidade inventadas a cada exposição montada. Particularmente, penso ser esse o brilho de 

qualquer exposição de arte: a obra que captura o olhar, que faz vibrar o corpo e o afeta de 

modo, por vezes, indizível, é um convite à partilha do sensível, pois convoca as 

singularidades a um plano comum no sentido de uma multiplicidade de afetos e perceptos 

jamais previsíveis. Afetos inusitados, sem nome, que às vezes chegam a incomodar por não 

caberem num discurso possível, o que pode vir a forçar o pensamento e o esticar para além do 

que, até então, se havia pensado.  

A arte pode ser considerada elemento que nos instaura em novos planos de existência. 

Segundo Etienne Souriou88 todo ser é “obra por fazer”, esboços em vias de, trajetos que 

precisam ser instaurados já que somos “seres por realizar”. A captura por uma obra de arte 

pode provocar a instauração de um modo de ser num dos vários planos de existência possíveis 

considerando um pluralismo de planos que não se excluem. As virtualidades às quais somos 

convocados giram como uma áurea de apelo a múltiplas realizações, uma espécie de nuvem 

atualizadora (informação verbal)89. 

Chamamos a Exposição itinerante de “Restos Manicomiais”, cujo release está em 

anexo (ANEXO 3), com o desejo sabidamente ingênuo de ser o HCTP uma das últimas 

estruturas físicas manicomiais contra a qual devemos lutar para o avanço da Reforma 

Psiquiátrica no Brasil, embora tenhamos claro que os simulacros dos manicômios estão 

	  
88 Filósofo francês da década de 1930, esquecido por décadas e descoberto recentemente, inclusive por Deleuze. 
89 Aula ministrada por Peter Pal Pelbart na disciplina “Estudos da Subjetividade”, da Pós-Graduação em 
Psicologia Clínica, em 13 mar 2014. 
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sempre de prontidão para serem instaurados. Nesse caso, não como diferenciação própria dos 

apelos virtuais, sobre os quais nos fala Souriou e Deleuze (1998), mas uma atualização como 

repetição das mesmas estruturas, embora disfarçados em novas roupagens90.  

Porém, antes disso, a expressão “Restos Manicomiais” teve a pretensão de afirmar o 

HCTP como manicômio, já que até mesmo o Movimento da Luta Antimanicomial Paraense 

não mais91 o incluía nas discussões de enfrentamento da própria luta. A nível nacional, 

também se pode dizer que as lutas contra os manicômios judiciários, até então, são lutas 

pontuais e ainda incipientes, talvez pelo hibridismo da instituição, mas principalmente pelo 

fantasma do perigo encarnado no louco que entra em conflito com a lei. 

Diante da impossível tarefa de alcançar os efeitos das exposições em termos das 

virtualidades a que convocam no plano do comum ou nos planos de existência a serem 

instaurados, segue abaixo um quadro com as informações relativas ao local, o evento e o 

período em que realizamos a exposição itinerante “Restos Manicomiais”, seguido de algumas 

fotografias. 

 

 LOCAL EVENTO PERÍODO 

1. Ministério Público do Estado – 

MPE, Belém 

Inauguração do novo prédio das 

Promotorias Criminais do 

Ministério Público 

18/03 a 

01/04 

2. Escola Superior da Amazônia – 

ESAMAZ, Belém 

II Encontro de Assistentes Sociais 

da Rede de Atenção 

Psicossocial/RAPS 

22/05 a 

24/05 

3. Instituto de Estudos Superiores 

da Amazônia - IESAM, Belém 

Evento sobre fotografia do curso 

de multimídias 

06 de junho 

	  
90 As Comunidades Terapêuticas são bons exemplos dos simulacros manicomiais. Previstas desde 2011 como 
parte da rede de serviços instituídos pela Reforma Psiquiátrica brasileira, são os únicos não substitutivos ao 
manicômio, já que se mantêm asilares, e colocam em cheque o próprio modelo de funcionamento da RPb: 
atenção psicossocial no território, prezando pelo convívio comunitário e familiar. A CTs tiveram a minuta de 
resolução, referente à sua regulamentação, aprovada em reunião ordinária do Conselho Nacional de Políticas 
sobre Drogas/CONAD, em maio de 2015. 
91 O HCTP foi pauta de discussão no momento em que ainda estava sendo construído. A placa que anunciou o 
que viria a ser o nome do HCTP do Pará chamou a atenção de pessoas do Movimento da Luta Antimanicomial, 
que conseguiram descobrir o que o governo do Estado estava pondo de pé no Complexo de Americano: um 
manicômio judiciário com o nome de Nise da Silveira. Contestaram a construção do HCTP no Estado no I 
Encontro de Reorientação dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ocorrido em 2002, mas não 
conseguiram interromper sua construção, apenas evitaram que o nome da médica psiquiatra alagoana. 
radicalmente contra os violentos tratamentos da psiquiatria, fosse usado para nomear o espaço. Nise introduziu a 
arte como meio terapêutico e de resgate da dignidade humana dos pacientes do Centro Psiquiátrico Nacional 
Pedro II, no Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, onde logo depois fundou o Museu de Imagens do Inconsciente. 
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4. Centro de Atenção 

Psicossocial/CAPS Renascer, 

Belém 

Exposição “Restos Manicomiais” 07/06 a 

28/06 

5. Secretaria Estadual de Saúde 

Pública – SESPA, Belém 

Exposição “Restos Manicomiais” 26/07 a 

05/08 

6. Centro de Atenção 

Psicossocial/CAPS Marajoara, 

Belém 

Exposição “Restos Manicomiais” 05/08 a 

02/09 

7. Centro Universitário UniÍtalo, 

São Paulo 

 

I Fórum Nacional de Direitos 

Humanos e Saúde Mental 

05/09 a 

18/09 

8. Tribunal de Justiça do Estado 

do Pará - TJE/PA, Belém 

III Encontro de Execução Penal 08/10 a 

14/10 

9. Universidade Federal do Pará, 

Belém 

Seminário Educação e Resistência  06/11 a 

08/11 
Quadro 2: Relação de locais/eventos e período relativos à exposição itinerante. 
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           Fotografias 14 a 25: Exposição no Ministério Público do Estado do Pará – MPE/PA 

 
Fotografias 26 e 27: Exposição na Escola Superior da Amazônia – ESAMAZ 

 
Fotografias 28 a 30: Exposição na Secretaria Estadual de Saúde Pública – SESPA 
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           Fotografias 31 a 33: Exposição no Centro Universitário UniÍtalo, São Paulo 

 

 
    Fotografia 34: Exposição no Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJE/PA 
    Fotografia 35: Exposição na Universidade Federal do Pará - UFPA 

 

 

5.2.3 DISPOSITIVO RODAS DE CONVERSA: colocando os medos na roda 

Como já dissemos, o paradigma estético não se restringe às práticas artísticas: diz 

respeito a instâncias criadoras que se agenciam a dispositivos e provocam derivações, 

diferenciações nos esquemas previamente estabelecidos relativos aos modos de ser e atuar no 

mundo. Tem relação, portanto, com tudo aquilo que resulta em ressingularização, outros 

planos de existência ou novos territórios existenciais autorreferenciados.  

O Dispositivo Rodas de Conversa foi contingente à Exposição “Restos Manicomiais” 

quando montada no interior de um Centro de Atenção Psicossocial/CAPS92, situado em 

Belém. Pretendíamos realizar rodas de conversa com seus trabalhadores a partir dos possíveis 

efeitos de alargamento das capacidades sensíveis, provocadas pelas imagens expostas no 

espaço, acreditando que “algo se absorve, se incorpora, se digere, a partir do que novas linhas 

de sentido se esboçam e se alongam” (GUATTARI, 2012, p. 111). 

Minha entrada no serviço se deu em decorrência de um convite para conversar com a 

equipe que se encontrava bastante mobilizada com a chegada de um egresso do HCTP neste 

	  
92 Na ocasião, o serviço estava se requalificando para CAPS III, modalidade de CAPS prevista na portaria n. 
336/2002 como serviço de atenção contínua, com funcionamento 24 horas, incluindo fim de semana e feriados; 
reiterada na portaria n. 3.088/2011, que institui a Rede de Atenção Psicossocial/RAPS, para Municípios ou 
regiões de saúde com mais de 150 mil habitantes. 
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CAPS. Propus realizar a exposição “Restos Manicomiais” seguida das rodas de conversa 

semanais com os trabalhadores, incluindo funcionários da manutenção e residentes 

multiprofissional em saúde mental, o que foi autorizado pela gerência do serviço. Marcamos 

de iniciar as rodas após uma semana da exposição montada, com as equipes da manhã e da 

tarde - portanto, nos dois turnos - o que aconteceu por três semanas seguidas. Tratava-se, 

“sobretudo, de criar novas condições experimentais, de forjar os encontros, de prepará-los, 

provocá-los, organizá-los, no espaço intercorporal criado pela obra ao ser desdobrada” 

(LIMA, s/d, p. 103). 

Destacamos como analisadores desse dispositivo as falas sobre o medo e o 

deslocamento do discurso periculosista ao longo dos três encontros com cada equipe. 

Tivemos momentos bastante similares em ambos os grupos: um primeiro momento em que 

fui alvejada por perguntas objetivas sobre o Dispositivo “Medidas de Segurança”: “Como 

funciona o HCTP? Quantas pessoas estão internadas? Que tipo de tratamento é dispensado 

aos internos? Quem são as pessoas encaminhadas para lá? Quanto tempo em média as pessoas 

ficam internadas? De que modo elas saem? Em que estado ou condições? Quem seriam os 

internos encaminhados aos CAPS? Como são feitos os exames de insanidade mental? Estas 

foram algumas das perguntas curiosas que nortearam as primeiras conversas. 

Em mais de duas horas com a palavra circulando, em grupos de aproximadamente 20 

pessoas, não conseguimos nos aproximar dos sentimentos provocados pelo egresso que 

chegou ao CAPS – questão que me levou até eles – ou pela possibilidade de novos egressos 

virem a frequentar o serviço. Era evidente uma distância social reforçada pelo medo, expresso 

por alguns poucos, nesse primeiro momento, mas que não ganhou espaço de imediato como 

tema a ser embarcado pelos demais. Distância esta, vale dizer, que, não os colocando em 

contato com a situação das pessoas internadas, permite maior insensibilidade diante dessa 

população e/ou reforça seus medos e a certeza de que a medida de segurança tem função de 

poupá-los dos perigos. 

Em contexto bastante diverso, mas que pode nos servir como pista para pensar os 

efeitos da distância social, Bauman (1998, p. 185) fala – baseado nos estudos de Milgran93, 

sobre as práticas do holocausto – que “a desumanidade é uma questão de relacionamentos 

sociais”, pois, quanto maior as distâncias física e psíquica da vítima, e, também, quanto mais 
	  
93 Psicólogo americano que, na década de 1970, concluiu em seus estudos que qualquer pessoa seria capaz de 
perpetrar as horrendas ações nazistas, dependendo do grau de racionalização dos meios para realizá-las e da 
distância física e psíquica em relação à vítima. Quer dizer, quanto mais tecnicamente estruturadas e afastadas 
físico e psiquicamente são as práticas de tortura, mais seus executores obedecem as ordens para realizá-las. Se a 
ação é empreendida de modo coletivo, o efeito de insensibilidade ao sofrimento da vítima também aumenta e 
lhes torna ainda mais obedientes para a execução. 
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racionalizadas são as práticas a que esta é submetida, mais desumanos, cruéis ou indiferentes 

podem ser seus executores. Tomamos Bauman para falar da distância social entre os 

profissionais da saúde mental e da população internada em manicômio judiciário, distância 

que contribui para a omissão diante das violações de direito que tal população sofre. O 

desconhecimento dos profissionais da saúde mental, expresso na roda de conversa, acerca 

daquela realidade, denotava uma aparente indiferença diante da problemática vivenciada pelas 

pessoas com transtorno mental em cumprimento de medida de segurança. Dos dois grupos 

com os quais realizamos as rodas de conversa, até aquele momento, nenhuma pessoa havia 

ido ao HCTP, ninguém conhecia de perto aquele lugar, mesmo aqueles com muitos anos de 

trabalho na saúde mental. A racionalização das medidas de segurança, com todo o dispositivo 

que se estruturou no entorno da interface crime e loucura, em quase um século de existência, 

de algum modo também parece funcionar como “licença médico-jurídica”, sem espaço para 

questionamentos. Foi necessário que um egresso fosse encaminhado ao serviço para que a 

maioria se tornasse sensível à situação; e junto com isso as conversas que tivemos, 

especialmente quando intermediadas por um vídeo que abordava a fala de alguns internos 

sobre suas dores, para que boa parte dos profissionais começasse a olhá-los de modo menos 

obtuso, menos preconceituoso ou, ainda, completamente sensíveis à necessidade de acolhê-los 

no serviço e incluí-los em suas lutas antimanicomiais. 

De todo modo, em virtude do quase total desconhecimento da realidade do HCTP, as 

questões, embora em torno das durezas dessa realidade, foram um meio de começarmos a nos 

aproximar de situações menos objetivas. Era preciso acompanhar o movimento do grupo no 

tempo em que pôde se dar e assim resguardar suas posições ainda distanciadas e também, 

talvez desconfiadas acerca dos interesses da pesquisa. Senti que a espontaneidade com que o 

grupo fluiu culminou na autorização para posições bem mais próximas entre nós e também 

entre eles e os seus próprios medos, afinal poder enunciar os medos é condição para a 

transformação. 

Duas experiências relatadas suscitaram a enunciação do medo. Uma veio de uma 

pessoa que trabalhou num presídio, onde havia uma Ala de Tratamento Psiquiátrico (ATP), 

antes da inauguração do HCTP. Embora não tenha trabalhado diretamente com as pessoas em 

medida de segurança, relatou suas dificuldades, angústias e medos vividos no sistema 

prisional e, ao fim, relacionou-os aos presos em medida de segurança, fazendo um discurso 

sobre a “imprevisibilidade do louco”, do “perigo que oferece” e do medo “inevitável” que 

provoca. Afirmou que se tivesse que atender egresso do HCTP no CAPS, somente o faria com 
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a porta aberta e com um segurança ao lado. Iniciaram-se os embates que trariam à tona os 

medos e as possíveis modalidades de cuidado à essa população. 

Vale a pena destacar também dois discursos opostos bastante marcantes suscitados por 

um vídeo que editamos sobre o processo das oficinas de arte, em que alguns internos do 

HCTP falam das suas angústias e medos, mas também da experiência com a arte e das obras 

finais. Na roda de conversa, uma pessoa pergunta “como conseguiram autorização da direção 

do HCTP para utilizar objetos pérfuro-cortantes? Há um perigo real com estes objetos. Não é 

simplesmente uma paranóia sobre os objetos pérfuro-cortantes”. Conta que quando trabalhava 

num asilo, havia um ex-combatente que tinha neurose de guerra. “Ele roubava os talheres de 

plástico, afiava e fazia uma espécie de estilete. Chegou até a abordar um funcionário e a 

perfurá-lo. Quando ele foi pego, encontraram 8 estiletes, peixeira, faquinhas, um arsenal”. 

Afirma, em seu longo discurso, a periculosidade do louco, mas fecha a sua fala reconhecendo 

que não aconteceu nenhuma situação semelhante no decorrer das oficinas que realizamos, o 

que parecia ter se dado em virtude da relação de respeito com os internos que havíamos 

conseguido estabelecer. 

Em seguida a essa fala, o relato inverso refere-se ao vídeo como instrumento de dar 

voz àqueles que até mesmo os trabalhadores da saúde mental rejeitam ouvir. A pessoa 

emocionada menciona o seu próprio preconceito e a necessidade de que outras pessoas 

possam ter acesso às imagens das pessoas internadas 

com o fim de descontruir, assim como ela mesma, a 

ideia de que são “monstros” que devem permanecer 

isolados do mundo. Fez relação com a foto ao lado, 

exposta junto às demais no serviço, que transmite a 

tristeza de alguém sem rosto, vazio, sozinho, a 

caminho do escuro, a caminho da morte.          João, 2013 

Muito se falou do estigma daquele que passa pelo sistema penitenciário, que carrega 

em sua história algum episódio de conflito com a lei; sobre o medo que os usuários de drogas 

lhes provocam; ou ainda do medo até das pessoas que entram em crise no serviço. Relatos que 

reiteram os velhos discursos manicomiais, com a afirmação de que para alguns o hospital 

psiquiátrico ainda pode ser útil. A estes que não conseguem controlar, a quem, guiados pelo 

medo, parece não conseguir criar respostas adequadas às suas necessidades – tornando-o 

perigoso muitas vezes pelo contorno dos discursos e pelos efeitos das práticas de violência 

e/ou de abandono –, a estes era preciso manter as instituições totais, o “núcleo duro”, como 

resposta. 
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Vários discursos antimanicomiais também se colocaram com força nas rodas. A 

discussão polarizada sobre as diferenças entre os manicômios e os serviços substitutivos se 

pôs a ativar falas inflamadas sobre as proibições, imposições, violências e mortes, referentes 

aos primeiros; em contraposição aos espaços de liberdades, trocas, negociações e produção de 

vida dos serviços comunitários de saúde mental. A singularidade de cada caso também foi 

tema que circulou na roda: “cada caso é um caso e o CAPS permite ver as singularidades”; 

bem como os efeitos do manicômio sobre o adoecimento das pessoas: “as condições de vida 

num manicômio produzem o sujeito que perturba”; “adoece o funcionário que passa a 

estabelecer relação de violência com o outro”.  

O aumento da capacidade comunicativa no grupo, transversalizando os mais diversos 

e controversos discursos, proporcionou, ao final, discursos mais consensuais na direção da 

necessidade de quebrar os estereótipos relativos ao “louco infrator” e da necessidade de uma 

formação que não se limite à teorização, mas que possa ter interferências no corpo a partir do 

encontro no coletivo, ativando sua potência disruptiva e de contágio transdutivo dos discursos 

de liberdade, tais como os discursos antimanicomiais finais: “quem aqui nunca foi tomado por 

um tremendo ódio e teve o desejo de bater ou matar alguém? Não me recordo de algum 

usuário que também não tenha expresso aqui tal desejo. Isso não quer dizer que vamos ou vão 

cometer um delito, embora possa acontecer com qualquer um de nós, até porque o fato de se 

sentirem ouvidos e cuidados no CAPS lhes permite elaborar seus sentimentos para não 

precisarem ‘passar ao ato’94”. 

Medos relatados, outros disfarçados; falas nervosas, expressões de raiva, choros e 

palavras embargadas, falas amenas e conciliadoras, risos e atitudes empáticas foram algumas 

das múltiplas experiências, além das microscópicas sensações não nomeáveis, que 

atravessaram os corpos em meio àqueles poucos, mas intensos, encontros. Vimos uma 

flexibilização dos discursos e das expressões corporais com o passar das semanas, um 

deslocamento dos sentidos anteriormente cristalizados, como é próprio do dispositivo grupal, 

que aos poucos vai fazendo pequenas fissuras às vezes inimagináveis nas durezas rochosas da 

vida. O grupo como espaço de encontro diz de uma política do corpo que retoma, segundo 

Lima (s/d, p. 103), a ética espinosista sobre o que pode um corpo: é “na possibilidade de 

organizar os encontros, que diz respeito à capacidade de um corpo de ser afetado por esses 

encontros que se dão no seu trânsito pelo mundo”. 

	  
94 “No vocabulário psiquiátrico francês, a expressão “passagem ao ato” evidencia a violência da conduta 
mediante a qual o sujeito se precipita numa ação que o ultrapassa: suicídio, delito, agressão” (ROUDINESCO; 
PLON, 1998, p. 06). 
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O Dispositivo Rodas de Conversa ativou um trabalho em torno do medo, provocou 

velhos e novos discursos, outros modos de pensar e sentir e, especificamente, possibilitou 

acesso à dimensão fantasiosa do medo do “louco infrator”. O Dispositivo nos fez entender 

que essa é uma dimensão fundamental que deve ser acessada para o processo de 

desinstitucionalização do louco em conflito com a lei. É o medo que, além de impedir a sua 

vida em liberdade, inviabiliza as relações de cuidado das quais precisaria pra a construção da 

sua autonomia e cidadania. É evidente que o acolhimento e o vínculo do egresso ao serviço 

pode ser altamente comprometido se desde o princípio forem atendidos por profissionais 

cheios de medos e resistências diversas. Acessar e ver modos coletivos de cuidar do medo é 

passo primordial para que a desinternação não resulte em abandono, não seja apenas parte de 

um processo de desospitalização, uma simples e irresponsável desinternação.  

É importante frisar que a atenção em saúde depende das relações de cuidado e do 

consequente vínculo que se é capaz de estabelecer com os usuários dos serviços. O processo 

de desinstitucionalização deve ser garantido, em termos do acompanhamento contínuo para 

garantia de direitos da população egressa de HCTP, por equipes guiadas por Projetos 

Terapêuticos Singulares, passíveis de reformulações constantes, que possibilitem acesso aos 

recursos do território, busquem garantir o convívio familiar e/ou comunitário e o seu 

enredamento nas tramas de cuidado dos serviços de atenção psicossocial. O próprio grupo, ao 

cuidar de si, diante dos medos e das questões que essa realidade suscita, possibilitou ver, falar, 

sentir e pensar o sujeito que cumpre medida de segurança ou o egresso do sistema penal como 

pessoa, como sujeito de direitos. 

Por fim, o medo do outro, de quem nos parece estranho, fala da diferença do outro que 

há em nós que, diante do paradigma racionalista moderno, hesitamos em aceitar e que nos faz 

impor a distância social da qual viemos falando, inviabilizando os encontros e, nesse caso, as 

relações de cuidado em práticas de inclusão da alteridade. Como vimos, na experiência 

coletiva pode-se fazer frente aos medos, onde se dá a necessária mistura dos corpos e o 

encontro entre as múltiplas singularidades e seus atravessamentos afetivos. Espaços 

intercorporais e intersubjetivos em que as convergências e conflitos são capazes de gerar 

vibrações que instigam sentidos coletivizados para a vida, sentidos de inclusão da diferença, 

do heterogêneo. Seria este um meio de descontruir o medo como vetor de segregação da 

alteridade, um modo de desarmar o medo e de resistir à esse modo de subjetivação e 

governamentalidade.  

Medo que se encontra na base do que Pelbart (1993) chamou de “manicômios 

mentais” e que mantém o manicômio físico e suas ramificações em pé e é capaz de fazer 
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permanecê-los entre nós por séculos a fio. Contra esse presságio, Pelbart (1993) diz que a luta 

deve se dar contra os manicômios mentais, se de fato queremos uma sociedade sem 

manicômios. Para ele ainda é necessário desmontar a racionalidade moderna que separa 

loucura e pensamento. É necessário recusar o Império da Razão para escutar o que os loucos 

nos dizem e que a racionalidade moderna não nos permite escutar. E para isso é preciso se 

aproximar, romper o medo que nos separa daqueles que consideramos sem razão, romper o 

medo que nos separa da nossa desrazão e nos permitir pensar loucamente, de modo 

desarrazoado. Isto implica um exercício de "uma nova forma de relacionar-se com o Acaso, 

com o desconhecido, com a Força e com a Ruína" (1993, p. 107). Seria preciso abrir mão da 

ilusão do controle que faz supor a supremacia da racionalidade, da qual ninguém parece estar 

disposto a questionar ou a perder, como se a tivesse. Para o filósofo, pensar 

desarrazoadamente libertaria o "pensamento dessa racionalidade carcerária [que] é uma tarefa 

tão urgente quanto libertar nossas sociedades dos manicômios" (Ibidem, p. 107). 

 

 

5.2.4 DISPOSITIVO DOCUMENTÁRIO: Crônicas (des)medidas e suas interferências 

no coletivo 

 

Em agosto de 2013, por ocasião do lançamento do 

edital da II Chamada para seleção de projetos  para o 

fortalecimento do protagonismo de usuários e familiares 

da Rede de Atenção Psicossocial, do Ministério da 

Saúde/MS, propus ao Movimento Paraense da Luta 

Antimanicomial/MLA-PA, do qual faço parte, que 

escrevêssemos um projeto direcionado à população 

egressa do HCTP. Escrevemos e aprovamos o projeto intitulado “Pessoas em medida de 

segurança no Pará: novos protagonistas de um cenário (ainda) sem holofotes”. Em virtude do 

recurso público do MS não ter sido repassado pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém 

ao MLA-PA, assumi a execução do projeto, que se tornou parte da pesquisa de doutorado, 

compondo com as ações de desinstitucionalização já empreendidas. 

O projeto foi composto das seguintes etapas: (1) produção de um filme-documentário; 

(2) realização de círculos de educação popular; (3) exibição do filme, seguido de rodas de 

conversa, nos serviços de saúde, universidades e espaços públicos de Belém e Região 

Metropolitana.  
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Diante da resistência dos profissionais da saúde mental frente à população egressa do 

HCTP, mais propriamente, diante do medo evidenciado nas rodas de conversa realizadas no 

CAPS (Ver p. 235), pensamos o vídeo-documentário como instrumento político de 

visibilidade e sensibilização, inicialmente, dos trabalhadores da rede de serviços de saúde 

mental. Assim, o projeto previu circular com o filme, a princípio, por Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) da Região Metropolitana de Belém, com a intenção de promover 

reflexões em direção a possíveis mudanças no que tange ao atendimento das pessoas com 

transtorno mental egressas do sistema penal, em consonância com os princípios do SUS e da 

Lei n. 10.216/2001. No entanto, acabamos propondo uma circulação mais ampla do filme para 

alcançar os órgãos envolvidos com a execução da medida de segurança e também 

universidades e praças públicas, com vistas a sensibilizar a população em geral para as novas 

políticas de reorientação dos Hospitais de Custodia do país.  

Propusemos também a distribuição do filme para vinte universidades públicas 

brasileiras95, para todos os CAPS de Belém e alguns da RMB, e pelo menos um serviço de 

saúde mental de cada capital do país, com o objetivo de que o mesmo possa ser utilizado 

como recurso audiovisual de formação de estudantes e trabalhadores, agregando o tema, ainda 

pouco debatido, aos seus cotidianos. 

Antes de realizar as rodas de conversa e as exibições do filme, realizamos círculos de 

educação popular, em quatro encontros, com aproximadamente 30 pessoas, entre usuários, 

familiares, egressos, trabalhadores, residentes multiprofissionais em saúde mental e 

universitários, com o intuito de multiplicar os atores desse campo. Para isso, convidamos um 

outro artista, também médico do Consultório na Rua de Belém, que trabalha na perspectiva da 

educação popular. Planejamos que pelo menos dois profissionais de cada serviço por onde 

exibiríamos o filme, juntamente com os usuários e familiares que quisessem participar, 

mobilizados por eles, poderiam se responsabilizar pela discussão do filme quando chegasse ao 

serviço a que são vinculados. Achamos importante incluir estudantes de graduação e 

residentes em saúde mental que se interessassem pelo projeto para também começar a criar 

um corpo de profissionais ligados ao tema tão negligenciado na saúde mental, tanto pelos 

serviços como pelo movimento social. Estes estariam livres para participar das exibições e 

rodas de conversa que quisessem. Os círculos de educação popular também funcionaram 

como dispositivo estético na medida em que irradiaram as questões que mobilizaram a 

	  
95 O critério de distribuição às universidades foi a existência de um núcleo de pesquisa sobre saúde mental e/ou 
justiça criminal que tivesse interesse em receber o filme para realizar sua exibição e um debate público e, depois, 
comprometesse-se em catalogar o filme na biblioteca da universidade. 
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idealização do projeto, convocando um coletivo para somar corpo aos embates nesse campo 

que, já impregnados de uma indignação diante do intolerável, podem levar adiante a luta 

contra os manicômios judiciários para muito além do projeto.  

A ideia inicial era filmar a história de algumas das pessoas que haviam participado das 

oficinas de arte, no início de 2013. Considerando o vínculo que ali começamos a construir e 

que praticamente todos manifestaram desejo de participar do filme, caso viéssemos a realizá-

lo, fizemos registro audiovisual das oficinas, respeitando aqueles que haviam expressado seus 

desejos de participação com a assinatura em um Termo de Autorização da Uso da Imagem e 

do Som. Conseguimos filmar dois, dos quatro casos, com participantes das oficinas. 

No decorrer do primeiro semestre em que estive acompanhando a rotina do HCTP, 

uma cena (Ver p. 274) despertou em mim o interesse em saber como ocorrem as 

desinternações: como retornam às suas famílias pessoas que estiveram por anos custodiadas? 

Conseguem acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social em suas cidades de 

origem? Como são acolhidos nesses serviços? Como conseguem reconstruir suas vidas após 

anos de institucionalização em um espaço que os deixou à margem de qualquer direito? Ou, 

ainda, o que fazem as pessoas cujo tempo de segregação se encarregou de romper seus 

vínculos familiares e comunitários? Quais respostas têm o Estado após anos de tutela de seus 

corpos? Diante dessas várias questões, o filme ganhou um mote: a vida dos egressos do 

HCTP.  

Entretanto, como apresentar e questionar o próprio dispositivo “medida de segurança”, 

partindo apenas dos casos dos egressos? No decorrer do processo, decidimos que era preciso 

partir de dentro para, então, abordar a vida pós-internação dos egressos. Assim, considerando 

que o gênero “documentário” exige um argumento que oriente as filmagens, mas prescinde de 

roteiro prévio fixo, já que acaba sendo reelaborado quando em contato com a realidade das 

filmagens, passamos a considerar a possibilidade de filmar dois casos dentro do HCTP, além 

de dois casos de egressos já confirmados. Conseguimos autorização da SUSIPE e, em virtude 

da presença do Conselho Nacional de Justiça em Belém, para coordenar um mutirão (a que 

fazemos referência no capítulo 4), conseguimos agendar filmagem no HCTP para o dia em 

que o mutirão ocorreria ali dentro, o que foi determinante para fazê-la. 

Após contratação de equipe de audiovisual, realizamos o filme em menos de 2 meses e 

o fizemos circular intensivamente durante um mês em mais de 20 espaços dos municípios de 

Belém, Ananindeua, Castanhal e Paragominas, quais sejam: serviços de saúde, faculdades e 

institutos de universidades públicas (UFPA, UEPA) e privadas (UNAMA, ESAMAZ, 
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CESUPA), uma escola pública do município de Paragominas96, TJE/PA, CRP-Pa 10ª, Cine 

Líbero Luxardo, Centro Cultural Fórum Landi, Praça do Carmo etc. Após o primeiro mês de 

circulação restrita ao Pará, o filme foi apresentado posteriormente em Congressos, Encontros 

e outras ocasiões nas cidades de Manaus, São Paulo, Niterói, Campos de Goytacazes (RJ), 

João Pessoa, Salvador, Pirenópolis (GO) e algumas cidades da Itália (Trieste, Salerno e 

Aversa). 

Propusemos o filme-documentário como dispositivo que convoca o coletivo para 

analisar o social do qual faze parte e, ao mesmo tempo, compõe, entendendo que uma 

apresentação do intolerável, que constitui a nossa sociedade como parte de nós mesmos, opere 

deslocamentos micropolíticos, no plano das intensidades e dos afetos, tornando possível a 

produção de novos modos de ser, pensar e atuar diante dessa realidade. Assim, pensamos a 

filmagem de casos que pudessem condensar parte das problemáticas dessa instituição total, 

que converge saberes e práticas médico-jurídicos para a gestão dos corpos anulados 

juridicamente e reduzidos a uma sobrevida.  

O documentário, intitulado Crônicas (des)medidas, tornou-se um média metragem 

(28’) que conta parte da história de quatro pessoas que estiveram internadas no Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico do Pará e os efeitos de 4 a 22 anos de institucionalização 

marcados em seus corpos. As filmagens foram feitas nos municípios de Paragominas e 

Belém, acompanhando os casos de duas pessoas desinternadas; mas também no interior do 

HCTP, localizado no Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Isabel, onde 

abordamos dois casos de pessoas que, na época, ainda permaneciam lá.  

Os casos filmados no interior do HCTP do Pará anunciam os problemas que os 

egressos enfrentam já em liberdade: a pretensão onipotente da instituição psiquiátrica e seus 

modos de lidar com a loucura e a ausência ou a dificuldade de serviços públicos de saúde para 

amparar os egressos que tiveram seus laços familiares fragilizados ou rompidos. Situações de 

violação de direitos, violência e desamparo, produzidas pela força do Estado Penal em 

detrimento do Estado Democrático de Direito, são parte dessas histórias de vidas antes 

infames, mas que, no encontro com o outro tipo de exercício do poder, puderam ser 

protagonistas da própria vida ao contar suas estórias e serem vistos e ouvidos para além da 

máquina médico-jurídica que os encarcera ou os abandona.  

