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1. Discurso contemporâneo das funções da pena de prisão

O discurso jurídico acerca das funções da pena de prisão reveste de racionalidade essa forma de
punição. Justifica e matiza a dor dos apenados, além de encobertar outras funções sociais e
econômicas que a prisão exerce em nossa sociedade.

A partir das últimas décadas do século passado, este discurso tem passado por ao menos duas
importantes releituras. A primeira remete-se ao declínio das funções instrumentais da pena,
contraposto ao crescente interesse nas funções simbólicas de reforço da norma e dos valores sociais
(prevenção geral positiva). A segunda advém de um descrédito de todas as funções preventivas da
pena e da ascensão do discurso retributivo, deixando como fim único e inconteste da punição o
castigo, na forma da neutralização do preso.

De certa forma, o discurso de instrumentalização da pena de prisão, que atribui a esta a função de
reforma do indivíduo e de prevenção de novos crimes, contribui para que seja mantida oculta a
brutalidade do castigo. O uso da violência pelo sistema penal não é, de forma geral, percebido pela
população externa a ele e as teorias da pena contribuem para esse processo: ofuscam as violências
a partir da racionalidade de seu discurso.
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Para Álvaro Pires,1 Professor da Universidade de Ottawa no Canadá, a crise na lógica da reabilitação
contribuiu para um incremento da responsabilidade individual e da lógica retributiva. No imaginário
social e institucional, o indivíduo socialmente vulnerável é substituído pela figura do inimigo.2

Consequentemente, a prisão passa a rever suas tradicionais justificativas, cunhadas anteriormente
pelo discurso iluminista e utilitarista.

A submissão do indivíduo ao poder institucional e a imposição do sofrimento parecem ser
características que sempre acompanharam a história da prisão. Hulsman (1993: 87) elenca dois
elementos como característicos da pena, tal como é entendida pela civilização ocidental: uma
relação de poder entre aquele que pune e aquele que é punido, que por sua vez reconhece a
autoridade do primeiro; e depois, imposição de doses de sofrimento, penitência, dor.

Ainda que se fale do fracasso da pena de prisão, é indiscutível o êxito da instituição penitenciária em
impingir sofrimento a (alguns) indivíduos em retribuição ao dano que causaram à sociedade. O
sofrimento do apenado está implícito na aplicação da pena.

Para além da retribuição (do mal por outro mal necessário), os discursos acerca das funções da
pena podem ser divididos em dois grupos: no primeiro estariam os enunciados criados pela
dogmática penal tradicional – as funções declaradas da pena – que prescrevem um dever ser e que
legitimam o funcionamento de justiça; no outro, estariam as funções não declaradas da pena,
descritas a partir da análise da economia da pena em relação aos sistemas econômicos e sociais de
determinada época e sociedade.3

Ainda que seja importante situar o conceito da reintegração social nos discursos das finalidades da
pena, o objetivo do presente artigo não é retomar as teorias tradicionais acerca das funções da pena.

Três são os motivos pelos quais não serão abordadas as tradicionais teorias acerca com as funções
da pena. O primeiro está no fato que diversas pesquisas no âmbito do direito já se centraram nessa
temática, seja a partir de uma perspectiva filosófico-abstrata, seja a partir de uma perspectiva
realista, para acusar a falência da pena de prisão e seu fracasso na tarefa de atingir os fins
declarados aos quais se propõe.4 O segundo é por não considerar a reintegração social como função
da pena, mas como uma possibilidade de minimizar seus efeitos. O último, e talvez o mais
importante, demarca uma escolha política de não reproduzir os discursos que insistem em justificar a
pena atribuindo-lhe qualquer eficácia real além da retributiva e, nesse sentido, não construir um
saber reafirmando os velhos discursos.
2. A reabilitação em crise?

Entre os anos de 1960 e 1970, no contexto do Estado de bem-estar social da Europa Ocidental,5 a
pena tinha a finalidade declarada de corrigir, inserir a ética do trabalho e reintroduzir os indivíduos
dentro dos padrões socialmente aceitos. Esta concepção estava vinculada aos princípios que
conformavam aquele tipo de Estado: a sanção teria que ir além da punição e caberia ao Estado
prover os meios para a reforma moral e social do apenado.

Ao mesmo tempo, a instituição penitenciária era alvo de sérias críticas, as quais pareciam apontar
para uma redução do nível de encarceramento e do papel que a prisão exercia na sociedade.

A partir dos anos de 1980, as teorias da reabilitação começaram a perder força, abalando a
hegemonia do discurso sobre punição da década anterior. Os especialistas não mais conseguiam
sustentar as respostas técnicas dadas ao problema.

Para Garland (1999: 62), o mito fundante da modernidade – do Estado como provedor da segurança
e da ordem – estaria em derrocada. As declarações do Estado no campo da repressão criminal se
tornaram mais modestas e hesitantes.

