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Resumo: O artigo pretende recuperar os principais aspectos do debate sobre a prisão na
contemporaneidade, com destaque para a substituição da punição para fins de correção, que
prevalecia desde o Iluminismo, pelo modelo pautado na segregação, que se torna dominante na
Europa e nos Estados Unidos a partir dos anos 70 e que acarreta desdobramentos nas políticas
criminais brasileiras. Salienta-se a presença da punição como objeto de reflexão sociológica, com
referência a autores que se debruçaram sobre o tema, e demonstra-se a importância da constituição
de um espaço de discussão - a Comissão sobre o Sistema Prisional no âmbito do IBCcrim - diante
da necessidade do resgate da história recente das políticas penitenciárias e de segurança pública
empreendidas no Brasil.
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Abstract: This article deals with the debate about prison and its most relevant aspects in
contemporaneity, laying emphasis on the replacement of punishment with correctional purposes,
which ruled since Enlightement, by the segregation-based model, that becomes prevalent in Europe
and United States in the seventies and forth and which unfoldings affects Brazilian criminal policies.
Punishment as an object of sociological reflexion is pointed out and the work of authors who have
studied the subject is put in relief. It is also stressed the importance of having a place favourable to
discussion, such as the Comission on the Prisional System, given the need to reconstruct the recent
history of Brazilian penitentiary and public security policies.
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1. Introdução

"...se há um desafio político global em torno da prisão, este não é saber se ela será ou não corretiva;
se os juízes, os psiquiatras ou os sociólogos exercerão nela mais poder que os administradores e
guardas; na verdade ele está na alternativa prisão ou algo diferente de prisão" (Foucault. Vigiar e
punir, 1987, p. 268)

A configuração dos problemas que afetam a questão do crime e da punição na contemporaneidade é
tributária de um encadeamento de acontecimentos que não podem ser vistos de forma estanque. Se
por um lado anunciava-se, já no século XVIII, um modelo de punição que atribuía a cada membro da
sociedade sua parcela de responsabilidade para com o criminoso, por outro, essa proposta não seria
efetivada, havendo um expressivo distanciamento entre a teoria e a própria produção legislativa, e as
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práticas penais no período posterior, que acabaram por difundir a prisão. Marcada por inflexões, a
finalidade da prisão foi sofrendo transformações, em conformidade com a pauta governamental em
cujo bojo se inseria, sem que fosse imune a polêmicas. O papel exercido pela instituição prisional
adentrou a esfera de investigação sociológica em diversos países e também no Brasil, ainda que
tardiamente em comparação com outros fenômenos identificados como problemas sociais. A
intenção deste artigo é destacar os aspectos mais relevantes no debate sobre a prisão,
enfatizando-se a mudança do paradigma punitivo que se deu a partir da década de 1970 e na
necessidade da construção da punição como objeto de reflexão crítica, e, por fim, apresentar a
Comissão sobre o Sistema Prisional do IBCcrim e sua importância para a consolidação de um
espaço de interlocução.
2. O novo cenário da punição

A década de 1970 desencadeou uma alteração profunda no perfil das políticas penais no mundo
contemporâneo. Desde o Iluminismo, a idéia de que a punição deveria ser não um castigo cruel e,
sim, um mecanismo de correção e recuperação foi uma diretriz-chave para as reformas das prisões e
para a humanização das penas em inúmeros países do mundo. Tais concepções, de acordo com as
quais a punição deveria estar atrelada a uma perspectiva não só de reparação e de recomposição
das relações sociais, mas também de reintegração do indivíduo criminoso à sociedade, ganharam
força e se transformaram em políticas penais concretas ao longo de grande parte do século XX. De
diversas formas, predominava nessas políticas o reconhecimento de que a sociedade tinha ampla
responsabilidade sobre os crimes e os criminosos.

Já o novo padrão punitivo, que emerge nas últimas décadas do século XX, tem se mostrado mais
intransigente e segregador, baseado sobretudo num discurso da necessidade de endurecimento das
penas, sendo que as unidades especiais de encarceramento são as instituições exemplares desse
novo paradigma punitivo, instituições que abandonam quase totalmente a perspectiva de
recuperação do indivíduo criminoso para seu retorno à sociedade.