A perspectiva periculosista permeia tanto as avaliações psiquiátricas (forenses ou não), 

que continuam atuando no paradigma manicomial, quanto algumas práticas de saúde mental 

	  
96 Levamos o filme para exibir em Paragominas por ser a cidade onde mora um dos protagonistas do filme. 
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nos serviços substitutivos ao manicômio. De um lado, a força de autoridade de um saber que 

quer se manter como o detentor da verdade acerca do louco e o afirma como perigoso; de 

outro, saberes pautados nos princípios da Reforma que se fragilizam diante do medo 

enraizado daquele que passou pelo cárcere e reforçou o estigma de perigoso, tão propagado 

também pelo senso comum. 

Os quatro casos falam de uma mesma cruel realidade, mas se diferenciam em pontos 

cruciais para desenhar o dispositivo medida de segurança e da saúde mental ainda bastante 

manicomializada. Em resumo, reapresento brevemente cada caso, para os quais recortamos 

questões específicas a serem problematizadas. 

 

1. O primeiro capítulo, “Perícia Paranóide”, relata a vivência de Manoel, um senhor pobre, 

negro, de baixa escolaridade, do meio rural, que há 10 anos se encontrava privado de 

liberdade. Permanecia no HCTP devido às reiteradas perícias atestando sua periculosidade em 

virtude do suposto diagnóstico de esquizofrenia, apesar de nunca ter precisado tomar qualquer 

medicação psicotrópica, antes nem depois da internação. Passou a tomar remédio para 

depressão após a última perícia, sobre a qual exprimiu que desistiria da vida se recebesse “sua 

reprovação e ali tivesse que continuar”. Relatou que já que estava perdendo a sua família, que 

mora a 400 km de Santa Isabel do Pará, e a esperança em um dia sair do HCTP. Manoel 

conseguiu terminar o ensino médio no HCTP, trabalhava na biblioteca do espaço e “morava” 

numa cela afastada das alas carcerárias por apresentar bom comportamento e nenhum que 

pudesse ser caracterizado pelos manuais psicopatológicos como sintoma do diagnóstico a ele 

imposto. 

Vemos aí o quanto uma instituição total produz os problemas para os quais se anuncia 

como solução. Goffman (2001) fala de uma “carreira moral” para se referir ao processo de 

institucionalização em que as vidas vão sendo despidas dos seus direitos, dos seus sonhos, de 

um futuro e de si. Terminam por perder a esperança de uma vida em liberdade e conformam-

se ao destino do vazio institucional que os anula.  
A carreira do pré-paciente pode ser vista através de um modelo de expropriação; 
começa com relações e direitos e termina, no início de sua estada no hospital, 
praticamente sem relações ou direitos. Portanto, os aspectos morais dessa carreira 
começam geralmente com a experiência de abandono, deslealdade e amargura 
(GOFFMAN, 2001, p. 116). 

 

Um século depois, os saberes médico-jurídicos permanecem se aliando para servir aos 

propósitos de controle social com função punitiva e moral, quando mantêm sob seu jugo o 
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destino da vida de centenas de pessoas escolhidas seletivamente para estarem ali. Mas a 

quem, afinal, nesse contexto, é delegada a autoridade de definir o destino de uma pessoa, com 

poder inclusive de anular sua cidadania, portanto, com poder de morte do sujeito jurídico? 

Com que discursos ou instrumentos isso se torna possível?  

Para Foucault (2001), é o discurso médico pericial que determina a decisão da justiça 

quanto ao destino do réu. E isso se dá devido à perícia funcionar como um discurso de 

verdade, discurso com estatuto científico e, portanto, sobre o qual não se questiona. Discursos 

que, como comentaremos melhor no terceiro caso, fazem rir e também fazem matar, e que se 

estruturam no entorno do exame psiquiátrico. Este constitui um médico que será, ao mesmo 

tempo, um médico-juiz na medida em que a ele será dado o poder de escrutinar uma vida 

desde os traços mais remotos da infância e dizer quais já anunciavam um criminoso em 

potencial. Instrumento que constrói discursos que condenam o réu antes da vez do juiz e 

devem ser capazes de colar no sujeito periciado a identidade de alguém que precisa ser 

anulado subjetivamente devido ao “grau de periculosidade”. 

O primeiro caso filmado nos leva, portanto, a problematizar o aparato médico-legal e o 

exame psiquiátrico que, constituído historicamente como hábil na detecção das anormalidades 

e desvios, deve, mais do que atestar uma “doença mental” e a incapacidade de entender e 

querer o delito cometido, mais do que buscar avaliar o grau de responsabilidade do sujeito por 

seus atos, dobra o crime em uma série de comportamentos, de hábitos, maneiras de ser, em 

suma, objetos com qualificações morais que emergem no lugar do delito. Em se tratando de 

objetos referentes a irregularidades, estes tornam-se o alvo do poder de punir a partir de um 

conjunto de técnicas de transformação, principalmente, moral. Com estes outros objetos 

puníveis que não a infração, a perícia cria no seu entorno uma “indiscernibilidade jurídica” 

que faz desaparecer o sujeito jurídico, afastando a justiça do poder de julgar e colocando-se, 

de modo imprescindível, no centro desse sistema. Segundo Foucault (2001, p. 23), “que o 

exame psiquiátrico constitua um suporte de conhecimento igual a zero é verdade, mas não tem 

importância, o essencial do seu papel é legitimar, na forma do conhecimento científico, a extensão 

do poder de punir a outras coisa que não a infração”. 

Como dissemos no capítulo 2, é a noção de degeneração de Morel que colocará a 

psiquiatria no campo da justiça embora com discursos que não concernem nem ao direito nem 

à psiquiatria, pois apenas afirmam sua função de defesa social. Foucault (2001) dirá que os 

três conjuntos de perguntas a que os psiquiatras forenses são chamados a responder, até os 

dias de hoje, nos tribunais de justiça – “O indivíduo é perigoso? O réu é acessível à pena? O 

réu é curável? – são questões que foram elaboradas de modo muito preciso para a “‘caça aos 
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degenerados’. O degenerado é aquele que é portador de perigo. É aquele que, o que quer que 

se faça, é inacessível à pena. O degenerado é aquele que, como quer que seja, será incurável” 

(p. 404). Perguntas que, portanto, apenas fariam sentido para uma medicina do anormal, 

aquela que no século XIX conseguiu afirmar-se científica para cumprir sua função de polícia 

dos desvios morais. Perguntas que, no entanto, persistem produzindo discursos grotescos e, 

com estes, mantêm a centralização do poder de decisão sobre a vida e a morte do sujeito no 

dispositivo de saber-poder psiquiátrico.  

Nesse sentido, vemos o Estado soberano se atualizando na figura do médico perito 

que, ao responder ao conjunto de perguntas que deve identificar o anormal, condena sua 

história pregressa, previamente ao juiz, de forma a não deixar dúvidas sobre a periculosidade 

do sujeito. Aponta ao juiz a irresponsabilidade de ele se colocar contra a sua decisão, já que 

foi amparada supostamente em métodos científicos dos quais não se deve duvidar, e resguarda 

a centralidade do poder de decidir o destino dessas pessoas. Enfim, não cortaram a cabeça do 

rei, só deram a ele outras feições diluídas e capilarizadas em pontos de articulação entre jogos 

de verdade e relações de poder de difícil, mas não impossível, questionamento. 

A falta de esperança de Manoel justificava-se pela perfeita sincronia entre o aparato 

médico-legal – que copiava e colava seus laudos anteriores – e a Vara de Execução Penal, 

onde se encontrava seu processo, que os aceitava, de modo a condená-lo eternamente à vida 

reclusa que estava a cada dia definhando e reduzindo-se a uma sobrevida. A chegada do 

Conselho Nacional/CNJ de Justiça a Belém, para coordenar um mutirão carcerário, permitiu 

que os processos dessa Vara fossem também colocados em análise. A solicitação do CNJ ao 

TJE/PA para que preparasse uma lista daqueles que já deveriam estar em liberdade – seja pelo 

tempo de privação maior que o tempo da pena cominada, seja pela combinação ausência de 

patologia e delito com baixo potencial ofensivo –, permitiu-nos, através do “Dispositivo 

Perfil”, listar pelo menos 15 pessoas em condições de desinternação e Manoel foi um deles: 

saiu do HCTP antes que terminássemos as filmagens e tivemos notícias de que foi morar com 

uma filha num município do interior do Estado do Maranhão. 

 

2. A segunda crônica do filme, a qual chamamos “Abandono”, fala parte da história de José, 

um jovem pobre, negro, de baixa escolaridade, que foi abandonado quando criança e adotado 

por uma família que também o abandonou quando, já adolescente, começou a manifestar 

sofrimento psíquico. Passou boa parte da adolescência em abrigos e casas de passagem e 

ainda muito jovem teve sua primeira internação no manicômio judiciário – a qual, vale dizer, 

deu-se em virtude do furto de uma bicicleta. Quando egresso, foi acolhido num CAPS ad no 
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município que morava, que tentou providenciar um benefício (BPC) para ter condições de 

pagar por uma moradia nos arredores do serviço. Em resposta à negativa do INSS, José se 

indigna e reage com agressão, quebrando alguns objetos do serviço e sendo internado no 

HCTP novamente. Após sua última desinternação, tenta encontrar parte de sua família, em 

Roraima, por conta própria, mas, sem sucesso e não tendo para onde ir, é reencaminhado ao 

HCTP, sem cometer nenhum novo delito. 

O caso de José nos força a pensar sobre o circuito de institucionalização produzido a 

partir do abandono da infância pobre e, nesse caso, relacionado também à saúde mental 

infanto-juvenil. Seu caso nos permite fazer a discussão sobre a infância em perigo e a infância 

perigosa, bem como o continuum de internamento que se constitui no entorno daqueles para 

os quais não são oferecidas respostas adequadas às suas necessidades, dentro de condições de 

extrema vulnerabilidade também produzida pelo Estado. 

A fase da infância é aquela à qual se garantem não somente direitos comuns, mas 

também os direitos especiais, consagrados no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 

1990a). Justamente em razão da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (Idem), 

promovem-se direitos que assegurem a satisfação das necessidades e, mais que isso, os 

anseios manifestos pelas crianças e adolescentes. José, contudo, parece ter sido uma das tantas 

crianças que obtiveram justamente o contrário, sendo absorvido por circuitos 

institucionalizantes fiadores da doutrina da situação irregular, superada, em tese, nos termos 

constitucionais, pela doutrina da proteção integral.  

De acordo com o anterior paradigma menorista – vigente, legalmente, até 1990 -, 

crianças e adolescentes eram considerados objetos de intervenção e tutela (SILVA, M. L., 

2011), sendo alvejados, sobretudo no próprio corpo, pelas agências disciplinares, como os 

abrigos e casas correcionais, instituições que atravessaram dois séculos na atenção aos 

denominados “abandonados” e “delinquentes”. De outro modo, é possível afirmar que se 

operava na lógica do dano, e não do desafio: o Estado e suas proto-políticas (muitas das quais 

inspiradas ou ainda suportadas pelas Igrejas Católicas) não visavam a promover direitos, pois 

estes não estavam inscritos em legislação destinada, com especial garantia, às crianças e 

adolescentes. As normas pronunciavam tão somente ações de proteção diante da violação dos 

direitos, como aquelas das quais decorriam a permanência nas ruas, a prática delitiva e a 

congregação de hábitos ditos imorais. Era o preceito-chave da legislação menorista, 

expressada, com especial efeito, pelos dois Códigos de Menores (BRASIL, 1927; 1979) que 

cobriram a maior parte do século XX, e mesmo na sua última década permaneceram 

ressoando sobre as infâncias pobres, como a de José. No filme, ele diz ter passado a infância e 
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parte da adolescência “entre conselho tutelar, casa de passagem e abrigo”, o que lhe tornava 

mais uma criança institucionalizada por lhe ser atribuída a condição de estar em risco. De 

criança em perigo passara ao jovem perigoso, sendo mantido como objeto de intervenções 

estatais, desta vez, categoricamente punitivas. 

As intervenções em instituições totais disciplinares, diante da aparente relação familiar 

fragilizada, parecem justificar as novas intervenções, de certo modo, em nome do ajuste 

ortopédico social (FOUCAULT, 2010) decorrente de erros de percurso das próprias 

instituições que precederam o HCTP, e depois em nome da segurança, considerando a 

possibilidade de gestão das irregularidades por meio da contenção do seu corpo para a 

prevenção dos riscos futuros, o controle das suas virtualidades. Como se num trem 

desgovernado José estivesse sendo, por toda uma vida, passageiro de uma agonia que não 

cessa, porque incessantes as intervenções em seu corpo e infinito o trilho cujos dormentes o 

mantêm acordado a todo tempo, sem sossego, sem horizonte, sem privacidade, sem segredos, 

sem novidades, sem direitos. 

Contudo, o que poderia ser impossível – porque ilegal – ocorrera: tão logo a estética 

discursiva impregnada em José fora desvendada no outro estado brasileiro – porque sem 

histórias não institucionalizantes –, fora reenviado para o HCTP, cuja força centrípeta 

demonstra que esse sistema de horror não se esquece de suas vítimas. Enjeitado durante a 

infância e adolescência, José não teve a oportunidade de produzir histórias próprias, condição 

fértil para, primeiro, as agências sociais disciplinares, depois, as agências penais perseguirem-

no num circuito inquebrantável em que sua vida está reduzida à vida das instituições pelas 

quais passou e passa. As exceções executadas no interior do Estado, sob a previsão protetiva, 

justificam-se por si: são protetivas porque visam a protegê-lo. Ainda que nem mesmo esse ato 

seja autorizado em lei. Os excessos estatais já não exigem respaldo legal, pois agem pela 

inércia que os trilhos da institucionalização sustentam, em aceleração constante frente a quem 

mal teve oportunidade de se desviar da rota totalizante. 

 

3. A crônica “Psiquiatria, Custódia e outras Drogas”, aborda o caso de Cleiton, um jovem 

egresso, também de origem humilde, que foi preso por violência doméstica e ameaça, ambos 

relacionados ao uso abusivo de drogas. Em seu prontuário consta o diagnóstico psiquiátrico: 

“Transtorno mental e do comportamento devido ao uso de múltiplas drogas” e “Síndrome de 

dependência e Transtorno de Personalidade com instabilidade emocional”.  

Cleiton integra o novo perfil dos indesejáveis ou inimigos internos para os quais o 

Estado direciona seu aparato policial e judiciário como resposta de neutralização. A “guerra 
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às drogas” traduz-se em guerra contra os usuários e ainda ocupa o terreno das políticas de 

drogas sem deixar espaço para a política de redução de danos e outras práticas menos 

moralistas em serviços de saúde abertos. Os jovens “drogaditos” são os novos crônicos que 

devem continuar justificando a existência de estruturas fechadas pautadas, portanto, no 

modelo asilar, seja em manicômio judiciário ou em seus simulacros, a exemplo das 

comunidades terapêuticas. 

Cleiton diz que começou a se envolver com álcool e drogas ainda adolescente. Sua 

mãe relata que, na época, buscou ajuda junto à rede assistencial, mas foi aconselhada a dar 

conta do seu filho por si só. Sem saber o que fazer, tornou-se alvo das agressões de um filho 

que parece não ter encontrado alternativas para viver sua juventude sem o uso cuidadoso das 

drogas. Foi preso aos 24 anos, em 2010, segundo a psiquiatra do CAPS que o atendia, porque 

ela assim determinou, embora sem o apoio da sua equipe. E, como ela mesma diz no filme, 

assim o fez: 
porque a única que faz psiquiatria forense sou eu, e como eu sabia que ele não é um 
portador de doença mental e sim de uma psicopatia, de um transtorno de 
personalidade e caráter, sabia que a medicação não iria resolver o problema. Ele era 
chefe da gangue seguidores de satã, que fazia rituais no cemitério, inclusive o sonho 
de consumo dele sempre foi me sacrificar pra satã como um troféu (fala de Welaide, 
médica psiquiatra do CAPS do município de Paragominas). 

 

Embora, a médica não seja perita97, ela se coloca nesse lugar e, por meio de um 

discurso ubuesco, decide o destino de Cleiton. Foucault (2001), referindo-se ao caráter 

comicamente cruel, cínico, caricato e grotesco do personagem Ubu Rei, explica que o 

discurso ubuesco caracteriza-se pela desqualificação daquele que o pronuncia e compara o 

psiquiatra ao próprio personagem Ubu. De acordo com o autor, o exame psiquiátrico traduz-se 

muito comumente em um discurso bufônico de medo e de moralização, discursos que não 

poderiam deixar de ser ridículos, mas que funcionam como parte dos procedimentos da 

soberania arbitrária, já que esse tipo de discurso desmontaria a inevitabilidade do poder e 

autorizaria seu uso violento. Para ele: 
O terror ubuesco, a soberania grotesca ou, em termos mais austeros, a maximização 
dos efeitos do poder a partir da desqualificação de quem o produz: isso, creio eu, 
não é um acidente na história do poder, não é uma falha mecânica. Parece-me que é 
uma das engrenagens que são parte inerente dos mecanismos de poder 
(FOUCAULT, 2001, p. 15). 

 

	  
97 A médica se apresenta como psiquiatra forense na entrevista que deu durante para o documentário, por ter 
feito uma especialização na área. No entanto, atua como psiquiatra e gerente do CAPS do município de 
Paragominas-PA. 
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Segundo a psiquiatra, Cleiton fazia rituais satânicos no cemitério e isso parece tornar-

se uma boa razão para justificar sua internação em manicômio judiciário. Entre as funções da 

avaliação psiquiátrica, descritas por Foucault (2001, p. 24), estaria a reconstituição de uma 

série que ele chamou de “faltas sem infração, ou também defeitos sem ilegalidade. [...] uma 

série parapatológica, próxima da doença, mas uma doença que não é uma doença, já que é um 

defeito moral”. Enumerando as “ilegalidades infraliminares”, a psiquiatria, a princípio, aceita 

como instrumento de saber/poder do dispositivo justiça, transforma o problema jurídico de 

atribuição da responsabilidade em outra coisa. Ao se dedicar aos anormais, o exame 

substituirá indivíduo juridicamente responsável por alguém que deve ser alvo de técnicas de 

normalização; anulará o sujeito de direito para colocar em seu lugar o indivíduo que deve ser 

corrigido, que deve ser normalizado. Para Foucault (2001), a responsabilidade – teoricamente 

avaliada a partir da sua capacidade de entender e querer – não é e nunca foi questão a ser 

respondida pela psiquiatria, embora a justiça acredite confortavelmente nisso, já que oferecerá 

medidas de correção, de readaptação ou reinserção, transformando a difícil tarefa de punir dos 

juízes em digno ofício de curar.  

Uma outra questão abordada no caso de Cleiton, já problematizada no capítulo 3, diz 

respeito ao novo público do HCTP, que, segundo relatos de vários técnicos e direção do 

estabelecimento ouvidos no decorrer da pesquisa: usuários de drogas  encaminhados ,numa 

crescente, à instituição. Este tem funcionado como “seguro” do “seguro”, para a proteção dos 

ameaçados de morte ou como parte do circuito de internação desse público para que fiquem 

fora de circulação por algum tempo sem previsão.  

O retorno de Cleiton à casa da família se deu de modo bastante peculiar. Como a 

família não o visitava no HCTP e sua mãe parecia bastante temerosa em recebê-lo de volta em 

casa, a vice-diretora relatou – e a mãe de Cleiton, D. Ângela, confirmou durante as filmagens 

– que ligou apenas solicitando que viessem à instituição com urgência. A mãe, preocupada, 

conseguiu ir no dia seguinte e recebeu a notícia de que poderia levar o filho embora. D. 

Ângela disse ter ficado chocada com o modo como fizeram essa transição, mas, mesmo com 

algum receio, recebeu o filho para morar em sua casa. Disse que hoje ele está bem, ainda mais 

porque conseguiu o Benefício de Prestação Continuada/BPC, o que ajuda nas despesas da 

família, que contava com apenas um salário mínimo para sustentar 7 pessoas. Cleiton 

atualmente frequenta uma igreja evangélica todas as noites e vai ao CAPS, buscar 

medicamento, uma vez ao mês. Recentemente, encontrou uma associação de pessoas com 

“deficiência”, em Paragominas, onde tem conseguido desenvolver atividades em direção à 

garantia dos direitos dessa população.  
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4. O último capítulo, a crônica intitulada “Desinternação não significa abandono”, aborda o 

caso de Hermínio, também egresso, foi preso aos 25 anos e só aos 47 anos pôde se ver em 

liberdade – mesmo que por alguns poucos meses e, ainda, que em condição de 

institucionalização. Após tanto tempo custodiado, perdeu o contato com a família, que mora 

no Estado do Maranhão, e sob os holofotes dos acontecimentos que estavam sendo 

construídos no entorno do dispositivo medida de segurança no Pará, felizmente não pôde ser 

mandado embora sem que o Estado lhe oferecesse alguma resposta de restituição à sua 

cidadania. O acompanhamento mais próximo dos processos de desinternação pelo TJE/PA e a 

presença do Conselho Nacional de Justiça em Belém, para a coordenação de um mutirão 

carcerário, forçaram uma resposta diversa do que comumente acontecia nesses casos: em vez 

de Hermínio ser endereçado à rua, foi posto, jutamente com outros 3 egressos, em leitos de 

dois CAPS III da cidade, embora este tipo serviço substitutivo ao manicômio realize 

acolhimento institucional por breve período e de pessoas em situação de crise.  

“A chegada do Seu Hermínio desestabilizou toda a equipe no serviço”, diz Josie Mota, 

psicóloga do CAPS. Alguns chegaram a dizer que aquela demanda não poderia ser assumida 

por eles e que o ideal seria encaminhar Hermínio de volta ao HCTP para que a SUSIPE 

(Superintendência do Sistema Penitenciário) desse conta do “seu” problema. A filmagem do 

caso de Hermínio apenas se deu em virtude do desnorteio que o acontecimento gerou nas 

equipes, pois rapidamente fomos avisados do ocorrido e dos desejos de reenvio dos egressos 

ao HCTP, o que nos fez realizar visitas aos serviços98. O CAPS, onde estava Hermínio, 

acabou nos convidando para pensar junto a construção do seu Projeto Terapêutico 

Singular/PTS, bem como para oferecer escuta à equipe, como modo de lhes dar algum 

suporte. Registrar esse acontecimento, por meio do filme99, nos possibilitaria compartilhar e 

fazer pensar a situação em que nos encontrávamos, também em termos políticos, diante dessa 

demanda tão inusitada. Os encontros e o próprio filme poderiam ter resultado em estratégias 

de desinstitucionalização de Hermínio e dos demais egressos, não fosse a gestão haver 

decidido pela sua transinstitucionalização para o manicômio convencional. Pouco tempo 

	  
98 Fazendo parte do MLA/PA e atuando junto ao Observatório Nacional de Saúde Mental e Justiça Criminal, em 
que uma das atividades era auxiliar na implantação da EAP (Equipe de Avaliação e Acompanhamento das 
Medidas Terapêuticas Aplicáveis às Pessoas com Transtorno Mental em Conflito com a Lei), realizei visita aos 
dois CAPS que haviam recebido os egressos, para apresentar a portaria nº 94 como possibilidade de 
encaminhamento desse tipo de acontecimento e instigar que os trabalhadores pudessem cobrar da gestão a 
implantação da mesma. 
99 O filme foi autorizado pelo gerente do serviço e pela maioria dos trabalhadores do mesmo. 
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depois da finalização do filme, Hermínio e mais outros dois internos100, que haviam sido 

encaminhados para outro CAPS III, foram transferidos ao CIASPA, manicômio convencional, 

denominado Unidade de Reabilitação Psicossocial/URPS (Ver p. 150). Ali, longe do olhar 

cotidiano da população que não tolera seus expurgos, eles voltam a não incomodar.  

Como a situação que viveu Hermínio responde às nossas perguntas iniciais acerca das 

políticas públicas voltadas aos egressos do HCTP, deixamos para problematizar este caso no 

capítulo 6 (tópico 6.2), onde relatamos sobre os bastidores da política de saúde mental que, 

por um período, esteve na iminência de ser construída, principalmente, por atores da justiça, 

no sentido do alcance da Reforma Psiquiátrica às pessoas em medida de segurança, porém, foi 

descontruída pari-passu pelos gestores saúde do Estado. 

 

*** 

 

Com o filme, mais de mil pessoas, somente de Belém e Região Metropolitana, 

puderam ver, falar e sentir acerca de uma situação até então inexistente para a maioria. A 

linguagem cinematográfica multiplica seus personagens em todos aqueles que sensivelmente 

se vêem no lugar dos protagonistas, muitas vezes, encarnando no corpo o sofrimento destes 

que não queriam se aproximar. Assim, o filme levou o HCTP a espaços ocupados por muitos 

que nem mesmo conheciam essa realidade, produziu interferências no cotidiano dos serviços e 

reverberou nas discussões por onde passou, desnaturalizando o preconceito e, quem sabe, o 

medo direcionado àquele que deixa de ser o inimigo, a quem apenas se desejava manter 

segregado, e passa a ser visto como pessoa, a quem se pode cuidar para produzir vida e 

cidadania. 

O paradigma ético-estético-político com o qual nos propusemos trabalhar nesta 

pesquisa pode ser considerado um modo de acessar o ponto de desnudamento necessário para 

alcançar a afectibilidade e intensidade própria dos corpos que aparentemente não têm vida. 

Falamos tanto dos sobreviventes internados (sejam eles os loucos ou os funcionários), como 

daqueles que de alguma maneira fazem parte desse dispositivo médico-legal, embora do lado 

de fora do manicômio. O regime estético das artes parece ser capaz de acessar a dimensão de 

uma vida, conceituada por Deleuze, quando dispositivos estéticos criam espaços e 

instrumentos de visibilidade e enunciação e convocam as vidas nuas a fazerem uso de suas 

vozes como linguagem. Vê-se aí a potência da vida, da qual nos fala Pelbart, força que se 

	  
100 O outro egresso “fugiu” do CAPS – modo como se referiram os trabalhadores – e conseguiu encontrar um 
familiar por conta própria. 
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opõe à biopolítica, que, logo, se apresenta como uma biopotência. Fora dos limites opressores 

de onde são enjaulados, essas vidas são capazes de expressar sua qualificação política por 

meio da partilha do sensível e passam a tomar parte no comum: talvez este seja o ponto em 

que a zoè torna-se vida qualificada politicamente sem mais precisar ser incluída a partir de um 

movimento de exclusão e sem que precisem tornar-se bíos.  

Com o cuidado de não oferecer saídas redentoras à política democrática totalitária – 

considerando a tese de Agamben (2002) quanto à existência de uma solidariedade entre 

totalitarismo e democracia –, a estética, com seu poder de recondução das forças e efeitos-

subjetividades, pode ser uma via que abre brechas para a expressão da biopotência em 

contraposição à adesão subjetiva à barbárie, diante das diferenças que ameaçam sua redoma 

asséptica de existência reduzida aos seus iguais, sobreviventes apartados das vibrações do 

mundo. A desinstitucionalização da loucura e da loucura redesenhada e capturada como 

perigosa nas tramas da justiça pode ser uma forma de fazer aparecer a potência de uma vida, 

não apenas nos que ali foram contidos, mas em toda uma sociedade modulada 

biopoliticamente para a qual o mundo também precisa inventar outras vidas. 

 

 



254 
	  

 
Capítulo 6 

 
DA (MICRO)MACROPOLÍTICA 

Ou dos efeitos de cartografar campos afetivos 
 
 
 
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 
 
(Letra e música: Cleiton Rodrigues) 
 
A violência psicológica é demais 
aqui nesse lugar..., aqui nesse lugar... 
“Hospital de Custódia de fachada” 
ou como queiram chamar..., ou como 
queiram chamar... 
 
Nossos direitos são totalmente lesados 
por um Sistema Penal que não nos leva em 
consideração. 
 
Somos vítimas da opressão 
que habita aqui nesse lugar. 

 Selam nossas vidas com Medidas de 
Segurança 
que nos escravizam, nos limitando 
somente à esperança. 
 
Como fantoches somos manipulados 
por pessoas que abusam da autoridade, 
fazendo uso da oratória  
pra adulterar nossa personalidade. 
 
Eles anulam e invalidam a nossa 
dignidade. (3 X) 
Oh! Onde andará a nossa liberdade? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O novo é gestado, 
pensado, sentido, 

vivido e pulsa. 
 

O velho se rebela, 
revolve, insiste, 

teima em não morrer. 
 

Prende-se, Repreende-se, 
Moraliza-se o sofrimento psíquico. 

Enquadra-se em medida de segurança, 
Condena-se em prisão perpétua o absolvido. 

 
Precisamos mobilizar coletivos, 
acreditar em nossas potências, 

fortalecer as redes e 
desatar os nós que somos e que nos atam. 

 
Nossos aprisionamentos e clausuras 
serão rompidas pelos sopros de vida 

que teimam em existir, apesar de tudo. 
 

Nossa liberdade está em construção. 
 

Somos aprisionamento e clausura. 
Somos liberdade e soltura. 

Somos complexidade e contradição. 
Somos verdade e enganação. 

Somos ideologia de libertação 
que não se contenta na contente acomodação 

e se revigora na luta por um novo processo civilizatório. 
 

Manoel de Christo Alves Neto. 
 

Belém, 11 de outubro de 2013. 
Poema feito durante o III Encontro Estadual de 

Execução Penal.	  
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A música de Cleiton, naquele momento, já há quatro anos “internado” do HCTP de 

Santa Izabel do Pará, foi composta especialmente para o III Encontro de Execução Penal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará/TJE-PA, ocorrido em outubro de 2013. Após cantá-la 

no evento, ele fez uma longa e expressiva fala acerca da realidade desse espaço, ainda tão 

pouco conhecida pela sociedade em geral, em meio a juízes, promotores, defensores, gestores 

e trabalhadores da saúde, da assistência social e da segurança pública, estudantes, ativistas de 

movimentos sociais, professores e pesquisadores. Contou o que o levou a ser internado, falou 

parte da sua história de vida e enfatizou a violência por que os internos passam no interior do 

HCTP, deixando claro que o mesmo não é Hospital, mas uma prisão e que lá todos têm seus 

direitos violados. 

Conhecemo-nos na oficina de gravura que realizamos como parte da pesquisa no 

HCTP. Muitas vezes ia à aula com o Código Penal Brasileiro (CPB) ou uma bíblia debaixo do 

braço - sobre os quais fazia algum discurso -, ou levava um violão, com o qual pedia para 

tocar suas próprias composições ao final da aula. Inteligente, incomodava os demais internos, 

os técnicos e os agentes penitenciários com suas falas de quem sabe muito sobre qualquer 

assunto, mas também por relatar à direção, sempre que podia, sobre várias perseguições e 

violências que dizia sofrer. Segundo relatos dos técnicos, teve que mudar de cela várias vezes 

para evitar sofrer violências físicas por parte dos demais internos. Antes de ser preso, disse ter 

trabalhado como locutor de rádio em seu município de origem, e que é cantor, compositor e 

toca vários instrumentos musicais.  

Segundo seu relato no evento, ele foi preso aos 24 anos, em 2010, por ter agredido 

uma tia e ameaçado sua mãe. Consta em seu prontuário jurídico o enquadre do delito na Lei 

Maria da Penha (violência doméstica e familiar contra a mulher) e no art. 147 do CPB pela 

ameaça de morte. Em seu prontuário clínico, consta uso de álcool e outras drogas desde o 

início da adolescência e acompanhamento em CAPS ad quando adolescente. Ainda em seu 

prontuário encontramos o diagnóstico psiquiátrico: “Transtorno mental e do comportamento 

devido ao uso de múltiplas drogas - Síndrome de dependência - CID 10 F19.2; Transtorno de 

Personalidade com instabilidade emocional - CID 10 F60.3”. Se não tivesse sido enquadrado 

como “doente mental”, ele já poderia estar em liberdade, visto que, além de ser réu primário, 

o crime previsto no art. 147 do CPB prevê pena de detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou 

multa, e a pena correspondente ao artigo 7º da Lei Maria da Penha, prevista no art. 44 do 

CPB, seria detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos (BRASIL, 2006). 
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Embora a música fale também de alguma esperança, Cleiton, tendo sido absolvido da 

pena e condenado à uma medida de segurança, foi destinado a perder a possibilidade de 

pensar em seu futuro, considerando a inexistência de prazo máximo para cumprimento da 

medida. Condenado pela loucura (e pela pobreza), não teve a chance de responder pelo delito 

cometido, ganhando a marca do perigoso pelo que supostamente é e pelo que poderá vir a 

fazer, mas não exatamente pelo que fez. A ele restaria aguardar pelos exames de cessação de 

periculosidade – sobre os quais ele critica lucidamente o modo como são feitos no Instituto 

Médico Legal do Pará –, não fosse o súbito encontro com o poder que teve no evento para o 

qual foi convidado a cantar/contar a sua história. 

