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RESUMO

A pesquisa em questão objetivou apreender como se constrói a prática profissional
da equipe dirigente da Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamento do Rio
Grande do Norte (UPCT/RN) a partir da análise do seu discurso, o qual reflete tanto
questões subjetivas inerentes aos profissionais, quanto àquelas oriundas de toda
uma gama de legislações, leituras, práticas e “verdades” que lhes são apresentadas.
Os Hospitais de Custódia mantêm sob tutela do Estado os sujeitos inimputáveis e
semi-imputáveis autores de “crimes”, mas que não podem responder judicialmente,
por terem algum tipo de doença mental. Por isso, são eximidos de dolo e pena,
sendo submetidos a uma medida de segurança que deve ser cumprida em
organização competente (como os Hospitais de Custódia), possibilitando o seu
tratamento psiquiátrico, bem como a recuperação e/ou manutenção dos seus
vínculos sociais e familiares, delineando a sua desinternação. A fim de alcançar o
objetivo

apresentado,

realizei

entrevistas

acompanhada

de

um

roteiro

semiestruturado no período de julho a agosto de 2014, com seis profissionais da
Unidade, quais sejam: a vice-diretora da organização, o enfermeiro chefe e quatro
agentes penitenciários. Após a transcrição das entrevistas, utilizei da metodologia de
análise de discurso com o intuito de apreender a forma e a partir de que
pressupostos tais discursos são construídos, percebendo, ainda, a presença de
processos parafrásticos e/ou polissêmicos através de um dispositivo de análise prédeterminado. Destarte, em relação às reflexões que a pesquisa me proporcionou,
explanando aqui de forma sucinta, apreendi que a concepção de trabalho vai além
de questões sociais e econômicas, vinculando-se, também, a aspectos do psíquico
humano; os profissionais da equipe dirigente sofrem, cada um a sua maneira, não só
por falta de estrutura física e humana, mas por se enxergarem como
corresponsáveis pelo oferecimento de um tratamento precário aos internos da
instituição. O estigma que acompanha a figura do “louco-infrator” recai, também,
sobre os profissionais, provocando um aumento de sua carga psíquica. Bem assim,
a identidade profissional construída por cada sujeito estende-se ao meio familiar e
social e esse fato, na maioria das vezes, apresenta-se como negativo, contribuindo
para o aumento no sofrimento do trabalho.
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ABSTRACT
The present research aimed to understand the building of the professional practice of
the team leader of Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamento do Rio Grande do
Norte – UPCT/RN (Psychiatric Detention and Treatment Unit of Rio Grande do Norte
– UPCT/RN) from the analysis of his speech, which reflects both subjective issues
related to professional, as those coming from a whole range of laws, readings,
practices and "truths" presented to them. The Custody Hospitals keep under state
supervision the not responsible subjects and semi responsible authors of "crimes",
but cannot respond in court because they have some kind of mental illness.
Therefore, they are exempt from malice and sorrow, being subjected to a security
measure that must be met in competent organization (such as the Custody Hospital),
enabling its psychiatric treatment and recovery and / or maintenance of social ties
and family, outlining its suspension of internment. In order to achieve the objective
set out above, I conducted interviews followed by a semi-structured script in the
period from July to August 2014, with six unit professionals: the deputy director of the
organization, the head nurse and four prison guards. After transcribing the interviews,
I used discourse analysis methodology in order to grasp how and from what
assumptions such discourses are constructed, realizing also the presence of
paraphrasis and / or polysemic processes through an analysis device predetermined.
Thus, compared to the reflections that the research provided me, explaining here
briefly, I did apprehend that the design work goes beyond social and economic
issues, linking up also the aspects of human psychic; professionals in the
management team suffer, each in their own way, not only by lack of physical and
human infrastructure, but see themselves as co-responsible for offering a poor
treatment of inmates from the institution. The stigma attached to the figure of the
"crazy-breaker" falls also on the professionals, thereby increasing your psychic load.
As well as the professional identity constructed by each subject extends to the family
and social environment and this, in most cases, is presented as negative,
contributing to the increase in the suffering of work.