Simultaneamente a esse novo rigor punitivo, o Estado contemporâneo foi esmaecendo sua agenda
protetora dos direitos dos cidadãos. Novas preocupações em termos de políticas de segurança
deslocaram a pauta welfarista, ao menos onde esta era hegemônica, para uma pauta mais
coercitiva, policial, penal, voltada especialmente para o controle social. Os efeitos dessa
recomposição econômica e política têm se mostrado graves: a violência, a criminalidade, as
questões gerais de segurança pública entraram na agenda das inquietações da população e das
prioridades governamentais em detrimento de outros temas. O encarceramento, por sua vez, que
chegou a ser visto como um mecanismo punitivo anacrônico no estado do bem-estar nos anos 1960,
retomou suas forças na dinâmica social e política de controle. A partir dos anos 1970, as taxas de
crescimento da população encarcerada não deixaram de ter ritmo acelerado.

Em 2005, por exemplo, havia nos Estados Unidos 2.320.359 pessoas encarceradas em diferentes
tipos de estabelecimentos, como prisões federais e estaduais para adultos, cadeias municipais,
locais para o controle de imigrantes, prisões militares e instituições para jovens, entre outros.
Consideradas sob custódia - em prisões destinadas para adultos, estaduais e federais - eram
1.525.924 pessoas, mais 747.529 detidas nas cadeias locais. O total, portanto, de pessoas sob
custódia alcançava 2.193.798 pessoas em 2005, com uma taxa de 737 presos por 100 mil
habitantes. Em 1995, o total de pessoas sob custódia nos EUA era de 1.585.586, correspondendo à
taxa de 601 presos por 100 mil habitantes. O crescimento da população encarcerada, de 1995 a
2005, teve média anual de 3,3% e um acumulado de mais de 30%, portanto. Um em cada 136
norte-americanos residentes estava sob custódia, em 2005, numa prisão para adultos federal,
estadual ou local.

O fenômeno do crescimento da população encarcerada nos EUA pode ser encontrado também em
praticamente todas as regiões e países do mundo. Na Europa Ocidental, dentre os principais países
que fogem a essa regra, a Alemanha, de 2000 a 2005, não teve crescimento de sua população
encarcerada e a Suíça apresentou um decréscimo de encarcerados. No entanto, a maior parte dos
países apresentou taxas expressivas de crescimento para o período: Holanda (48,6%), Polônia
(28,1%), Áustria (28,6%), Espanha (24,9%), Dinamarca (24,2%), Suécia (22,1%), Inglaterra e
Escócia (15,1%), França (14,6%), Noruega (14.0%), Itália (10,1%).2

De acordo com esse levantamento do Conselho da Europa, em 2005, os países escandinavos
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apresentavam as menores taxas de encarceramento: Islândia (40 por 100 mil habitantes), Suécia
(78), ao passo que as taxas mais elevadas estavam nas antigas repúblicas que integravam a
ex-União Soviética: Estônia (327,4 presos para cada grupo de 100 mil habitantes) e Letônia (313,4).

O Brasil não é uma exceção a essa tendência verificada em quase todo o mundo. Pelo contrário, o
crescimento da população encarcerada vem sendo bastante intenso e trazendo reflexos
consideráveis para o conjunto das instituições do sistema de justiça criminal.

Os dados da Tabela 1 mostram que, entre 1993 e 2005, a população em geral teve um crescimento
acumulado de 18,5%, ao mesmo tempo em que o crescimento da população atrás das grades foi dez
vezes maior.

<d7>Tabela 1

1993 2005 Variação %

População em geral 151 546 289 179 576 925 18,5

População encarcerada 126 152 361 402 186,5

Fonte: IBGE e MJ</d7>

O que impulsiona esse impressionante crescimento da população encarcerada no Brasil e no mundo
é um conjunto de medidas legislativas e de práticas nas instituições de internação e reclusão
articuladas com políticas penais cada vez mais severas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a adoção
em vários estados de leis que seguem o princípio do Three strikes and you're out;3a proliferação das
já citadas unidades especiais de confinamento, como as supermax;4e políticas como as de tolerância
zero são reveladoras do sentido da punição adotado. São abandonados os princípios de
requalificação do criminoso e de conseqüente utilização da pena de privação de liberdade para tanto;
da mesma forma que a severidade punitiva, o rigor disciplinar no interior das prisões ganha
centralidade em estabelecimentos que imobilizam presos de 22 a 23 horas na cela; a intransigência
com o menor desvio é autoritária, ajusta crianças, jovens e adultos a normas, padrões de
comportamento rígidos que nem mesmo podem ser questionados ou revistos.