A música e o discurso de Cleiton, somadas às incisivas convocações à reflexão de 

palestrantes, outros internos do HCTP e artistas que estiveram III Encontro de Execução 

Penal, mobilizou afetos e possibilitou efeitos de questionamento sobre o dispositivo no qual 

Cleiton e os demais se encontravam enredados. Os testemunhos de Cleiton e dos demais 

internos, provocaram efeitos de afetação diminuindo a distância social interposta entre aquela 

realidade longínqua em que vivem, daqueles que decidem quem ali deve entrar, permanecer, 

sair e como esse trâmite invisível deve funcionar.. 

Uma semana depois do evento, a juíza que nele esteva e ouviu o testemunho, pediu o 

processo de Cleiton e encaminhou solicitação com urgência para que fosse realizado exame 

de cessação de periculosidade, o qual foi feito após um mês, gerando sua desinternação um 

semestre depois. Cleiton se tornou um dos protagonistas do documentário que realizamos e, 

neste, é possível conhecer parte da sua vida e o modo como tem se reestabelecido em seus 

enredamentos na cidade onde vive.  

 

 
6.1 DISPOSITIVOS DO ENCONTRO E SEUS EFEITOS DE MOBILIZAÇÃO AFETIVA 

Após traçar o perfil da população em medida de segurança no HCTP, cedemos as 

tabelas com as informações de cada um dos 86 internos aos técnicos do Setor de Fiscalização 

e Desenvolvimento/SEFIS da 1a VEP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE/PA), fato 

que relatamos mais adiante, no tópico 6.2. O Dispositivo Perfil funcionou como o elemento 

articulador que resultou na parceria estabelecida com o TJE/PA e que se desdobrou em uma 

série de ações/intervenções conjuntas em direção à desinstitucionalização da população em 

medida de segurança no Pará. Uma dessas ações foi o III Encontro Estadual de Execução 

Penal, ocorrido em outubro de 2013, evento que operou como um novo dispositivo, 

convocando um coletivo de forças e provocando intensa mobilização política e afetiva 
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naqueles que dele participaram. Chamamos este acontecimento de “Dispositivo Encontro” e 

escolhemos iniciar este capítulo, buscando descrever aquilo que foi disparado no plano das 

forças e das intensidades, considerando as perturbações e interferências que o mesmo 

provocou (tópicos 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4), bem como no plano das formas e das 

consistências, na direção da construção de uma política pública (tópico 6.2). Por fim, 

partirmos para a problematização de um dos sustentáculos do dispositivo medida de 

segurança, imprescindível à desinstitucionalização: o modelo jurídico de responsabilização da 

pessoa com transtorno mental que entra em conflito com a lei, sustentado na noção de 

(in)capacidade de entender e querer, como categoria jurídica a ser desmontada (tópico 6.3). 

No interior do “Dispositivo Encontro” foram forjados outros micro-dispositivos, que 

também desenham vias para a desinstitucionalização, quais sejam: “Comunicação-

Provocação”, “Presença e Testemunho” e “Ciranda”. Todos tiveram função de fazer ver, ouvir 

e falar, mas também de aproximar os corpos, colocá-los em roda e fazê-los sentir, 

interrompendo a atitude de consentir com uma omissão diante das violências e violações que 

gestores e profissionais ali presentes acompanham em seu cotidiano de trabalho. Os dois 

primeiros micro-dispositivos, especialmente, trouxeram à tona informações, que mais 

pareciam segredos, referentes à engrenagem de funcionamento do HCTP, que, camuflada, não 

permite um olhar crítico a quem superficialmente se aproxima da realidade da execução da 

medida de segurança. Logo, dispositivos que romperam o silêncio que ensurdece e que 

impede de ouvir as vozes que poderiam ecoar desde dentro da máquina mortífera que é o 

manicômio judiciário. Dispositivos que atuaram macro e micropoliticamente, na medida em 

que resultaram em materialidades políticas-institucionais e, ao mesmo tempo, deslocamentos 

no plano dos afetos, que permitem mover o plano das formas, já que ambos os planos são 

complementares e se constituem como num jogo de espelhos.  

A seguir apresentamos o modo como foram forjados os encontros e os micro-

dispositivos que atuaram a partir do Encontro de Execução Penal como microvetores de 

resistência e desterritorialização do campo de exceção. 

 

 

6.1.1 Dispositivo Encontro: Conjugação das dimensões ético-estético-políticas 

Do dicionário online de português Dicio,  o verbo “encontrar” tem os sentidos de 

“achar; obter o que procurava”, “descobrir; passar a conhecer”, “deparar; topar com algo 

inesperado, desfavorável ou favorável’”, “unir; tornar unido”, mas também significa “chocar-

se; ir de encontro a”. Encontrar tem, portanto, significados que dizem do modo como nos 
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propusemos inventar coletivamente o Encontro de Execução Penal, em que, para alguns, 

significaria entrar em contato com algo desconhecido e possibilitar a reflexão e formação de 

opinião acerca do tema/situação abordada. Para outros, encontrar subsídios e parceiros para 

sustentar opiniões solitárias, prévias ao encontro; nesse mesmo sentido, fazer convergir 

posições e articular um plano de forças na direção dos deslocamentos possíveis das formas 

instituídas, mas também colocar em embate opiniões divergentes e tensionar as relações de 

poder que prezam pela manutenção de certos domínios de saber que implicam o controle dos 

corpos e a rejeição da construção de um plano comum. De todo modo, para todos e acima de 

tudo, o Encontro pretendeu colocar junto, num mesmo espaço e tempo, pessoas que 

ocupariam lado a lado posições diversificadas e que estariam sujeitas a experienciar 

coletivamente o que nos propusemos montar como estratégia de afetação e contágio para a 

propagação de novos modos de sentir a realidade aos quais foram chamados a compor. Afinal, 

partimos da aposta de que:  
elementos do coletivo afetam o plano de organização das formas para instaurar 
condições de diferenciações recíprocas (...), agilizando vetores de novas formas. (...). 
É do encontro, do contágio recíproco ali operado entre diferenças puras, 
constituintes do plano coletivo de forças, ou coletivo transindividual, que as novas 
formas ganham realidade (BARROS, 1996, p. 100). 

 

O III Encontro Estadual de Execução Penal do Pará, intitulado “A Execução da 

Medida de Segurança na Perspectiva da Inclusão Social”, foi realizado nos dias 09, 10 e 11 de 

outubro de 2013, em Belém, nos Fóruns Cível e Criminal do TJE/PA, e contou com a 

presença de mais de 200 pessoas, entre profissionais da área da saúde, assistência social, 

educação, segurança pública, justiça, gestores públicos, internos do HCTP, membros de 

movimentos sociais, estudantes etc. O evento objetivou, explicitamente, jogar luz em direção 

à situação das pessoas em medida de segurança no Pará a fim de fazer ver o intolerável e, com 

isto, sensibilizar, principalmente, atores da justiça e gestores da saúde e da assistência social 

acerca da necessidade de a Reforma Psiquiátrica alcançar essa população.  

Além da sensibilização, também pensamos o Encontro como modo de identificar 

interlocutores estratégicos do cenário político e institucional para buscar pactuar uma co-

responsabilização na formulação/monitoramento de um política de desinstitucionalização, 

tomando como exemplos os Programas de Atenção Integral às pessoas em medida de 

segurança dos Estados de Minas Gerais (PAI-PJ) e Goiás (PAILI). Importante, por agora, 

mencionar, já que voltaremos a isso com detalhes no tópico 6.3, que vínhamos – com a 

parceria TJE/Pesquisa a frente das mobilizações – promovendo reuniões com representantes 

de órgãos do executivo, judiciário e sociedade civil, com o fim de constituir uma Comissão 
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Interinstitucional para elaborar um Plano de Desinstitucionalização do HCTP. Logo, um outro 

objetivo do Encontro seria informar oficializamente sobre a Comissão101 que veio se 

constituindo ao longo de três meses de reuniões para que a mesma viesse ser a referência na 

elaboração do Plano Interinstitucional de Política de Atenção Integral ao à Pessoa com 

Sofrimento Mental em Medida de Segurança no Estado do Pará. 

Em reunião interna para discutir a realização do Encontro, o juiz da 1ª VEP me 

propôs assumir a programação científica e cultural do evento, as quais foram esboçadas e, em 

seguida, levadas à discussão com alguns membros da organização para serem (re)pensadas 

coletivamente. Partindo do consenso de que era necessário propor um evento que promovesse 

questionamentos à lógica segregativa/punitiva do modelo manicomial destinado às pessoas 

com transtorno mental em conflito com lei existente, pensamos na construção de estratégias 

para fazer ver e falar sua ilegalidade e a inconstitucionalidade, bem como na apresentação de 

boas práticas neste campo e dos normativos mais recentes, criadas por instâncias da justiça, 

no sentido da adequação da execução das medidas de segurança às diretrizes da Lei da 

Reforma Psiquiátrica e da consequente reorientação do modelo de atenção à esta população. 

Assim, propusemos o convite aos idealizadores dos dois únicos Programas de Atenção 

Integral às pessoas com transtornos mental em conflito com a lei do país, PAI-PJ e PAILI 

(abordados no capítulo 3), respectivamente, Fernanda Ottoni e Haroldo Caetano. Convidamos 

representantes do Ministério da Saúde, dentre os quais Tania Kolker, que coordenou pesquisa 

e programa de desinstitucionalização dos HCTPs do Rio de Janeiro, as professoras doutoras 

Cristina Vicentin (PUC-SP) e Flávia Lemos (UFPA), que atuam na interface saúde mental e 

justiça, e membros do movimento social (MLA-PA), Defensoria Pública e Tribunal de Justiça 

do Estado do Pará, que acompanhavam a situação em questão no Estado do Pará. Pensando o 

evento como espaço para a composição de forças do e no coletivo, ponderamos o número de 

mesas-redondas e o tempo de fala dos convidados, para dar maior espaço ao diálogo 

transversal entre todos os participantes do evento em Grupos de Trabalho/GTs, que 

aconteceram após cada mesa-redonda. Coordenados pelos convidados, aos Grupos de 

Trabalho foi proposto que identificassem os problemas nos âmbitos da saúde, assistência 

social, sistema penitenciário e justiça para a execução da medida de segurança; e, num 

segundo momento, que elaborassem encaminhamentos que deveriam vir a servir de fio 
	  
101 Na Comissão formada havia dois representantes (titular e suplente) de cada um dos seguintes órgãos: Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, Defensoria Pública, SUSIPE, SEJUDH, SESPA, SESMA, SEAS, UNAMA, 
UFPA, MLA, Pastoral Carcerária, Conselho Estadual de Saúde, Conselho da Comunidade, Conselho Estadual de 
Política Criminal e Penitenciária (CEPCP), Conselho Regional de Psicologia (CRP), Sociedade Paraense de 
Direitos Humanos (SDDH-PA). Os membros que a constituíram constam no Relatório do III Encontro de 
Execução Penal (Ver anexo 3). 
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condutor para a construção do Plano a desinstitucionalização das medidas de segurança no 

Pará. 

Em anexo consta o relatório do evento, com a identificação dos problemas referentes à 

execução da medida de segurança realizado pelos GTs, suas proposições para a reorientação 

do modelo de atenção às pessoas com transtorno mental em conflito com a lei e a composição 

da Comissão Estadual de Acompanhamento das Medidas de Segurança, oficializada ao fim do 

Encontro102 (ANEXO 4). 

No entanto, pensamos que toda essa organização por si só poderia não bastar para 

alcançar dimensões mais moleculares que sustentam o dispositivo medida de segurança. 

Sabemos o quanto o uso da palavra e do conteúdo podem ser mobilizadores, mas talvez não 

fosse o suficiente para intervir decididamente no plano dos afetos e mobilizar outros modos 

de pensar e sentir a loucura – ainda mais esta sendo atravessada pelo conflito com a lei. 

Outras vias de afetação poderiam ser somadas para atingir uma das dimensões que mantêm 

essa realidade ainda intocada:  o medo do louco infrator.  

Nesse sentido, o Encontro foi formalmente organizado para gerar efeitos na 

materialidade das práticas, através dos objetivos inicialmente apresentados que dizem respeito 

aos efeitos macropolíticos que vislumbramos alcançar. Porém, considerando a completa 

imbricação da configuração do campo social ao plano desejante, para que as proposições 

ultrapassassem as formalidades e tivessem reais impactos sobre o plano das formas, pensamos 

em estratégias de organização do evento, colocando o medo como central para a invenção de 

intervenções que pudessem alcançar o plano das forças e das intensidades, no sentido de sua 

transformação.  

A seguir apresentamos parte do conteúdo apresentado por alguns dos convidados, que 

nomeamos “Dispositivo Comunicação-Provocação”, um micro-dispositivo que trouxe 

reflexões críticas singulares sobre o campo, provocou as discussões nos Grupos de Trabalho e 

trouxe à público os segredos que pareciam envolver o tema. Em seguida, apresentamos os 

dois outros micro-dispositivos do Dispositivo Encontro: o “Dispositivo Presença e 

Testemunho” e o “Dispositivo Ciranda”. 

 

	  
102 Seguem duas matéria, publicadas respectivamente em 10/10/2013 e 11/10/2013, no portal de notícias do 
TJE/PA, sobre o III Encontro de Execução Penal: 
<http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/352-Presos-com-transtorno-mental-
preocupam-.xhtml> e  
<http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/360-Criada-comissao-para-atender-presos-
com-sofrimento-mental---.xhtml> 
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6.1.2 Dispositivo Comunicação-Provocação 

Trazemos a seguir alguns dos aspectos abordados por quatro convidados103, como 

modo de apresentar as provocações realizadas no âmbito conceitual, mas também clínico, 

jurídico e institucional que fizeram ao longo do evento, fomentando as discussões que 

ajudaram os Grupos de Trabalho a delinear as proposições para o Plano de 

Desinstitucionalização. Aproveitamos o conteúdo das falas dos convidados para, novamente, 

trazer algumas problematizações teóricas importantes sobre o tema e alguns dos seus efeitos 

no público. 

Após a mesa de abertura formal do “III Encontro Estadual de Execução Penal do Pará: 

A Execução da Medida de Segurança na Perspectiva da Inclusão Social”, Flávia Lemos faz a 

conferência de abertura e dá início às provocações desestabilizadoras de quem tem a 

“coragem da verdade” (FOUCAULT, 2011), de quem usa a palavra para cortar aquilo que 

parecia natural, uniforme e contínuo, como culturalmente se pensa o tecido social quando 

considerado em termos das hegemonias que parecem dominá-lo. Ela entra em cena, rasgando 

com suas palavras e abrindo espaço para pensar o intolerável: é preciso desnaturalizá-lo para 

fazer valer os direitos dos considerados inumanos ou menos humanos. E fala da aposta num 

direito que afirma a vida em conexão com a redes nas quais deve ser enredada para um 

cuidado coletivo, na contramão de um direito vingativo. Ela diz que é preciso: 
destruir supostas evidências e abrir passagens para a vida em sua potência de fazer 
valer os direitos e a ampliação da contratualidade social, que implica em poder 
pensar, agir, sentir, viver, se relacionar, ir e vir, trabalhar, estudar, dançar, cantar, 
pintar, lutar, sonhar, amar e tantas outras maneiras de tecer travessias diante da dor e 
do trágico. 

 

Um perito forense, presente na plateia, responde à sua crítica: levanta-se ao final da 

fala defendendo a importância de seu ofício para a proteção da sociedade das pessoas 

perigosas. Retirou-se do auditório e, infelizmente, não retornou ao Encontro. O acontecimento 

é um analisador que indica que não seriam fáceis o diálogo e as negociações com quem 

controla essa instância decisória dos processos de condenação dos “loucos perigosos”. Afinal, 

é bem provável que ele, assim como muitos de seus colegas de profissão, acredite que as 

vidas, consideradas anormais, julgadas pelo que supostamente são, devem mesmo ser 

segregadas em defesa da sociedade pelo perigo que anunciam. Em nome do bem, talvez tenha 

passado toda uma carreira condenando à morte e à tortura pessoas que não podiam ser 

	  
103 As falas dos convidados citadas no decorrer deste tópico foram retiradas dos textos produzidos especialmente 
para o evento e não foram publicadas. Por isso, seguem citadas sem referência bibliográfica. 
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condenadas a responder pelo crime cometido, já que a solução forjada no fim do século XIX 

era a neutralização em espaços de clausura sem data de retorno à vida em liberdade.  

Haroldo Caetano, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, fez 

uma fala incisiva, aparentemente muito direcionada aos seus pares, acerca dos entraves da 

justiça neste campo, dos movimentos de superação feitos no seu Estado e sobre a “Lei da 

Tortura”, alertando-os para a necessidade de repensar as práticas da própria promotoria. 

Assim, apresentou o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator/PAILI como espaço de 

garantia de direitos às pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, o qual, totalmente 

afinado às diretrizes da Lei n. 10.216, nem sequer cogita o recolhimento do paciente 

submetido à medida de segurança em cadeia pública ou qualquer outro estabelecimento 

prisional. Como já falamos, a execução da medida de segurança em Goiás ocorre em meio 

aberto e é feita pelo PAILI a partir de Projetos Terapêuticos Singulares que lhes devem 

assegurar, no mínimo, o cuidado na rede de saúde pública, priorizando a atenção psicossocial, 

bem como o direito à moradia e a inserção em programas de geração de renda. Deste modo, a 

execução da medida de segurança no Estado tem garantido índice de reincidência de 

aproximadamente 4%, baixíssimo e incomparável ao da população dita normal, proveniente 

do regime fechado do sistema penal, o que reforça o argumento da incompatibilidade entre 

tratamento e custódia e, ainda, faz questionar a eficácia do tratamento penal em termos das 

velhas e caducas justificativas para a privação de liberdade, em geral, considerando que a sua 

função preventiva – evitar que o sujeito volte a cometer crimes quando egresso da prisão, 

diminuindo o índice de criminalidade – nunca se efetivou. 

Caetano afirma que a internação em espaços com características asilares é tolerada 

em virtude da não implementação de políticas públicas de atenção à saúde mental, mas viola 

“frontalmente o modelo assistencial instituído pela Lei da Reforma Psiquiátrica”. Porém, 

reforçando a fala de Flávia Lemos, no sentido da necessária ruptura com o modelo vingativo 

do direito penal, volta-se principalmente ao público de engravatados da plateia, lembrando 

que isto pode ser configurado como crime de tortura “na modalidade prevista no art. 1º, § 1º, 

da Lei n. 9.455/97 (BRASIL, 1997), por ele respondendo também aquele que se omite quando 

tinha o dever de evitar ou apurar a conduta (§ 2º), que é agravada quando praticada por agente 

público (§ 3º)”. 

Importante mencionar o efeito desta fala, aparentemente negativo sobre os 

trabalhadores do HCTP. A maioria dos que estavam presentes no evento relatou ter se sentido 

ofendida, acreditando que todos os técnicos da instituição foram chamados de torturadores 

pelo promotor pelo simples fato de ali trabalharem. Pude ouvi-los a respeito, em visita ao 
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estabelecimento manicomial, para reunião de feedback sobre o que o TJE/PA estava 

encaminhando a partir das proposições feitas pelos GTs no evento, e comunicar acerca da 

primeira proposição que seria posta em prática, um curso para gestores sobre 

desinstitucionalização, com a consultora Tania Kolker, para o qual o HCTP deveria 

encaminhar representantes. Após uma rodada de falas, o grupo entrou em discussão sobre a 

função do dessa instituição asilar que, quando não consegue garantir o que propõe o Plano de 

Gestão e a desinternação progressiva, por exemplo, estende o tempo de internação e exerce 

função torturante. A reunião resultou na recomendação de leitura das mais recentes resoluções 

do CNPCP e CNJ, bem como do parecer da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do 

MPF, considerando que a partir dali poderiam começar a questionar melhor a própria prática 

que exercem. Falamos também da possibilidade de realizar curso de atualização dos técnicos 

dentro do HCTP para pensar a reorientação do modelo de atenção aos “pacientes” do espaço, 

convidando alguém com uma experiência prática da desinstitucionalização desse tipo asilar.O 

encontro, já praticamente no final do ano de 2013, foi o primeiro em que senti uma real 

implicação e desejo da equipe em fazer parte do que estava se estruturando no entorno do 

dispositivo medida de segurança. Embora, por um lado,  tenham se sentido ofendidos, por 

outro, parece que o Encontro de Execução Penal conseguiu mobilizá-los, finalmente, a 

compor com os processos de desinstitucionalização. A conjunção de forças coletivas 

propiciou o que sozinha não foi possível mover de lugar. A sugestão de chamar alguém com 

experiência para realizar curso de atualização dentro do HCTP parecia ser a abertura às táticas 

de desinstitucionalização propostas por Basaglia, na Reforma Psiquiátrica italiana, de 

utilização e reconversão dos recursos humanos desde dentro do espaço asilar.  

Dando sequência às falas do evento, Cristina Vicentin abordou o ressurgimento da 

noção de periculosidade, atualmente colada ao jovem usuário de drogas e/ou com diagnóstico 

de Transtorno de Personalidade Antissocial (TPAS), como uma estratégia da gestão da 

criminalidade juvenil em São Paulo. Exemplifica isto com a Unidade Experimental de 

Saúde/UES de São Paulo, manicômio judiciário juvenil, que felizmente não serviu de 

exemplo aos demais Estados do país e permaneceu como o único espaço dessa natureza no 

Brasil. Ela alerta: “O ressurgimento do discurso da periculosidade (na forma do diagnóstico 

de Transtorno de Personalidade Anti-Social) será um dos argumentos para a ampliação do 

tempo de internação de adolescentes e nas justificativas da internação”. Bem a propósito, dois 

anos após o evento, é aprovado, no Senado, o Projeto de Lei do Senado n. 333/2015, de 

autoria de José Serra, alterando o Estatuto da Criança e Adolescente/ECA, que previa no 

máximo 3 anos de internação, para permitir o aumento do tempo de privação de liberdade de 
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adolescentes, para crimes hediondos (exceto tráfico de drogas), que poderá chegar a 10 anos. 

E enquanto isso, tramita, desde 2012, no Congresso Nacional o PLS n. 23/2012, de Aloysio 

Nunes, que propôs incluir uma sétima medida socioeducativa no ECA, chamada “atendimento 

médico-psiquiátrico”, prevendo internação para adolescentes com diagnóstico de transtorno 

mental, o que justificaria a propagação de manicômios juvenis, a exemplo da Unidade 

Experimental de Saúde/UES, de São Paulo. 

Esta referência aos modos de acionamento da periculosidade na interface com o uso de 

drogas nos faz pensar o caso de José Carlos Diniz, protagonista do filme “Crônicas 

(des)medidas”, em que vimos o circuito de internamento ao qual foi submetido desde a 

infância, culminando, por fim, na institucionalização em HCTP. Tal circuito evidencia uma 

vida de abandono e miséria, mas também da periculosidade criada como resíduo institucional: 

efeito da seletividade muitas vezes moral dos problemas a serem cuidados pela rede de 

serviço público de saúde, principalmente se os casos tiverem relação com uso de álcool e 

outras drogas. 

Vicentin destaca: 
que os temas do uso de álcool e outras drogas e o debate sobre as políticas de 
enfrentamento a crack, têm sido, nos últimos dez anos, o novo ativador do circuito 
da internação psiquiátrica [de adolescentes e jovens], bem como das comunidades 
terapêuticas, sendo estas internações frequentemente encaminhadas via 
determinação judicial (...) Aliás, a  droga tem se convertido no grande eixo (moral, 
religioso, político e étnico) da reconstrução do inimigo interno. 

 

Ela afirma ainda a noção de periculosidade como uma noção jurídica relacionada a 

questões de política social, cujos estereótipos acabam por impedir que as situações de 

sofrimento sejam cuidadas. Ao fim, ela enfatiza que as situações de conflito e violência 

podem ser trabalhadas e transformadas desde que se considere “o contexto de relações que as 

produzem e que se abra as possibilidades de construção de projetos de vida apoiados numa 

rede de cuidado intersetorial”. Aponta, ainda, uma posição ética aos atores da saúde mental, 

que compilamos, resumidamente, abaixo: 

1. Recusar a utilização dos diagnósticos e das terapêuticas em saúde como 
instrumento de criminalização ou de legitimidade para as tecnologias punitivas. (...) 
2. Sustentar que a dimensão central do campo da saúde mental é a do cuidado do 
sofrimento mental. A direção deste trabalho é a reabilitação psicossocial e não a do 
modelo manicomial. (...) 
3. Impedir a multiplicação de medidas que ampliem a rede penal e propor, onde for 
possível, uma alternativa social, sanitária ou educativa (WACQUANT, 2008, p. 
104); 
4. Trabalhar com uma outra concepção, menos excludente e mais solidária, de 
“segurança”: “(...) seguros podem e deveriam ser, sobretudo, os sujeitos portadores 
de direitos fundamentais universais (...). Seguros em relação ao desfrute daqueles 
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direitos, frente a qualquer agressão ou não cumprimento realizado  por parte de 
outras pessoas...” (BARATTA, 2002).  

 

A fala de Cristina nos põe, ainda, a pensar na idealizada contraposição entre a lógica 

excludente/segregativa do sistema penal/prisional e a lógica inclusiva/ garantidora de direitos 

do sistema de saúde, os quais representam, teoricamente, dois processos incompatíveis: a 

produção de morte e mortificação, de um lado, a produção de vida e criação de novas 

subjetividades, de outro. Pensamos que, enquanto não resistirmos à posição de sobreviventes, 

gerada como efeito dos mecanismos de poder da biopolítica, teremos o racismo de estado 

atravessando, indiscriminadamente, a sociedade em que vivemos, buscando conciliar o que 

deveria ser inconciliável. O profissional de saúde que busca construir relação de vínculo e de 

cuidado com o usuário e que, ao mesmo tempo, atua como polícia dos desvios é este 

sobrevivente do qual falamos: a-crítico porque submetido à pressão de uma sobrevida que não 

o permite existir singularmente e o faz seguir o rebanho guiado pelas condições circunscritas 

do biopoder, ancorado no poder pastoral (Cf. FOUCAULT, 1979, 1995, 2006b). 

À passividade dos “pacientes” corresponde à alienação técnica. Como bem nos 

ensinou Franco Basaglia, as estratégias “doces” ou brandas do controle social estenderam a 

concessão de poder aos técnicos, mistificando a violência e assegurando sua perpetuação ao 

adaptar os enfermos, por meio das terapêuticas, a sua condição de objeto da violência. 

Romper com a apassivação implica uma permanente análise dos modos como as teorias e as 

estratégias técnicas participam da parafernália de exclusões, de forma a produzir diferenças 

nos destinos concretos e nas trajetórias existenciais de seus usuários.  

Vale a pena retomar que, desde o início do século XIX, temos a prisão no centro do 

sistema de controle social punitivo, impondo-se como a resolução do problema da 

criminalidade, cujo contexto em que emerge e sua função correlata discutimos no capítulo 2. 

Mas, embora a prisão tenha surgido já rodeada de críticas relativas a todos os seus 

disfuncionamentos104, ela permanece em larga expansão, como nos mostra as análises de 

Wacquant (2003) sobre o Estado Penal, e sem resolver os problemas aos quais se diz 

destinada105. Para exemplificar, basta ouvirmos o Superintendente da SUSIPE discursando 

sobre a construção de mais presídios no Estado do Pará, como resposta ao aumento da 

	  
104 Segundo Foucault (1997, 1999), “no momento em que foi planejada, no início do século XIX, os legalistas já 
destinavam à prisão severas críticas (...). As denúncias ao cárcere, nos anos 1815-30, tinham como principal 
argumento o círculo provocado na fabricação daqueles que voltariam a ele inúmeras vezes, pois dizia-se que os 
hábitos que marcam os prisioneiros parecem torná-los definitivamente fadados à criminalidade, o que hoje não é 
diferente” (SILVA, A. 2009, p. 118). 
105 “Pesquisas em diversos países já demonstraram que um aumento de 25% na taxa de encarceramento por cem mil 
habitantes produz uma redução ínfima de apenas 1% nos índices de criminalidade” (LEMGRUBER, 1996, p. 01). 
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criminalidade, com investimentos calculados em torno de 55 mil reais para cada vaga 

masculina e 65 mil reais para cada vaga feminina (CUNHA, 2013). Enquanto isso, o SUS tem 

anúncio de corte dos recursos que o sustentam na faixa de 12 bilhões de reais (MARTELO, 

2015)106. 

Na mesma direção dos palestrantes anteriores, que propõem um direito não vingativo, 

importante mencionar a perspectiva de segurança proposta na criminologia crítica de Baratta 

(2002), a partir da qual se embasa Vicentin, por não nos permitir mais pensá-la em termos da 

expansão dos discursos e práticas de segurança, sempre voltados para o controle social 

punitivo de parcelas já vulnerabilizadas da população, à margem do usufruto dos seus direitos 

fundamentais. A segurança deve ser pensada, ao contrário, no sentido de assegurar aos 

sujeitos os direitos fundamentais e o exercício dos mesmos, sem que, para tanto, precisem ser 

institucionalizados. Em pesquisa anterior (SILVA, A., 2009), em que discutimos a 

constituição do sujeito infrator nas tramas de um dispositivo jurídico, entendemos que para 

parte da população desde sempre marginalizada, muitas vezes, a garantia de direitos 

fundamentais se dá de maneira imposta: como modo disciplinar de constituir corpos 

normalizados quando já sequestrados nas instituições totais. A medida sócio-educativa de 

internação direcionada a adolescentes “infratores”, por exemplo, deve oferecer atendimento 

em saúde, educação, esporte, cultura e lazer, dentre outras medidas para a sua 

“ressocialização” com “a função de tornar ‘cidadão’ aquele que nunca o foi, aquele que já 

nasceu sem direitos, a quem se negam processos que deveriam dar conta da sua vida para lhe 

aumentar a existência” (Ibidem, p. 115). 

O evento termina com a conferência de Fernanda Ottoni, que aborda o medo, a loucura 

e os fantasmas criados historicamente em seu entorno, dando o desfecho necessário para a 

despedida do público que já não podia ser o mesmo de três dias antes. Com larga experiência 

clínica, ela propõe o trabalho com a loucura a partir de uma escuta sensível que suspende a 

doença enquadrada nos manuais psicopatológicos para olhar a pessoa e ouvir suas verdades, 

naquilo que para ela faz sentido e é real, já que “o sujeito, ainda que louco, é portador de um 

saber atento sobre si” (2013, p. 11). Mas ela começa a conferência rememorando as histórias 

infantis, que ainda hoje se costuma contar às crianças, sobre o lobo mau, o boi da cara preta, 

bandidos e heróis, que, a partir do medo, vão moldando as subjetividades desde cedo para 

pensar o mundo de um modo moralista: dividido entre o bem e o mal, o certo e o errado. 

Histórias que funcionam como fórmula simples que troca a complexidade da vida por pré-

	  
106 Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/05/governo-bloqueia-r-70-bi-em-gastos-em-
2015-e-ve-retracao-de-12-no-pib.html> Acesso em: 13 jul 2015. 
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conceitos, que essencializam o mal, excluindo o contexto social em que estamos inseridos e as 

relações que estabelecemos como parte daquilo que nos constitui gente. Histórias de 

personagens malvados que, somadas às que a mídia continua contando às gentes grandes, 

ensinam a antecipar julgamentos e modos distanciados de lidar com a diferença. 

Sobre as notícias de crimes que a mídia se encarrega de nos atualizar a qualquer hora 

do dia para alimentar o fascínio pela violência da sociedade do espetáculo, Ottoni diz: 
No corpo do criminoso é projetado o afeto reprimido que revestia antigos 
personagens de infância e é com essa lupa enfumaçada que fazemos uma primeira 
leitura míope da notícia. (...) Crimes, dessa natureza, oferece-nos um personagem, 
dão forma ao que pulsa em cada um de nós fora dos conformes, o que em nós não 
sossega. A força material do fantasma do mal revigora-se - parece ter um rosto, um 
nome. O mal, a perversidade, o perigo que nos assombra, aparece, enfim, fora de nós 
mesmos. O mal enfim está no Outro - extraindo um certo gozo da identificação 
dessa coisa, tantas vezes, confundida em nós [grifos nossos] (BARROS-BRISSET, 
2013, p. 02). 
 