Keywords: Custody Hospital. Management Team. Discourse. Suffering. Work.
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PREFÁCIO

Deveria ser apenas mais uma visita de rotina aos pavilhões da Unidade
Psiquiátrica de Custódia e Tratamento do Rio Grande do Norte (UPCT/RN). Mais
uma visita em que se constataria a estrutura física precária das celas e nenhuma
movimentação dos órgãos competentes para mudar essa realidade; mais uma vez
se conversaria com cada um dos pacientes, classificados no dia como estáveis
pelos enfermeiros. Era mais um dia em que eu anotaria as demandas e solicitações
de melhorias nas refeições oferecidas, de ligações aos familiares que havia mais de
um ano não compareciam nos dias de visita. Era mais um dia, e por mais atroz e
rotineira que fosse essa situação, já havia desenvolvido meios de suportá-la e
enfrentá-la quanto estudante de Serviço Social.
Contudo, ao entrarmos no corredor que dá acesso aos pavilhões já
ouvíamos os gritos “insanos” e desesperados de um dos pacientes. Inicialmente
acreditei que os agentes penitenciários colocariam fim ali mesmo à minha visita
rotineira, mas não foi assim que se procedeu.
Encaminhei-me, junto com a assistente social, à cela onde se encontrava
o detento em surto. O enfermeiro nos disse que provavelmente ele havia fingido por
dias tomar a medicação necessária e, como não era medicado há algum tempo, a
crise foi desencadeada.
O paciente, ensanguentado, batia frenética e sequencialmente sua
cabeça na cela. Nossos pedidos para que parasse de nada adiantava. O médico
psiquiatra não estava na Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamento do RN,
uma vez que cumpre apenas um plantão semanal, e, nesse caso, seria necessário
entrar em contato com o hospital psiquiátrico do munícipio para o controle do surto.
Perguntei timidamente a um dos agentes que estava presente se não
ligariam para o referido hospital, se não solicitariam a viatura e escolta para deslocar
o paciente e todas as demais solicitações pertinentes à situação; ele apenas me
olhou e disse que não seria necessário, que uma hora o paciente pararia de se
machucar.
Mais uma vez, de mãos atadas, a assistente social e eu, fomos
direcionadas à sala do Serviço Social e não recebemos mais qualquer informação
do estado de saúde do paciente. Não havia muito a ser feito, qualquer tipo de
denúncia que tentássemos realizar seria barrada pela própria Secretaria de Justiça,
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que abomina a divulgação da situação real do Hospital de Custódia, e a tentativa de
sensibilizar os agentes para que as providências fossem tomadas havia sido falha.
É evidente que a sensação de revolta e indignação para com os
operadores desse sistema me seguiu durante toda a semana. Eu sempre me
perguntava: que tipo de profissional deixaria que alguém continuasse se mutilando?
Por que não acionar os dispositivos necessários para o controle da crise? Essas e
tantas outras indagações sempre me levavam a estabelecer que o agente, o médico
e o juiz detinham o poder e se muniam dele a fim de reprimir, coagir e punir os
internos. Porém, em algum momento, as minhas prenoções me impediram de
visualizar algo, de perceber a história de vida desses profissionais que conviviam
com aquela realidade diariamente, que, talvez, sequer tivessem certeza de quais
dispositivos acionar diante de um caso como esse, já que as organizações como os
Hospitais de Custódia estão sempre transitando entre a responsabilidade da
Secretaria de Justiça e da Secretaria de Saúde; os agentes, especificadamente, são
capacitados para conter motins e materializar a força coercitiva e repressiva do
Estado, que ostenta um Código Penal arcaico, incoerente com a Reforma
Psiquiátrica, os seus preceitos e o que preconiza o Sistema Único de Saúde (SUS).
Aqui, novas inquietações surgiram como problemas para minha pesquisa:
quem são esses operadores do sistema? Como eles percebem a questão da saúde
mental e do “crime”1 encorpada por um mesmo sujeito? Que dramas os
acompanham em sua rotina profissional? Até onde essa binaridade (culpado versus
vítima) determina que papel o paciente, também “louco” e “preso”, e o agente, o
médico, o psicólogo devem atuar? Como e a partir de quê os discursos desses
profissionais são construídos?