Esse conjunto de transformações no paradigma contemporâneo da punição tem recolocado em
discussão o papel do sistema de justiça criminal diante das transformações do mundo
contemporâneo e, em particular, o lugar da prisão como instituição de controle social. Na verdade,
desde meados do século XX, diversos autores têm buscado analisar tal instituição para além das
discussões estritamente jurídicas e problematizar o seu lugar como instituição-chave da punição
moderna. Esses autores, e seus seguidores contemporâneos, têm ressaltado a necessidade de
crítica do sistema prisional, o que pode viabilizar novas soluções que não necessariamente sigam a
direção mais geral de punição severa e generalizada, cada vez mais presente no mundo
contemporâneo.
3. Prisão e punição: a construção de uma perspectiva crítica

Se o tema da punição atraiu a atenção de inúmeros pensadores e reformadores modernos a partir do
final do século XVIII e, posteriormente, das emergentes ciências sociais já no final do século XIX,
apenas a partir de meados do século XX a instituição prisional será analisada de uma perspectiva
mais crítica.

Em um livro pioneiro, publicado originalmente em 1939, Georg Rusche e Otto Kirchheimer (2004)
analisaram como os sistemas penais se transformavam a partir de suas relações com as condições
econômicas e sociais de determinados períodos históricos. Mais especificamente, ao tomar o
mercado de trabalho como categoria econômica determinante para sua explicação, Rusche e
Kirchheimer correlacionaram as mudanças no mercado de trabalho com as mudanças nas práticas
de punição em diferentes momentos. Contra os historiadores tradicionais do direito, os autores
realizavam uma outra descrição histórica, na qual diversas épocas se sucediam na história dos
regimes das punições, sendo que em cada período ocorreria o predomínio de um tipo particular de
pena.

Assim, e ainda de acordo com Rusche e Kirchheimer, castigo corporal e multa foram os principais
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modos de punição na alta Idade Média que serão substituídos, ao longo da baixa Idade Média, por
um sistema de punições corporais extremamente feroz. Esse sistema, por sua vez, dará lugar, a
partir do século XVII, ao predomínio da pena privativa de liberdade. Finalmente, a tendência de
racionalização das penas, que ganha força com o Iluminismo, perderá sua função com o advento da
Revolução Industrial, que faz desaparecer a anterior penúria de mão-de-obra e constitui um exército
industrial de reserva. As condições de encarceramento se deterioram de tal modo que a pena
privativa de liberdade ganha novo poder dissuasivo, sempre de acordo com o princípio de que as
condições da pena devem ser piores do que aquelas vivenciadas pelas camadas mais
desprivilegiadas da sociedade.

O mérito da análise pioneira de Rusche e Kirchheimer foi justamente o de apontar que o sistema
prisional poderia cumprir funções que não aquelas restritas ao combate ao crime. Ao tomar os
sistemas punitivos concretos - e não as justificativas jurídicas que os legitimavam - os autores
ressaltavam as funções econômicas dos sistemas punitivos. No caso da prisão moderna, a análise
mostrava que tal instituição tornou-se a principal forma de punição no mundo ocidental apenas no
momento em que mudanças econômicas assim o permitiram. As condições carcerárias, do mesmo
modo, variavam mais de acordo com a situação econômica, em determinado momento histórico, do
que devido a qualquer propensão reformadora e humanista. Assim, com a melhoria geral das
condições de vida das classes subalternas, as condições carcerárias também melhoravam e
vice-versa, já que a prisão buscava acima de tudo constranger essas mesmas classes subalternas
ao trabalho "livre".

Apesar do evidente economicismo do argumento de Rusche e Kirchheimer, o livro abriu novas
possibilidades de análise histórica e sociológica da punição, em geral, e da instituição prisional, em
particular, embora durante décadas tenha sido praticamente ignorado no debate penológico e
criminológico.