Na modernidade, o modelo do controle social disciplinar era composto pela fábrica, no âmbito
econômico, pelo Welfare State como modelo social e o "correcionalismo" como paradigma penal. Na
atualidade, nenhum destes elementos (econômicos, sociais e penais) se sustentam.

Jock Young (2002), ao analisar as transformações sociais ocorridas do final do século XX,
diagnostica a transição de uma sociedade inclusiva para uma sociedade excludente, de uma
sociedade que assimila e incorpora para outra que exclui. Segundo o autor, o outro na sociedade
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inclusiva não era visto como inimigo externo, mas como alguém passível de recuperação, que
deveria ser reabilitado para ser incluído na sociedade; o discurso em voga era o da integração, com
o estímulo da "osmose cultural dos menos socializados rumo aos bem socializados" (YOUNG, 2002:
22).

A despeito da crise de legitimidade e das transformações sociais do fim do século passado, o
discurso da reabilitação continua fazendo eco na discussão de política criminal. Porém, alguns
autores, como Deleuze (1992: 220), são radicais no diagnóstico de uma crise nos meios de
confinamento, de uma mudança profunda no alcance e na forma do exercício de poder.

Deleuze (1992) afirma a substituição da sociedade disciplinar pela de controle, a partir,
principalmente, da flexibilização da forma de sujeição do indivíduo ao poder. Enquanto os
confinamentos em espaços fechados são moldes rígidos e fixos, os controles assumem a forma de
modulação, cujo exercício é feito a partir de movimentos ondulatórios que atingem todo o corpo
social. O controle total, que vinha sendo feito de forma concentrada em alguns espaços e
direcionado a alguns indivíduos, expande-se para o exterior dessas instituições e alcança a
população como um todo, indiscriminadamente.

Na contemporaneidade, as pessoas estão sujeitas à ação contínua dos mecanismos de visibilidade e
às mais diversas formas de registro da sua existência. Os espaços de interação social são vigiados e
o conteúdo desta interação registrado: o conteúdo da comunicação feita por e-mail, blogs, espaços
de bate papo virtual etc., é escrito e gravado; a popularização do uso dos cartões nas transações
comerciais permite o detalhamento de como e onde o indivíduo emprega seu dinheiro; a
disseminação de câmeras nos espaços públicos e privados faz com que o indivíduo esteja em
permanente registro.

De acordo com Young (2002: 34): "Na modernidade recente o outro desviante está em toda parte
(…). Devido à insegurança ontológica, há tentativas de recriar uma base segura. Isto é, (…) ser
rígido em vez de flexível ao julgar, ser punitivo e excludente ao invés de permeável e assimilativo".

Os reflexos desta mudança atingiram a própria racionalidade penal, com implicações na concepção
da função da pena e na execução da mesma. A disciplina, que vigiava e conformava todos os atos
da vida do condenado, passaria a dar lugar ao controle, que, longe de querer conformar sua
existência, agiria no sentido de excluí-la. Os regimes de isolamento rígido e a propagação do
controle para além dos muros institucionais, como, por exemplo, através do uso de pulseiras
eletrônicas, podem ser tidos como manifestações desta nova dinâmica do poder.

Porém, ao contrário do que se poderia prever, a expansão do poder de controle para além dos muros
prisionais não significou um enfraquecimento do papel que a prisão exerce em nossa sociedade: a
instituição prisional ainda resiste enquanto pena por excelência (ao menos para determinados tipos
de crimes e condenados). Apesar de hoje a prisão ainda ocupar um espaço de relevo, o discurso da
finalidade da pena e a própria dinâmica prisional vêm sofrendo algumas transformações.

Na visão de Bauman (2000: 32), a prisão contemporânea não é mais escola para nada. É a disciplina
formal e pura, o laboratório da sociedade globalizada. Não importa o que os presos fazem dentro de
suas celas, desde que permaneçam excluídos. Em uma sociedade tão volátil (que Bauman adjetiva
como líquida), a impossibilidade do preso se comunicar e se movimentar cria na prisão uma
temporalidade e uma espacialidade específicas, que muito diferem daquelas que regem o mundo
fora dela.

Esta mudança é ilustrada com o exemplo de Pelican Bay6 – prisão situada na Califórnia na qual os
presos não têm contato cara-a-cara com os guardas ou outros presos. Eles ficam em suas celas, não
veem e não são vistos, incomunicáveis. Mas, antes de considerá-la como uma versão "high-tech" do
panóptico de Bentham, Baumann nos chama para uma análise mais depurada.