1

Crime aqui entendido como um “constructo social e um dispositivo” e não como uma anomalia
anatômica tão enfatizada pela antropologia criminal e o direito positivado brasileiro. (BATISTA, 2012,
p. 21).
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1 INTRODUÇÃO

Definir uma problemática a ser estudada, a meu ver, está diretamente
relacionado a indagações que são construídas paulatinamente a partir de vivências
acadêmicas e até individuais. O problema que me incitou a pensar e formular este
trabalho não é fruto de uma aproximação prematura. Ainda como graduanda do
curso de Serviço Social adentrei à Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamento
do Rio Grande do Norte (UPCT-RN) e dei início às observações e anotações em
diário de campo a fim de elaborar minha monografia, focando, principalmente, o
cotidiano dessa organização e a análise da aplicação da política de Segurança
Pública e de Saúde Mental.
Durante o ano de 2011 desenvolvi estágio curricular na UPCT/RN e
limitei-me a observar o cotidiano da organização a partir da ótica dos internos; penso
que por trazer algumas noções pré-concebidas a respeito da equipe dirigente que
rotineiramente era definida como repressora e até negligente. No entanto, após
reflexões individuais sobre o dia-a-dia na organização e momentos vivenciados,
como o fato descrito no prefácio, que me alertava para tantas outras questões,
passei a buscar compreender esse espaço além do que os internos apresentavam.
A equipe dirigente, que opera esse sistema de controle e tratamento, também está
submetida à realidade dessa organização. De antemão, a própria estrutura da sala
ocupada pela equipe psicossocial, composta por psicólogo e assistente social, era
carente de um ar-condicionado, com mesas e cadeiras doadas e até danificadas,
demonstrando que a rotina profissional não era fácil e que provavelmente eles não
tinham acesso a todos os mecanismos necessários para a efetivação de uma
intervenção profissional de qualidade.
Diante disso, passei a reconhecer o discurso desses profissionais como
caminho para se entender a construção e o desenrolar da sua prática profissional,
bem como a forma com que os mesmos absorvem o papel que devem executar na
UPCT/RN e a própria organização. Previamente, há um Código de Ética que norteia
e regulamenta cada profissão, como também legislações e portarias que definem
como deve ser a rotina das organizações. Questiono-me como essa equipe dirigente
consegue lidar com as possíveis contradições entre essas regulamentações e de
que forma a estrutura física da UPCT/RN, por exemplo, o clima organizacional e a
separação nítida entre equipe psicossocial, de saúde e agentes penitenciários (em
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termos ideológicos e práticos), refletem na consolidação da forma de cada um lidar
diariamente com as suas funções.
Busquei captar, através da análise de discurso, essa linha quase
imperceptível que há entre o dito e o não dito e a construção da prática profissional
da equipe dirigente. Legislações diferentes, a própria estrutura da organização, as
políticas públicas direcionadas a determinado “público” e a subjetividade, o olhar,
inovador ou não, do próprio profissional sobre seu trabalho, sua “demanda”, tudo
isso se faz presente no discurso e na prática de cada profissional.
Assim, cabe aqui apresentar os Hospitais de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico (HCTP), que mantêm sob tutela do Estado os sujeitos inimputáveis e
semi-imputáveis2 autores de delitos, mas que não podem responder judicialmente,
por terem algum tipo de doença mental e, por isso, são eximidos de culpa e pena,
sendo submetidos a uma medida de segurança que deve ser cumprida em
organização competente (como os Hospitais de Custódia), que possibilite o seu
tratamento psiquiátrico, bem como a recuperação e/ou manutenção dos seus
vínculos sociais e familiares, objetivando a sua desinternação. São órgãos públicos
ligados ao sistema penitenciário brasileiro, sendo regulamentados pela Lei de
Execuções Penais (LEP) e regidos por dois tipos de políticas distintas: a Política de
Segurança Pública e a de Saúde Mental.
A Segurança Pública, tanto na Europa, quanto no Brasil, antes de tomar
os moldes atuais, pautava-se em medidas estritamente coercitivas e torturadoras,
materializadas em suplícios e mortes públicas, sem nenhuma intenção de
“reeducação” social, isenção ou redução da sentença. Aqueles que infringiam as
normas básicas da sociedade eram punidos de forma “exemplar”, buscando não dar
aberturas para a ocorrência de novos “crimes”.
Michel Foucault, em várias das suas obras 3 que utilizarei para compor
meu arsenal teórico aqui utilizado, apresenta uma discussão relevante sobre a
história e constituição da Segurança Pública na França: aponta que apenas após
séculos esses atos públicos de punição passaram a ser vistos como ineficazes e
foram lentamente retirados de cena, começando por reduzir o sofrimento do
“criminoso”, deixando de haver os teatros públicos de suplício, tornando a sentença
2