As análises de Michel Foucault, em parte inspiradas pelas trilhas de investigação abertas por Rusche
e Kirchheimer, permitirão o estabelecimento de um novo patamar em termos de análise crítica do
sistema prisional.

Num conjunto de conferências realizadas no Rio de Janeiro em 1973, Foucault já expõe esse novo
conjunto de questões sobre a instituição prisional. Se a prisão moderna em grande parte era
resultado da reorganização do sistema judiciário e penal nos diferentes países da Europa em fins do
século XVIII e início do século XIX, o paradoxal era que originalmente ela não pertencia ao repertório
dos grandes reformadores iluministas. Na reelaboração teórica da lei penal, empreendida pelos
reformadores, o crime passa a ser visto como ruptura da lei e não mais como falta moral ou religiosa.
Se a lei penal deve ser útil para a sociedade, deve basear-se igualmente numa definição clara e
simples do crime, possibilitando a punição sobretudo a reparação da perturbação causada à
sociedade pelo criminoso, considerado como uma espécie de inimigo social. Os quatro tipos de
punição privilegiados pelos reformadores serão a deportação, a humilhação, o trabalho forçado e o
talião.

Em contraposição a esse legalismo estrito, que subordinava o ato de punir à existência de uma lei
explícita e que apontava para uma punição que teria como função reparar ou prevenir o dano
causado pela infração à sociedade e cujo principal representante foi Beccaria, a prisão terá origem
diversa da proposta dos reformadores e, todavia, acabará predominando em relação aos demais
tipos de pena. Voltada para o controle e a reforma psicológica e moral das atitudes e
comportamentos dos indivíduos, a prisão estará ancorada sobretudo na noção de periculosidade, ao
tomar o indivíduo especialmente no plano de suas virtualidades. O objetivo estará não mais em punir
as infrações dos indivíduos, mas em corrigir as suas virtualidades (Foucault, 1996: 85).

A prisão moderna estará assim menos no plano da lei e de suas garantias e mais no registro de um
conjunto de novas instituições de vigilância e correção - como a polícia - que emergem ao longo do
século XIX e ganham autonomia em relação ao Poder Judiciário.

Deste modo, em relação às formas de produção da verdade jurídica identificadas por Foucault - a
prova e o inquérito, por exemplo - a prisão estará ancorada num outro princípio, o exame, e, em
relação às formas de poder, num poder que Foucault chamará de disciplinar - novo tipo de poder
polimorfo, polivalente e produtivo, voltado para o controle do indivíduo e da população.
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Foucault aprofundará suas análises polêmicas sobre a prisão em seu livro, Vigiar e punir, publicado
em 1975. Ele define a prisão moderna como um aparelho disciplinar exaustivo que, em grande
medida, funciona autonomamente em relação às instâncias judiciárias. Todo um regime de punições
e recompensas se organiza no interior das prisões, regime esse voltado principalmente para as
transformações dos indivíduos e para a formação de um saber clínico sobre o condenado. Essa
forma de poder/saber, baseada nas disciplinas e no panoptismo,5heterogênea em relação ao
legalismo estrito sonhado pelos iluministas, irá mesmo difundir seus mecanismos e efeitos ao longo
de toda a justiça criminal.

Foucault apontará ainda que a crítica à prisão moderna e a seus métodos aparece muito cedo, no
início do século XIX. Critica-se o fato de que a prisão não diminui a taxa de criminalidade, de que ela
provoca reincidência, que favorece a organização dos criminosos, que fabrica indiretamente os
delinqüentes ao fazer cair na miséria a família do detento etc. Foucault então questiona se esse
pretenso fracasso da prisão não faria parte de seu próprio funcionamento, se a instituição-prisão não
exerceria outras funções que aquelas explicitamente colocadas na lei. Paradoxalmente, ao fracassar,
a prisão atingiria seu objetivo, que seria muito mais o de suscitar uma forma particular de ilegalidade,
organizada num meio relativamente fechado, do que combater as práticas ilegais. A prisão seria a
instituição-modelo que permitiria a difusão dos poderes disciplinares para muito além das fronteiras
do direito penal, disseminando a técnica de poder própria da instituição no conjunto do corpo social.