 
Considerando as pulsões como parte do humano, Ottoni nos faz questionar: “Quem 

está protegido de sair fora de si se algo insuportável o acomete?” (2013, p. 03). A vida em 

sociedade não é fácil, viver junto exige uma série de renúncias e  adequações e cada um deve 

encontrar seu modo de fazer extravazar seus excessos, de preferência de modo perspicaz para 

se esquivar das normas e seus enquadramentos disciplinares e/ou punitivos/vingativos. A 

questão é que a loucura não recalca o que lhe incomoda no enlace social, e nem sempre 

encontra meios para expressar algum mal estar ou desejo dentro das formas socialmente 

negociadas como normais, muitas vezes porque não encontra quem a escute ou encontre 

meios criativos para isso. Tal situação não quer dizer que os ditos “normais” ou aquelas 

pessoas consideradas “pessoas do bem”, uma hora ou outra, não vacilem em seus auto-

controles e deixem escapar seus desejos incabíveis ou suas frustrações incontidas de modo 

desregrado. 

Em sua experiência de quase 15 anos coordenando o PAI-PJ, que executa a medida de 

segurança guiado pela presunção da sociabilidade e não da periculosidade, Fernanda afirma 

ver no lugar dos personagens pintados como monstruosos, pessoas comuns que sofrem e 

quase nunca são ouvidas em suas necessidades. Pessoas que desde sempre marcadas pela 

doença mental, na maioria das vezes, foram por toda a vida incompreendidas, segregadas e 

maltratadas. E que após inúmeras violências sofridas, acabam respondendo a determinada 

situação com violência, quando, então, são novamente condenadas a práticas punitivas de 

segregação.  

A fala de encerramento de Fernanda, no evento, trouxe uma dimensão ética 
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relacionada à loucura para fazer a pensar a alteridade e o modo como queremos passar a gerir 

o medo que nos coloca em posição de ataque e nunca de acolhida, de julgamento e nunca de 

consideração das diferenças-em-nós.  

Muitas outras falas acadêmicas-institucionais somaram às inquietações provocadas 

desde a conferência de abertura até a conferência de encerramento. Por entre as falas outros 

micro-dispositivos convocaram os corpos com outros tipos de linguagens e experiências só 

possíveis no coletivo.  

 

 

6.1.3 Dispositivo Presença e Testemunho  

Consideramos como testemunhos as falas dos atores que protagonizam experiências 

de desinstitucionalização em outros Estado do país, mas optamos por aqui enfatizar outros 

testemunhos, de ordem bastante distinta, já que feitos por pessoas internadas no HCTP do 

Pará. Tendo convivido com os grupos de internos e presos que participaram das oficinas de 

arte, por duas semanas seguidas, além dos demais encontros que fazíamos como restituição 

das ações que estávamos construindo fora do estabelecimento de custódia, desejei que a 

presença e as falas pelas quais fui atravessada, em todos os encontros que tivemos, pudessem 

ser compartilhadas e ouvidas por outros que não apenas do circuito médico-legal, os quais, 

certamente, escutam-nas como ruídos. Abrir um espaço de fala para estas pessoas seria, para 

além da presença e consequente ruptura com a distância social imposta entre eles e todos, não 

permitir que suas vidas ou condições de vidas, enquanto internados no HCTP, fossem 

enunciadas por outros que não eles e em sua ausência. Falar por eles e sobre eles seria 

reafirmar o lugar de quem não pode falar por si, não tem capacidade ou precisa estar afastado 

pelo perigo que supostamente oferece. Assim, convidamo-los a compor o Encontro para que 

pudessem falar por si sobre a experiência que vivem no interior do espaço.  

No início de julho, fizemos a entrega dos certificados da oficina de fotografia. Na 

ocasião, informamos que estávamos ajudando a organizar o Encontro de Execução Penal. 

Disse que gostaria muito de conseguir autorização dos juízes para que todos fossem ao 

Encontro, mas não sabendo se isto seria possível, propus que escrevessem cartas para serem 

lidas no evento. Todos concordaram e mesmo aqueles que não escreviam, pediram para ditar 

o que gostariam de falar ao público.  

Após uma reunião de organização do evento, soube que a liberação dos presos era 

algo simples de ser conseguido através do TJE/PA. Assim, duas semanas antes do Encontro, 

fui ao HCTP convidar pessoalmente os servidores e conversei com o chefe de segurança 
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sobre o trâmite da liberação de pelo menos 10 internos/presos. Pedi para conversar com 

todos os participantes das oficinas, que quisessem “subir”, para fazer o convite e dar um 

retorno acerca do que havia sido feito até o momento. Ele indicou mais 5 presos provisórios 

que poderiam fazer relatos sobre os encaminhamentos de jovens e usuários de droga ao 

HCTP. 

Subiram 15 pessoas, entre internos e presos provisórios. Dessa vez os agentes 

penitenciários não quiseram tirar suas algemas, talvez pela presença dos que não me 

conheciam... Não sei, mas foi muito constrangedor!  

Iniciei a fala me apresentando para os cinco que não me conheciam, falei brevemente 

da pesquisa, de alguns de seus efeitos e do evento que estávamos organizando. Disse que 

estava ali também para convidá-los para participar do mesmo, frisando a importância de 

suas falas naquele espaço onde teria um público bastante diverso, entre juízes, promotores e 

secretários de estado, trabalhadores e estudantes. Dez deles aceitaram o convite. Assim, 

fizemos uma rodada de falas nas quais relataram sobre os maus-tratos que sofriam, a falta de 

remédios, a medida disciplinar, a proibição da visita íntima, a sentença de medida de 

segurança devido o uso de drogas etc., enunciaram também os sentimentos de tristeza e 

indignação que suas presenças provocariam. Ao Cleiton, participante da oficina de arte, que 

sempre pedia para tocar violão e mostrar suas letras autorais após o curso de gravura, 

perguntei se queria compor uma música especialmente para o evento, ao que ele concordou. 

Acordamos o tempo que gostariam de permanecer no evento e agradeci por terem aceitado o 

convite. (Relatos reescritos a partir dos diários de campo: 17/07/2013 e 02/10/2013). 

 

A participação dos internos foi bastante intensa e mobilizadora dos afetos, pois o 

relato vivo de quem sobrevive em espaços como o HCTP é sempre invisibilizado diante dos 

relatos amorfos de quem administra tais espaços. E embora ativistas e acadêmicos mostrem 

seu vigor e repulsa diante desse terror, não vivem cotidianamente as agonias de uma 

instituição total. Cada um dos dez participantes pôde falar sobre a experiência que vivem no 

estabelecimento, trouxeram suas queixas e reivindicaram direitos. Além da visita íntima, que 

é direito previsto na Constituição Federal, mas que lá não é garantida;. Houve contundentes 

questionamentos acerca da perícia forense e dos seus repetidos resultados de manutenção da 

medida ou, ainda, acerca da aplicação da mesma aos que fazem uso de droga. Eles relataram 

também sobre a angústia diante da falta de perspectiva de saída do espaço e que deveriam 

estar cumprindo pena e não medida, pois podem responder pelo delito cometido. O excesso de 

medicação administrada aos internos e outras situações de violação também foram relatados. 
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A cena descrita na abertura do capítulo, especialmente, referente à juíza que toma o 

processo de Cleiton, é um analisador importante: a proposição do encontro e consequente 

diminuição das distâncias, é definitivamente um modo de interferir nas duras formas de 

atuação contra os que historicamente apenas são julgados como inimigos: monstros jogados 

para fora do ordenamento jurídico, alinhado ao Estado de direito, e por isso alvos de tamanhos 

descasos e violências. O encontro é um trabalho interventivo para modificar as distâncias e 

modificar os lugares institucionais em que cada um está: o interno que se apresenta cantando 

sai do lugar restrito ao objeto de um diagnóstico e põe em análise o HCTP; a juíza, como 

participante do Encontro, aparece em posição de cuidado e deixa de compactuar com a lógica 

segregativa universalizante que a colocava apenas na posição de julgar – certamente, já 

armada com a distância e as regularidades de um sistema secular. A comunicação entre 

aqueles que sempre falam desde cima e aqueles que nunca falam desde baixo transversaliza as 

trocas que vão permitindo o desmonte das estruturas fixas e aparentemente impermeáveis do 

dispositivo medida de segurança.  

Aproximar os corpos e convocá-los a fazerem uso da linguagem como seres 

políticos, dignos de voz e escuta para além do aparato médico-judiciário. Atuar no plano das 

intensidades chamando ao encontro aquele que faz parte do circuito da execução da medida 

de segurança e aquele que sofre suas decisões com efeitos no próprio corpo: diante da 

presença e do testemunho daquele de quem foi retirado a palavra, de quem teve sua voz 

reduzida ao ruído da sua loucura e que foi transformado em objeto de tortura, novas 

sensibilidades se constituíram e novos sujeitos passaram a compor o plano do comum, antes a 

eles totalmente negado.  

Assim, sua presença e testemunho no evento operou como um micro-dispositivo: 

primeiro, pela força mobilizadora e embaralhadora dos códigos para a reinvenção de outros 

novos, que vimos ocorrer em ato (e sobre o qual vamos discorrer mais adiante); depois porque 

trouxe à tona os segredos reservados à máquina de morte do dispositivo medida de segurança, 

oferecendo aos presentes o testemunho de quem vive o “campo de exceção” tão distanciado 

daqueles que decidem quem ali deve viver, ou melhor, morrer. Ao mesmo tempo, os 

expectadores presenciaram e testemunharam as racionalidades aprisionadoras e intoleráveis 

encarnadas nos corpos dos asilados/exilados, ali seres falantes, pessoas que sofrem, gente que 

de perto é gente como a gente. 

A justificativa inicial da presença dos internos era a exposição das obras resultantes 

das oficinas de arte, sobre as quais eles próprios falariam a respeito. Queríamos compor as 

imagens às suas presenças e testemunhos, montando um contradispositivo para reapresentar 
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os efeitos daquilo que vivem aqueles que decidem por isto, mas também aqueles que 

consentem com o dispositivo medida de segurança, quando não questionam, se omitem ou 

ainda argumentam a favor da defesa do social, justamente porque são mobilizados pelos 

medos incrustados desde a mais tenra idade, principalmente, através da mídia. Os 

testemunhos dos internos não falaram das obras expostas, falaram das suas condições de 

sobrevida sem a intermediação da imagem que produziram. Para intervir no plano de 

organização dessa realidade, apostamos nesta conjunção de linguagens em que a comunicação 

sem palavra, feita em dimensões outras, compõe um dispositivo de sensibilização para a 

captura do olho/corpo vibrátil, afetando-o ao ponto de alterar o regime das fantasias e dos 

medos. 

 

 

6.1.4 - Dispositivo Ciranda e Performance 

Fui internado naquela hora em que a escuridão é tão escura que até o chão adormece e a gente tropeça 
na gente. Por isso falo com propriedade, porque vi de perto quando eles surgiram, e todo dia desde então, foi 

assim: antes mesmo do primeiro fio de luz de sol ensolarar o hospital, lá estão eles, os jalecos brancos, brancos, 
da cor alva e celeste dos lírios, das claras de ovo. Os jalecos brancos, de tão brancos, estão sempre despertos e 

em prontidão; o olho eternamente aberto, tal qual folha de papel, de tão lúcido, mal permite entrever a cor da íris. 
Os jalecos brancos não desconfiam, sabem. (...) É um alvejante poderoso, a razão, puro cloro e protocolo, água 
sanitária tão pura que é quase benta, trazida pela mão zelosa dos jalecos brancos, branquinha feito hóstia, feito 

pipoca de cinema. A cabeça do jaleco branco é reta até onde a vista alcança, está saneada, branca do branco mais 
puro, e até quando chora, são olhos d’água sanitária. Os jalecos brancos trazem o dia, vinte e quatro horas por 

dia, sem descanso, sem curvas, sem noites e sem dias. 

O que os jalecos brancos não desconfiam é que, mal terminam seu breve protocolo interminável, logo a boca da 
noite abre o seu sorriso de estrelas, e dá uma gargalhada imensa, e do som que cai delas vêm me visitar os 

jalecos coloridos, coloridos, coloridos por artes noturnas e ciências de sol, os jalecos coloridos brincam comigo 
de braços abertos, giram no ar anunciando suas equações... Daqui de onde vejo, parecem um arco-íris 

cirandando, e anunciam, “toda sombra engendra uma comédia, eis o tombo do mundo!”. Daí fazem cara de bobo 
e tropeçam na minha cama, derramando luz por toda enfermaria, fazendo cosquinha com a pontinha das estrelas 

e quando alguém ameaça morrer de rir, eles anunciam, “de cada broto de riso brota uma flor!”, e ouvindo isso eu 
já nem penso em velório, penso é em casamento, olho a vida vestida de noiva e, no fim da cauda de seu véu... 

(“Os jalecos coloridos”, de Vitor Nina.  
Texto na íntegra no ANEXO 5) 

 

A entrada inusitada da Trupe da Pro.Cura107 no auditório em que ocorria o evento 

pegou a todos de surpresa. No segundo dia do Encontro, três clowns ocupam o espaço e 

performaticamente encenam o texto acima, de autoria de uma deles, convidando-nos, de um 

	  
107 A Trupe da Pro.Cura é um projeto pertencente ao Naris – Núcleo de Artes e Imanências em Saúde da 
Faculdade de Medicina da UFPA. É um coletivo aberto que trabalha na fronteira entre arte e saúde. Como 
clowns realizam performances que buscam sensibilizar o público a partir de problematizações de questões 
relativas à produção de saúde e tem atuado, em parceria com o MLA/PA, com intervenções em espaços públicos 
da cidade de Belém, como um dispositivo contínuo de questionamento e perturbação das lógicas acomodadas 
referentes à produção de saúde mental. 
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modo lúdico, a pensar em dois modelos de saúde. Os jalecos brancos traduzem o que a 

psiquiatria tradicional efetua por meio de relações verticalizadas e autoritárias que 

estabelecem com os ditos loucos. O alvo dos jalecos, que fazem questão de usar para mostrar 

o seu lugar diferenciado na relação de poder com o louco – geralmente sujo e pé-rapado, se 

internado em instituições de sequestro –, imprime a distância vigilante daquele que sabe sobre 

o outro. Considerando-se científica, outorga-se o direito de dizer suas verdades sobre a vida 

desses seres na terra, decidindo qual lugar de “paciente” deve ocupar, desde o modo como o 

nomeia, e o destituiu das suas próprias verdades singulares e do poder de decidir por si. 

Depois de classificá-lo e medicalizá-lo, geralmente de modo excessivo, invalida-o 

socialmente, poiso faz desacreditar da sua capacidade de contratualidade e reprodução social, 

criando uma relação de dependência e sofrimento ainda mais intensos que o próprio 

diagnóstico poderia supor. (Sobre o poder psiquiátrico historicamente construído para ocupar 

esse lugar de verdade e poder sobre os corpos desviantes, falamos no capítulo 2). 

Os jalecos coloridos, para além da imaginação do dito louco – que pode ser fértil, 

alegre, criativa e potente até para enfrentar as dificuldades da vida comuns a qualquer um –, 

dizem respeito a um outro modo de cuidado nas relações com a loucura que, antes de tudo, 

considera a pessoa em sofrimento e o saber que tem de si própria, juntamente com as suas 

necessidades, como bússola na produção do cuidado, que deve se dar de modo enredado, 

transversalizado com diversos saberes para a composição de uma rede ampliada de cuidado. 

Nessa perspectiva, o saber psiquiátrico é mais um entre tantos outros importantes para a 

promoção da saúde mental e o diagnóstico não dita as regras que devem ser seguidas para 

promovê-la; é questionado diante da verdade de singular de cada um sobre si. A saúde será 

investida em diversos aspectos, pois não se contrapõe à doença, mas se relaciona às condições 

de vida determinantes do seu bem-estar na relação com o mundo. Os jalecos coloridos 

apostam na reprodução social da pessoa com transtorno mental e a convidam a construir junto 

um percurso de vida que o ampare em suas necessidades, sem precisar tutelá-la, já que intenta 

a constituição da sua autonomia, mesmo que em alguns casos apoiada108, para o exercício da 

sua cidadania. 

A atuação da Trupe da Pró.Cura provocou certa “dessegregação de alteridades” 

quando chamou todos os presentes para uma enorme ciranda109, dos estudantes aos juízes, e 

	  
108 A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência/CDPD, a partir do estabelecimento da 
capacidade legal de todas as “pessoas com desabilidade”, propõe que nos momentos em que esta se encontra 
com maior dificuldade de autonomia, deve-se buscar apoiar a sua tomada de decisão, e não substituí-la. A 
substituição da sua manifestação deve ocorrer como exceção e não como regra (BRASIL, 2008). 
109 Infelizmente, a atuação da Trupe ocorreu no dia posterior a participação dos internos do HCTP no evento. 
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nos ensinou a cantar uma cantiga, evocando em conjunto os “curumins” (crianças indígenas) 

que há em cada um de nós, mas que precisam ser resgatados pela sua sabedoria ancestral e 

pura da infância de modo a retomarmos as relações de cuidado de cada um consigo e com o 

outro. A ciranda performatizou coletivamente uma forma de produção de cuidado que 

convocou a todos a se pensarem numa outra posição nas relações de alteridade.  

Tal atuação do grupo de clowns desestabilizou a organização aparentemente formal 

do Encontro, desformatando as formalidades e produzindo intensidades afetivas nos corpos 

por meio das músicas, danças e performances. As experiências coletivas desalojaram das 

pessoas, retirando-as de seus lugares individuais, distanciados e protegidos da diferença, e 

colocando-as em contato corporal direto, proporcionando, além de olhares aparentemente 

mais horizontais, sorrisos e choros de muitos dos presentes.  

Guattari (2012) nos fala da necessidade de criarmos uma “ecologia do virtual”, que 

pode ser entendida como o cuidado com o que está por vir, tanto para a preservação das 

espécies ameaçadas da vida cultural – no caso das culturas tradicionais que vão se perdendo 

em meio a urbanização e desvalorização do saber popular diante do saber científico –, mas 

também para a regeneração de novos sistemas de valorização e criação de novas 

subjetividades, novas sensibilidades, em que a vida possa surgir inusitada e menos dura. Ele 

coloca as diversas linguagens artísticas como importantes nesse processo devido sua força de 

interferência nas práticas sociais e analíticas. Em suas palavras: 
Um ecologia do virtual se impõe , então, da mesma forma que as ecologias do 
mundo visível. E, a esse respeito, a poesia, a música, o cinema, em particular em 
suas modalidades performáticas ou performativas, têm um lugar importante a 
ocupar, devido à sua contribuição específica mas também como paradigma de 
referência de novas práticas sociais e analíticas (...). A ecologia do virtual se proporá 
não apenas a preservar as espécies ameaçadas da vida cultural mas igualmente a 
engendrar as condições de criação e de desenvolvimento de formações de 
subjetividades inusitadas, jamais vistas, jamais sentidas. Significa dizer que a 
ecologia generalizada – ou a ecosofia – agirá como ciência dos ecossistemas, como 
objeto de regeneração política, mas também como engajamento ético, estético, 
analítico, na iminência de criar novos sistemas de valorização, um novo gosto pela 
vida, uma nova suavidade entre os sexos, as faixas etárias, as etnias, as raças... 
[grifos nossos] (GUATTARI, 2012, p. 106). 

 

Por fim, o Dispositivo Encontro e os micro-dispositivos que ele pôs em ação 

fomentaram a experiência de sentir-se enredado, questionaram as nossas relações com a 

alteridade, convocaram novas sensibilidades e perturbaram as posições acomodadas, 

convidando o público a lançar-se numa relação com corpos estranhos, o que permitiu 

aproximações lateralizadas, a diluição das hierarquias e a quebra das distâncias. Experiências 

de contágio que não formataram novas regras para relações sociais menos individualizadas, 
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endurecidas e burocratizadas, indicando a via do “como deve ser”, pois colocou todos, lado-a-

lado, para testemunhar uma experiência coletiva, rica em possibilidades de criação. O 

Encontro proporcionou, ainda, superações geográficas dos que estavam segregados com os 

que protagonizam o exercício do poder e definem esse lugar. Os testemunhos de vidas, 

experiências e contágios compartilhados com todos que participaram, produziram a partilha 

de sensibilidades, ensejando a construção de sentidos comuns. 

 

 

6.2 “CRÔNICA DE UMA MORTE ANUNCIADA”: a construção de políticas públicas 
voltadas aos internos e egressos do HCTP 
 

6.2.1 Das ações e políticas inexistentes 

Na primeira semana de acompanhamento da rotina institucional do HCTP, presenciei 

o comunicado de desinternação de um homem que estava há 13 anos privado de liberdade, 

sem vínculo familiar, sem documentação civil, bastante impregnado de medicamento e 

aparentemente sem condições de sair sozinho do HCTP.  

O comunicado ocorreu em frente a vários técnicos, pois era dia de reunião da JOTE e 

um agente penitenciário foi à sala da reunião avisar à direção que o interno estava pronto e 

ansioso para receber a notícia de que seria desinternado. Interrompida a reunião por alguns 

minutos, a vice-diretora lhe disse que estavam apenas aguardando chegar o dinheiro da 

passagem para o seu longínquo interior (a 12h de Belém) e os R$ 1.500,00 de sua poupança, 

referentes ao tempo de trabalho na prisão, para que estivesse livre. Fiquei completamente 

estarrecida! Teriam feito o processo de desinternação progressiva, como previa o Plano de 

Gestão? Se nem mesmo os documentos civis ele tinha, era de se supor que não.  

A maioria dos técnicos que presenciou a cena se mostrou preocupada com a situação. 

Alguns chegaram a propor que alguém do HCTP teria que acompanhá-lo até Jacundá, mas a 

vice-diretora, em vez de incentivar alguma prática de cuidado para uma desinternação 

minimamente responsável, disse que, se ninguém se dispusesse a ir, ela não poderia fazer 

nada. Foi dito que sua família desligava o telefone toda vez que a assistente social ligava e 

dizia que era do estabelecimento asilar. Alguns técnicos diziam que a família tinha que 

aceitar recebê-lo na marra, mas ninguém realizou qualquer visita domiciliar para escutá-la e 

sensibilizá-la. Cheguei a ouvir que as desinternações deveriam vir com uma determinação do 

juiz para que a família fosse obrigada a receber os egressos. Algumas pessoas tentaram 

discutir quais as condições que a SUSIPE daria para que o acompanhassem, como a 
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disponibilidade do carro e diária, mas a vice-diretora, prometendo retomar o assunto ao 

final da reunião, apressava as falas para poder iniciá-la. Ao final, ninguém retomou o 

assunto (Diário de campo: 22/01/2013). 

 

Esse acontecimento-analisador foi o disparador do desejo de ampliar o mapeamento 

dos atores estratégicos do campo da execução penal e da saúde mental – através dos quais 

queríamos conhecer a dinâmica de execução da medida de segurança e compreender o 

acompanhamento aos egressos, respectivamente. Dos atores, ampliamos o mapeamento para 

as políticas públicas endereçadas à população interna e egressa do HCTP, em outros âmbitos. 

Nesse sentido, entendemos que seria importante nos aproximarmos da Secretaria Estadual de 

Saúde (SESPA), da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), da Secretaria 

Especial de Estado de Promoção Social (SEAS), da própria Superintendência do Sistema 

Penitenciário (SUSIPE) e do Tribunal de Justiça (TJE/PA), por meio de seu Setor de 

Fiscalização e Desenvolvimento Social (SEFIS), para sabermos o que ofereciam de 

possibilidades para a “inclusão social” dessa população. 

Em decorrência das demais atividades da pesquisa, que até então eram prioritárias e 

ocorriam paralelamente ao mapeamento das políticas públicas aos egressos do HCTP, foi 

possível fazer breves contatos com a SESPA, SEJUDH, SUSIPE e com o Curro Velho110. 

Apenas com o TJE/PA, que se tornou o grande parceiro da pesquisa, intensificamos o contato, 

pois era o único órgão que, há anos, já trabalhava buscando garantir ações para uma 

desinternação responsável das pessoas em medida de segurança. Os breves contatos 

realizados foram suficientes para identificar a inexistência de políticas públicas e mesmo o 

desconhecimento ou a pouca importância dada à realidade do manicômio judiciário e seu 

público, até aquele momento, invisível. Assim, a ação de mapear as políticas ganhou a função 

de apresentar a pesquisa como meio de instigar a reflexão sobre programas e políticas 

voltados a essa população.  

 

 

6.2.2 A gestação de um Programa de Atenção Integral ao “louco infrator” no Pará 

Não imaginávamos que, no desenrolar da pesquisa, seus inúmeros atravessamentos e 

articulações viriam a lhe tornar parte de um coletivo de forças capaz de construir um 

	  
110 Instituição de direito público do Governo do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de 
Promoção Social, promove ações de cunho social e educativo para crianças e adolescentes, mas também para 
jovens adultos, por meio da arte e do ofício. 
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Programa de Atenção Integral às pessoas com transtorno mental em conflito com a lei do 

Estado do Pará. Embora desejássemos, não tínhamos ideia da potência das forças instituintes 

convergidas a um objetivo que, vale dizer, não figurava entre as pautas de nenhum órgão do 

executivo, ainda mais na pacata política – para não dizer apática – de Belém. O PRAÇAÍ 

pode ter sido abortado quase no momento em que estava para nascer, mas é muito possível 

que os fluxos intensivos mobilizados, durante sua gestação, fecundados pela atuação de 

diferentes profissionais, não mais cessariam na tentativa de abrir pequenos furos para dar 

vazão à necessidade de construir outras formas ao dispositivo medida de segurança. A seguir, 

relatamos alguns dos acontecimentos travados macropoliticamente que começaram a forjar 

certas linhas de fuga nas durezas deste dispositivo. 

A SESPA foi o primeiro lugar que procuramos, com o fim de tatear em que medida a 

secretaria estava envolvida com as questões de saúde no HCTP. Em resumo, cito trecho do 

diário de campo (17/12/2012) bastante esclarecedor, enunciado por um técnico que, na época, 

trabalhava na interface entre a Saúde e o Sistema Prisional. Ele diz: “A única atribuição que a 

SESPA garante, através do Departamento de Saúde da SUSIPE, é o envio de medicamento 

mensal aos internos”. De todo modo, foi este funcionário que nos apontou o TJE/PA como 

único órgão que realizava ações de desinternação, principalmente, após a chegada do juiz da 

1a VEP, Dr. Cláudio Rendeiro. Logo, foi o que nos levou diretamente a este. 

No primeiro encontro com o juiz, muito acessível e sensível, ele se colocou à 

disposição da pesquisa e apresentou as ações 1a VEP desde que a assumiu em fevereiro de 

2012. Segundo seu relato, quando chegou à Vara estranhou o fato de que há alguns anos 

ninguém em medida de segurança tivesse saído do HCTP por extinção da medida ou por 

desinternação condicional.  

Tendo ouvido falar do Programa de Atenção Integral a Pacientes Judiciários (PAI-

PJ), do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reuniu uma comitiva que viajou a Belo 

Horizonte para conhecer o Programa. Conheceu também a realidade de Curitiba e 

vislumbrou a possibilidade de construir um Programa de Atenção no Pará, denominado 

AÇAÍ.  

Como coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário (GMF)111, estendeu os mutirões, que apenas ocorriam nas casas penais comuns, 

	  
111 Instituído pela resolução n. 96/2009 do CNJ, no âmbito dos Tribunais de Justiça, o GMF é resultado da 
necessidade de maior rigor no acompanhamento das prisões provisórias e na fiscalização das condições dos 
presídios, revelada pelos mutirões carcerários promovidos pelo CNJ em vários Estados. Além disso, os GMFs 
são responsáveis por planejar e coordenar os mutirões carcerários realizados pelos próprios tribunais, verificar as 
irregularidades e propor soluções, incluindo os HCTPs. 
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ao HCTP e assim iniciou um processo de desinternação de pessoas há anos esquecidas 

(Diário de campo: 22/01/2013).  

Ainda em 2012, conseguiu realizar dois mutirões. No primeiro, ocorrido em junho e 

sem a participação dos técnicos do SEFIS, a psiquiatra forense foi levada para dentro do 

HCTP para realizar os exames de cessação de periculosidade dos casos indicados pela 

equipe. Além do laudo favorável da perita, o outro critério para a seleção dos casos do 

mutirão era que o interno tivesse vínculo familiar. Saíram 4 pessoas.  

O segundo mutirão, ocorrido em dezembro do mesmo ano, contou com o suporte da 

equipe do SEFIS, foi primordial para conseguir suplantar a perspectiva periculosista da 

perita forense do Instituto Médico-Legal. Os relatórios da equipe passaram a subsidiar a 

decisão do juiz da 1a VEP, independentemente de o laudo pericial ser contrário à 

desinternação. Os critérios deste mutirão usados para a escolha dos casos foram: “maior 

tempo de internação” e “crimes com menos potencial ofensivo”, excluindo, assim, os 

critérios anteriores. Para os internos que não tinham mais vínculo familiar, a equipe 

entendia que o Estado tinha que implementar políticas específicas de assistência para deixar 

de condená-los à prisão perpétua por esta razão. Assim, conseguiram escolher os casos mais 

absurdos e ilegais, a exemplo de uma pessoa que estava há 29 anos privada de liberdade112.  

Após a escolha dos casos, a partir dos critérios mencionados, e da divisão dos 

processos entre os membros da equipe de analistas judiciários do SEFIS, que à época 

contava com 3 psicólogos e 2 assistentes sociais, foi realizada avaliação de cada caso para a 

produção do relatório a ser entregue ao juiz. Procederam a partir de três passos: (1) Leitura 

dos autos do processo; (2) Entrevista com a família do interno; (3) Entrevista com o próprio 

interno, em que avaliavam acerca da história pessoal, exame das funções mentais, situação 

de sociabilidade e relacionamento interpessoal. Foram desinternadas mais 8 pessoas. (Diário 

de campo: 25/05/2013) 

Como dissemos no capítulo 4, a cessão das tabelas com o perfil da população em 

cumprimento de medida de segurança no HCTP do Pará nos permitiu estabelecer uma 

parceria com o TJE/PA, que se desdobrou em várias ações relacionadas à construção de um 

Programa de Atenção Integral às pessoas com transtorno mental em conflito com a lei no 

Pará. De posse das tabelas, a equipe ganhou agilidade na seleção dos casos a serem analisados 

para viabilizar desinternação, restando maior tempo para o processo de análise dos processos, 
	  
112 Esta pessoa foi abrigada por um pastor que se dispôs a acolhê-lo pelo período de um ano, esperando que o 
Estado viesse a oferecer uma alternativa a ele nesse tempo. Após um ano e nenhuma resposta, o pastor quis 
devolvê-lo ao HCTP. Por motivo de doença clínica, o egresso foi internado em hospital geral, do qual fugiu em 
2014 e ninguém sabe do seu paradeiro. 
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entrevista com os familiares e com os próprios internos. A participação nas reuniões do 

mutirão carcerário e o compartilhamento do que já vinha sendo esboçado desde o HCTP e o 

CAPS ad de Santa Isabel geraram um convite para que essas ideias, em formato de plano de 

desinstitucionalização, fossem apresentadas ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização/GMF. 

O projeto foi apresentado aos representantes do Ministério Público do Estado, 

Defensoria Pública, OAB, Conselho da Comunidade e Conselho Estadual de Política 

Criminal e Penitenciária. Além da justificativa para a reorientação do HCTP pautada na Lei n. 

10.216/2001 e nas resoluções do CNPCP e CNJ, apresentamos dispositivos para a 

desinstitucionalização no âmbito da saúde (RAPS, portaria 3.088), renda (Programa de Volta 

pra Casa e Começar de novo e BPC) e moradia (STR’s e Centros de Acolhimento 

Transitório). Por fim, apontamos alguns encaminhamentos para iniciar o projeto de 

desinstitucionalização com os 12 selecionados no mutirão, dentre os quais: 

1. Pactuar/trabalhar junto a outras Secretarias e serviços dos municípios de cada interno a 

ser desinternado para a co-responsabilização na formulação e execução de projetos 

terapêuticos singulares dos futuros egressos; 

2. Trabalhar junto à SESPA e Secretaria de Saúde dos municípios parceiros para a garantia 

das mínimas condições de funcionamento dos serviços que serão parceiros; 

3. Reunir representantes das várias instâncias envolvidas com a execução da medida de 

segurança em Seminário/Encontro para promover ampla discussão e sensibilização de 

gestores e trabalhadores sobre a reorientação do HCTP e desinstitucionalização das pessoas 

em medida de segurança. 