As prisões teriam se distanciado da reforma ética que as instituições panópticas queriam promover.
A função do panóptico e dos mecanismos disciplinares em geral, consistia em reenquadrar o
indivíduo nos padrões sociais, reinserindo-o na ética do trabalho. Contudo, com a nova configuração
econômica e social da pós-modernidade, caracterizada pelo desemprego, excesso de mão de obra e
flexibilização das relações de trabalho, a imposição dos comandos éticos do trabalho teria perdido o
sentido.
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Sob esta perspectiva, a aceitação da ética do trabalho não seria mais condição para a reinserção
social do preso. Já que houve sensível redução na demanda por mão de obra, não haveria
necessidade de que o preso (ao sair da instituição ou ainda dentro dela) esteja docilizado para o
trabalho. De acordo com De Giorgi (2006: 19), não existe mais projeto de disciplinamento porque os
estratos sociais mais baixos não são mais elementos centrais no processo produtivo.

A reforma individual de outrora teria sido substituída pela contenção preventiva. A prisão funcionaria
no sentido de desestruturar a potência do indivíduo, desarmando-o de qualquer possibilidade de
rebelião ou resistência. De acordo com Bauman (1999: 116), "um isolamento total reduziria o outro a
uma pura personi-ficação punitiva da lei".

Apesar de todas essas transformações, o sonho da ressocialização continua ecoando em alguns
discursos e práticas na prisão. Os discursos midiáticos, populares e acadêmicos concebem a prisão
como lugar de transmissão de modelos desviantes (a chamada "escola do crime"), ao mesmo tempo
em que alimentam a esperança de reinserir o indivíduo na sociedade por meio da prisão.

Logo, o alcance do diagnóstico acerca do fim do ideal da reabilitação deve ser relativizado.
Certamente, houve algumas mudanças no exercício do poder de punir, porém elas não permitem
que façamos afirmações categóricas no sentido de que o projeto de disciplinamento e a ética do
trabalho foram substituídos integralmente pela cultura do controle. A ideologia do tratamento
continua sendo usada como estratégia de governo e manutenção da ordem.

O discurso disciplinar ainda ocupa um lugar importante na disputa pela verdade em torno da punição,
assim como os projetos de readequação ética do preso a partir da perspectiva da educação e do
trabalho.

Especificamente no Brasil, os estabelecimentos prisionais que funcionam sob a lógica estrita do
controle, com o domínio pelo Estado da dinâmica prisional, são uma exceção. Podemos perceber a
manifestação dessa nova forma de poder no Sistema Penitenciário Federal, e de forma mais
acentuada no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).

Porém, essa forma de exercício do poder de punir contrasta com a realidade dos presídios
brasileiros, marcados pela superlotação, pelo controle dos presos da dinâmica prisional e pela
existência de certas liberalidades. O controle, e mesmo a disciplina, ocorrem mais pela ação dos
próprios presos do que pela via estatal. O Estado não inclui nem exclui completamente, e nossas
prisões continuam sonhando o sonho da reabilitação.

Apesar do Brasil nunca ter concretizado o paradigma da reabilitação, este é até hoje invocado como
princípio norteador da nossa execução penal. Há uma funcionalidade em manter este discurso em
voga, ainda que sem perspectiva de sua realização concreta. Fecho (mas sem concluir) esta
reflexão, com palavras de Wanda Capeller, escritas em meados da década de 80, mas pertinentes
ainda hoje:

"Na sociedade brasileira, hoje, o conceito de ressocialização estaria falido? Aparentemente, em uma
resposta ingênua, diríamos que sim. Mas, na verdade, ele é sempre requisitado de modo novo,
transformado e transposto para uma nova utilidade. Quando o sistema penitenciário mostra, pelo
exercício real da violência sua verdadeira face apressam-se os políticos e administradores do
sistema em resgatar o conceito de ressocialização, (…) apresentam o mito da ressocialização como
a única possibilidade dos indivíduos alijados serem felizes novamente e retornarem ao convívio
social" (CAPELLER, 1985: 132).

Diversos autores tem analisado o que se chama a crise de um modelo disciplinar e a ascensão de
mecanismos de controle e gestão das populações. Entre eles, Garland (1999), Young (2002),
Deleuze (1992), Bauman (2000), De Giorgi (2006), Wacquant (2001) e Chantraine (2006), cujas
reflexões conformam um referencial teórico para a presente reflexão acerca das funções da pena na
contemporaneidade.

Essas abordagens distintas compartilham entre si um mesmo diagnóstico: o emprisionamento
contemporâneo visa algo além da reforma do preso. Durante o século XX, o ideal de reabilitação
manteve sua hegemonia manifesta nas práticas e discursos acerca da prisão a partir de uma relação
paradoxal (mas nem por isso desarmônica) com o objetivo de contenção – que é fundacional e
intrínseco à própria instituição carcerária.
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As práticas correcionalistas de então objetivavam a transformação do indivíduo por meio da ação
sobre seu corpo e alma. As instituições disciplinares nascem para reformar, curar, educar, corrigir,
recalcar; atuar com o fim de produzir certas individualidades, adestrar os corpos para deles extrair
uma utilidade.