O mérito das análises de Foucault consistiu em mostrar que a prisão moderna implicava em novas
formas de controle social cujo alcance extrapolava seus muros, configurando assim uma verdadeira
tecnologia de poder, e não apenas uma forma de execução das penas. Os castigos físicos e
psicológicos impostos na prisão, por sua vez, não seriam necessariamente formas mais
humanizadas de punição e, por isso, seria preciso refletir se, na atualidade, a prisão não seria tão
intolerável quanto foi o suplício no momento da queda do Antigo Regime.

Muitos autores, desde então, têm seguido a trilha aberta por trabalhos como os de Rusche e
Kirchheimer e de Michel Foucault, mostrando os impactos e significados das políticas penais para
muito além dos efeitos assumidos em termos de combate ao crime.

Zygmunt Bauman (1999), por exemplo, se situa mais próximo de explicações como a de Rusche e
Kirchheimer, ao mostrar que o novo paradigma punitivo da atualidade poderia ser explicado a partir
das transformações econômicas e sociais que estão redesenhando as próprias sociedades
contemporâneas em âmbito global. Para Bauman, com a assim chamada globalização da economia,
o horizonte da ética do trabalho, que havia definido o paradigma da correção prisional, entra em crise
e com ele a prisão como instrumento de correção das classes trabalhadoras. Se o modelo da prisão
no século XIX e na maior parte do século XX nunca deixou de ser a workhouse - casa de correção e
trabalho, cujo objetivo era moldar o trabalhador disciplinado - na contemporaneidade a prisão
torna-se um instrumento singular de imobilização e neutralização daqueles grupos sociais excluídos
da nova economia globalizada.

Loïc Wacquant (2001a, 2001b) adota uma explicação mais política do que exclusivamente
econômica. Se o ideal de recuperação, no âmbito das políticas penais, passa a ser paulatinamente
abandonado em prol de um novo paradigma punitivo, voltado mais para a imobilização e
neutralização dos criminosos do que para a correção e recuperação, tal redirecionamento coincide
com a onda conservadora que, a partir da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, redesenha o jogo
político mundial, inclusive com uma crítica acentuada às conquistas do Welfare State. Assim, para
Wacquant, é o Estado Penal - Estado que passa a encarcerar um número cada vez maior de
indivíduos, a partir do endurecimento das políticas punitivas - que substitui o Estado Social, já que a
atrofia dos direitos sociais, por um lado, e a hipertrofia das políticas duras de controle social e o
crescimento alarmante do encarceramento, por outro, são "transformações complementares e
correlativas que fazem parte da instituição de um novo governo da miséria" (Wacquant, 2001a, p.
221).

David Garland, por sua vez, busca construir uma explicação mais sistemática em torno destas
questões, colocando-se ao mesmo tempo como historiador da punição, ao traçar a história das
políticas penais do Welfare State (Garland, 1985), como teórico da Sociologia da punição, ao
reconstruir os argumentos dos principais autores que, no âmbito da teoria social, procuraram discutir
o fenômeno da punição (Garland, 1993), e, finalmente, como analista das transformações
contemporâneas, do novo paradigma punitivo (Garland, 2001). Ao analisar as mutações das políticas
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de controle do crime na modernidade tardia, Garland considera que, com as mudanças estruturais
ocorridas a partir do início dos anos de 1970, entram em crise as políticas de bem-estar, que são
substituídas por uma nova cultura do controle, a partir da qual o crime passou a ser visto não mais a
partir de uma agenda de solidariedade e direitos, mas sobretudo como quebra da ordem.

Inúmeros outros autores podem ser citados, sendo que o que há em comum entre eles é a busca de
novas formas de análise crítica das políticas punitivas que contribuam para o rompimento do
consenso em torno das políticas de lei e de ordem e do novo paradigma punitivo que as sustenta.
Em contrapartida, é preciso aprofundar a discussão pública das opções existentes em termos das
práticas e políticas penais, tendo em vista as garantias do Estado de Direito, a afirmação dos direitos
humanos e a expansão da cidadania no âmbito de uma humanidade globalizada, não apenas por
mecanismos de controle e vigilância globais.
4. O sistema prisional no Brasil

Se a imagem atual do sistema prisional brasileiro é a de uma crise sem precedentes, de colapsos
iminentes, na qual a idéia de legitimidade se vê abalada como nunca em razão da existência de
organizações criminosas concebidas e fortalecidas dentro do sistema, é certo, contudo, que só é
possível compreendê-la e definir sua dimensão a partir de um quadro mais amplo que tenha por
referência as práticas e os discursos punitivos adotados e vivenciados no país, em especial a partir
da redemocratização.