Na mesma reunião, foi decidido usar o Seminário/Encontro como disparador principal 

das discussões necessárias entre as várias instâncias de alguma maneira envolvidas com a 

execução da medida de segurança. O juiz sugeriu realizar o III Encontro de Execução Penal 

totalmente voltado à temática, que viria a acontecer quatro meses depois. Propus que 

estruturássemos, de imediato, um Grupo de Trabalho Insterinstitucional para começar a 

pensar coletivamente a construção do evento, mas principalmente a possibilidade de 

construção de uma política ou um programa de desinstitucionalização para a população 

interna do HCTP, através de uma responsabilização conjunta diante da mesma. 

O Grupo de trabalho Insterinstitucional veio a se constituir no que chamamos, a 

princípio, de Comissão Estadual Intersetorial de Acompanhamento às Pessoas em Medida de 

Segurança, formada, ao longo dos três meses que antecederam o evento, em reuniões mensais 

com a participação de representantes das mais diversas organizações governamentais e não 

governamentais, entre secretarias estaduais e municipais, órgãos da justiça, universidades, 
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movimentos sociais, conselhos de direito e conselhos profissionais. A proposta era de que a 

Comissão viesse a funcionar como um embrião de um futuro Programa de Atenção Integral 

ao paciente judiciário no Estado do Pará e pudesse ser oficializada no III Encontro de 

Execução Penal. 

Na 1a reunião, participaram aproximadamente 40 pessoas, entre gestores e atores da 

justiça, que, após conhecerem a proposta, deveriam indicar representantes mais afinados com 

a mesma para que, então, estes viessem a comparecer num segundo momento. Além da 

construção da Comissão, a pauta incluía apresentar a proposta para III Encontro de Execução 

Penal e, principalmente, apresentar a situação do HCTP de Santa Izabel e a necessidade 

urgente em construir um plano mínimo de intervenção no mesmo. Na segunda reunião 

ampliada, apresentamos a Lei da Reforma Psiquiátrica e as Resoluções do CNJ e CNPCP 

como forma de balizar as discussões em torno do que estávamos propondo. Por fim, no último 

encontro, compareceram pessoas dos diversos órgãos, já referidos, que estavam de fato 

alinhados àquilo que vislumbrávamos construir. Portanto, foi a primeira reunião, com 

membros da Comissão (Ver membro no ANEXO 4), oficializada no III Encontro, quando 

então foi possível começar a esboçar um plano de desinstitucionalização, a partir de uma série 

de sugestões e encaminhamentos necessários à efetivação do trabalho da Comissão, que se 

iniciaria após o evento.  

Em virtude do não comparecimento de representantes da Secretaria Estadual de Saúde, 

foi proposto como encaminhamento da última reunião que o juiz chamasse, em seu gabinete, 

o Secretário Estadual de Saúde, juntamente com a Secretária Municipal de Saúde, além de 

coordenadores e diretores de ambas, o que ocorreu nas vésperas do III Encontro113. Essa 

reunião foi importante para garantir a presença maciça dos representantes da Saúde e do 

próprio Secretário Estadual em uma oficina que promovemos junto os gestores, dois meses 

após o evento, com o objetivo de alinhá-los à discussão que vínhamos fazendo e, a partir da 

compreensão e sensibilização dos mesmos, viessem a construir um protocolo de intenções 

seguido de um Termo de Cooperação Técnica para dar subsídio necessário à instituição do 

Programa de Atenção Integral às Pessoas com Transtorno Mental em Conflito com a Lei do 

Estado do Pará, denominado no III Encontro de PRAÇAÍ, pelo juiz.  

A oficina, com a participação da consultora do Ministério da Saúde, Tânia Kolker, 

possibilitou ainda que o secretário indicasse os membros da SESPA para compor a Comissão 

	  
113 Segue a matéria, publicada no portal de notícias do TJE/PA, no dia 09/10/2013, que anuncia o III Encontro e 
relata a reunião com os representantes da Saúde do Estado e do município: 
http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/319-Encontro-reve-modelos-de-custodia.xhtml 
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Estadual que, até então, não contava com ninguém do órgão e, por fim, deixou firmado que 

um Termo de Cooperação Técnica seria elaborado e assinado pelos seguintes órgãos 

convenentes: Tribunal de Justiça do Estado (TJE/PA), Ministério Público Estadual (MPE), 

Defensoria Pública, Secretaria Estadual de Saúde (SESPA), Secretaria Estadual de 

Assistência Social (SEAS) e Superintendência do Sistema Penitenciário (SUSIPE).  

Ao final do ano de 2013, uma novidade nos surpreendeu e alegrou: após anos de 

embates, a portaria que institui, no âmbito do SUS, os Serviços de Avaliação e 

Acompanhamento das Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em 

Conflito com a Lei, havia sido aprovada no dia 12 de dezembro de 2013 pela Comissão 

Intergestora Tripartite/CIT, no âmbito da Área Técnica de Saúde no Sistema Prisional e, 

encaminhada, ao setor jurídico do Ministério da Saúde, aguardava para, em breve, ser 

oficialmente lançada. Em 14 de janeiro de 2014, o Diário Oficial publica as portarias n. 94, 

que institui tais Serviços por meio da ação das Equipes de Avaliação e Acompanhamento das 

Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a 

Lei/EAP, e n. 95, que dispõe sobre o financiamento dos mesmos, ambos apresentados no 

capítulo 3. Os Serviços, diretamente vinculados à Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), deveriam ter 

função descrita por um Grupo Condutor Estadual o qual estava designado a “elaborar uma 

estratégia estadual para atenção à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, e 

contribuir para a sua implementação” (Parágrafo único do Art. 3º), e podia contar: 
com a participação de representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público 
Estadual, da Defensoria Pública Estadual, da Secretaria Estadual de Assistência 
Social ou congênere, de instâncias de controle social, em âmbito estadual, sendo 
preferencialmente dos Conselhos de Saúde, de Assistência Social, de Políticas Sobre 
Drogas ou congênere e de Direitos Humanos ou congênere (BRASIL, 2014a). 

 

Em reunião posterior com a Comissão, entendemos que parte desse grupo, oficializado 

no III Encontro, com representantes de 18 órgãos governamentais e não governamentais, 

poderia ser designada como comissão específica de trabalho pelo Grupo Condutor Estadual, o 

que propusemos aos representantes da SESPA e da SUSIPE que estavam a frente da 

elaboração do Plano Estadual de Atenção Integral Saúde às Pessoas Privadas de Liberdade no 

Sistema Prisional. Quanto à EAP, discutimos que sua estruturação não excluiria o trabalho 

dos analistas judiciários do SEFIS/TJE/PA, os quais estavam a frente desse processo há pelo 

menos dois anos, atuando basicamente sozinhos como forte dispositivo da Reforma 

Psiquiátrica no Pará, neste âmbito. Ao contrário, viria somar forças a um trabalho que 

precisava de muitos para se efetivar, considerando também que a existência de ambos poderia 
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vir a fazer pressão sobre a necessidade urgente de se implantar os serviços da Rede de 

Atenção Psicossocial, conforme portaria n. 3.088/2011, principalmente, dos seus 

componentes de desinstitucionalização, a exemplo dos Serviços Residenciais Terapêuticos, 

para atender aos egressos com longa internação, sem possibilidade de retorno à casa da 

família ou outras possibilidades de moradia. 

De posse da minuta do Termo de Cooperação Técnica esboçada, já em consonância 

com o que está previsto na portaria n. 94/2014, reunimos com os representantes da SESPA, 

SESMA, SUSIPE, MP, Defensoria e MLA-PA para apresentá-la e debatermos suas 

proposições. A partir do Termo, pretendia-se instituir o Programa de Atenção Integral à 

Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei do Estado do Pará, o PRAÇAÍ, através 

da cooperação mútua entre os seguintes órgãos convenentes: Secretaria de Estado de Saúde 

Pública/SESPA, Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social/SEAS, 

Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará/SUSIPE, Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará/TJE/PA, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Pará, 

Ministério Público do Estado do Pará/MPE e a Defensoria Pública do Estado do Pará.  

Na cláusula segunda da minuta, onde constam suas diretrizes, definimos que o 

Programa “visa integrar os procedimentos dos juízos de conhecimento e execução penal às 

ações de assistência biopsicossocial em conformidade à Lei 10.216/2001, priorizando o 

atendimento em meio aberto, nos serviços territoriais de base comunitária da rede pública de 

saúde”. Como diretriz do Programa, propusemos que o mesmo deveria ser concebido como: 
um sistema integrado de ações interinstitucionais, composto pela Equipe de 
Avaliação e Acompanhamento das Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com 
Transtorno Mental em Conflito com a Lei - EAP, subordinada à Secretaria de Estado 
de Saúde – SESPA, nos termos da portaria MS n° 94/2014; por um Núcleo de 
Analistas Judiciários do Serviço Interdisciplinar de Apoio à Execução Penal do 
Tribunal de Justiça do Estado – NAJ, e por uma Comissão Estadual de 
Acompanhamento das Medidas de Segurança, buscando envolvimento dos 
municípios e a participação da família e da sociedade (Ver ANEXO 4). 
 

Na reunião, não houve nenhuma objeção ao que foi proposto no Termo de 

Cooperação. Apenas foi sugerido que a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 

também fosse chamada a assiná-lo, o que necessariamente foi encaminhado, dada a 

importância de pactuar com o setor nesse processo desde seus gestores114.  

Por fim, o juiz convocou uma comitiva para realizar viagem a Goiânia, visando a 

conhecer o funcionamento do Programa de Atenção Integral ao Louco infrator (PAILI) e dos 

	  
114 A Assistência Social já estava participando deste processo, por meio da Diretoria de Assistência Social 
(DAS), desde a constituição da Comissão Estadual. No entanto, não a havíamos inserido como órgão convenente 
no Termo de Cooperação. 
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serviços de saúde mental do município. Além de mim, viajaram a coordenadora de Atenção 

em Saúde da SESPA, a Diretora do Departamento de Saúde Prisional da SUSIPE, a psicóloga 

do HCTP/SUSIPE, e a Defensora Pública, responsável pelos processos de medida de 

segurança.  

Após a viagem115 da comitiva, apesar dos parcos contatos, o SEFIS ainda me 

encaminhou a última versão do Termo de Cooperação Técnica (ANEXO 6), solicitando 

revisão. Logo depois, houve uma reunião para apresentar a última versão aos gestores, da qual 

apenas participaram os atores da justiça. Um mês depois, a SESPA solicitou ao TJE/PA que 

aguardasse a adesão do Estado à PNAISP e à EAP, para só depois poderem retomar a 

discussão e a consequente assinatura do Termo de Cooperação Técnica. O recuo da 

Secretaria, em acordo com a SUSIPE, também se deu na rejeição da Comissão, oficializada 

no III Encontro, para atuar como comissão específica designada pelo Grupo Condutor, 

previsto na portaria da PNAISP, na elaboração da estratégia estadual para atenção à pessoa 

com transtorno mental em conflito com a lei. A nova Comissão não mais teria qualquer 

relação com aquela que vinha se reunindo e pensando conjuntamente alternativas ao modelo 

vigente da execução da medida de segurança. 

A Secretaria Estadual de Saúde retomou o assunto apenas meses depois, quando sentiu 

os efeitos da chegada do Conselho Nacional de Justiça a Belém, para coordenar um mutirão 

carcerário, nas duas varas de execução penal, e fiscalizar as casas penais do Estado. A 

manutenção ilegal de seis pessoas no HCTP, com desinternação condicional determinada em 

juízo, devido à ausência de dispositivos de desinstitucionalização, forçou a tomada de decisão 

imediata entre SUSIPE e SESPA para tais casos: quatro deles encaminhados às pressas a dois 

CAPS 24h de Belém. 

Uma crise instaurou-se entre os trabalhadores de ambos os CAPS, o que convocou a 

Coordenação Estadual de Saúde Mental, finalmente, a assumir a situação para a qual estava 

sendo chamada há mais de um ano. Antecipou a reunião do Comitê Estadual de Saúde 

Mental, Álcool e Outras Drogas, em dois meses, para resolver juntamente com seus 

representantes o que fazer para evitar que os egressos do HCTP, supostamente sem referência 

familiar, fossem parar nos CAPS III do Estado. Os encaminhamentos da reunião foram em 

direção à necessidade de conseguir um espaço de moradia temporária aos egressos que 

estavam morando nos CAPS. Três comissões foram designadas para continuar as discussões 

acerca dos egressos: (1) Comissão geral de acompanhamento da situação, independente do 

	  
115 Após a viagem a Goiânia, meu retorno a São Paulo, em virtude do doutorado, não me permitiu acompanhar 
de perto, por um semestre, os desdobramentos das ações iniciadas. 
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Comitê Estadual (designada pelo Grupo Condutor da PNAISP); (2) Comissão para realizar 

visita aos espaços possíveis para o encaminhamento dos egressos sem referência familiar; (3) 

Comissão de rearticulação com a justiça. 

Na reunião da Comissão Geral, outros encaminhamentos foram pensados para além do 

local de moradia ou abrigamento temporário dos egressos. Humanização do HCTP e a 

capacitação dos seus técnicos, acionamento da prefeitura de Belém para a implantação de 

Residências Terapêuticas para essa demanda, reunião com o superintendente da SUSIPE para 

pensar espaço fora das alas carcerárias com o fim de iniciar processo de desinternação 

progressiva dos internos, e contratação do restante da EAP116 para que pudesse começar a 

funcionar, foram alguns dos encaminhamentos mais relevantes. 

Em reunião de rearticulação da SESPA com a justiça, o TJE/PA sugeriu reativar a 

Casa do Albergado, da SUSIPE, para servir ao propósito de estruturar uma espécie de 

“República Terapêutica Temporária (RTT)”, que funcionaria como uma Unidade de 

Acolhimento (portaria n. 121/2012), O espaço abrigaria egressos do HCTP pelo período 

máximo de 6 meses, vinculados a um CAPS e à EAP para a elaboração e execução de um 

projeto terapêutico singular capaz de lhes restituir seus direitos. Porém, uma semana após essa 

reunião, soubemos, através de técnicos do CIASPA, que a secretária adjunta da SESPA 

decidira reformar um dos galpões do manicômio convencional para, muito em breve, poder 

receber os egressos do HCTP, passando por cima do que havia sido conversado coletivamente 

nas reuniões anteriores junto à coordenação de saúde mental, da mesma Secretaria.  

Assistimos claramente a um processo de desospitalização, seguido de 

transistitucionalização, que resultam fundamentalmente em abandono, cronificação e 

necessidade de manter o manicômio como espaço duro onde se possa despejar os resíduos 

institucionais. Tais resíduos são produzidos no circuito de inoperância dos serviços, muitas 

vezes, devido à sua demasiada especialização ou dificuldade em assumir os casos 

considerados difíceis; e isto, obviamente, soma-se à ausência de dispositivos específicos de 

desinstitucionalização para compor a Rede de Atenção Psicossocial/RAPS. Embora o CAPS 

não seja equipamento descrito para funcionar como componente residencial da RAPS e o 

Serviço Residencial Terapêutico/SRT seja o componente de desinstitucionalização previsto 

para pessoas com longo período de internação em manicômios, a inexistência deste último, 

somada às razões reais de encaminhamento dos egressos ao CAPS – inclusive, para habitá-lo, 
	  
116 A partir do trabalho de busca de profissionais da rede para compor a EAP, que realizei como parte das 
atividades do Observatório Nacional de Saúde Mental e Justiça Criminal, dois profissionais, dos seis que se 
interessaram, haviam sido deslocados das suas funções originais para realizar o trabalho de articulação previsto 
na portaria n. 94. 
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sem prazo de saída – fizeram Hermínio (Ver p. 251), retomando o caso, e os demais egressos 

serem postos ali, onde algumas das suas necessidades poderiam ser atendidas com vistas a sua 

desinstitucionalização. 

Apesar das pontuais e frustradas tentativas da coordenação estadual de saúde mental em 

buscar respostas coletivas aos casos, segundo Rotelli, De Leonardis e Mauri (1990), a oferta 

de serviços a necessidades, desenhada segundo a especialidade do mesmo, é o que gera 

dificuldade de se articular em rede para responder conjuntamente ao que fazer junto àquela 

pessoa em sua singularidade, com suas necessidades e sofrimentos. Muitas vezes, 

trabalhadores e gestores simplificam a questão ainda ancorados na existência da estrutura 

manicomial, sobre a qual, sabemos, não responderá nunca à produção de vida e saúde senão à 

produção de morte e doença. É claro que é preciso somar às análises dos autores o estigma 

que Hermínio carrega marcado em seu corpo, após 22 anos de institucionalização no 

manicômio judiciário, e o medo que o fantasma da periculosidade provoca nos trabalhadores. 

Deste modo, em vez de: “o que fazer junto aos demais serviços para responder às suas 

necessidades e produzir outros sentidos para o sofrimento e para a vida?”. A pergunta é 

simples e problemática: “onde colocamos a pessoa para quem supostamente não temos 

resposta e que escancara o próprio funcionamento perverso daquilo de que fazemos parte?”. 

Assim, restará aos resíduos dessa lógica de funcionamento dos serviços, uma estrutura asilar 

que, de tempos em tempos, deverá afastar o problema e, com seus efeitos de 

institucionalização, nesse caso, tratará de assegurar novamente mais a estática das instituições 

de segregação do que a – tão problemática quanto – “dinâmica da circulação entre serviços 

especializados e prestações pontuais e fragmentadas” (Ibidem, p. 23). 

O caso de Hermínio também responde às nossas perguntas iniciais acerca da políticas 

públicas voltadas aos egressos do HCTP. O que o Estado tem a oferecer aos egressos? No 

caso de Hermínio e dos demais, violência na medida em que os atiraram num serviço 

substitutivo sem buscar lhe restituir o direito de retorno à família ou outras alternativas de 

moradia. No filme “Crônicas (des)medidas”, ele relata que no CAPS não podia fumar nem 

sair; não sabia por que o tinham tirado da “prisão” e de perto dos seus parceiros, os únicos 

com os quais estabeleceu vínculo durante 22 anos de privação de liberdade. Mas também 

violência com as equipes dos CAPS que receberam os egressos para morar nas dependências 

do serviço, sem nem mesmo terem sido comunicadas da decisão com antecedência. E, por 

fim, na ausência dos componentes de desinstitucionalização previstos na portaria n. 

3.088/2011, o Estado decide manter os egressos alijados de si próprios, realizando a  

transinstitucionalização. Isto é o que o Estado do Pará tem a oferecer à alguém que tutelou por 
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anos a fio. Definitivamente, a desinternação, realizada na calada da noite, não foi na 

perspectiva de desinstitucionalizar e restituir a vida aniquilada de tudo o que nos torna 

humanos, desde a convivência familiar e comunitária, ao acesso aos direitos de moradia e 

renda, bem como acompanhamento do seu processo reabilitativo. 

Sem a responsabilização sanitária, sobre a qual falamos no capítulo 3, em que a gestão 

deveria fortalecer os serviços para que possam acolher, pensar e propor ações em relação às 

demandas do território, em que também os trabalhadores tivessem  autonomia e participação 

no próprio processo de trabalho para que pudessem repensar continuamente suas estratégias 

de cuidado e vínculo com os usuários; e estes, por sua vez, também poderiam assumir-se 

responsáveis pelo próprio processo reabilitativo, na construção enredada da sua autonomia, 

sem o princípio presa in carico, o processo de desinstitucionalização não tem chances de 

acontecer para aquele que sai de um manicômio convencional. Ainda menos com aquele que 

passa pelo sistema prisional e carrega o estigma do cárcere consigo, reforçando o fantasma do 

“louco perigoso”. Apesar das promessas aventadas nas reuniões com o Comitê Estadual de 

Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, a gestão não conseguiu seguir adiante com tudo que 

estava sendo negociado no coletivo, enfraquecendo o serviço para assumir a nova demanda. 

Embora muitos trabalhadores, mesmo com resistências, tenham começado a 

desinstitucionalizar as próprias práticas para incluir a diferença em seu cotidiano de trabalho, 

com Hermínio ainda predominavam as práticas tutelares, e ele continuava sentindo-se preso, 

embora num serviço substitutivo e territorial.  

Já discutimos, no capítulo anterior, a importância de desconstruir o modo (e o medo) 

como pensamos a loucura, culturalmente articulada ao perigo, para o alcance da Reforma 

Psiquiátrica ao louco que entra em conflito com a lei. O mesmo vale como o efeito desse 

deslocamento sócio-cultural em direção às possíveis reconfigurações na dimensão técnico-

assistencial para o cuidado dessa população nos serviços da rede de saúde mental. No entanto, 

não basta discutir a responsabilização no âmbito da saúde. Paralelo a esse processo e tão 

importante quanto, é basilar pensar a responsabilização jurídica do louco que entra em 

conflito com a lei, adentrando as dimensões epistemológica e política-jurídica da Reforma 

Psiquiátrica, para a mudança do seu estatuto jurídico e, consequentemente, garantia de que 

seja considerado em sua condição de pessoa, diante do ordenamento jurídico alinhado ao 

Estado Democrático de direito. A seguir, ousamos tomar a discussão da responsabilização 

jurídica do louco “infrator” e seus efeitos clínico-políticos como pista, que poderá ser melhor 

aprofundada, em especial, por estudiosos do direito, na tentativa de abrir outros caminhos 

para a saída do limbo em que se encontra essa população. 
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6.3 RESPONSABILIZAÇÃO DO LOUCO EM CONFLITO COM A LEI: pistas para outras 

experiências ético-políticas 

Em virtude da culminância das ações desenvolvidas em parceria com o TJE/PA – em 

termos da interrompida construção de um Programa de Atenção Integral à Pessoa com 

Transtorno Mental em Conflito com a Lei no Pará, o PRAÇAÍ –, vimos também a 

necessidade de problematizar o estatuto jurídico do louco em conflito com a lei e o correlato 

modelo de responsabilização jurídica. Como discutimos nos capítulos 2 e 3, o louco infrator 

entendido como incapaz de entender e querer é irresponsabilizado por seus atos e, assim, no 

campo político, fica apartado do sistema de garantia de direitos, o que não o permite produzir-

se como cidadão; e, no campo clínico, permanecendo à parte dos processos normativos que 

regem a sociedade, não é convocado a reconhecer-se como parte da mesma e a constituir-se 

numa relação ética consigo e com o outro.   

Os princípios da Reforma Psiquiátrica questionam o modelo jurídico de 

irresponsabilização, uma vez que transformam o estatuto jurídico do louco quando passa a 

considerá-lo sujeito de direitos, convocando-o a enredar-se socialmente e apostando nas suas 

capacidades diante da vida para o exercício da sua cidadania. Sendo entendido como 

existência cujo sofrimento se expressa na relação com o corpo social, mas não se reduz a isto, 

é chamado a construir sua autonomia para intervir nos rumos do seu processo terapêutico, 

deixando de ser considerado como objeto de intervenções que o reafirmavam como um não-

sujeito e lhe marginalizavam a existência, retirando-lhe o direito de falar por si e responder 

por seus atos. Como sujeito de direitos, foi convocado à polís como ser capaz de direitos e 

deveres, logo, capaz de adentrar a sociedade contratual e exercer sua cidadania a partir da 

responsabilidade que assume diante da vida, seu processo reabilitativo e sua relação com a 

coletividade no plano comum. 

Destarte, a construção da autonomia e da contratualidade, como preconizam os 

princípios do SUS, sem perder de vista o enlaçamento comunitário e a consequente cidadania, 

exigem uma série de reformulações no campo jurídico, sobre as quais nos interessa discutir a 

necessária desarticulação entre loucura e periculosidade, que, em miúdos, significa a ruptura 

da noção de total incapacidade do louco - discussão que deverá incidir sobre a categoria 

jurídica da inimputabilidade em direção à sua abolição, para a reformulação do modelo de 

responsabilização vigente. 

Recordando a noção de inimputabilidade, conforme o conceito já explanado no 

capítulo 2, artigo o sujeito não pode ser culpado e é, logo, absolvido da pena por 

supostamente não ter condição de responder por seus atos. Essa compreensão impõe ao louco 
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uma condição de “menoridade”, isto é, alguém cuja condição psíquica e/ou de 

desenvolvimento cognitivo sabe menos, pode menos, é menos e que, por isso, deve ser 

tutelado/custodiado por quem saiba mais, possa mais e seja mais que ela. 

Foucault (2005b) define “o estado de menoridade” aproximando-se de Kant, quando 

este o opõe à Aufklarung, sendo caracterizado pela incapacidade de o homem servir-se do 

próprio entendimento sem a direção de um outro “em função das correlações entre um 

excesso de autoridade (que mantém o homem em sua menoridade) e uma falta de decisão ou 

coragem do próprio homem (em usar seu próprio entendimento)” (FONSECA, 2002, p. 266). 

No caso dos loucos que entram em conflito com a lei, o “estado de menoridade” a que são 

submetidos inviabiliza a atitude crítica de resistir ao modo como são governados, 

impossibilitando o uso da linguagem para a construção de um plano comum. O excesso de 

autoridade e força, que o submetem, há séculos, com fins de neutralização e aniquilamento 

subjetivo, tem como pano de fundo o ideal do homem moderno posto em cheque devido aos 

fluxos desejantes que muitas vezes o dito louco segue, sem o peso da normalização. Já a “falta 

de coragem” ou dificuldade de fazer uso do próprio entendimento, a que se refere Fonseca, 

seguindo os rastros de Foucault, muitas vezes, diz respeito aos processos de 

institucionalização custodiais e, posteriormente, tutelares que enlaçam de modo incisivo 

quando o posicionam como alguém incapaz. Incapaz de entender e querer, incapaz de 

responder por si, de saber de si, de controlar-se e guiar-se pelas normas, logo, incapaz de ser 

normalizado e assujeitado, por isso, perigoso. Nesse sentido, a inimputabilidade seria o 

excesso de autoridade que lhe anula a possibilidade de responder por si e lhe define o destino 

de segregação, em nome da defesa social, colocando-lhe em posição de um ser menor, um 

sub-humano ou inimigo que, logo, pode ser submetido a condições sub-humanas e receber 

sanções que não o considerem em sua condição de pessoa, como a medida de segurança em 

manicômio judiciário. Nesse caso, a categoria jurídica da inimputabilidade limita-o à 

submissão irrestrita à punição legitimada do Estado sem direito de resposta. Sem ser sujeito 

de direito, não há a possibilidade de limitar o direito penal na sanção que lhe vingará a 

existência desarrazoada. 

Se no campo jurídico-político, a periculosidade e a correlata noção da in/capacidade 

de entender e querer anulam o sujeito jurídico, mantendo-o, ao mesmo tempo, em “estado de 

menoridade” e em “estado de exceção”, no campo clínico-político, se lhes são impostas as 

mesmas categorias para fins de compreensão da sua existência – ser perigoso, incapaz e 

“menor” – as práticas clínicas não lhe convocam à sua reprodução social na cidade, não lhes 

permitem assentimento subjetivo sobre suas próprias atitudes nem inscrição nas normas de 
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convivência ou construção de modos éticos para fazer-se parte da pólis. Na medida em que 

não conseguem submetê-lo a uma relação pastoral, em direção a sua salvação – já que 

considerado incapaz de verdade e obediência, portanto identidade e coerência – buscariam 

anulá-lo subjetivamente em relações disciplinares e tutelares, relações de ameaça e de 

dependência, jamais relações de invenção de vida em liberdade. 

Quando considerada, antes, como pessoa capaz de reproduzir-se socialmente, com 

acesso aos direitos que lhe cabem, potencializada em suas capacidades, valorizada em seu 

saber sobre si e com poder de contratualidade, a loucura convoca relações de poder menos 

verticalizadas em que os saberes, já não exclusivos do médico, abrem espaço para uma 

confluência de outros saberes, já não apenas técnicos, e o mandato social de controle social da 

imprevisibilidade “perigosa” do louco começa a se diluir. Além da Lei n. 180 ter abolido a 

noção de periculosidade, os psiquiatras italianos assumiram-se totalmente incapazes de julgar 

alguém como totalmente incapaz de entender e querer, afirmando que nem nos casos mais 

graves de psicose podem julgar alguém como completamente incapaz (ROTTELI, 1994; 

VENTURINI, 2012/2013).  

Importante repetir o que Basaglia afirmava em termos da periculosidade. Para ele, esta 

“reside na ausência de respostas às necessidades das pessoas”; e o que Rotteli (1990) ainda 

afirma: é preciso prevenir-se da prevenção, já que o risco e o paradigma da segurança, que 

acabam por antecipar os acontecimentos virtualmente perigosos, criam estados de exceção 

que propiciam a seleção dos historicamente marginalizados e legitimam a existência dos 

sistemas de punição, neutralização e aniquilamento, fora da ordem jurídica do Estado de 

Direito. Como discutimos no capítulo 3, a periculosidade está relacionada às instituições 

criadas para dar conta do que é julgado como problemático para a sociedade de controle, na 

medida em que elas próprias criam o perigo quando julgam alguém como perigoso e lhe 

oferecem condições violentas de vida, segregados socialmente e destituídos dos seus direitos. 

Assim, além da periculosidade estar nas instituições que não respondem às necessidades das 

pessoas, está também naquelas que lhes respondem com violência e segregação, o que permite 

concluir que o sujeito jamais pode ser considerado perigoso e, sim, a condição de vida em que 

se encontra em termos de desamparo, violência, exclusão e marginalização. 

Como também dissemos no capítulo 3, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência/CDPD versa sobre uma série de direitos que se somam àqueles previstos na 

lei da Reforma Psiquiátrica, com o propósito de garantir proteção e promoção equitativa dos 

direitos humanos e liberdades fundamentais das “pessoas com desabilidade”. Dado o conceito 

de “desabilidade” que desatrela a ideia de deficiência da incapacidade, entendemos que, se os 
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Estados signatários respondem positivamente ao propósito da Convenção, necessariamente 

devem impedir situações de vulnerabilidade, risco e perigo para a vida das pessoas com 

transtorno mental que entram em conflito com a lei, abolindo, para começar, as categorias 

jurídicas da inimputabilidade e incapacidade de entender e querer, reconhecendo-lhes como 

pessoa perante a lei. 

É importante retomar a Convenção, especialmente no seu artigo 12, que versa sobre o 

reconhecimento igual perante a lei da “pessoa com desabilidade”, afirmando a sua capacidade 

jurídica em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. Em 

seu parágrafo 1, determina que as “pessoas com desabilidade” têm o “direito de ser 

reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei”. A capacidade jurídica pode ser 

entendida como a capacidade de ser titular de direitos e deveres (capacidade legal), própria do 

sujeito de direitos, bem como de exercê-los (legitimação para atuar). Segundo relatório das 

Nações Unidas, a capacidade jurídica: 
Es la clave para acceder a una participación verdadera en la sociedad. (...). En 
virtud del artículo 12 de la Convención, los déficits en la capacidad mental, ya sean 
supuestos o reales, no deben utilizarse como justificación para negar la capacidad 
jurídica (ONU, 2014). 

 

A versão comentada da Convenção, referente ao artigo 12, limita a compreensão de 

capacidade jurídica em termos de capacidade civil, o que é de extrema importância para a 

garantia dos direitos civis e proteção contra as interdições e curatelas às pessoas antes 

consideradas incapazes civilmente. Reorienta, portanto, as ações do Estado nas respostas aos 

pedidos de interdição, propondo a diminuição até sua completa extinção, impedindo a 

supressão da capacidade jurídica das “pessoas com desabilidade”. Há recomendação da ONU 

para que, na progressiva extinção das interdições, nos casos raros, adote-se interdição parcial, 

podendo as pessoas, em geral, exercer alguns atos civis, ainda que não possam contratar. O 

artigo determina, ainda, que a curatela deixe de ser destinada a "substituir a vontade" da 

pessoa interditada e passe a ser destinada a "apoiar a tomada de decisão".  

Embora o texto da Convenção não restrinja a capacidade jurídica, em nenhum 

momento, ao âmbito civil, o Comitê dos Direitos das “Pessoas com Desabilidade” das Nações 

Unidas, em relatório sobre o artigo 12 (ONU, 2014), também limita sua compreensão aos 

direitos civis. Nesse sentido, ambos os textos não entram no âmbito penal da capacidade 

jurídica e, portanto, não abordam a questão da imputabilidade, a qual, não sendo atribuída à 

pessoa com transtorno mental, em virtude apenas dos supostos efeitos desta condição sobre o 
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ato considerado delituoso, mantém-na inimputável, obstáculo ao exercício de defesa em 

relação às acusações criminais. 