Sujeitos com doença mental ou capacidade psíquica parcialmente desenvolvida, julgados incapazes
de compreender o ato em si cometido, as suas consequências e ilicitude.
3
Dentre elas: Os Anormais (2010), História da Loucura na Idade Clássica (1978) e Vigiar e Punir:
nascimento da prisão (2013).
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mais sigilosa e incorporando médicos, psicólogos, psiquiatras, dentre outros
profissionais para o acompanhamento do “criminoso” até a sentença. Com o
surgimento das prisões e essa ideia de “transformação técnica dos indivíduos”
(FOUCAULT, 2013), a intenção de “humanizar” o detento passou a ser construída.
Cabe ressaltar que as considerações e análises de Michel Foucault
relacionadas à gênese das prisões e dos manicômios, bem como da “loucura” e das
disputas de poder/saber entre judiciário e medicina na França, são relevantes para o
entendimento da Segurança Pública e do trato a saúde mental no Brasil, não por
que um sistema assemelha-se totalmente a outro, e sim devido ao fato de o autor
discutir a intenção do sistema em controlar, disciplinar, normalizar e reformar o
sujeito “desviado”. Essa intenção também está presente na realidade brasileira,
salvo as particularidades históricas, sociais e punitivas do Brasil.
No entanto, sabe-se que essa “intenção” de “humanizar” as penas e de
“ressocializar” o “delinquente” não passa de um acobertamento do objetivo real do
sistema penitenciário: docilizar, controlar e disciplinar os sujeitos, ao mesmo tempo
em que reafirma o “anormal” e proibido para a sociedade. A prisão é como
realmente o sistema deseja que ela se constitua, a própria “criminalidade” e
“delinquência” são necessárias para o sistema.
No tocante ao contexto brasileiro, Koerner (2006) aponta que antes da
Independência, em 7 de setembro de 1822, as cadeias públicas eram administradas
pelas câmaras municipais e não eram destinadas apenas para os “criminosos”4 já
julgados e condenados, bêbados, prostitutas, mendigos, escravos e toda a parcela
da sociedade vista como a “vagabundagem”. Essas cadeias funcionavam em
prédios alugados e não havia nenhum tipo de serviço que garantisse a higiene do
local e a segurança.
Apenas em 1830 um “Código Criminal do Império do Brazil” 5 foi elaborado
e promulgado, o qual passou a regulamentar os “crimes” e as penas para homens
livres e escravos e as próprias cadeias. No entanto, apesar desse novo código, a
estrutura física das cadeias pouco mudou: higienização mínima e comida de
péssima qualidade, e os castigos corporais ainda eram presentes, mas reservados
4