Entretanto, quando se analisam os trabalhos e as reflexões que tiveram por objeto as políticas
penitenciárias empreendidas no Brasil contemporâneo, o que se verifica, salvo importantes exceções
(Adorno e Fisher, 1987; Góes, 1991), é a escassez e por vezes a ausência de estudos que levem em
conta a perspectiva histórica na configuração do presente e que estabeleçam um esforço de análise
ao reconhecimento dos marcos, das transformações e dos deslocamentos vivenciados nas últimas
décadas e suas implicações para a política penal que se tem adotado mais recentemente. Prevalece,
assim, na tentativa de explicação da permanente crise vivenciada pelo sistema prisional, uma
interpretação linear, funcional e de matriz especialmente autoritária, a partir da extraordinária
perversão da memória democrática do país e de suas implicações para a questão criminal.

É freqüente o argumento que atribui ou associa a crise da segurança pública e mais especificamente
do sistema prisional às experiências e aos discursos que ocuparam o cenário das práticas criminais
no país por um breve espaço de tempo, como a introdução da legislação criminal progressista da
década de 80 e a política de humanização das prisões no mesmo período.6Além de simplista e
muitas vezes ideologicamente comprometida, essa forma de interpretação dos fatos e eventos
históricos furta-se à análise de processos sociais de maior complexidade, não deixando de refletir a
permanência daquilo que Adorno (1996) denominou autoritarismos sociais no âmbito das
representações sociais e da opinião pública e a permanente resistência à idéia de direitos humanos.

Reconhecer os desvios, as rupturas, os deslocamentos e as permanências vivenciadas pelo sistema
prisional brasileiro é, assim, conhecer o percurso adotado por esse sistema, constituindo-se a chave
interpretativa para os complexos fenômenos que o compõem, dos quais a existência de
organizações criminosas é algo sintomático.

Na tentativa de recuperar, portanto, essa dimensão histórico-crítica, reconhece-se que o sistema
penal brasileiro vivenciou, quando do período de restabelecimento democrático no país, um discurso
de humanização e ressocialização da pena - e em certa medida sua tênue aplicação - que já era
experimentado em nível internacional desde o pós-guerra por uma política de bem-estar penal
(Garland, 2001) cujo marco foi a aprovação das Regras Mínimas das Nações Unidas para
Tratamento de Reclusos em 1955. No Brasil, a prevalência de um modelo centrado no episteme da
privação na explicação do crime e na inserção do preso numa ordem social que também a ele
atribuía direitosfoi vivenciada no âmbito da legislação criminal garantista, de 1984, e das pontuais
experiências humanizadoras no cárcere, das quais a política empreendida no governo Montoro pela
gestão do então secretário de Justiça José Carlos Dias (1983-1986) foi a mais destacada.

A introdução dessas concepções na dinâmica do sistema penal brasileiro se deu, no entanto, num
momento em que já se encontravam em decadência em boa parte do mundo e eram suplantadas por
novas racionalidades sobre o crime e a prisão em muito relacionadas à predominância de uma nova
ordem econômica e social a partir dos anos 1970 (Garland, 2001; Wacquant, 2001a, 2001b;
Bauman, 1999). Esse fato, atrelado às particularidades do processo histórico do país, à inexistência
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de um modelo de atuação estatal que sequer se aproximasse da social-democracia, impediu uma
configuração mais precisa e consolidada do welfarismo penal - vez que esse teria se realizado como
um braço do Welfare State nas nações que o experimentaram - e em muito pode também explicar a
brevidade da experiência de um sistema penal mais "emancipatório", bem como suas múltiplas
fontes de oposição e sua superação já no início dos 1990.