O HCTP do Pará está pleno de pessoas que, caso não fossem consideradas incapazes 

legalmente, logo inimputáveis, tanto poderiam conseguir se defender frente a  sanção penal, 

como poderiam ser penalizadas com medidas ou penas alternativas em virtude do baixo teor 

ofensivo do delito cometido. O diagnóstico de retardo mental, por exemplo, não apenas 

impede a pessoa de se defender e de conseguir atenuantes à uma pena, pois – mesmo nos 

casos de delitos para os quais são previstos detenção e não reclusão – o diagnóstico por si só 

determina a modalidade de internação e não garante o tratamento ambulatorial, como prevê a 

LEP, indo na contramão do artigo 14 da Convenção, que diz que as “pessoas com 

desabilidade” não podem ser privadas ilegal ou arbitrariamente de sua liberdade. É evidente 

que há uma “discriminação por deficiência” (Art. 2), pois apenas a existência de uma 

desabilidade, compreendida na Convenção como pessoa com impedimentos ou prejuízos de 

longo prazo, de natureza intelectual/cognitiva, somadas a barreiras atitudinais, neste caso, o 

estigma da loucura atrelada à noção de periculosidade, está justificando a sua privação de 

liberdade. 

De todo modo, apostamos que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 

lei federal n. 13.146/15 (BRASIL, 2015), deve romper com o circuito de atrelamento entre 

loucura e incapacidade recolocando os deveres do Estado na ordem do dia. A lei reforça as 

recomendações oriundas da Convenção homônima e estabelece obrigações, tais como: a 

consideração das habilidades sociais como critério imperativo para definição da deficiência; a 

extinção, no Código Civil, dos perfis “enfermidade ou deficiência mental” e do quadro de 

ausência do “necessário discernimento”; exclusão das pessoas com deficiência do perfil de 

“absolutamente incapaz”. Resta construirmos a compreensão de que, assim como a 

Convenção, essa lei, por instituir direitos humanos de minoria política (e não apenas organizar 

procedimentos legais), abriga qualquer dimensão normativa que media a relação entre Estado 

e cidadãos. É nesse sentido que, tanto quanto outras áreas do direito, a esfera penal também 

deverá ser absorvida e reorientada conceitualmente, processo histórico inevitável em que se 

extinguirá o qualificativo “inimputável”. 

O que temos hoje, no Brasil, como modelos para o atendimento das pessoas em 

medida de segurança em meio aberto subverte o código penal apostando, por um lado, na 

responsabilização penal do indivíduo com transtorno mental que entra em conflito com a lei; 

e, por outro, na sua aparente irresponsabilização. O PAI-PJ, atrelado diretamente ao Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais, argumenta a favor da necessidade de garantir o direito de resposta 
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do indivíduo e sua responsabilização jurídica – inclusive em termos do cumprimento das 

sanções penais, se assim lhe couber – como parte do processo de inscrição do mesmo no 

regime de normas em que vivemos para evitar, dessa maneira, que se responda por ele através 

da tutela ou da custódia. Na mesma perspectiva lacaniana, Soares (2001), argumenta que a 

responsabilização não pode ser negada ao sujeito, pois disso depende o assentimento e 

reposicionamento subjetivo daquele que cometeu o crime para a significação mesma do 

castigo. Para a idealizadora e coordenadora do PAI-PJ, a legitimidade da lei apresenta-se 

como enlaçamento social, que não pode ser negado ao sujeitos de direito.  
O crime e a lei fundam-se engendrados no projeto de convivência social. (...). O ato-
crime, aliás, foi o ato inaugural da civilização, fundação da sua humanidade. É um 
pecado, um crime, uma aberração não ser considerado humano o suficiente para 
responder pelas consequências de sua existência e ali reconhecer a marca que 
instaura a possibilidade de que possam advir outras respostas (BARROS-BRISSET, 
2011, p. 18). 

 

O PAILI, por outro lado, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, garante o 

acesso irrestrito aos serviços de saúde, inviabilizando por completo a possibilidade de que a 

pessoa com transtorno mental em conflito com a lei venha a responder à uma sanção penal 

institucionalizante. Não cogita, como já falamos mais acima, o encaminhamento do sujeito 

para espaços de clausura, mas o mantém na esfera da justiça, na medida em que continua 

respondendo a uma medida de segurança na modalidade ambulatorial.  

O PAI-PJ parece ter criado um sistema penal alternativo para o louco que entra em 

conflito com a lei, considerando que preza pela responsabilização penal da pessoa, mas parte 

principalmente das suas necessidades e condições de ser submetida a qualquer pena ou 

medida, desde que para ela tenha função de inclusão e responsabilização pelos próprios atos. 

Ouvindo o detalhe de cada caso, decide junto ao “paciente judiciário” o modo de responder 

pelo delito cometido, considerando inclusive sua prisão ou internação em manicômio 

judiciário, embora isto ocorra na minoria dos casos. No Parecer sobre medidas de segurança 

da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – Ministério Público Federal, consta que 266 

pessoas estavam em acompanhamento pelo Programa, sendo que 210 estavam respondendo 

em liberdade, realizando tratamento em serviços territoriais; e 56 estavam privados de 

liberdade (BRASIL, 2011d).  

O PAILI, por sua vez, vedou qualquer possibilidade de institucionalização do louco 

que entra em conflito com a lei: nem prisão nem manicômio, oferecendo acompanhamento 

integral das suas necessidades, principalmente, na rede de serviços públicos da saúde. Parece 

criar, portanto, um sistema alternativo ao penal, já que exclui a privação de liberdade e outras 
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penas como medida alternativas e adota a modalidade de tratamento ambulatorial em 100% 

dos casos – embora haja caso de internação breve nos leitos de hospitais gerais ou em clínicas 

conveniadas. Não sai completamente do penal, porque a pessoa é submetida à medida de 

segurança, o que a mantém ligada ao sistema de justiça criminal, mesmo sem a penalização 

prevista. Rompe, portanto, com a lógica punitivista/vingativa do direito penal e põe em 

cheque o tratamento homônimo, considerando que este não traz benefício algum ao apenado, 

mas apenas o prejudica na construção tanto da responsabilização quanto da cidadania. 

Assim como os Programas de Atenção Integral defendem a responsabilização penal, 

embora com as distinções já explanadas, os italianos militantes da Psiquiatria Democrática, do 

mesmo modo, defendem a responsabilização penal com atenuação da pena ou medida 

alternativa à privação de liberdade, que garanta que o sujeito responda por seu crime e, ao 

mesmo tempo receba atenção em saúde no cárcere ou nos serviços da rede territorial. Mas não 

é o que poderemos vir a ter, no Brasil, se dependermos das reformas da Lei de Execução 

Penal ou do projeto do novo Código Penal brasileiro. 

O Projeto de Lei do Senado n. 513, de 2013, que altera a Lei de Execução Penal, altera 

seu art. 171 – que ordenava a expedição da guia de execução da medida de segurança, após 

sentença transitada em julgado, determinando sua expedição à autoridade de saúde 

competente, e revoga todos os demais artigos referentes à execução das medidas de segurança 

(art. 172, 173 e 174), bem como todos os artigos referentes ao Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico (art. 99, 100 e 101). Nesse sentido, o PL parece determinar, embora 

não proponha explicitamente, que 100% das medidas de segurança aplicadas sejam 

executadas na modalidade de tratamento ambulatorial, tirando a questão do âmbito da justiça 

e impondo à saúde sua administração, e exclui o Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico do rol de estabelecimentos penais. Embora proponham o fim dos HCTPs – o que, 

por agora, é extremamente legítimo, como medida que deve ser tomada o quanto antes –, o 

fato de excluir a execução da medida de segurança do âmbito da justiça parece retirar a 

possibilidade de o louco compreender-se como capaz de responsabilidade legal, dentro dos 

normativos legais existentes, e continua afirmando-o em sua menoridade, como alguém que 

deve ser tutelado por ser incapaz de assumir-se responsável por seus atos. Mas, além disso, o 

PL mantém a possibilidade de alguém cumprir, pelo menos, uma parte da medida de 

segurança em internação compulsória, impondo à saúde, na contramão de todas as batalhas da 

RPb, o tempo mínimo de um ano (parágrafo único do art. 184). Isso é proposto nos casos em 

que “sobrevier doença mental ou perturbação mental” (art. 184) que gere a conversão da pena 

em medida, “se o agente revelar incompatibilidade com a medida”. 
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Por outro lado, ainda pior que as propostas de reforma da LEP, o Projeto de Lei do 

Senado n. 236, de 2012, referente ao projeto do novo Código Penal brasileiro, por outro lado, 

substitui a internação em HCTP ou, em sua falta, em outro estabelecimento adequado (art. 96, 

inciso I), por “internação compulsória em estabelecimento adequado”. Mantém o instituto da 

inimputabilidade, o prazo mínimo de internação de 1 a 3 anos, a periculosidade e os mesmos 

instrumentos periciais para sua averiguação, o que permanece promovendo a 

irresponsabilização do sujeito no âmbito mesmo da justiça. Apenas acrescenta limite máximo 

do tempo permitido à internação, do mesmo modo como o fizeram as decisões do STJ e STF, 

embora tanto o Ministério Público como o responsável legal pela pessoa possam requerer o 

prolongamento da internação, no juízo cível. O PL n. 236 propõe manter a execução da 

medida de segurança como medida de neutralização dos corpos abjetos, apenas esquivando-se 

dos buracos ilegais mais evidentemente incoerentes com o Estado de Direito: a internação de 

pessoas com transtorno mental em estabelecimento prisional e a possibilidade de prisão 

perpétua. 

Na contramão dos projetos de lei acima, alheios às discussões de garantia de direito 

dessa população, e partindo de reflexões do campo penal, Carvalho (2012) fala de uma 

“responsabilidade sui generis” da pessoa com transtorno mental, referindo-se a uma 

capacidade diferenciada de compreensão e vontade, mas também às rupturas que propõe a 

Reforma Psiquiátrica quanto ao processo de construção de autonomia e capacidade do sujeito 

com transtorno mental diante da própria vida. A responsabilidade do sujeito enredado pelos 

serviços substitutivos territoriais é aquela que o convoca a tomar a frente do seu processo 

reabilitativo, o que engloba seus atos tanto passados como futuros, na medida em que passa a 

se pensar na relação consigo e com os outros de modo ético. No caso daqueles que entram em 

conflito com a lei, Carvalho (2012) defende a isonomia dos imputáveis e inimputáveis 

considerando que todos têm capacidade de responder por si, como forma de garantir aos 

últimos os direitos constitucionais previstos aos primeiros e como forma de determinar um 

prazo máximo da medida de segurança a despeito do exame de cessação de periculosidade.  

O autor sugere, portanto, que o sujeito não deve receber absolvição imprópria, mas 

deve ser responsabilizado penalmente com a consequente aplicação da pena, considerando o 

transtorno mental como um atenuante genérica mesma. Assim salvaguarda os direitos dos 

presos comuns às pessoas com transtorno mental em conflito com  a lei, por quando 

determina um prazo para o cumprimento da medida, bem como garante institutos criados pela 

lei n. 9.099/95 (transação penal e suspensão condicional do processo), além de direitos como 

detração da pena; progressão de regime etc. Nesse sentido, defende que é legítimo pensar “na 
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possibilidade de se excluir qualquer hipótese de aplicação de medida de segurança” (Ibidem, 

p. 289). Em vez de ser absolvido impropriamente, o sujeito seria responsabilizado penalmente 

com a consequente aplicação da pena, para a posterior verificação da possibilidade de 

substituir a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Em sua proposição, a diretriz 

que o tratamento do considerado inimputável deve ser similar ao do semi-imputável, 

preservando a ideia das capacidades de compreensão e cognição como diferenciadas como 

forma de atenuar sua pena (de dois a três terços). Assim, após realizar a dosimetria, “o 

julgador deve verificar o regime de pena cabível e a possibilidade de substituir sua forma 

carcerária por outra modalidade” (CARVALHO, 2012, p. 293). 

O autor admite que a proposição da isonomia entre imputáveis e inimputáveis é uma 

solução intermediária do modelo garantista diante das estratégicas abolicionistas que se 

poderia lançar mão a partir da Reforma Psiquiátrica, no sentido do fim das instituições totais, 

como propunha Franco Basaglia. Embora reconheçamos a importância de encontrar 

estratégias urgentes de garantia de direitos às pessoas com transtorno mental que entram em 

conflito com a lei, para evitar internação em manicômio judiciário, talvez a defesa da 

isonomia possa ter efeito similar ao alargamento das estruturas psiquiátricas, na década de 

1960, devido às medidas de desospitalização. Risco de alterar apenas as estruturas e 

capilarizá-las, pois a permanência da lógica carcerária-manicomial de funcionamento se 

encarregaria de criar novos espaços com funções análogas.  

A proposta não rompe com a categoria da inimputabilidade, iguala os culpáveis e os 

não culpáveis, mantendo sua diferenciação conceitual-epistemológica com efeitos político-

jurídicos, quase como bíos e zoè, embora com tentativa pragmática de igualá-los e superar a 

menoridade dos últimos. Talvez sirva como tática para o controle jurisdicional, como diz o 

autor, já que, em medida de segurança, as vidas tornam-se “incontáveis” e perdem-se no 

limbo dos HCTPs: “A preservação do rótulo ‘medida de segurança’ somente teria sentido para 

garantir ao condenado o direito  ao controle jurisdicional da sanção” (Ibidem, p. 295). Porém, 

a radicalização neste campo seria o processo de desinstitucionalização do sistema prisional 

com a necessária abolição das sanções penais, já que estas são completamente injustificáveis 

diante das teorias de justificação e seus efeitos genocidas resultantes do hiperpunitivismo e 

encarceramento em massa que temos assistido (Cf. CARVALHO, 2013). Ou, no mínimo, a 

abolição das figuras jurídicas da inimputabilidade, incapacidade de entender e querer, e 

periculosidade para o consequente fim das medidas de segurança de internação. Manter a 

modalidade de tratamento ambulatorial e a figura jurídica da semi-imputabilidade, sim, 
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poderia ser estratégico, para o permanente questionamento do sistema penal e seus 

sustentáculos, como um todo. 

Sem propor a abolição das penas, Carvalho (2012, p. 297) afirma que “uma segunda e 

mais radical ruptura paradigmática seria a retirada integral do usuário do sistema de saúde 

mental em conflito com a lei do sistema penal”. Com isso não sugere sua irresponsabilização 

jurídica e a consequente anulação do louco, que entra em conflito com a lei, como sujeito de 

direitos, mas chega timidamente ao final do artigo a sugerir a sua responsabilização jurídica 

no âmbito civil117 ou na esfera administrativa, a qual exige reparação dos danos materiais ou 

morais causados, sem a necessidade de imputar culpa para justificar atuação das agências 

punitivas.  

Como vimos, a culpa tem relação direta com a noção de capacidade: se é considerado 

capaz, é culpável (imputável); se julgado incapaz, não se pode culpar (inimputável). Mas já 

discutimos que ninguém pode ser considerado incapaz, tanto pelos princípios da Reforma 

Psiquiátrica e mais explicitamente por aqueles propostos pela Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, como pelos seus efeitos clínico-políticos de subjetivação. Ao 

mesmo tempo, defender que todos são capazes, significa dizer que todos são culpáveis? Não 

queremos, ao defender que todos são capazes de entender e querer – mesmo que em alguns 

casos com capacidade sui generis – afirmar uma responsabilização por meio da culpa e, 

consequentemente, reconhecer a sanção penal como modo de resolução dos conflitos e 

problemas da criminalidade. Não apostamos na pena e na culpa como forma de diminuição da 

criminalidade ou da violência. Já sabemos que a função da pena não é essa.  

A isonomia proposta por Carvalho (2012) é solução intermediária, pois o caráter 

sancionador do direito penal prevê como consequência ao ato antijurídico/delito uma pena 

como forma de retribuir ao seu autor o mal causado à sociedade, isto é, prevê a punição como 

forma imediata de responder ao autor do delito na perspectiva de garantir a defesa social: a 

proteção da sociedade daqueles que infringem os acordos de coexistência (ZAFFARONI, 

2001). Segundo Zaffaroni (2001), o direito penal garantista deve atuar como integrador, 

defendendo os direitos humanos e garantindo a intervenção mínima do direito penal, isto é, 

deve punir menos e ser menos irracional (violenta) com o fim de proporcionar segurança 

jurídica118 aos sujeitos. Porém, a responsabilização penal prevê a coerção como consequência 

	  
117 Este apontamento nos incitou a procurar saber sobre quais trilhos poderíamos andar, tomando a pista do autor, 
para uma possibilidade de responsabilização em termos pragmáticos do louco infrator, discussão que retomamos 
no tópico subsequente a este. 
118 Segurança jurídica diz respeito aos bens jurídicos (direitos) básicos que devem garantir o desenvolvimento 
das potencialidades dos seres em suas comunidades, bem como o desenvolvimento destas (ZAFFARONI, 2001). 
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do ato delitivo e o direito penal não a torna menos violenta, apenas legitima o poder punitivo 

do Estado, na maioria das vezes, direcionado àqueles que já são privados da segurança 

jurídica, o que exemplifica sua função de controle social punitivo e explica a seletividade do 

sistema.  

A responsabilização penal, portanto, depende da individualização da pena para 

justificar a coerção pelas suas supostas funções retributivas e preventivas – amparadas pelas 

teorias da justificação da pena justa e pena útil, respectivamente –, mas principalmente pelos 

sedutores e ilusórios discursos “re”, de “recuperação” e “ressocialização” do infrator para a 

sua “reintegração social” (BATISTA, 2008). A responsabilização penal é, assim, imputada 

apenas aos culpáveis sobre os quais deve recair a culpa solitária pela escolha da ação ilícita. 

Desta maneira, a individualização da pena com a consequente responsabilização penal 

do indivíduo exclui todo o contexto de produção social e histórica dos atos considerados 

ilícitos e acusa apenas o agente da ação como aquele que, dotado de livre-arbítrio, deveria ter 

escolhido agir de modo diverso. A noção de culpa, ancorada numa moral cristã, requer uma 

penitência, o que, nesses termos, só pode se dar de forma individual. A pena visa a punição 

vingativa para a expiação da culpa do sujeito faltante, o sujeito falho, que não honrou com a 

coerência racional exigido ao “homem moderno” para existir na sociedade contratual. A culpa 

parece sustentar-se neste ideal de homem, neste homem inexistente: sujeito racional, centrado, 

coerente, sempre consciente de suas escolhas, munido de uma natureza que nasceu com ele; 

logo, um sujeito moral, que ancora todo o sistema penal de responsabilização/penalização. 

Ou, ainda, de irresponsabilização do sujeito que poderia ter agido de modo diverso, mas não o 

fez porque não é capaz de conter-se, desvia-se do modo esperado; ou não entende o modo 

prescrito das normas que não ajudou a construir. Derivam daí outros entendimentos. 

Há séculos, aposta-se no castigo do desviante para a expiação da culpa. É a culpa que 

se espera seja gerada a partir da punição que deve ter função de subjetivá-lo de um outro 

modo com relação ao outro e a si. É a culpa que deve torná-lo consciente dos erros para 

endireitar-se e apenas de posse dessa nova consciência torna-se-ia responsável. Como se, 

através do castigo, fosse possível uma construção de si, uma ascese de si: jamais numa relação 

de normalização será possível a construção de um sujeito ético. Nestas tramas de governo dos 

outros, pode-se até construir um sujeito moral que, pelo sofrimento a que foi submetido, foi 

dobrado nos códigos de conduta que deve seguir obedientemente para evitar o castigo. 

Relações morais, molares e duras de construção subjetiva, em que a noção de 

responsabilidade pode ser entendida como “um modo de regulação social e uma técnica de 

sanção das infrações e de reparação de danos, estando fundada sobre uma certa consciência 
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das obrigações (EWALD apud SILVA, M. B., 2010, p. 60)”. O enlace social se faz também 

pela inserção nos normativos previstos como acordos sociais dentro do chamado “processo 

civilizatório”, mas, definitivamente, não pode ser a responsabilidade, construída com base na 

punição, o meio a partir do qual o sujeito deve se rever e se reposicionar para um engajamento 

no comum. Como, afinal, subverter a linha moral deste modo de subjetivação? 

Se considerarmos a morte do sujeito moderno (Cf. HALL, 2006) e admitirmos que 

não ser integralmente consciente dos nossos atos faz parte do modo como somos constituídos 

subjetivamente, pois não somos e nunca seremos soberanos de nós mesmos; que não 

correspondemos a uma natureza que delimita nossos destinos e ações possíveis; que nos 

subjetivamos dentro de contextos sociais e históricos atravessados por uma série de linhas 

desejantes moleculares que nos dobram de maneira descentrada, múltipla, incoerente, 

imprevisível e incessantemente diante do inusitado próprio da vida, teremos, aí, sujeitos que 

deverão criar para si modos singulares de engajar-se no comum por meio de uma 

responsabilidade ética e não uma culpabilidade moral.  

Segundo Fonseca (2002), Foucault chegou a fazer menção a uma noção que possibilita 

pensar um direito novo, um direito ético que subverte a imagem de um direito normalizado-

normalizador, cuja forma corresponde ao princípio da soberania e cujo conteúdo visa apenas a 

normalização. A noção de arbitragem, por exemplo, viria indicar para Fonseca um novo 

campo de referência para repensar as práticas e saberes referentes ao direito, pois remete a 

uma reavaliação constante da racionalidade que preside a escolha de um grupo sobre 

determinado assunto. As arbitragens seriam “o efeito de uma espécie de consenso ético, para 

que o indivíduo possa se reconhecer nas decisões tomadas e nos valores que as inspiraram” 

(FOUCAULT apud FONSECA, 2002, p. 283). O problema da norma é reposto: deixa de 

operar em termos disciplinares, que reduzem as heterogeneidades em uniformidades e 

serializam subjetividades, evitando normalização do múltiplo. Este novo jogo normativo só 

seria possível “na medida em que se pensa o eixo normativo como uma linha móvel, 

comportando um grau sensível de permeabilidade ao jogo das reivindicações sociais, à 

mudança das orientações culturais, à incidência de novas necessidades materiais” 

(FONSECA, 2002, p. 283).  

Nessa direção, ousamos dizer que pensar a Reforma Psiquiátrica ao alcance das 

pessoas com transtorno mental em conflito com a lei apresenta-se como brecha para a 

subversão e o questionamento, fissura para o estremecimento das linhas molares do sistema 

penal, pondo em cheque seus elementos fundantes. Num primeiro momento, questiona o 

estatuto da própria loucura quando define a pessoa com transtorno mental como sujeito de 
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direitos e lhe atribui capacidade e autonomia para falar de si e por si, considerando que é 

dotado de especial forma de compreensão de seus atos (culpabilidade sui generis). Quando 

proíbe qualquer sanção de natureza segregadora (carcerária), cria “um novo espaço de análise 

e valoração da responsabilidade jurídica do inimputável, alheio à lógica punitiva e 

carcerocêntrica do sistema penal” (CARVALHO, 2012, p. 297). Mas, afinal, de que 

responsabilidade estamos falando? Qual novo espaço de valoração da responsabilidade seria 

este? 

Reis (2010, p. 15) pergunta: “É possível se fazer alguma distinção entre 

responsabilidade que marca e define a pessoa como sujeito de direito e a responsabilidade 

penal? Seria possível distinguir responsabilidade ética, psicológica e social de culpabilidade 

penal?”. E é Ewald (apud BRAGA, 2010, p. 70) que nos responde: 
indivíduo responsável, no sentido filosófico, não tem nada a ver com a noção de 
falta, à qual a tradição jurídica por muito tempo a associou. Ser responsável 
descreve uma figura ética, um trabalho de si sobre si, uma ascese graças a qual um 
indivíduo se distingue dos outros pelo seu engajamento em sua palavra, que arrisca o 
futuro levando a incerteza do presente. O peso da responsabilidade está em que, 
nessa palavra, não se engaja somente a si mesmo, mas os outros, que estão também 
numa certa relação de dependência. 

 

Em vez de culpa, como falta e valor moral-cristão, instrumento de governo do outro 

que espera arrependimento à base de castigo como possibilidade de garantia de não 

reincidência, a responsabilidade pode, portanto, ser pensada em termos éticos, de construção 

de si na relação consigo e com os outros, como capacidade de conduzir-se em meio a um 

outro arranjo institucional que aposta na liberdade e no princípio da sociabilidade para a 

construção de outros modos de viver. Modos que nos reposicionem diante do mundo pautados 

numa estética da existência, a partir da qual cada pessoa pode inventar um estilo próprio de 

vida que subverta as subjetividades serializadas, de baixa antropofagia, como nos diz Rolnik 

(1998), sem perder de vista o engajamento no plano comum de existência, isto é, sua relação 

de dependência com o outro. O risco e a incerteza são parte da convivência com a diferença e 

com os conflitos daí advindos, e a resposta pelos próprios atos dar-se-ia por 

comprometimento com o outro. Partindo dessa concepção de responsabilidade, quem 

responde “não o faz pela obrigação ou medo da punição para si: responde aquele que se 

engaja, não necessariamente aquele que teve a intenção ou que tem consciência do ato” 

(SILVA, M. B., 2010, p. 102). 

Para Fuganti (2014), em vez pensar a responsabilidade como uma ferramenta de 

controle e expropriação da vida tomada em separado de sua dimensão intensiva, a 

responsabilidade deve ser um meio positivo de potencializar a vida para conquistar um modo 
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ativo de existência. Para o autor, este outro modo de tomar o conceito de responsabilidade 

exprime: 
um sentido plenamente afirmativo dos devires: somente uma grande confiança no 
acontecimento, - proveniente de uma percepção profunda que sabe encontrar a 
alegria inclusive no horizonte da dor - acontecimento constitutivo de todo ato pleno 
de existir, poderia inspirar o traçado de uma razão positiva de continuidade plena de 
linhas de diferenciação das potências intensivas do homem, e poderia sustentar 
tamanho sim a existência com tudo que ela possa trazer de problemático! 
(FUGANTI, 2014, p. 09-10). 

 

 

6.3.1 Ética da Responsabilidade: paradigma da solidariedade e justiça restaurativa 

Para não retirar o “louco infrator” do campo da justiça, evitando criar novos espaços 

de exceção, tomamos a pista dada por Carvalho (2012) para refletir acerca da possibilidade de 

considerar a responsabilização jurídica em termos da responsabilidade civil, em que o 

paradigma da solidariedade propõe uma responsabilidade sem culpa, com a qual se torna 

inviável às agências punitivas justificarem sua atuação. Poderia ser possível compartilhar 

responsabilidades pelos riscos e incertezas próprios da vida em comum. Além disso, ao invés 

de responsabilização penal, que individualiza pela culpa, amparando-se na lógica punitivista-

vingativa, a finalidade da responsabilização, no âmbito civil, estaria na reparação do dano à 

vítima do delito, quando isso fosse possível e, ao mesmo tempo, na averiguação das 

necessidades daquele que o cometeu para viabilizar bens jurídicos que por ventura lhes foram 

privados. Ademais, teria como objetivo a negociação acerca das formas de responsabilidade 

que pode assumir para si diante da necessidade de não comprometer a segurança jurídica dos 

outros, engajando-se num modo de ser em que o outro está imediatamente presente. 

No século XIX, o paradigma da responsabilidade funcionava como instrumento de 

regulação social na medida em que se amparava na culpa individualizada daquele que cometia 

um dano e, mesmo desligada do campo penal, resultava numa sanção. “O pensamento liberal 

oriundo da Revolução,  queria, a todo custo, que cada indivíduo enfrentasse livremente os 

altos e baixos de sua própria existência. Pregava a noção de previdência e condenava a 

dependência” (CONSELHO, 2006). Segundo Berti (s/d), o art. 1382 do Código Civil francês 

ignora o risco social, isenta o coletivo e o contexto social de produção do dano para 

responsabilizar individualmente o sujeito da ação, tomando a culpa como central e sanção 

como resposta. 

Foi a industrialização e o consequente aumento dos acidentes de trabalho que, no 

século XX, deram lugar ao paradigma da socialização dos riscos, que previa a 
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responsabilidade sem culpa, considerando que os riscos devem ser assumidos como parte do 

processo da vida e que mais importante que investigar a culpa do suposto autor do dano, deve-

se buscar reparar o dano daquele que o sofreu. Sem desconsiderar o contexto de emergência 

desse paradigma, que veio proteger a indústria de acusações penais ou do pagamento de altas 

indenizações isoladamente, por vezes, a dificuldade de identificar um agente responsável por 

um dano, catástrofes e tragédias de maior dimensão acabou exigindo a responsabilização sem 

culpa, mutualizada através dos seguros, em virtude de assegurar a indenização automática da 

vítima. Segundo Berti (s/d), dentro da perspectiva da solidariedade, não se isentam os 

envolvidos de se assumirem civilmente responsáveis, mas se colocam os membros de uma 

comunidade jurídica como responsáveis ao mesmo tempo por si e por outrem. A autora 

pontua que os moralistas do direito recusam essa perspectiva devido a ser ela a base do 

funcionamento moral do sistema penal punitivo. 

No século XXI, o paradigma da responsabilidade civil muda novamente para o da 

seguridade, em que prevalecem os princípios da prevenção e da precaução. O primeiro refere-

se aos potenciais perigos reais de determinados acontecimentos/atos; o segundo, aos riscos 

hipotéticos mais abstratos. Ambos os princípios inserem a responsabilidade civil voltada a um 

tempo futuro diante dos riscos ou ameaças de riscos que podem vir a se tornar danos. 

Segundo Foucault (2006), em “A evolução do indivíduo perigoso”, esse paradigma serve de 

base para reiterar a presunção da periculosidade. No entanto, Ancona-Lopez (2010) fala que o 

paradigma da prevenção e da precaução apenas pode ser pensado diante da responsabilidade 

sem dano, ou melhor, quando se refere a danos de grandes proporções, irreversíveis, danos 

relacionados aos novos riscos, provenientes, por exemplo, do mundo tecnológico e seus 

efeitos colaterais sem precedentes. 

Segundo a autora, os três paradigmas da responsabilidade civil coexistem em termos 

de responsabilidade, solidariedade e prevenção/precaução e devem garantir a segurança aos 

sujeitos, respondendo aos direitos básicos previstos em nossa Constituição Federal. Em todos 

os paradigmas da responsabilidade civil, esta somente pode ser imputada quando há 

possibilidade de reparação de danos. A partir dos princípios da seguridade, a autora elenca 

três funções da responsabilidade civil: 
1. Função Compensatória: função principal, fundamentada em seu princípio de 
reparação integral de todos os danos sofridos; 
2. Função Dissuasória: aparece através das pesadas indenizações contra o autor do 
dano (...); 
3. Função preventiva em sentido lato: engloba os princípios da precaução e da 
prevenção, pelos quais haverá antecipação dos riscos e danos. 
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A função de reparação integral é restabelecer tanto quanto possível a situação anterior 

ao dano. Segundo Berti (s/d, p. 350), este princípio: 
só pode ser bem compreendido se lhe for atribuído um sentido ético, de modo a que 
se proceda a uma distinção entre os prejuízos materiais, financeiros e econômicos 
que se conjugam com o verbo “ter”, e os prejuízos fisiológicos e morais, cujo caráter 
extrapatrimonial deve sempre salvaguardar a dignidade da pessoa humana, e se 
conjugam com o verbo “ser”. 

 

Embora a função dissuasória, com a mutualização baseada em seguros coletivos, seja 

teoricamente colocada como a que permitiu pensar a socialização dos riscos, não seria essa a 

função que possibilitaria a perspectiva da solidariedade para uma responsabilização 

compartilhada do ato considerado delituoso cometido por uma pessoa com transtorno mental. 

Torcendo essa matriz teórica para criar uma possibilidade de fazer uso dessa via, nas situações 

em que não há possibilidade de reparação integral do dano e a indenização não é possível 

devido à ausência de recurso para tal, a reparação pode se voltar aos danos futuros numa 

perspectiva da prevenção e precaução no sentido da atenção integral à saúde da pessoa, em 

cumprimento ou não de uma medida alternativa, de maneira a compartilhar a responsabilidade 

pelos riscos e incertezas que a vida nos oferece a partir das relações de cuidado e vínculo. 

Compartilhar os riscos e a responsabilidade pela vida engajada num plano comum poderia vir 

a romper, inclusive, com o tema moral que representa o delito quando se coloca de um lado o 

autor e do outro a vítima, não incentivando a construção ética de implicação com o outro pelo 

compromisso com a coletividade. Segundo O’Malley (apud VICENTIN et al, 2011/2012, p. 

124), visando à redução de danos futuros “a justiça passa a ser um lugar para assegurar que os 

danos não voltem a ocorrer ou sejam minimizados”. 

O mesmo autor compara as políticas de redução de danos com a Justiça Restaurativa, 

que pode ser também pensada como pista para a responsabilização do louco que entra em 

conflito com a lei. Ambas buscam viabilizar soluções socialmente inclusivas, “focalizam mais 

os danos do que o controle; responsabilizam pessoalmente os que criam real ou 

potencialmente os danos; estão orientadas para o futuro e para construir segurança aos 

afetados pelo delito” (O’MALLEY apud VICENTIN et al, 2011/2012, p. 123).  