A premissa do correcionalismo de que o preso (e outros desviantes) seriam vidas que precisavam
ser salvas, deve ser relida nos dias de hoje à luz da emergência dos mecanismos atuariais que
conformam as subjetividades sob controle: gestão de risco, classificação, gerenciamento.

Gilles Chantraine (2006: 276), ao analisar o sistema penitenciário canadense, propõe uma releitura
do paradoxo reabilitação-contenção. A partir da compreensão de que essa aparente separação (
écartèlement) entre estas duas missões da pena de prisão se reveste de uma coerente estratégia e
se inscreve de maneira especifica em um continuum sécuritaire.

O autor inscreve esta "nova penalogia" em um projeto não mais disciplinar, mas de controle, e a
denomina pós-disciplinaria ou governamental. Dentro desta perspectiva, não importa a produção de
um sujeito disciplinado, mas de um sujeito que conheça e gerencie seus riscos. A ação dos
mecanismos de governança incita o indivíduo a identificar os riscos do comportamento criminoso e
produzir recursos para contê-los.

Dentro deste processo de constituição de sujeito, uma tendência já manifesta no campo penitenciário
europeu é o incremento da classificação dos estabelecimentos prisionais e aperfeiçoamento das
ferramentas de categorização dos indivíduos.

Ao preso são outorgados lugares e posições distintas em âmbito prisional, de acordo com o risco que
apresenta para a prisão e para a sociedade. Os presos de pouco, médio e grande risco tem seu
correspondente nas prisões de mínima, média e alta segurança; além dos indivíduos "complicados",
que merecem unidades especiais de detenção. E, dentro delas, inúmeros programas, planos de
tratamento, estratégias desenhadas para o governo da população penitenciária.

Esse domínio da "l’expertise psychosociale" (CHANTRAINE, 2006: 282) efetua-se através de um
entrelaçamento de saberes clínicos clássicos com um conjunto de saberes e técnicas de avaliação e
gestão dos "riscos criminógenos".

Um dos mecanismos centrais dessa forma de governo da prisão, que não só se mantém na atual
conjuntura, mas se aperfeiçoa, é o sistema de prêmios e castigos, ou de privilégios (GOFFMAN,
2005: 50). Por esse sistema, as regalias do sistema prisional são obtidas pelo preso através da
obediência, em ação e espírito, à equipe dirigente. Ao mesmo tempo, a instituição, para castigar o
preso, ataca esses mesmos privilégios, vetando seu acesso temporária ou permanentemente.

Chantraine (2006: 283) identifica, no sistema penitenciário de Quebec, o funcionamento de um
sistema de privilégios individuais e coletivos, um mecanismo de penas e recompensas, chamado ali
système bonbon.7 A base desse sistema está em oferecer um conforto relativo sobre condições de
privações estritas, ao mesmo tempo que instrumentaliza as margens da autonomia dos presos.

A analogia dos privilégios com "doces" não me parece gratuita; primeiro porque vão ao encontro do
processo de infantilização do interno; depois, porque esses privilégios constituem uma forma de
fazer menos amargo o cumprimento de pena.8

Para os presos quebequenses, esse sistema possibilita "de faire du meilleur temps", ou como diriam
os presos no Brasil, "tirar melhor a cadeia". Aderir a esse sistema é, na maior parte das vezes, o
único caminho para o preso "respirar alguma rua", tatear alguma liberdade desde o confinamento,
seja por meio de uma progressão de regime de pena, uma liberdade condicional, uma autorização
para visita (vis-à-vis), uma vaga em uma oficina de trabalho etc.

O sistema de privilégios constitui peça importante na tecnologia de controle da prisão e no governo
da vida dos presos. A "governamentalidade", à qual se refere Foucault (2008), é gestada por meio de
técnicas e regulações de conduta visando à produção de subjetividades específicas. Como bem
sintetiza a frase de um agente penitenciário reproduzida por Chantraine (2006: 284) "dividir para
melhor reinar".9

Contudo, esse jogo possui sua perversidade, uma vez que seus jogadores são compelidos a entrar
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nele sozinhos, pensar estratégias individualmente e mostrarem-se cooperativos com a equipe
dirigente. Isto significa mostrar-se ao lado dos que ditam as regras e longe daqueles que as
obedecem; estar perto das classes, oficinas, salas de exame e distante do pátio.

Como parte desta estratégia perversa, os dirigentes aliam-se aos líderes dos presos10 para melhor
controlar os outros presos. Para Chantraine (2006: 284), a produção institucional do controle é
delegada pela direção aos líderes – estes conhecidos como "police du pen"11; que a exercem sobre
arbitrariedade e força física, com o fim de manter seus próprios privilégios.