A partir de então, as promessas de uma política criminal mais progressista, que a década anterior
prenunciara, começariam a ruir, dando margem a uma gradativa derrogação de direitos de acusados
e condenados e a práticas que imprimiriam cada vez mais ao sistema carcerário brasileiro o sinal da
barbárie.

De um lado, assim, a legislação criminal de urgência instituída a partir dos anos 90, da qual a Lei dos
Crimes Hediondos (Lei 8.072/90) permanece como o exemplo mais importante e, de outro, a
intensificação da violência institucional, sobretudo a partir de 1987, tanto pelo incremento e
valorização de práticas disciplinares centradas no arbítrio tradicionalmente prevalecente nesses
espaços do contradireito, como por episódios que implicaram no extermínio de centenas de
indivíduos encarcerados, sendo o emblemático episódio do Massacre do Carandiru, em 1992, o
ponto máximo dessa política fortemente marcada pela exceção.

A partir de então, a tendência da política penitenciária, e da política penal em geral, passou a ser a
de alinhamento a correntes neoconservadoras internacionalmente já predominantes, não apenas de
maior intolerância ao crime e às menores ilegalidades, como na propagação de um modelo de
punição de caráter particularmente expressivo, atendendo às expectativas de uma lógica
predominantemente retributiva, em nada assemelhada, porém, ao paradigma clássico dos
reformadores do século XVIII, enterrando, de modo decisivo, as apostas ressocializadoras que a
normativa de 1984 e as experiências do período haviam prenunciado.

É nesse momento ainda que antigos e nunca superados discursos sobre a questão criminal passam
a ganhar mais força, atuando como poderosos consensos que, excedendo os limites do senso
comum, têm alcançado um domínio até então mais cientificamente isento, o dos intelectuais. Desse
modo, a recolocação freqüente no debate público da pena de morte como opção punitiva, da
redução da maioridade penal, da adoção de sanções e medidas sempre mais severas e em
detrimento de direitos de acusados e presos são ilustrativas do modo como essa tendência tem
estado presente e mobilizado a pauta de discussões sobre a questão criminal no país.

Voltando ao âmbito mais específico do sistema prisional, em 2001, após a mega-rebelião em 18 de
fevereiro envolvendo 27 unidades prisionais no estado de São Paulo, que deflagrou a existência do
PCC e demonstrou sua força no amotinamento da massa carcerária e sua capacidade de
mobilização, até então intramuros, uma mudança importante se daria no domínio das práticas e,
enfim, da política disciplinar adotada. Sofisticando em verdade um aparato existente desde há muito
no sistema prisional brasileiro, que é o da constituição de espaços de excelência disciplinar para
operarem a execução de castigos à margem da previsão legal, a criação do Regime Disciplinar
Diferenciado (RDD) veio devidamente acompanhada de um novo invólucro capaz de converter o
mesmo conteúdo de exceção e sobreprivação de direitos do obscuro modelo que o antecedia, numa
aparência de eficiência e racionalidade garantidora de sua generalização para além do sistema
penitenciário paulista (Teixeira, 2007).

O RDD entraria em vigor através da Resolução SAP/SP 26 de 04.05.2001 e, embora colidente com a
Lei de Execução Penal (LGL\1984\14) (Lei 7.210/84) e com a Constituição Federal (LGL\1988\3),
não foi objeto de qualquer decisão judicial que declarasse sua ilegalidade.7Em dezembro de 2003, a
própria Lei de Execução Penal (LGL\1984\14) seria então reformada através da Lei 10.792/2003,
incorporando o RDD a partir daquele momento no ordenamento normativo da execução penal.

Contudo, além dessa dimensão legal, a dinâmica das prisões vai se constituindo cotidianamente
cada vez mais como campo de imposição de penalidades extralegais. Os maus-tratos e a tortura são
alguns exemplos, dentro de um amplo espectro de práticas que hoje caracterizam as prisões
brasileiras, como a superlotação, a quase total ausência de serviços para os presos e a precariedade
dos alojamentos e da alimentação.