A Justiça Restaurativa pretende, através de mecanismos de conciliação, a solução dos 

problemas suscitados pela prática do crime, promovendo “a responsabilidade ativa individual 

e coletiva para que os diferentes atores envolvidos num conflito assumam o papel de 

participar de sua gestão, interrompendo cadeias de reverberação da violência” (Ibidem, p. 

111). Sem a possibilidade de maiores aprofundamentos, a Justiça Restaurativa exige um 

sistema de responsabilização compartilhada em que o Estado assuma suas obrigações junto 
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àqueles a quem impõe seu braço penal, apresentando-se como uma ética da inclusão e de uma 

responsabilidade social ativa entre indivíduos e comunidades. Além de poder atuar de modo 

bastante coerente com Estado Democrático de Direito, fundamentando a constituição de 

Estado de Responsabilidade Social, não necessariamente está vinculada a uma resposta estatal 

ao delito, podendo configurar-se como uma prática social para a gestão de conflitos, sem a 

necessidade de intermediação do Estado a partir da sua judicialização. 

A responsabilização jurídica da pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, 

por uma via ou outra, seria um modo de buscar garantir que não se criem outros aparatos de 

exceção. A impossibilidade de continuar apostando na pena como caminho possível para uma 

responsabilização ética e compartilhada, levou-nos a propor como pista, a ser aprofundada em 

trabalhos posteriores, a responsabilidade jurídica em termos civis, com todas as torções 

necessárias que isso demandar para evitar a reafirmação do louco como perigoso, já que ainda 

virtualmente considerado capaz de oferecer riscos a outrem pelo simples fato de ser louco. Do 

mesmo modo, a justiça restaurativa também seria uma prática a ser estendida àqueles que 

apresentam uma capacidade sui generis na medida em que podem reparar os danos cometidos 

não mais de modo individual e, sim, chamando os atores que compõem, de alguma maneira, o 

contexto de produção do fato delituoso, para pensarem meios de restituir o prejuízo 

provocado. A responsabilização como reparação de danos futuros parece cruzar a perspectiva 

da prevenção/precaução do paradigma da responsabilidade civil contemporâneo e aquilo que 

propõe O’Malley na direção de cuidar dos riscos a que todos nós estamos submetidos pelo 

simples fato de viver, de modo que a reponsabilidade não se daria por antecipação aos riscos 

que oferece o louco, mas aos riscos que oferecem o coletivo (serviços, trabalhadores, 

comunidade, família e usuário) diante da omissão ou falta de respostas às necessidades das 

pessoas. 

Em alguma medida, isso parece ter relação com a “ecologia virtual”, que nos disse 

Guattari (2012), já que o cuidado com o que está por vir, proposto em sua “ecosofia”, deve 

reconfigurar os sistemas de valorização para um engajamento ético, estético, político, que 

resulte na criação de novas sensibilidades, novas subjetividades, novas configurações sociais, 

em que seja possível um plano comum com menos dureza, menos medo, mais abertura ao 

inusitado, com todos os riscos e incertezas que a vida comporta e outros modos de se haver 

com o trágico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao longo dos últimos 4 anos, alguns novos sentidos foram construídos àquilo que, no 

princípio, apenas me provocava um grande mal estar. Enquanto alguns contornos do 

dispositivo medida de segurança se desfizeram, pela ação das suas linhas de fuga, outros 

novos se teceram em variadas dimensões e, junto com isso, também me refizeram. Nesse 

processo, novas visibilidades, novos discursos e novas sensibilidades foram tramados 

coletivamente, num jogo de forças de desterritorialização e reterritorialização do dispositivo 

em questão, e muitos se atravessaram e foram atravessados pelos fazeres da pesquisa em seus 

fluxos descontínuos, inusitados e desconcertantes.  

Se, por um lado, não conseguiria encarar a temática sozinha e realizar a pesquisa, com 

as proporções que tomou, sem um coletivo; por outro, não seria possível adentrar o 

manicômio judiciário, mantendo-me à distância dos sentimentos que me provocava: ao 

contrário, era exatamente as afetações que sofria o que me forçava a pensar e manter-me ali. 

Afinal, como nos disse Deleuze, “só se pensa porque se é forçado” e, para tanto, é preciso 

manter-se afetado e não temer a dor, não desejar expurgá-la no mais suave contato com a 

superfície que nos recobre o corpo: lugar de vibrações que se dão no coletivo quando nele nos 

colocamos abertos aos encontros e que fora dele sucumbimos. Para isso, foi preciso estimar 

uma certa fraqueza e assumir uma postura de questionamento incessante da existência e seus 

sentidos, já que com ela permanecemos vivos, muito mais “que um obsessivo que evita acima 

de tudo que algo aconteça, que escolhe a morte em vida” (ZIZEK apud PELBART, 2006, p. 

06). Nesse sentido, apesar do sofrimento inevitável de testemunhar a submissão de pessoas ao 

cumprimento da medida de segurança no Pará, na medida do possível, mantive-me “afetável”, 

longe das fortalezas isoladas, da suposta neutralidade científica, que me impediriam os 

diversos encontros, suas vibrações, as intensidades, a vida em devir, as invenções que a 

colocam em movimento. 

Parti apenas disso, da angústia e de alguma noção do que poderia ser o universo do 

Estado de direito do seu lado avesso: o manicômio judiciário, “o pior do pior”, onde se 

encontram “os últimos dos últimos”. Lugar que, primeiro, me jogou para o interior desse 

dispositivo de exceção e, depois, me arremessou do insuportável para a construção coletiva de 

dispositivos de desinstitucionalização: contradispositivos com força disruptiva dessa máquina 

de morte. Sem dúvida, o manicômio judiciário mostra-se como parte do contexto de 

sufocamento que a humanidade se encontra contemporaneamente, sobre o qual se refere 

Perlbart (2006), o qual deveria nos impelir a mudar a direção, abrir espaço para inventar 
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outros jogos, outros modos de vida e relação. Com isso, buscamos captar o intolerável para 

desconstruir sua naturalidade e abrir passagens à vida em sua potência, “manancial de 

sentidos inesgotáveis” e não suprimíveis nem pela mais totalitária das instituições totais.  

O insuportável e intolerável manicômio judiciário e a vida nua que produz em suas 

práticas de poder-saber-subjetivação, por vezes, me convocou a ocupar posições éticas 

arriscadas, pois em alguns momentos estive corporalmente na linha de frente do front de uma 

batalha que estava (e está) apenas por se iniciar. Porém, logo que visibilizado fora do espaço 

manicomial chamou coletivos, muitos dos quais também compuseram os dispositivos 

estéticos da pesquisa – mas não apenas – para emaranhar as visibilidades, enunciações e 

relações de força que constituem a medida de segurança, buscando questionar e torcer seus 

sentidos mais naturalizados, suas formas mais duras, em direção à atualização das suas 

virtualidades.  

No percurso desta pesquisa buscamos  provocar perturbações, diferenciações nos 

enquadramentos que sustenta o dispositivo medida de segurança. Considerando de partida o 

mítico medo construído ao longo da história em torno do louco como um ser potencialmente 

capaz de cometer delitos, pensamos em estratégias para pôr em conexão vetores éticos que 

fossem capazes de produzir novas sensibilidades em relação à alteridade. Montamos situações 

que pudessem alcançar a dimensão do medo, já que esta é uma das principais barreiras que 

impede a possibilidade de convocação do louco, que entrou em conflito com a lei, para fazer 

parte da pólis e partilhar do plano comum. Desde a emergência da sociedade contratual, está 

do lado de fora dos intercâmbios que podem promover vida e saúde, amordaçado pelos 

aparatos médico-jurídicos que buscam anular-lhe a existência. 

Nesse sentido, a pesquisa pôs em ação dispositivos de desinstitucionalização que 

funcionaram conectando indivíduos, grupos, instituições, efetuando múltiplas trocas e 

recomposição das corporeidades e afetações. As oficinas, a exposição itinerante, o filme-

documentário, as performances – dispositivos montados a partir de linguagens artísticas – 

buscaram embaralhar os códigos das racionalidades que constituem a medida de segurança 

para o desmanche das significações padronizadas. 

Ao mesmo tempo, contar as incontáveis vidas nuas do manicômio judiciário do Pará, 

nos permitiu compor um dispositivo para fazer ver os invisíveis, que gerou efeito imediato 

nas práticas de desinternação do Tribunal de Justiça e poderá vir a servir como instrumento 

para a desinstitucionalização dos internos do HCTP do Pará, caso outras articulações, 

envolvendo, principalmente, a saúde configurem novas ações para posicioná-los como 
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sujeitos de direitos, logo, com a garantia de uma vida com autonomia e contratualidade social, 

segundo os princípios do SUS e as diretrizes da Reforma Psiquiátrica. 

Certamente, estivemos imersos num jogo de forças junto do qual foi possível criar 

pontos de resistência a partir dos contradispositivos citados. Seus efeitos foram descritos em 

termos das afetações provocadas nos encontros e embates dos corpos e dos consequentes 

deslocamentos com pequenas reconfigurações nos modos de pensar e de executar a medida de 

segurança no Pará. Por outro lado, no plano macropolítico, não podemos afirmar que a 

instauração do PRAÇAÍ poderia ser a materialização de um possível como realização de uma 

ideia prévia para a solução das questões altamente problemáticas que viemos apontando ao 

longo do trabalho. Aprendemos com Deleuze que o virtual não é um possível, isto é, uma 

ideia que pode ser materializada, igualando o real como cópia do possível, pois o virtual 

quando se concretiza é de absoluta diferenciação. Assim, não podendo antecipar o trajeto de 

materialização do virtual, já que este resulta de uma total incerteza, não nos resta nenhuma 

garantia, tudo pode fracassar. 

De todo modo, o PRAÇAÍ – ou qualquer outro dispositivo que interfira nas 

(des)medidas de segurança de internação – pode ser a invenção de um possível como 

atualização de uma virtualidade que exige respostas a serem instauradas permanentemente, 

mas não se sabe no que vai dar. Deleuze (1998) também propõe um movimento inverso: 

virtualizar o atual, devolvendo-o aos seus múltiplos modos virtuais para que seja possível sua 

reorganização, como propõe também a Análise Institucional a partir das forças instituintes que 

atravessam o plano das formas, reconfigurando-o; ou Simondon, com a dimensão pré-

individual de sua teoria da individuação, já que o retorno ao virtual pode viabilizar outras 

individuações, novas formas derivadas do plano movente das forças. Assim, o PRAÇAÍ, que 

não chegou a materializar-se, continua como aposta que reclama a própria existência e que 

pode a partir de um coletivo de forças, compor movimentos em direção às liberdades e 

restituição das vidas nuas produzidas no manicômio e, ao mesmo tempo, como 

potencialização de uma vida, em sua singularidade. 

 A possibilidade de construção de uma política pública para esta população nos tomou 

em duas direções: a primeira, a qual nos dedicamos prioritariamente, diz respeito aos efeitos 

correlatos das políticas na produção de sobreviventes quando atravessadas por uma 

governamentalidade neoliberal, ancorada no biopoder. Nessa direção, sabíamos de um risco: 

como usar o próprio equipamento estatal para descontruir os manicômios judiciários e pensar 

processos de desinstitucionalização da população em medida de segurança sem cair no 

engodo de produzir práticas de assujeitamento próprias do funcionamento do Estado? 
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Buscamos também subsídios para dialogar com esta indagação no decorrer da experiência do 

doutorado no exterior, quando acompanhamos as discussões e negociações que resultaram no 

fechamento dos Hospitais Psiquiátricos Judiciários italianos. Na experiência pudemos 

conhecer dois instrumentos atuais da sua Reforma Psiquiátrica – Budget di Salute e microarea 

– que apontam, respectivamente, para uma inacreditável política de singularização e maior 

compartilhamento de responsabilidade e ampliação do cuidado em rede, ambos com função 

de garantir cada vez mais a autonomia dos sujeitos e atendimento às suas necessidades, sem 

que isso necessariamente signifique abandono ou assujeitamento. Dois dispositivos de 

desinstitucionalização que podem servir de pistas para a construção de políticas no Brasil que 

não resultem em sobrevidas e/ou vidas tuteladas, já que funcionam no investimento das 

singularidades e coletividades e, assim, apostam na construção do plano comum em 

permanente devir. 

 A outra direção envolve a necessária mudança do estatuto jurídico do “louco” com 

efeitos pragmáticos no modelo de responsabilização daquele que entra em conflito com a lei. 

Esta é uma discussão que exigiria uma maior apropriação dos saberes jurídicos para pesarmos 

mais detidamente no cruzamento das duas perspectivas apontadas como caminhos possíveis, a 

saber: a responsabilidade compartilhada proposta pela justiça restaurativa, que vem sendo 

utilizada junto a adolescentes em conflito com a lei, para uma negociação das posições éticas 

diante do coletivo; e a responsabilidade no âmbito civil, que anula a culpa e coletiviza os 

riscos, desinsdividualizando os acontecimentos trágicos, pois também chama o coletivo para 

co-reponsabilizar-se pelos danos ocorridos. Como o tema extrapolou bastante os propósitos 

iniciais da pesquisa, não tivemos tempo para realizar uma análise mais cuidadosa. Mas 

ousamos apontar a responsabilização civil como modo de não irresponsabilizar o sujeito pelo 

ato antijurídico e, ao mesmo tempo, para escapar e, necessariamente, colocar em questão o 

sistema penal e suas graves disfuncionalidades. Assim, torcemos os sentidos do conceito 

jurídico para buscar fazer uso no campo da saúde, entendendo-o também como 

responsabilidade sanitária, a partir da qual todos se envolvem com o cuidado do usuário, 

incluindo ele próprio, e responsabilizam-se mútua e preventivamente para evitar os riscos que 

todos venham a sofrer diante das situações de desamparo e violência produzidos em rede e 

seus efeitos. Essas análises mereceriam ser retomadas em trabalhos posteriores para um maior 

aprofundamento e problematização.  

De todo maneira, para a mudança do estatuto jurídico do louco que entra em conflito 

com a lei argumentamos como imprescindível a abolição da figura jurídica da 

inimputabilidade, já que a incapacidade que atribui indiscriminadamente a esta população 
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torna inviável os processos clínico-políticos de inclusão do sujeito nas normativas que o 

permitiriam viver dignamente em sociedade e exercer plenamente os seus direitos. Como nos 

traz a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, qualquer pessoa deve ter 

garantida a sua capacidade legal, sem discriminação às suas condições físicas, mentais, 

intelectivas e sensoriais para que tenha possibilidade de responder por si. 

Estivemos nesta pesquisa mais próximos da dimensão sócio-cultural e técnico-

assistencial da desinstitucionalização. Mas não era possível deixar de trabalhar as demais 

dimensões que conjugam tal processo, principalmente, a dimensão jurídico-política devido à 

necessidade de repensar o estatuto jurídico dessa população. Além do mais, a luta pela 

garantia dos direitos das pessoas com transtorno mental que entram em conflito com a lei 

permanece praticamente fora das pautas da luta antimanicomial e das políticas de 

desinstitucionalização da saúde mental. Em suma, na convergência das forças de resistência já 

presentes, mas dispersas no entorno da problematização do dispositivo medida de segurança, 

a pesquisa pôde participar de acontecimentos inéditos com potência de provocar 

reconfigurações significativas, naquele tempo presente. 
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ANEXO 1 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Nome da Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP 

Título da pesquisa: O processo de institucionalização/desinstitucionalização do “louco 
infrator” e sua problematização na rede de saúde mental do Estado do Pará 

 
Pesquisadora: Alyne Alvarez Silva 
Orientadora: Maria Cristina Gonçalves Vicentin 

Ao assinar este documento estou consentindo participar do estudo realizado pela pesquisadora 
Alyne Alvarez Silva e orientado pelo Profª. Dra. Maria Cristina G. Vicentin, sobre os temas 
de pesquisa: reforma psiquiátrica, medida de segurança, pessoas com transtorno mental em 
conflito com a lei, institucionalização/desinstitucionalização. O objetivo desse estudo é 
problematizar os processos de institucionalização e desinstitucionalização dos chamados 
“loucos infratores” no Estado do Pará. Para tanto, a pesquisa visa traçar o perfil da população 
que cumpre medida de segurança no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Santa 
Isabel do Pará; descrever as práticas direcionadas aos internos deste HCTP; investigar as 
desinternações já ocorridas no HCTP de Santa Isabel e verificar se há casos passíveis de 
desinternação; e provocar discussões sobre a desinstitucionalização do “louco infrator” entre 
os trabalhadores dos serviços de saúde mental. Como procedimentos metodológicos, serão 
analisados os prontuários dos internos e o livro de entrada do referido HCTP; oficinas de arte 
com seus internos; entrevistas com profissionais vinculados à Superintendência do Sistema 
Penitenciário do Estado (SUSIPE) e discussões com grupo de profissionais dos serviços de 
saúde mental da cidade de Belém (Pa). 

Declaro ter recebido uma explicação clara e completa sobre as tarefas de que participarei e me 
submeto as mesmas de livre e espontânea vontade, reconhecendo que: 
1º Foram explicados a justificativa e os objetivos da presente pesquisa e que esta consistirá na 
elaboração de Tese de Doutorado.  
2º Foram explicados os procedimentos que serão utilizados e posso pedir novas explicações a 
qualquer momento.  
3º Poderei interromper a realização das tarefas quando desejar, bem como desistir de participar da 
pesquisa sem qualquer penalização. 
4º Estou ciente de que as entrevistas individuais e discussões em grupo poderão provocar 
desconforto na medida em que trata de tema delicado no que tange à violação de direitos 
humanos da população em cumprimento de medida de segurança.  
5º Os benefícios da pesquisa incluem a busca da garantia de direitos desta população, bem 
como reflexões críticas acerca da prática profissional em saúde mental.  
6º No caso de eu me sentir violado em meus direitos no decorrer das atividades da pesquisa, 
poderei recorrer ao Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo.  
7º Participarei desta pesquisa sem qualquer ônus financeiro para mim, sendo minha 
participação voluntária.  
9º Fui também esclarecido (a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão 
submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), conforme as normas estabelecidas para a realização 
de pesquisa com seres humanos pelo Conselho Nacional de Saúde (1996) - Resolução n. 
196/96.  
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10º Os dados por mim fornecidos serão armazenados na sala do Programa de Estudos Pós-
graduados em Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo pelo 
período de cinco anos, após o qual serão eliminados.  
11°A minha assinatura neste documento dará autorização às pesquisadoras para utilizar os 
dados obtidos quando se fizer necessário, incluindo a divulgação dos mesmos dentro das 
prerrogativas de sigilo e preservação de identidade inerentes à pesquisa científica.  
12º Assino o presente documento em duas vias de igual teor, ficando uma em minha posse. 

 
 

Belém (PA), ___de________ de 2012 
 
 

Declaro que obtive todas as informações necessárias, bem como todos os eventuais 
esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas.  
 
_____________________________________________________________ 
 
RG:  _______________________ 
CPF:________________________ 
 
 
Testemunha 1 : _______________________________________________  
 
RG:  _______________________ 
CPF:________________________ 

 
Testemunha 2 : _______________________________________________ 
 
RG:  _______________________ 
CPF:________________________ 
 
 
______________________________________________________________ 
Alyne Alvarez Silva 
Responsável pelo Projeto 
 
RG: 3537142 
CPF: 710.339.632-91 
 

Este documento foi revisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, sito à Rua Ministro Godói, 969 sala 63-C, o qual poderá ser contatado 
pelo telefone (11) 3670. 8466 ou pelo e-mail comite@pucsp.br, e aprovado em 
____/____/____.  Para quaisquer esclarecimentos, a pesquisadora responsável pelo projeto 
coloca-se à disposição através dos telefones (11)98943 1070 e (91) 8408 1934 ou pelo e-mail: 
alvarezalyne@gmail.com. 
 

 



325 
	  

ANEXO 2 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Nome da Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP 

Título da pesquisa: O processo de institucionalização/desinstitucionalização do “louco 
infrator” e sua problematização na rede de saúde mental do Estado do Pará 

 
Pesquisadora: Alyne Alvarez Silva 
Orientadora: Maria Cristina Gonçalves Vicentin 

Ao assinar este documento estou consentindo participar do estudo realizado pela pesquisadora 
Alyne Alvarez Silva e orientado pelo Profª. Dra. Maria Cristina G. Vicentin, sobre os temas 
de pesquisa: reforma psiquiátrica, medida de segurança, pessoas com transtorno mental em 
conflito com a lei, institucionalização/desinstitucionalização.  

O objetivo desse estudo é problematizar os processos de institucionalização e 
desinstitucionalização dos chamados “loucos infratores” no Estado do Pará. Tendo em vista 
que um dos objetivos específicos da pesquisa é provocar discussões junto aos profissionais da 
rede de saúde mental da cidade de Belém acerca da situação da pessoa com transtorno mental 
em conflito com a lei, serão realizadas oficinas de arte (vídeo, fotografia e/ou desenho) com 
internos do referido HCTP como forma de produzir material disparador das discussões. 
Assim, este documento será assinado pelo interno quando em condições de compreensão de 
seu teor ou por seu representante legal, consentindo sua participação nas oficinas. 

Declaro ter recebido uma explicação clara e completa sobre as tarefas de que participarei e me 
submeto as mesmas de livre e espontânea vontade, reconhecendo que: 
1º Foram explicados a justificativa e os objetivos da presente pesquisa e que esta consistirá na 
elaboração de Tese de Doutorado.  
2º Foram explicados os procedimentos que serão utilizados e posso pedir novas explicações a 
qualquer momento.  
3º Poderei interromper a realização das tarefas quando desejar, bem como desistir de participar da 
pesquisa sem qualquer penalização. 
4º Estou ciente de que as oficinas de arte das quais participarei poderão provocar desconforto 
na medida em que podem trazer à tona situações difíceis vivenciadas no interior do HCTP, 
onde estou custodiado. 
5º Os benefícios da pesquisa incluem a busca da garantia de direitos das pessoas com 
transtornos mentais em conflito com a lei, na expectativa de que um dia venham a cumprir 
medida de segurança nos estabelecimentos antimanicomiais de saúde mental. 
6º No caso de eu me sentir violado em meus direitos no decorrer das atividades da pesquisa, 
poderei recorrer ao Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo.  
7º Participarei desta pesquisa sem qualquer ônus financeiro para mim, sendo minha 
participação voluntária.  
9º Fui também esclarecido (a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão 
submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), conforme as normas estabelecidas para a realização 
de pesquisa com seres humanos pelo Conselho Nacional de Saúde (1996) - Resolução n. 
196/96.  
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10º Os dados por mim fornecidos serão armazenados na sala do Programa de Estudos Pós-
graduados em Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo pelo 
período de cinco anos, após o qual serão eliminados.  
11°A minha assinatura neste documento dará autorização às pesquisadoras para utilizar os 
dados obtidos quando se fizer necessário, incluindo a divulgação dos mesmos dentro das 
prerrogativas de sigilo e preservação de identidade inerentes à pesquisa científica.  
12º Assino o presente documento em duas vias de igual teor, ficando uma em minha posse. 

 
 

Santa Isabel (PA), ___de________ de 2012 
 
 

Declaro que obtive todas as informações necessárias, bem como todos os eventuais 
esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas.  
( ) Representante legal / ( ) Interno do HCTP 
 
_____________________________________________________________ 
 
RG:  _______________________ 
CPF:________________________ 
 
 
Testemunha 1 : _______________________________________________  
 
RG:  _______________________ 
CPF:________________________ 

 
Testemunha 2 : _______________________________________________ 
 
RG:  _______________________ 
CPF:________________________ 
 
 
______________________________________________________________ 
Alyne Alvarez Silva 
Responsável pelo Projeto 
 
RG: 3537142 
CPF: 710.339.632-91 
 
Este documento foi revisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, sito à Rua Ministro Godói, 969 sala 63-C, o qual poderá ser contatado 
pelo telefone (11) 3670. 8466 ou pelo e-mail comite@pucsp.br, e aprovado em 
____/____/____.  Para quaisquer esclarecimentos, a pesquisadora responsável pelo projeto 
coloca-se à disposição através dos telefones (11)98943 1070 e (91) 8408 1934 ou pelo e-mail: 
alvarezalyne@gmail.com. 
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ANEXO 03 
Release da Exposição Itinerante 

 
 
 
Restos Manicomiais...  
 
 
A exposição “Restos Manicomiais... até quando?” traz à cena imagens de uma realidade 

muito pouco conhecida: coloca em pauta a situação das pessoas que cumprem medida de 

segurança no Estado do Pará no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) de 

Santa Izabel. 

 

Tratamento ou pena? Hospital ou Cadeia? Quem são as pessoas encaminhadas para este 

espaço desconhecido e confuso? Incapazes? Perigosos? Essas são algumas das perguntas que 

as inovações normativas propostas desde a Reforma Psiquiátrica nos impõem a pensar e a 

exposição busca instigar em direção à garantia dos direitos dessa população duplamente 

estigmatizada. 

 

As imagens foram produzidas por 18 internos do referido HCTP a partir das oficinas de 

fotografia artesanal (Pinhole e Pinlux) e xilogravura (gravura em madeira), ministradas por 

artistas de Belém. As oficinas foram organizadas como parte da pesquisa de doutorado em 

Psicologia Social da professora Alyne Alvarez Silva, pela PUC-SP, intitulada “O processo de 

institucionalização/desinstitucionalização do chamado ‘louco infrator’ e sua problematização 

no Estado do Pará”. 

 

A arte, em sua função política, atua como dispositivo disruptivo e ponte de conexão de um 

“dentro” com um “fora”, desconstruindo metaforicamente os muros que separam estes dois 

mundos, tornando visível a realidade de violações e contradições vivenciadas pelos chamados 

“loucos infratores”. 
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O III Encontro Estadual de Execução Penal do Pará: A Execução da Medida de 
Segurança na Perspectiva da Inclusão Social foi realizado nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2013, 
nas dependências dos Fóruns Cível e Criminal do TJEPA, com objetivo de: promover a articulação 
entre instituições governamentais e não governamentais do Estado do Pará, a fim de criar uma rede de 
intercâmbio, atendimento e prestação de serviços que favoreçam a promoção da cidadania, a 
desinternação e a reintegração social daqueles que se encontram internados por medida de segurança.   

O referido Encontro foi idealizado pela professora de psicologia e doutoranda da PUC/SP 
Alyne Alvarez, organizado e coordenado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário do Pará-GMF do Projeto Começar de Novo, criado por determinação do Conselho 
Nacional de Justiça (resolução n. 96/2009-CNJ), através da portaria n. 2702/2009-GP, o qual tem 
como um de seus objetivos: promover ações de reinserção social de presos, egressos do sistema 
carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas. 

Durante o evento, foi registrada a participação de 208 inscritos, entre representantes de 
instituições governamentais e não governamentais que atuam com a pessoa em situação manicomial, 
internada ou não, e na execução penal no Estado do Pará, sendo estes: Juízes, Técnicos e Estagiários 
do TJPA das Comarcas de Belém, Ananindeua, Abaetetuba, Paragominas, Castanhal, Santarém, 
Igarapé-Miri, Capanema, Marabá, Marapanin, Redenção e Mocajuba; Promotores de Justiça e 
estagiários do MP; Defensores Públicos; Advogados representantes da OAB; Conselho da 
Comunidade; Diretores das Casas Penais, Técnicos e estagiários da Susipe; Diretores da Fábrica 
Esperança; representantes da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Estadual de Educação; 
Representante das Instituições da Prefeitura municipal de Belém; Universidade da Amazônia; Centro 
de Estudos Superior do Pará; Pastoral Carcerária; Escola de Teatro da UFPA; e Fundação Curro 
Velho. 

Para contribuir com os debates dos temas pautados, contamos com a contribuição de vários 
convidados que participaram como palestrantes, dentre os quais destacamos: Profa. Dra. Flávia 
Cristina Silveira Lemos, da Universidade Federal do Pará; Dr. Haroldo Caetano, Promotor de Justiça 
do MP/GO; Tânia Kolker e Railander Quintão, do Ministério da Saúde; Profa. Dra. Cristina Vicentin, 
da PUC/SP; e, Dra. Fernanda Otoni, coordenadora do PAI-PJ de Minas Gerais. 

A organização da programação se deu a partir dos seguintes objetivos específicos: 

• Pactuar com os parceiros a co-responsabilização na formulação/monitoramento de um 
Programa de Atenção Integral às pessoas em medida de segurança do Estado no sentido de 
garantir acesso aos direitos fundamentais e sociais;  

• Aprofundar o diálogo com os magistrados acerca da excepcionalidade da medida de segurança 
em meio fechado e das alternativas de tratamento e cuidado em saúde mental; 

• Conhecer boas práticas no campo da execução da medida de segurança no Brasil e no exterior; 
• Referendar a comissão permanente para elaboração do Plano Interinstitucional de Política de 

Atenção Integral ao Portador de Sofrimento Mental e Medida de Segurança no Estado do Pará; 
• Estabelecer as diretrizes que subsidiarão a elaboração do Plano Interinstitucional de Política de 

Atenção Integral ao Portador de Sofrimento Mental e Medida de Segurança no Estado do Pará. 
Quanto à metodologia dos trabalhos, o Encontro teve caráter informativo, avaliativo e 

propositivo e foi desenvolvido através de palestras, discussões em plenário, relato de experiências de 
cumpridores de medida de segurança e grupos de trabalho sem temática previamente  definida, mas  
focados na proposta do encontro. 

Várias ideias foram construídas e discutidas durante o evento, gerando uma série de propostas 
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de ação que deve subsidiar o trabalho da Comissão Estadual de Acompanhamento das medidas de 
segurança. Esta Comissão começou a ser constituída em julho e foi oficializada ao final do evento, 
com representantes de vários órgãos governamentais da saúde, assistência e justiça, movimentos 
sociais, universidades, conselhos profissionais, etc., cujos nomes e respectivas instituições estão ao 
fim deste relatório. 

 
 

Síntese das propostas dos GT’s do “III encontro estadual de execução penal do Pará: a execução 
da medida de segurança na perspectiva da inclusão social”. 

 
Ø Acompanhar a situação dos internos que fizeram denúncias durante o encontro para que não 

sofram retaliações; 
Ø Comunicar formalmente ao conselho estadual a criação da comissão de reorientação do HCTP; 
Ø Formar uma equipe para construção de um plano emergencial para o HCTP, que busque resolver 

problemas urgentes do hospital, como, por exemplo, a desativação da cela de medida disciplinar 
caso ela seja encontrada, e o reestabelecimento das visitas íntimas;  

Ø Imediata contratação de um psiquiatra para o HCTP; 
Ø  Notificação a cada dois meses por parte do HCTP da situação dos presos ao juiz responsável, a 

fim de que a condição desses internos possa ser sistematicamente reavaliada; 
Ø Estudar os programas PAILI e PAI-PJ e as portarias que serão lançadas; 
Ø Construção de uma pactuação de gestão entre judiciário e executivo, realizada a partir de um 

encontro organizado com uma pauta específica e direcionado aos atores institucionais que devem 
ser envolvidos. Nesse encontro devem ser pactuadas as responsabilidades de cada ator 
institucional; 

Ø Criação de um programa de atenção integral no âmbito do judiciário com contratação de uma 
equipe multidisciplinar; 

Ø Sugestão de que o programa de atenção integral chame-se PRAÇAI (Programa de Atenção 
Integral); 

Ø Unificação das ações do judiciário no trabalho com as pessoas em medida de segurança através da 
especialização de uma vara, na qual deve se vincular o programa de atenção integral; 

Ø Capacitação dos profissionais que vão integrar o programa; 
Ø Realização de um levantamento para a construção de projetos a fim de captar recursos junto ao 

ministério da saúde para custear bolsas para desistintucionalização, contratação de 
acompanhantes terapêuticos e outras estratégias necessárias; 

Ø Fortalecimento da oferta de educação básica na modalidade eja em parceria com a susipe/seduc 
com recursos adequados para a execução de uma proposta pedagógica específica para o hctp; 

Ø Cursos profissionalizantes para os internos do hctp, e aumento da oferta das oficinas livres de arte 
e educação; 

Ø Parceria com empresas para inserção social pelo trabalho com incentivos fiscais para empresas 
empregadoras; 

Ø Desenvolver campanhas estaduais de superação do estigma e lugar de menor valor das pessoas 
com transtornos mentais; 

Ø Fortalecimento da rede de atenção psicossocial; 
Ø Articulação intersetorial; 
Ø Capacitação e valorização salarial dos trabalhadores de saúde mental; 
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Ø Notificação do poder executivo para implementação de fato e de direitos das residências 
terapêuticas; 

Ø Criação do plano de controle médico de saúde dos preso como mecanismo de controle social e 
monitoramento do tratamento do paciente judiciário; 

Ø Captação de recursos do plano estadual de enfrentamento ao álcool e outras drogas. 
 

IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS NOS AMBITOS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SISTEMA PENITENCIÁRIO E JUSTIÇA. 

(Em: 10/10/2013) 
 

A) SÍNTESE DOS PROBLEMAS: 
 

1) Não há, na prática, uma política de prevenção e tratamento da saúde mental no Estado, que 
resultaria na prevenção de crimes e evitaria o internamento. No interior do Estado, a situação é 
mais grave.  
 

2) A ausência de uma política pública e de uma estrutura de saúde e de assistência articulada 
sobrecarrega o Judiciário e restringe a ação dos técnicos e profissionais de saúde que atuam na 
área.  

 
3) A ausência dessa política contribui para a permanência da instituição asilar HCT, para a 

prática do internamento e para o aumento da população em medida de segurança.  
 

4) A situação atual da rede de saúde mental do Estado é precária, o que dificulta o trabalho das 
equipes. Falta profissionais, capacitação, estrutura física, medicamentos.  

 
5) A rede de assistência primária à saúde é deficitária e inibe a prevenção do surto e do crime. 

 
6) A ausência de médico psiquiatra no HCTP é fato que reflete, diretamente, na permanência dos 

internos em medida de segurança, dificultando a desinternação e a desinstitucionalização.  
 

7) A ausência de um procedimento de triagem entre as pessoas submetidas à internação, dificulta 
o processo de desinstitucionalização. 

 
8) A ausência de psiquiatra no HCTP faz com que a produção dos laudos se concentre no Centro 

de Perícias Renato Chaves. O perito, porém, pouco contato tem com o paciente e, na grande 
maioria dos casos,  
 
opina pela permanência daquele em medida de segurança, em que pese os pareceres 
favoráveis da equipe à desinternação. 

 
9) Nas comarcas do interior, os juízes não contam com o apoio de equipes de técnicos em saúde 

para avaliar os casos de inimputabilidade por doença mental. Há carência das equipes de 
atendimento social para dar suporte às decisões judiciais. 
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10)  Os problemas que afetam a área da saúde, as dificuldades quanto a ausência de estrutura, de 
políticas, dificultam a efetivação da luta antimanicomial. 

 
11)  A rede de assistência em saúde mental está desarticulada. 

 
 

 
PROPOSTAS DE SOLUÇÕES AOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS. 

(Em 11/10/13) 
 
 
1) A Comissão deliberou pela desinternação imediata dos dez pacientes do HCTP que participaram 

do evento. Como medidas, foram propostas: a inclusão destes no mutirão do TJ-Pa; o imediato 
encaminhamento ao atendimento pela rede psicossocial; a equipe de técnicos do TJE deverá 
elaborar um projeto terapêutico para cada um deles, independentemente de perícia e de exame de 
cessação de periculosidade.  
 

2) Quanto à perícia, as pessoas que conhecem a realidade de cada interno, que os atendem 
diariamente, como a equipe de técnicos, são as capacitadas para emitir pareceres sobre a 
desinternação. Deverá ser designada, pela Comissão, a constituição de uma equipe mínima, 
responsável pela transição desses casos.  
 

3) A equipe mínima não seria formada pelos técnicos do manicômio. Os técnicos do HCTP atuariam 
no sentido de trazer subsídios à equipe mínima, que por sua vez, fará a articulação com a rede, 
com o juiz e com a família de cada interno. A proposta é que a equipe mínima seja constituída 
pelos técnicos da equipe multidisplicinar do TJE, que hoje atua na Vara de Execução Penal.  
 

4) Foi proposta a designação de um psiquiatra forense do CPC-Renato Chaves para cumprir carga 
horária dentro do HCTP, com o escopo de dar celeridade aos exames e às prováveis 
desinternações, e rever a situação dos internos provisórios que aguardam por perícia. A 
permanência do psiquiatra seria transitória, para acompanhar o processo de transição. Tal 
proposta não foi acolhida pela maioria dos presentes, pois o objetivo é o fechamento daquela 
instituição. Os três peritos psiquiatras que hoje atendem a demanda de exames do Estado 
trabalham com uma perspectiva da Psiquiatria extremamente conservadora e apenas reafirmam o 
que já foi dito sobre o paciente. Deslocar a psiquiatria forense do IML para o HCTP só reforçaria 
o esquema que lá funciona. Foi acatada a proposta da constituição de uma equipe 
multidisciplinar, para acabar com a concentração do poder psiquiátrico e proporcionar uma 
multiplicidade de olhares sobre cada uma das pessoas que cumprem medida de segurança.  
 

5) A Comissão deverá cobrar maior empenho da Defensoria Pública do Estado no sentido de pleitear 
a liberdade provisória dos internos provisórios que aguardam no HCTP, a realização de perícia. 
Se houver necessidade de prisão, que aguardem na casa penitenciária.  
 

6) Em que pese as deficiências da rede de assistência psicossocial, os internos não mais deverão 
esperar pela estruturação da rede para serem desinternados. A preocupação com o atendimento no 



334 
	  

pós desinternação é real, mas não justifica a permanência da internação. Esse acompanhamento 
pode acontecer no local de residência do sujeito. 
 

7) Quanto à ausência de representante da SESPA no evento, deverá ser produzido um relatório sobre 
a problemática e as soluções discutidas no Encontro, para posterior encaminhamento de 
documento aquele órgão. Propôs-se a realização de uma reunião com os gestores de saúde. 
 

8) Foi proposta a unificação da vara judicial de execução das medidas de segurança, por se tratar de 
casos complexos, que exigem atuação permanente do operador jurídico. O juiz e o promotor são 
atores políticos e precisam estabelecer contato com a rede de assistência psicossocial, para o 
acompanhamento dos casos.  
 

9) Propôs-se a utilização da arte como recurso para intervir nos espaços onde há violência, 
principalmente com o usuário do sistema de saúde.  
 

10) Impõe-se a constituição de um fórum permanente, com a finalidade de quebrar resistências 
com a força do coletivo e ajudar na visibilidade política do movimento de desinstitucionalização.  
 

11) A Comissão deverá buscar pela articulação com universidades, visando à formação de 
estágios e o fomento à pesquisa e extensão, com vistas ao projeto terapêutico.  
 

12) A juíza de Direito, Dra. Emília Medeiros, presente ao evento, comprometeu-se com a análise 
dos casos dos internos que participaram do Encontro, prometendo dar celeridade aos processos.  
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PROGRAMAÇÃO DO III ENCONTRO ESTADUAL DE EXECUÇÃO PENAL:”A 
EXECUÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO 

SOCIAL” 
 

DATA HORA ATIVIDADES 
09/10/2013 17:00 

18:00    
  19:30 

            
 
 

 

Credenciamento e Coffe Break 
Mesa de Abertura  
Lançamento do CD do Coral Dó Ré Mí  Faz Melhor 
Palestra de Abertura: Cenário Nacional da Política Antimanicomial para a 
execução da medida de segurança 
Expositora: Drª  Flávia Cristina Silveira Lemos (Professora de Psicologia 
Social/UFPA) 
Coordenador da Mesa: Dr. Claudio Henrique L. Rendeiro – Titular da 1ª Vara de 
Execuções Penais da RMB, Coordenador Estadual do GMF/Projeto Começar de 
Novo. 

10/10/2013 8:00 
 
 
 
 
 
 

 
10:00 
10:15 
10:45 

 
12:30 
14:00 
15:00 

 
 

              
 

16:00 
16:30 

         
18:30 

2ª Mesa-Redonda: A Medida de Segurança: Situação Atual e Perspectivas no 
estado do Pará. 
Expositores: Dra. Eliana Vasconcelos (Defensora Pública do Pará); Luiz Romano 
da M. Araújo Neto (Psicólogo do SEFIS/TJE/PA e Mestrando/UFPA); Marilda 
Couto (Coordenadora Estadual de Saúde Mental) 
Coordenador da Mesa: Alyne Alvarez (Professora de Psicologia e 
Doutoranda/PUC-SP) 
Depoimentos dos internos do HCTP 
Lanche 
Grupos de Trabalho: Identificando os problemas nos âmbitos da saúde, assistência 
social; sistema penitenciário e justiça. 
Intervalo p/ Almoço 
Programação cultural com participação de um interno do HCTP 
3ª Mesa-Redonda: A Lei da Reforma Psiquiátrica e a ruptura com o 
paradigma da clausura para o cuidado em saúde mental: experiências de 
desinstitucionalização em outros Estados brasileiros. 
Expositores: Dr. Haroldo Caetano (Promotor de Justiça do MP/GO), Tania Kolker 
(Ministério da Saúde) e Cristina Vicentin (PUC-SP; Ginter) 
Coordenador da mesa: Railander Quintão (Ministério da Saúde) 
Lanche 
Grupos de Trabalho: Propondo soluções aos problemas identificados. 
Exposição “Restos Manicomiais” com participação dos internos do HCTP 

11/10/2013 8:00 
 

 
 

10:00 
10:30 

 
 

12:30 
13:00 

Oficina: Mobilizando os atores da rede local para viabilizar projeto de 
desinstitucionalização no Pará. 
Expositora: Dra. Fernanda Otoni (TJMG; coordenadora do PAI-PJ) 
Lanche 
Exposição das propostas construídas pelos Grupos de Trabalho 
Mediadores: Fernanda Otoni, Dr. Haroldo Caetano, Tania Kolker 
Apresentação da Comissão Permanente de Trabalho para a construção de 
Programa de Atenção Integral ao paciente judiciário no Pará. 
Encerramento 
Programação Cultural: Trupe da Pro.Cura 
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COMISSÃO ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS DE 
SEGURANÇA: 
 
1. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: 

1. Dr. Cláudio Henrique Rendeiro Lopes - cacau.rendeiro@hotmail.com 
2. Luis Romano Motta de Araújo Neto - luizromano@globo.com 
3. Karla Dalmaso - kdalmaso@hotmail.com 

 
2. Defensoria Pública: 

1. Dra. Eliana Fonseca - elvasconcelos@yahoo.com.br  
2. Dr. Vladimir Koenig 

 
3. SUSIPE:  

1. Márcia Portugal - marciaportugal1@hotmail.com, 
2. Aline Coutinho - aline.coutinho@hotmail.com 
3. Soraia Reis – reis.soraia@yahoo.com.br  

 
4. SEJUDH: dcdh.sejudh@gmail.com  

1. Roberta Guzzo Souza Belo  
2. Milenne Jôsy Cordeiro Afonso  

 
5. SESPA: saudementalsespa@yahoo.com.br  

1. Marilda Couto 
2. Elisena Uchôa Medeiros 

 
6. SESMA: 

1. Josie Vieira - vieirajosie@gmail.com  
2. Vera Fonseca - verafonseca@hotmail.com.br  

 
7. SEAS (Secretaria de Estado de Assistência Social ): seas.cpsemc@gmail.com; 
seas.ac@hotmail.com 
 

1. Elinete Marques dos Santos  
2. Odete Wanzeler Sabá para conhecimento. 

 
8. UNAMA:  

1. Larissa Gonçalves Medeiros - larissagmedeiros@yahoo.com.br  
2. Manoel de Christo Neto – manoeldechristo@yahoo.com.br  

 
9. UFPA: 

1. Maria Lúcia Chaves Lima - marialuciacl@gmail.com  
2. Flávia Cristina Lemos - flaviacristinasilveiralemos@yahoo.com.br  

 
10. MLA (Movimento Paraense da Luta Antimanicomial): 

1. Ester Maria Oliveira de Sousa - sousaester@yahoo.com.br  
2. Alyne Alvarez Silva – alvarezalyne@gmail.com  
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11. Pastoral Carcerária: 

1. Ademir da Silva - diaconoademir@yahoo.com.br  
2. Regina Maria Araújo da Cruz -  regina_0506@hotmail.com 

 
 

12. Conselho Estadual de Saúde: 
1. Idehize Furtado - izefurtado@hotmail.com  
2. Eunice Guedes - nicepsique@hotmail.com  

 
13. Conselho da Comunidade: 

1. Ailson de Oliveira Cartágenes - ailson.cartagenes@hotmail.com  
2. Zenaide Carvalho de Andrade (Associação de presos e egressos) 

 
14. Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária (CEPCP): 

1. Cristina Lourenço - clourenco@unama.br  
2. Alfredo Barros da Silva - alfredobarros_professor@yahoo.com.br  

 
15. Conselho de Psicologia Social (CRP): 

1. Jureuda Guerra - jureuda@yahoo.com.br  
2. Larissa Mendes - larissa.mendes@crp10.org.br 

 
16. Sociedade Paraense de Direitos Humanos 

1. Marcelo Moreira - moreirapsi@yahoo.com.br  
 
 
Faltam representantes das seguintes instituições: 
Ministério Público; FUNPAPA; OAB 
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ANEXO 5 
Texto na íntegra “Os JALECOS COLORIDOS” 

  
Texto de Vitor Nina, sob mote de Junio Santos Para Letícia Nunes 

 

Fui internado naquela hora em que a escuridão é tão escura que até o chão adormece e a gente 
tropeça na gente. Por isso falo com propriedade, porque vi de perto quando eles surgiram, e 
todo dia desde então, foi assim: antes mesmo do primeiro fio de luz de sol ensolarar o 
hospital, lá estão eles, os jalecos brancos, brancos, da cor alva e celeste dos lírios, das claras 
de ovo. Os jalecos brancos, de tão brancos, estão sempre despertos e em prontidão; o olho 
eternamente aberto, tal qual folha de papel, de tão lúcido, mal permite entrever a cor da íris. 
Os jalecos brancos não desconfiam, sabem. Não há dúvidas, está tudo claro, forte, limpo, 
como o leite desnatado, pasteurizado; não há dúvidas sobre o leite e sua coalha, as vacas todas 
foram plenamente estudadas em estudos multicêntricos randomizados, e hoje são brancas, 
branquinhas, tal qual são as vacas e galinhas dos comerciais de TV. Ou os jalecos brancos. É 
um alvejante poderoso, a razão, puro cloro e protocolo, água sanitária tão pura que é quase 
benta, trazida pela mão zelosa dos jalecos brancos, branquinha feito hóstia, feito pipoca de 
cinema. A cabeça do jaleco branco é reta até onde a vista alcança, está saneada, branca do 
branco mais puro, e até quando chora, são olhos d’água sanitária. Os jalecos brancos trazem o 
dia, vinte e quatro horas por dia, sem descanso, sem curvas, sem noites e sem dias. 

O que os jalecos brancos não desconfiam é que, mal terminam seu breve protocolo 
interminável, logo a boca da noite abre o seu sorriso de estrelas, e dá uma 

gargalhada imensa, e do som que cai delas vêm me visitar os jalecos coloridos, coloridos, 
coloridos por artes noturnas e ciências de sol, os jalecos coloridos brincam comigo de braços 
abertos, giram no ar anunciando suas equações... Daqui de onde vejo, parecem um arco-íris 
cirandando, e anunciam, “toda sombra engendra uma comédia, eis o tombo do mundo!”. Daí 
fazem cara de bobo e tropeçam na minha cama, derramando luz por toda enfermaria, fazendo 
cosquinha com a pontinha das estrelas e quando alguém ameaça morrer de rir, eles anunciam, 
“de cada broto de riso brota uma flor!”, e ouvindo isso eu já nem penso em velório, penso é 
em casamento, olho a vida vestida de noiva e, no fim da cauda de seu véu... 

Os jalecos coloridos sabem ficar daquela cor que têm as mãos depois de bater palmas, dos 
olhos quando avermelham, uns têm cor de pulo de menino, outros cor de lembrança de 
velhinho... Um dia, ao ver os olhos de água e sal da senhora do leito 54, gritaram como quem 
grita eureca: “a memória é uma lama de oceanos!”. Os jalecos coloridos têm cor de tudo, até 
de burro quando foge, e mesmo cor de jaleco branco. Mas tropeçam em tudo e sua ciência sai 
toda aquarelada, e eles ainda justificam com a cara mais limpa e colorida do mundo: “A 
humanidade é prosa, mas o homem é de versos!”. E o hospital de enfermos estremece com 
tanta gente dando riso solto e riso frouxo, e os jalecos se empolgam e até se fingem de poetas, 
“ouvir-se para não olvir-se” eles recitam, com um olhar apaixonado para a lua e algumas 
lágrimas de crocodilo, “o abismo só está com sono, as estrelas são o habitat da noite!”, vão 
repetindo com voz de locutor de rádio enquanto atravessam a madrugada até trombarem na 
alvorada. Os jalecos coloridos estão todos sujos de gente, em sua higiene de caleidoscópios. E 
sua cor permanece conosco, nos olhos da boca e nos ouvidos da língua. 

Em pleno meio dia na enfermaria de enfermos, ainda ecoa sua voz a raciocinar alucinada que 



339 
	  

“a pipoca é a pérola do milho!”, que “a borboleta é uma folha rebelde!” e que “toda janela é 
um poço de visões!”. Ainda por cima são metidos a esfinge, “devora-me pra que me decifres”, 
e pouco a pouco a gente começa a descobrir... Um dia o leito 47 gritou de súbito: “as nuvens 
são as copas, e os raios são seus galhos”, ao que outro número respondeu, “Então os ventos 
são raízes!”, “o canto do passarinho é o seu fruto!”, diz um algarismo e outro responde, 
“cantar junto é um suco de sons!”, quase num algoritmo. 

O que ninguém ainda percebeu, tampouco podem os jalecos brancos inferir, é que os jalecos 
coloridos não surgiram de estrelas espatifadas, como ainda é o boato que corre entre os 
enfermos mais imaginativos, mas já estavam aqui e, de fato, já estávamos vestidos com eles 
antes mesmo da internação. Talvez tenham nos internado justamente por vesti-los. Talvez as 
estrelas tenham surgido na gente, do atrito entre o ferro e o oxigênio, que faiscavam ao 
atravessar a gordura das células, o que explicaria o vermelho, o azul, o sangue, a íris, o 
intestino e o sonhar, e o porquê deles possuírem a mesma natureza e brotarem como crescem 
os cabelos, as unhas e os sorrisos. 

De fato, se a gente reparar bem, nota-se que em cada leito de enfermo há uma pessoa e que 
dela emana algo dessa cor sem nome, deste traje sem panos, desta respiração profunda de 
cura. É notável, ancestral e belo e, portanto, em nome da ciência, anuncio aos jalecos brancos: 
Vossas senhorias estão em delírio febril, pois seus corpos e vestes convulsionam sem dançar. 
O pano caiu, patognomônico de que não há pano nem parede. Vossas senhorias, aí, de pé, 
estão deitadas no leito de enfermos, e em seus jalecos brancos só há luz exangue. Ouçam a 
voz daquelas 

cores, “o abraço é uma camisa que dá força!”. Nós, os internados, flutuamos com o hospital, 
fizemos do hospital um balão de hélio, nós espocamos o hospital. Nós, os enfermos, 
flutuamos sobre vocês, vestidos das cores de nós mesmos, porque tudo é onde tudo é são. 
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ANEXO 6 
 

MINUTA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
 
 

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
OPERACIONAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO 
DO ESTADO DO PARÁ, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, 
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SUPERINTENDÊNCIA DO 
SISTEMA PENITENCIÁRIO DO PARÁ; O TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ; O GRUPO DE 
MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA 
CARCERÁRIO DO PARÁ; O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARÁ; E A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO PARÁ, PARA A IMPLANTAÇÃO DO 
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À PESSOA COM 
TRANSTORNO MENTAL EM CONFLITO COM A LEI NO 
ESTADO DO PARÁ - PRAÇAÍ  

 
 

O GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, representado pela SECRETARIA DE ESTADO DE 
SAÚDE PÚBLICA, através do seu titular, Dr. Hélio Franco de Macedo Junior, da SECRETARIA 
DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, por seu titular Dr. Heitor Márcio 
Pinheiro Santos e da SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO DO PARÁ, por seu 
titular, Ten.- Cel. André Luiz de Almeida e Cunha; o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
PARÁ, por sua Presidente, Des.ª Luzia Nádia Guimarães Nascimento; o GRUPO DE 
MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO DO PARÁ, por 
seu coordenador Juiz de Direito Dr. Claudio Henrique Lopes Rendeiro; a DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, pelo Defensor Público Geral do Estado, Dr. Luis Carlos de 
Aguiar Portela; o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, pelo Procurador Geral de 
Justiça, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, celebram o presente CONVÊNIO, mediante as 
cláusulas e condições seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. O presente Convênio tem por objeto estabelecer as diretrizes, responsabilidades e as 
condições técnicas e operacionais, através da cooperação mútua entre os convenentes, com 
vistas à implantação do Programa de Atenção Integral à Pessoa com Transtorno Mental em 
Conflito com a Lei do Estado no Pará - PRAÇAI. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DIRETRIZES  
2.1 - O Programa de Atenção Integral à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei 
- PRAÇAI, visa integrar os procedimento dos juízos de conhecimento e execução penal às 
ações de assistência biopsicossocial em conformidade à Lei 10.216/2001, priorizando o 
atendimento em meio aberto, nos serviços territoriais de base comunitária da rede pública de 
saúde. 
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2.2 – O PRAÇAI é concebido como um sistema integrado de ações interinstitucionais, 
composto pela Equipe de Avaliação e Acompanhamento das Medidas Terapêuticas 
Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei - EAP, subordinada à 
Secretaria de Estado de Saúde – SESPA, nos termos da portaria MS n° 94/2014; por um 
Núcleo de Analistas Judiciários do Serviço Interdisciplinar de Apoio à Execução Penal do 
Tribunal de Justiça do Estado – NAJ e por uma Comissão Estadual de Acompanhamento das 
Medidas de Segurança, buscando envolvimento dos municípios e a participação da família e 
da sociedade. 
 
2.1. As ações judiciais e terapêuticas, voltadas às pessoas com transtorno mental em conflito 
com a lei, nos termos da legislação, normas, portarias e recomendações vigentes, são de 
responsabilidade comum dos Poderes Judiciário e Executivo.  
 
2.2 – Na execução das medidas de segurança, o PRAÇAI, através da EAP-SESPA e do 
NAJ-SIEP, deve elaborar e implementar Projeto Terapêutico Singular - PTS, articulando com 
os serviços da rede de saúde e assistência social para uma atenção integral às pessoas a ela 
submetidas.  
 
2.3 – Os Projetos Terapêuticos Singulares, nas distintas modalidades de atendimento, se 
pautarão na necessidade de inserção social do paciente, buscando promover a acessibilidade 
do sujeito aos seus direitos fundamentais, gerais e sociais, bem como a sua circulação na 
sociedade, colocando-o de modo responsável para com o mundo público (Resolução n° 
4/2010, CNPCP). 
 
2.4 – Para o cumprimento da medida de segurança na modalidade de internação, o PRAÇAI 
intermediará, considerando a singularidade de cada caso, a alternativa de acolhimento no 
HCTP, reorientando os seus serviços às diretrizes da Lei 10.2016/2011, no CAPS III, leitos 
em saúde mental em Hospitais Gerais e, excepcionalmente, pela rede de serviços conveniados 
ao SUS de forma suplementar. 
 
2.5 – Em caso de inexistência ou dificuldade na obtenção de vaga para a internação, 
considerando a singularidade de cada caso, o PRAÇAI poderá propor a colocação do paciente 
junto à própria família ou em residência terapêutica, hipótese em que o usuário será 
rigorosamente acompanhado pelo PRAÇAI por meio de visitas domiciliares, dando suporte 
ao paciente e a sua família. 
 
2.6 – Em caso de desinternação do paciente que atualmente se encontra no Hospital de 
Custódia e Tratamento Psiquiátrico, o PRAÇAI diligenciará para a colocação do paciente 
junto à própria família ou, alternativamente, em residência terapêutica ou outra modalidade de 
residência assistida.  
 
CLAUSULA TERCEIRA: DO FUNCIONAMENTO 
3.1 – O NAJ será composto por no mínimo três (03) Analistas Judiciários da área psicossocial 
disponibilizados pelo TJE/PA, com atribuição de realizar, a pedido dos juízos de 
conhecimento e execução penal, estudos e pareceres com sugestão das medidas adequadas nas 
questões relativas às pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei e contribuir para a 
elaboração do Projeto Terapêutico Singular em parceria com a EAP.  
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3.2. – A EAP, nos termos da portaria MS n. 94/2014, em consonância às decisões judiciais, 
será responsável pelo acompanhamento da execução das medidas terapêuticas aplicáveis à 
pessoa com transtorno mental em conflito com lei e submetidas às Medidas de Segurança nas 
modalidades internação e ambulatorial,  priorizando esta última, com acompanhamento em 
meio aberto, e diligenciando para a garantia e proteção de seus direitos.  
3.3 – A Comissão Estadual de Acompanhamento das Medidas de Segurança deve elaborar 
Planejamento Estratégico Estadual para atenção à pessoa com transtorno mental em conflito 
com a Lei, atuando para a sua implementação, através da articulação e pactuação da rede de 
serviços públicos com a sociedade civil, criando espaços e processos integradores de saberes e 
poderes. 
 
3.4 – A Comissão, em sua composição, deverá contar com representantes dos órgãos 
signatários deste Termo; da sociedade civil de instâncias de controle social, em âmbito 
estadual, preferencialmente dos Conselhos de Saúde, de Assistência Social, de políticas sobre 
drogas ou congênere e de direitos humanos ou congêneres e dos Conselhos Profissionais, 
Universidades e Movimentos Sociais, indicados pelos órgãos através de Portaria.  
 
3.5 – Pelo menos dois representantes da Comissão deverão compor Grupo Condutor Estadual 
previsto na portaria n° 1, de 02 de janeiro de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde no Sistema Prisional (PNAISP). 
 
3.6 – A Comissão reunir-se-á a cada dois meses para avaliação e planejamento de ações, 
encaminhando relatórios das atividades, também bimestrais, à Promotoria de Justiça e ao 
juízo da execução penal pertinentes. Será encaminhado relatório anual das atividades da 
Comissão e do PRAÇAI também ao GMF/PA, às Corregedorias de Justiça, à Procuradoria-
Geral de Justiça, bem como aos órgãos da execução penal. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES  
4.1 - OBRIGAÇÕES COMUNS  
4.1.1 – Participar dos acordos financeiros necessários para custeio de processos de inclusão 
social das pessoas com transtorno mental em conflito com a lei. 
 
4.1.2 – Intercambiar informações, documentos e apoio técnico-institucionais necessários à 
consecução da finalidade deste instrumento.  
 
4.1.3 – Atuar em parceria no planejamento, implantação, execução, acompanhamento e 
avaliação do programa objeto do presente Convênio, propondo a qualquer tempo 
reformulações, readequações que entenderem cabíveis.  
 
4.1.4 – Fornecer, quando solicitadas pelos partícipes, os documentos e informações 
pertinentes à consecução do objeto deste pacto.  
 
4.1.5 - Expedir, a partir da assinatura deste Convênio, orientação aos que devam dele 
conhecer, no sentido de dar pronto e adequado atendimento ao seu objeto. 
4.1.6 – Realizar, em conjunto, palestras, cursos e seminários no âmbito das questões tratadas 
neste instrumento.  
 
4.1.7 – Designar dois representantes para integrar a Comissão Estadual de Acompanhamento 
das Medidas de Segurança via portaria. 
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4.2 – DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  
4.2.1 – Instituir o Núcleo de Analistas Judiciários – NAJ, vinculado ao Serviço 
Interdisciplinar de Apoio à Execução Penal – SIEP, das Varas de Execuções Penais da Região 
Metropolitana de Belém.  
 
4.3 - DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE  
4.3.1 – Instituir a Equipe de Avaliação e Acompanhamento das Medidas Terapêuticas 
Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei – EAP. 
 
4.3.2 – Adotar providências no sentido de disponibilizar vagas nos serviços da Rede de 
Atenção à Saúde (RAS) e/ou na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) a serem utilizadas 
pelos usuários do PRAÇAI na capital e no interior do Estado, mediante a formalização de 
convênios específicos com os respectivos municípios.  
 
4.3.3 – Adotar providências com vistas à capacitação de técnicos do PRAÇAÍ e dos 
trabalhadores da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). 
 
4.3.4 – Implantar os serviços da Rede de Atenção Psicossocial previstos na portaria 
3.088/2011 e garantir apoio matricial nos serviços da atenção básica nos municípios com 
menos de 20 mil habitantes, para o acompanhamento regular das pessoas em cumprimento de 
medida de segurança, segundo PTS.  
 
4.3.5 – Apresentar mapeamento dos serviços públicos e privados para a internação e 
tratamento ambulatorial, privilegiando os serviços públicos de saúde a partir da reestruturação 
e implementação dos serviços previstos na política nacional de saúde mental. Deve-se recorrer 
à rede conveniada de forma suplementar. 
 
4.4 – DA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 
4.4.1 – Providenciar os meios necessários, em todos os estabelecimentos penais, para o pleno 
e desimpedido funcionamento do PRAÇAI. 
4.4.2 – Acionar o PRAÇAI nos casos em que se suspeite da presença em custodiado de 
qualquer transtorno mental associado ou não ao uso abusivo de álcool e outras drogas.  
 
4.4.3 – Adotar providências com vistas à capacitação dos técnicos e diretores dos 
estabelecimentos penais, bem como de agentes penitenciários, em consonância com a política 
de reorientação dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico e do novo modelo de 
atenção à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei. 
 
4.5 – DA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
4.5.1 - Atuar de forma preventiva e interventiva no fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários de pessoas com transtorno mental em conflito com a lei em todos os municípios 
do estado através dos serviços dos CRAS e/ou CREAS. 
 
4.5.2 – Orientar, encaminhar e garantir o acesso aos programas, projetos, serviços e benefícios 
disponíveis no SUAS, bem como a inclusão em outras políticas públicas de acordo com as 
necessidades das pessoas com transtorno mental em conflito com a lei. 
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4.5.3 – Na ausência da família ou diante da impossibilidade de retorno ao convívio familiar, 
dar prioridade na inclusão de pessoas com transtorno mental em conflito com a lei em 
programas habitacionais e/ou alternativas de garantias de direito à moradia (aluguel social, 
famílias acolhedoras, pensões comunitárias, etc.). 
 
4.6 - DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA 
CARCERÁRIO DO PARÁ – GMF/PA 
4.6.1 – Caberá ao GMF-PA fiscalizar e monitorar a política de medida de segurança no estado 
do Pará. 
4.6.2 – Promover ações de apoio e fomento à implantação da Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde de Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). 
 
4.6.3 – Designar dois representantes para integrar a Comissão Estadual de Acompanhamento 
das Medidas de Segurança via portaria. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DO ENCERRAMENTO  
O presente Convênio entrará em vigor na data da sua assinatura e vigorará por prazo 
indeterminado, podendo, todavia, ser rescindido, a qualquer tempo, por iniciativa de algum 
dos convenentes, mediante aviso, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, 
ficando assegurados o prosseguimento e a conclusão dos trabalhos em curso, salvo decisão 
em contrário acordada pelas partes.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS ADITAMENTOS  
Este Convênio poderá, a qualquer tempo, ser alterado por meio de termo aditivo, firmado por 
todos os convenentes.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO  
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Belém para dirimir quaisquer questões relativas a este 
Convênio, eventualmente não resolvidas no âmbito administrativo, excluído qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS  
8.1 – A equipe do EAP apresentará no prazo de 30 dias a contar da data de sua instituição 
Projeto Executivo, dispondo sobre objetivos, metodologia e recursos necessários ao seu pleno 
funcionamento. 
 
8.2 – No prazo de 30 dias contados da assinatura deste Convênio, será instalada a Comissão 
Estadual de Acompanhamento das Medidas de Segurança. 
 
8.3 – A Comissão Estadual de Acompanhamento das Medidas de Segurança aprovará no 
prazo de 90 dias, a contar a data de sua instalação, o Plano Estratégico Estadual, 
contemplando ações de capacitação dos mais diversos profissionais da saúde, assistência e 
justiça do estado e ações de sensibilização da sociedade em geral. O Plano deve também 
fomentar a criação de projetos junto às universidades e outras instituições que possam agregar 
novas ações para inclusão social e garantia dos direitos dessa população. 
 
CLÁUSULA NONA – DA PUBLICIDADE  
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O extrato do presente instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, 
sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça do Pará e da Secretaria de Estado da Saúde.  
Assim ajustadas, as partes firmam o presente Convênio, em 05 (cinco) vias de igual teor e 
forma.  
 
 Belém, xx de xxxxxx de 2014. 
 
 

Desª. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará 
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