Para o funcionamento deste modelo pós-disciplinar faz-se necessária a construção de uma
maquinaria de governo. O aperfeiçoamento do exercício desse tipo de poder na prisão ocorre por
meio do aperfeiçoamento de ferramentas de gestão da vida prisional, pressupondo assim: a
ampliação do alcance das instituições (tanto pelo aumento de estabelecimentos prisionais, como de
instituições atuantes na prisão); aumento e especialização de pessoal penitenciário; ampla oferta de
programas; planejamento e avaliação de atividades; criação e demarcação de espaços; incremento
das regras etc.

Nas palavras do autor:

"A emergência do modelo pós-disciplinar é assim correlativo a um movimento de abertura, de
complexificação da vida social e multiplicação relativa dos atores sobre a cena carcerária, através da
qual a administração penitenciária (…) conseguiu integrar a crítica da qual ela tem sido objeto em um
modelo de gestão carcerária renovado"12 (CHANTRAINE, 2006: 278).

Esse modelo pressupõe um relativo aumento do número de pessoas que circulam na prisão, e,
consequentemente, um incremento na disputa de "modos de fazer" a execução penal. Para Salle
(2004: 13), isso significa mise à l’épreuve de la prison, ou seja, a prisão colocada à prova pela
sociedade civil, que obriga a instituição penitenciária a refundar sua legitimidade através da
adaptação e incorporação da crítica externa à instituição.

A complexificação da cena carcerária depende da conjunção de duas vontades políticas: (1) da
sociedade civil querer ocupar esse espaço; (2) da prisão se abrir para circulação e, principalmente,
permitir a presença nos seus espaços de pessoas estranhas à instituição.
3. Crise do ideal ressocializador: momento estratégico para desvelar a irracionalidade da
prisão

Alguns autores defendem a manutenção da perspectiva da reabilitação, ainda que reconhecida sua
inocuidade, como limite à ação estatal e garantia de preservação das condições mínimas de
encarceramento.

Quando uma política pública não funciona, deve haver um problema em sua implementação
(conjuntura) e/ou na teoria sobre a qual ela se sedimenta (estrutura). Certamente, além das questões
estruturais, há diversos problemas conjunturais nos programas de reabilitação criminal.

Visto isto, Garland13 defende que, ao invés de se abandonar a perspectiva da reabilitação, dado o
seu insucesso prático, dever-se-ia manter o mesmo horizonte teórico (princípio geral) e desenvolver
os métodos para sua implementação, ou seja, aprimorar os meios para atingir o objetivo da
reabilitação, ainda que se saiba de sua falibilidade estrutural.

Nesse mesmo sentido, o argentino Jorge Perano (2009: 678) credita ao discurso da prevenção
especial positiva (ressocialização) a capacidade de limitar a fundamentação da teoria especial
negativa (neutralização), ou ainda da teoria geral positiva, as quais serviriam para legitimar um
encarceramento indefinido e ilimitado.

Baratta (1990: 2) relata um encontro de criminalistas alemães, ocorrido na década de 80 do século
passado em Frankfurt, no qual um dos mais renomados pesquisadores da Alemanha reconhecia o
fracasso das ações de ressocialização por meio da prisão. Porém, ao mesmo tempo, sustentava que
era preciso manter a ideia da ressocialização para não dar abertura àqueles que advogavam as
teorias da retribuição e da neutralização.

Tais discursos (que podem ser ilustrados pela máxima "ruim com a reabilitação, pior sem ela") ainda
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que pareçam dirigir a punição para um fim mais "humano" – evitando assim os excessos retributivos
– reacendem uma ideia que vem sendo questionada desde os anos 70: a de que com uma
conjuntura melhor a prisão teria sim a capacidade de reabilitar pessoas. E realimentam a ilusão de
que a punição, especificamente a prisão, é o caminho a ser seguido para alcançar a integração
social.

No atual momento histórico, a pena de prisão se apresenta de uma forma mais descarnada, sem
floreios ou falsas ilusões. Este fato talvez possa contribuir para que a sociedade reavalie os usos e a
necessidade da prisão. Sustentar a perspectiva da reabilitação culmina na legitimação da aplicação
da pena de prisão sob o discurso hipócrita de que a punição é aplicada visando o bem do apenado.
Desta forma, a sociedade pode manter a consciência tranquila, sem questionar sua responsabilidade
pela segregação social de certos indivíduos ou pelo mal que lhes é imposto.

Da mesma forma, a crise do paradigma da reabilitação não representa, necessariamente, um
retrocesso no caminho da humanização das penas, porque o discurso da reabilitação,
especificamente no que se refere aos estabelecimentos prisionais brasileiros, não levou a uma
efetiva humanização da execução penal.