Desse quadro sinistro resultam dados mais incisivos que revelam algumas das principais facetas da
violência nas prisões brasileiras como, por exemplo, o número de mortes por agressão. Um dos
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poucos dados publicados pelo Ministério da Justiça, em 1994, através do Censo Penitenciário,
indicou que haviam ocorrido no Brasil 131 homicídios nas prisões brasileiras, o que representava a
elevada taxa de 1,01 homicídio por grupo de mil presos. Segundo o Census de 1995,8nos EUA,
ocorreram 82 homicídios no interior das prisões, para uma população encarcerada de cerca de um
milhão de indivíduos, resultando numa taxa de 0,08 para cada grupo de mil encarcerados. A taxa
brasileira era, portanto, 13 vezes superior à norte-americana.

A pesquisadora Julita Lemgruber9apurou que, em 2002, tinham ocorrido 303 homicídios nas prisões
brasileiras, o que correspondia a uma taxa de 1,2 morte para cada grupo de mil presos. A média
para todo o Brasil esconde cenários mais graves, como o de São Paulo, que em 1999 teve 117
mortes com a taxa de 2,2 presos mortos para cada grupo de mil, à medida que no ano de 2002
foram 97 os mortos, correspondendo a 1,1 preso por mil, uma vez que a população havia crescido
consideravelmente no período.

Embora não existam dados de boa qualidade sobre as rebeliões e incidentes graves nas prisões
brasileiras, a imprensa traz com relativa freqüência notícias sobre tais ocorrências que costumam
evidenciar a baixa capacidade de as autoridades controlarem o cotidiano da prisão e evitarem fugas
e motins. As intervenções de contenção por parte das forças policiais são muitas vezes violentas e
agravam ainda mais a situação.

Muitos dos principais problemas do sistema carcerário no país estão relacionados a um crônico
déficit de vagas, fazendo com que boa parte da população encarcerada fique submetida a condições
péssimas de habitabilidade. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, em 2005, o déficit de
vagas no Brasil era da ordem de 145.492, para uma população de 361.402 presos. Havia, portanto,
apenas 215.910 vagas disponíveis distribuídas por estabelecimentos que não possibilitavam o pleno
acesso do preso a serviços essenciais, como cuidados médicos, escolarização e assistência jurídica.

O significativo crescimento da população prisional brasileira e o intenso recrudescimento das
estratégias de controle social e das políticas penitenciárias não foram capazes de fazer frente aos
problemas relativos ao crime e às prisões. Pelo contrário, a crise se tornou ainda mais acentuada e
sua expressão, antes adstrita ao interior das unidades prisionais, ganhou novas formas extramuros.
Dessa maneira, entender a punição, e de modo mais específico a própria permanência da instituição
prisional a despeito do fracasso de suas finalidades anunciadas, exige em algum grau a capacidade
de invenção, para que outros diagnósticos, outras matrizes teóricas e outras perspectivas possam
ser construídos.
5. Pensar o sistema prisional brasileiro: a formação da Comissão sobre o Sistema Prisional

Todas essas questões podem ser mais bem traduzidas enquanto inquietações que afetam aqueles
que, de algum modo, dirigem seu olhar ao problema (teórico e prático) das prisões e estão na base
da idéia de constituir um grupo, uma Comissão sobre o Sistema Prisional, que aqui se dá por
iniciativa do IBCcrim - Instituto Brasileiro de Ciências Criminais.

Se romper consensos como os que se formaram em torno da questão criminal é tarefa por demais
ambiciosa para o momento, contribuir para a paulatina desconstrução de seus postulados e
paradigmas, oferecendo outras perspectivas, especialmente no que toca às prisões, é o objetivo
mais geral dessa Comissão.

Para tanto, nossa proposta é fomentar o debate e a reflexão, agregando estudos, discussões de
ativistas e intelectuais que têm refletido sobre o tema, indicando, sempre que possível, algumas
direções de pesquisa, de análise e de ações.

Mais do que isso, o compromisso da Comissão é de contribuir com o resgate da história recente das
políticas de segurança e especificamente das políticas penais empreendidas no Brasil, na medida
em que ela diz respeito também à memória democrática do país. A tentativa de sua recuperação e
preservação implicará necessariamente a construção de uma agenda de segurança pública que
esteja atenta à lei, aos direitos humanos e, enfim, aos compromissos com a efetivação de um Estado
de Direito.
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