Antes de mais nada, é relevante ressaltar que muitas terminologias que utilizarei nesse estudo estão
vinculadas a forma que determinados autores abordaram a temática, bem como as próprias
legislações pertinentes ao tema. No caso do uso de aspas indicará que tal terminologia deriva de uma
verdade imposta por outros, por terceiros, por um sistema.
5
Neste período a escrita ainda era referente à língua portuguesa de Portugal.
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principalmente aos escravos. Nesse mesmo ano, segundo Koerner (2006), no Rio
de Janeiro já existiam mais de trinta prisões, dentre elas as militares, eclesiásticas, a
naval e prisões civis, incluindo os calabouços resguardados aos escravos.
A forma de punir os escravos “criminosos” era visivelmente diferente da
maneira que se aplicavam as penas aos homens livres; a escravidão, como
particularidade intrínseca ao Brasil, não haveria de ser ignorada durante a
elaboração de um Código Criminal; ao contrário: as penas mais rigorosas, como o
trabalho forçado exaustivo ou insalubre (por exemplo, transporte de dejetos) e
açoite, passaram a ser quase exclusivas aos escravos. Além disso, os mesmos
eram forçados a trabalhar para os próprios homens livres condenados,
demonstrando que mesmo em um ambiente criado para depositar o “criminoso” e
desvirtuado o escravo permaneceria escravizado e manteria sua “função” básica:
servir homens brancos, “delinquentes” ou não.
Após o Brasil tornar-se República, em 1889, um novo código penal 6 foi
elaborado, no ano de 1940, com reformas importantes em 1984 e algumas
pequenas alterações nos anos posteriores. Esse código penal vigora até hoje.
O trato sobre a “loucura” não se deu de forma tão distinta. Foucault (1978)
apresenta que na França, inicialmente, a “loucura” era apreendida por uma ótica
romanesca e até dócil, após isso, passou a vigorar a ideia de que esta envolvia
paixões “insanas” e desenfreadas até que a reclusão do “louco” em hospitais passou
a ser utilizada. As práticas de internamento visavam afastar o sujeito com doença
mental do seu meio social e familiar, objetivando dar espaço para uma verdadeira
apresentação da “loucura”, ou seja, o “louco” poderia sentir-se livre para expressar
suas paixões de forma que os médicos pudessem analisá-las e tratá-las longe de
fatores externos que viessem a prejudicar a sua reabilitação.
A lógica da readaptação à moral imposta na época norteava as
organizações que tratavam os “loucos”. Rotulava e fixava os sujeitos com doença
mental em um patamar de subordinado, “coisificando-o”, apesar de afirmarem estar
lidando com as paixões incontroláveis desse sujeito.
No Brasil, apenas após o Movimento de Reforma Psiquiátrica a maneira
de tratar os sujeitos com doença mental foi se modificando. Iniciou-se a luta contra
as práticas manicomiais e foi elaborado um novo olhar frente à saúde mental,
6

Cabe ressaltar que este Código Penal, ainda em vigor, sofreu, até 2012, 101 alterações, inclusões e
revogações. Disponível em: http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/16/1940/2848.htm
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criando serviços substitutivos que visam tratar e reconstruir os laços familiares e
sociais dos pacientes.
Apesar disso, apenas na década de 1990 as primeiras normas federais
relacionadas a esse novo olhar sobre a doença mental, o seu tratamento e os
direitos dos pacientes passaram a ser implementadas no Brasil. A Lei Paulo Delgado
(10.216/01) marca esse processo: o Projeto existe desde 1989, mas apenas em
2001 foi sancionado. Está comprometido com a defesa e regulamentação dos
direitos do sujeito com doença mental e extinção do modelo manicomial brasileiro
(BRASIL, 2005).
No caso do Manicômio Judiciário, sua criação se deu através da
necessidade de se estabelecer um local reservado à “loucura criminosa”. Os “loucoscriminosos” se constituíam quanto uma demanda judicial e institucional diferente e
era necessária a união entre prisão e manicômio. O Manicômio Judiciário, hoje
renomeado de Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, herdou, na realidade,
o pior do manicômio e da prisão. Além de ser alvo de disputas de saberes e
poderes, a ideia de expiação e punição vigora nessas organizações e o tratamento
psiquiátrico, que deve ser a finalidade de tais organizações, resume-se em
distribuição de medicação e um acompanhamento mínimo de profissionais como o
psiquiatra e o psicólogo.
Não há como dissociar essa conjuntura histórica, social e política
referente à construção dessas instituições com a discussão referente à construção
de práticas e discursos da sua equipe dirigente. A maneira como cada profissional
deveria agir transformou-se paulatinamente em consonância a essas mudanças na
política de saúde mental, bem como na de Segurança Pública.
Além disso, discutir sofrimento no trabalho, carga psíquica e a relação
indivíduo-organização contribui diretamente para a compreensão da temática que
esse estudo aborda. As consequências dos jogos de poder/saber presentes nos
Hospitais de Custódia, a familiarização do profissional com códigos linguísticos e
novas formas de sociabilidade inerentes a esse tipo de instituição, o adoecimento
provocado pela carga psíquica7 elevada, dentre outros fatores, refletem e são
percebidos nos discursos e práticas desses profissionais.