Uma das hipóteses levantada por Álvaro Pires14 é que o sistema de ideias conformado pelas funções
da pena (retribuição, da dissuasão e da reabilitação) tornou-se um obstáculo cognitivo à evolução do
sistema de direito criminal.

Não vamos lamentar o fim desta forma de governar servidões e liberdades, porque outra forma trará
novas servidões e liberdades: "Não se deve se perguntar qual o regime mais duro, ou o mais
tolerável, pois é em cada um deles que se enfrentam as liberações e sujeições" (DELEUZE, 1992:
220).

A crença de que não podemos prescindir da punição está arraigada no coração da sociedade.
Talvez, antes de pensarmos em abolir o castigo ou em formas mais amenas de realizá-lo,
devêssemos lutar por mudanças no próprio processo punitivo, fazer com que as práticas divisoras,
hierárquicas e seletivas se tornem mais dialógicas e democráticas. Então, quem sabe possamos
imaginar a reação social ao fato criminoso como produtora da solidariedade social.
4. Reintegração social e as ideologias res

O termo reintegração social é utilizado por parte da imprensa, dos gestores públicos e da academia,
como sinônimo de ressocialização, reeducação, reabilitação, recuperação etc. Porém, em um sentido
estrito, e do qual parte essa pesquisa, ele é empregado justamente para fazer frente às chamadas
ideologias "res", segundo as quais o indivíduo é objeto de intervenção penal; cabendo ao sistema
penitenciário modificar o modo de ser do apenado e a este readequar seus valores e atitudes como
condição para que seja aceito pela sociedade:

"'Tratamento’ e 'ressocialização’ pressupõem uma postura passiva do detento e ativa das
instituições: são heranças anacrônicas da velha criminologia positivista que tinha o condenado como
um indivíduo anormal e inferior que precisava ser (re)adaptado à sociedade, considerando
acriticamente esta como 'boa’ e aquele como 'mau’" (BARATTA, 1990: 3).

Ao menos três pressupostos da reintegração social a diferencia das ideologias "res":

I. O preso é visto como um individuo "normal", que se diferencia dos demais somente pelo fato de
estar preso;

II. O indivíduo é sujeito da Execução Penal e, portanto, deve poder manifestar sua vontade e
autonomia nas atividades desenvolvidas em âmbito prisional;

III. A sociedade é corresponsável pela "reintegração social", pela retomada do diálogo com aqueles
que estão privados de liberdade.

As estratégias ditas de reintegração social não devem ter a pretensão de promover no interno
qualquer tipo de "readequação ética", ou, em termos gerais, de "readequação" de conduta. Não
devem ter a pretensão de "conscientizá-lo" sobre seus "erros" no passado (SÁ, 2008: 14).
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Ainda que os pensadores e gestores queiram diferenciar conceitualmente a reintegração social das
antigas ideologias "res", esse movimento é repleto de ambiguidades e atos falhos.

A velha ideologia do tratamento impregnou de tal forma nossos modos de pensar que, ainda quando
se parece estar distanciando-se dela, ela reaparece na forma de uma expressão, de uma palavra ou
de construção do discurso. E, certamente, a presença de elementos relacionados à ideologia de
tratamento nos nossos discursos aponta que, de alguma forma, ainda não nos libertamos dela.

De acordo com Michel Foucault em As palavras e as coisas (2002), a linguagem é o lugar onde a
verdade se manifesta e se enuncia, mas não no sentido de que existe uma verdade a ser desvelada,
esperando que a traduzam em palavras; mas, ao contrário, a elaboração do discurso é constitutiva
da realidade. A linguagem não só nomeia as coisas, mas lhes atribui significado.

A verdade é construída à medida que se interpreta a realidade e se escolhem os enunciados e a
linguagem adequados para tanto. Nesse sentido, não há linguagem neutra, porque a interpretação
sempre pressupõe uma escolha. Segundo Foucault (1996: 20), na vontade de se proferir um
discurso verdadeiro, o que está em jogo é desejo e poder.15

As chamadas práticas discursivas têm a função de determinar o que e como pode ser dito,
estabelecendo as maneiras e possibilidades de compreender o mundo. A hegemonia do saber penal
na resolução dos conflitos tem como consequência a construção de uma verdade acerca da
delinquência e a naturalização da solução punitiva, de modo a limitar qualquer outra forma legítima
de abordar e resolver o problema.16

Autores como Becker (1971: 26) e Hulsman (2004: 52) alertam para a necessidade da modificação
da linguagem ao se referir aos acontecimentos penais como uma forma de lidar de forma diferente
com esses eventos.

A diminuição do espaço que a prisão ocupa em nossas sociedades requer uma espécie de
conversão coletiva. Para Folter (2008: 187), essa conversão requer, antes de mais nada, a abolição
dos conceitos tradicionais e da "gramática" do sistema penal.