7

Expressão utilizada por Dejours em suas obras para apontar discussões em relação à sobrecarga
psicológica e emocional, por exemplo, causada pelo sofrimento no trabalho.
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Para aprofundar essas discussões utilizei das análises de Cristophe
Dejours, ligadas à psicodinâmica e sofrimento no trabalho, e das teorias de Eugène
Enriquez e Pedro Moraes sobre como o trabalhador se relaciona com a instituição,
entendendo que a construção da prática e da identidade profissional, assim como
dos discursos, vai além da necessidade de se compreender o contexto social e
histórico no qual o sujeito está imerso, atentando-se, assim, para as condições
psíquicas e subjetivas pertencentes aos membros dessa equipe dirigente.
No que diz respeito aos caminhos metodológicos que trilhei nesse estudo,
utilizei da análise de discurso que, de forma geral, proporciona o “ir além” do texto,
do linguístico, da fala, do dito, buscando apreender os pressupostos discursivos que
estão aquém da visão de mundo dos profissionais da UPCT/RN, bem como as
condições de “verdade”, históricas, materiais e ideológicas8, que subsidiaram a
construção do discurso dos entrevistados.
A análise de discurso envolve o simbólico, a construção dos sentidos 9 e a
relação da linguagem com o que é exterior ao sujeito:

Análise de Discurso não trabalha com a língua enquanto um sistema
abstrato, mas com a língua no mundo, com maneiras de significar, com
homens falando, considerando a produção de sentidos enquanto parte de
suas vidas, seja enquanto sujeitos, seja enquanto membros de uma
determinada forma de sociedade. (ORLANDI, 2001, p. 16).

Ao mesmo tempo, apreender o discurso além da pura linguística é,
também, situá-lo em uma relação entre discurso e ideologia, relação essa que
produz sentidos. Por isso, o discurso “(...) é o lugar em que se pode observar essa
relação entre língua e ideologia compreendendo-se como a língua produz sentidos
por/para os sujeitos” (ORLANDI, 2001, p. 17).
Judith Butler (2011, p. 03) trata do discurso, esclarecendo que:

8

Segundo Orlandi (2001, p. 47) “a ideologia não é a ocultação mas a função da relação necessária
entre linguagem e mundo. Linguagem e mundo se refletem no sentido da refração, do efeito
imaginário de um sobre o outro.” Ela se “[..] produz justamente no ponto de encontro da materialidade
da língua com a materialidade da história. Como o discurso é o lugar desse encontro, é no discurso
(materialidade específica da ideologia) que melhor podemos observar esse ponto de articulação.”.
(ORLANDI, 2007, p. 20).
9
“O sentido é assim uma relação determinada do sujeito – afetado pela língua – com a história.”
(ORLANDI, 2001, p. 47).
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A estrutura do discurso é importante para a compreensão de como a
autoridade moral é introduzida e sustentada se concordarmos com o fato de
que o discurso está presente não apenas quando nos reportamos ao Outro,
mas que, de alguma forma, passamos a existir no momento em que o
discurso nos alcança, e que algo de nossa existência se prova precária
quando esse discurso falha em nos convencer. Mais enfaticamente, no
entanto, aquilo que nos vincula moralmente tem a ver com como o discurso
do Outro se dirige a nós de maneira que não podemos evitá-lo ou mesmo
dele desviar. Essa implicação realizada por meio do discurso do Outro nos
constitui, a princípio, contra nossa própria vontade ou, talvez colocado de
forma mais apropriada, antes mesmo de formarmos nossa vontade.
Portanto, se pensarmos que autoridade moral tem a ver com encontrar uma
vontade e sustenta-la, talvez não estejamos percebendo o próprio modo
pelo qual demandas são apresentadas. Ou seja, não percebemos a questão
do ser implicado, a demanda que nos vem de algum lugar, muitas vezes um
lugar sem nome, pela qual nossas obrigações são articuladas e são
impostas a nós.