Da mesma forma, é necessário atentar para o uso de alguns termos em relação ao preso e a pena, e
perceber que realidade se está criando. Ainda hoje se faz uso da expressão "tratamento penal", a
qual transmite (in)diretamente a ideia de que o preso possui alguma doença e a execução penal
agiria no sentido de sua cura.

Outra realidade é criada por uma multiplicidade de discursos – de técnicos, agentes penitenciários,
presos, poder público etc. – ao se referirem ao preso enquanto reeducando. Convencionou-se
chamá-los de reeducandos – inclusive, ao que parece, é o "politicamente correto" – como forma de
não reforçar o estigma que outras palavras (como delinquente) carregam.

Porém, essa é uma escolha que reafirma a constante necessidade de readequação do preso e que o
fixa nessa condição. Nomear a pessoa privada de liberdade a partir de sua condição intransponível,
ou seja, preso, deixando de lado os eufemismos, talvez possa contribuir para o não mascaramento
da violência do sistema penal.

Logo, é importante perceber os usos da palavra, porque mais do que representar uma ideia, elas
constituem uma verdade. Alguns deslizes na linguagem podem ser observados também quando se
fala de reintegração social. O primeiro e mais comum, é o uso da fórmula "reintegração social do
preso". Ao utilizar essa forma, mantém-se a ideia de que cabe ao preso readequar-se à sociedade,
quando a via é "de mão dupla". A reintegração é entre o preso e a sociedade. Conforme ilustram
Rocha e Salvério:

"Houve dessa forma, uma evolução de uma perspectiva finalista, em que o desiderato da reinserção
era a retomada por parte do delinquente da conformidade jurídico-penal, para uma perspectiva
abrangente, que implica no mesmo processo de socialização o delinquente, o Estado e toda a
sociedade" (ROCHA; SALVÉRIO, 2005: 246).

Mas mesmo construções teóricas como esta, que parece ser fiel ao conceito estrito de reintegração,
vem acompanhadas de ambiguidades, pois logo em seguida no texto os mesmos autores fazem uso
de uma expressão bem típica da ideologia reabilitadora:
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"A ressocialização – que supõe um trabalho de remodelação do indivíduo associal – e a reinserção –
que lhe assegura um lugar na sociedade" (ROCHA; SALVÉRIO, 2005: 251).

Depois de expor alguns usos comuns ao termo reintegração social, cabe agora apresentar alguns
autores e ideias imprescindíveis à construção de uma teoria acerca da reintegração social.
5. Significando a reintegração social

"Ressaltamos a necessidade da opção pela abertura da prisão à sociedade e, reciprocamente, da
sociedade à prisão. Um dos elementos mais negativos das instituições carcerárias, de fato, é o
isolamento do microcosmo prisional do macrocosmo social, simbolizado pelos muros e grades. Até
que não sejam derrubados, pelo menos simbolicamente, as chances de "ressocialização" do
sentenciado continuarão diminutas. Não se pode segregar pessoas e, ao mesmo tempo, pretender a
sua reintegração. Todavia, a questão é mais ampla e se relaciona com a concepção de 'reintegração
social’" (BARATTA, 1990: 3).

Dentre os muitos usos do termo reintegração social, destaca-se como norteadora dos debates em
torno da reintegração social as concepções de Alessandro Baratta, especialmente as expostas no
artigo "Ressocialização ou controle social: uma abordagem crítica da 'reintegração social’ do
sentenciado" (BARATTA, 1990).

Baratta (1990: 9) compreende a reintegração social a partir de dois núcleos: o primeiro ligado às
oportunidades que serão dadas aos presos depois de cumprir a pena (benefícios e oportunidades de
trabalho); o outro, relacionado a estratégias e práticas de descarcerização, com a criação de
condições culturais e políticas que permitam à sociedade "livrar-se da necessidade da prisão".

A estratégia de ação na prisão de Baratta em muito se assemelha à de Thomas Mathiesen (1989),
que defende a ação dirigida a um objetivo reformador a curto e médio prazo (minorar o sofrimento
dos presos), sem perder de vista uma mudança profunda a longo prazo. Para Baratta (1990: 2), a
estratégia reformista só tem sentido se pensada em conjunto com o objetivo "libertador". Nesse
sentido, "o objetivo imediato não é apenas uma prisão 'melhor’ mas também e sobretudo menos
cárcere". Segundo o autor:

"Sob o prisma da integração social e ponto de vista do criminoso, a melhor prisão é, sem dúvida, a
que não existe. (…) Nenhuma prisão é boa e útil o suficiente para essa finalidade, mas existem
algumas piores do que outras. Estou me referindo a um trabalho de diferenciação valorativa que
parece importante para individualizar políticas de reformas que tornem menos prejudiciais essas
instituições à vida futura do sentenciado" (BARATTA, 1990: 3).

A partir de uma perspectiva crítica, uma das condições de qualquer proposta de reintegração social é
que ela seja vista como um direito do preso e seja de participação voluntária.

Para Borja Mapelli (apud PERANO, 2009: 678), a reinserção crítica pode servir de instrumento para
o desenvolvimento de uma estratégia penitenciária abolicionista e evitar a manipulação tecnocrática.
Para tanto, a participação em qualquer atividade na penitenciária deve ser voluntária e específica
para cada detento.

Para Sá (2007: 163), a reintegração pressupõe uma mudança significativa de enfoque do chamado
"tratamento penitenciário", que deixaria de centrar-se na pessoa do reeducando, para fazê-lo nas
relações sociais das quais ele faz parte. É a mudança de uma visão individual para uma visão
sistêmica. Entre os atores da reintegração social, não existem "pessoas-sujeitos" e
"pessoas-objetos", apenas sujeitos relacionais. O trabalho de reintegração social pressupõe a
ativação da rede social, ou seja, do conjunto de relações interpessoais do indivíduo (família, amigos,
vizinhos, colegas).

Louk Huslman (1985) fala da necessidade de pessoas de diferentes posições sociais e de diversas
formações se aproximarem realmente e fisicamente do cárcere. Nesse sentido, a participação ativa
da sociedade civil é uma das condições para a prática da reintegração social.

A reintegração constitui uma "via de mão dupla", a abertura de um processo de comunicação a partir
do qual os presos possam se reconhecer na sociedade e esta possa se reconhecer na prisão, sendo
que ambos têm responsabilidade por essa reaproximação (BARATTA, 1990: 3).
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Parte da literatura atribui ao sucesso da reintegração social o desenvolvimento de uma sociedade
menos criminógena e a formação de indivíduos mais resistentes ao sistema de controle:

"O objetivo da ressocialização foi substituído a partir dos anos oitenta pelo da reintegração social,
com criação de condições para que os indivíduos se mantenham na sociedade sem novas
confrontações com a norma e o sistema penal"17 (SNACKEN, 2002: 134).

No conceito de reintegração trazido pela criminóloga belga Sonja Snacken, o objetivo de evitar
"novas confrontações"18 talvez seja um pouco problemático. Primeiro porque estamos todos nos
confrontando o tempo todo com a norma e com o sistema penal. E, depois, porque o confronto, o
embate, ainda mais em se tratando de egressos do sistema penal, é de alguma forma inevitável
(visto que eles continuam sendo alvo preferencial do sistema de controle).

Talvez fosse mais apropriado e realístico falarmos em alcançar algum grau de fortalecimento desses
indivíduos perante o sistema de justiça, assim como um mínimo de abertura e flexibilidade da
sociedade em relação às ações desviantes de pessoas que são normalmente criminalizadas.
6. Reintegração social: uma síntese

Com o fim de reunir as ideias de diversos autores abordadas no decorrer do presente artigo e trazer
uma pequena colaboração para o desenvolvimento teórico em torno da relação sociedade
civil-cárcere, conclui-se o presente artigo com a proposta de uma breve síntese do conceito de
reintegração social:

A reintegração social pode ser entendida como uma experiência de inclusão social, com a finalidade
de diminuir a distância entre sociedade e prisão, que conta com a participação ativa do apenado e de
pessoas de fora do cárcere; a partir dos seguintes pressupostos:

a) realização de um trabalho no cárcere realizado pela sociedade civil com o fim de diminuir as
fronteiras entre sociedade e prisão;

b) propostas centradas em experiências significativas de inclusão social;

c) reconhecimento da dignidade e "normalidade" da pessoa presa;

d) participação ativa e voluntária dos encarcerados, nas atividades desenvolvidas em âmbito
prisional;

e) corresponsabilização da sociedade no processo de reintegração social;

f) interação sociedade-cárcere como um fim em si mesmo e não como um meio de readequação
ética do indivíduo preso.

A discussão e a prática em torno da reintegração social podem contribuir, ainda que a longo prazo,
para a diminuição qualitativa e quantitativa do encarceramento. A relativa abertura dos muros da
prisão para a sociedade e fortalecimento social e psíquico dos apenados podem minimizar os efeitos
da prisionização sob a pessoa presa.

Há muito tempo já conclui-se que a privação de liberdade não contribui em nada para a construção
de um sujeito mais autônomo e integrado. Se não temos condições, no momento, de prescindir das
prisões, também não podemos reforçar a falácia representada pelas ideologias de reeducação e
ressocialização. Uma nova perspectiva de trabalho deve ser pensada, desvinculada da lógica de
prêmio e castigo, não a partir do cárcere, mas apesar dele.
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