Assim, percebe-se que o discurso é formado pela história, memória e
ideologia. Boa parte dele advém de algo que sequer temos consciência e nos é
imposto antes que formulemos o que nos é próprio. Mas em todo discurso há um
pouco do próprio autor; mesmo que a historicidade não deixe de existir, há a
possibilidade de ruptura e não repetição daquilo que nos é direcionado desde a
infância.
A própria linguagem não é neutra, tampouco transparente. Ela é inundada
de historicidade, ideologias, memórias; o discurso é produzido, também, pelo
inconsciente. Ou melhor, o sujeito discursivo, ao transmitir determinada mensagem,
não consegue ter total domínio e consciência sobre as informações que transmite;
estas trazem em seu enunciado uma carga ideológica produzida a partir de
vivências, de produções de verdades instauradas no próprio sujeito e até
subversões construídas por processos totalmente opostos aos que cotidianamente
lhe são repassados.

A Análise de Discurso visa fazer compreender como os objetos simbólicos
produzem sentidos, analisando assim os próprios gestos de interpretação
que ela considera como atos no domínio simbólico, pois eles intervêm no
real do sentido. A Análise de Discurso não estaciona na interpretação,
trabalha seus limites, seus mecanismos, como parte dos processos de
significação. Também não procura um sentido verdadeiro através de uma
“chave” de interpretação. Não há esta chave, há método, há construção de
um dispositivo teórico. Não há uma verdade oculta atrás do texto. Há gestos
de interpretação que o constituem e que o analista, com seu dispositivo,
deve ser capaz de compreender.” (ORLANDI, 2001, p. 26).
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Dessa forma, o analista de discurso vai além da mera interpretação e
busca compreender a visão do autor no enunciado a partir de dispositivos teóricos
criados. Ele não busca encontrar verdades ou comparar determinado enunciado
com aquilo que ele compreende como verídico, e sim a construção do discurso
quanto produto ideológico e histórico relacionado com a exterioridade do sujeito e
que produz sentidos. Um mesmo discurso pode ser analisado diversas vezes por
analistas diferentes, isso porque o que “[...] define a forma do dispositivo analítico é
a questão posta pelo analista, a natureza do material que analisa e a finalidade da
análise.” (ORLANDI, 2001, p. 27).
É necessário, ainda, que o analista consiga captar e delimitar no discurso
dos sujeitos o repetitivo, o atual e inovador. Na análise de discurso essa tensão é
percebida a partir da apreensão de quais são os processos parafrásticos e
processos polissêmicos. O primeiro está relacionado com a repetição, a memória, o
que é sempre dito, enquanto o segundo engloba a ruptura, a subversão, o diferente.
Nas palavras de Eni Orlandi (2001, p. 36):

Os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há
sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase
representa assim o retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se
diferentes formulações do mesmo dizer sedimentado. A paráfrase está do
lado da estabilização. Ao passo que, na polissemia, o que temos é
deslocamento, ruptura de processos de significação. Ela joga com o
equívoco.

Nesta pesquisa, compreender quais sentidos são produzidos a partir do
que a norma ensina e da relação com outro, como também o que o próprio sujeito
cria de inovador, quanto ruptura, foi de suma importância. É na polissemia, na
criatividade, que a ânsia por desenvolver atividades emancipatórias ligadas à
efetivação de direitos dos pacientes existe. A criação de novos sentidos a partir do
discurso reflete diretamente na prática profissional.

(...) Regida pelo processo parafrástico, a produtividade mantém o homem
num retorno constante ao mesmo espaço dizível: produz a variedade do
mesmo. [...] Já a criatividade implica na ruptura do processo de produção da
linguagem, pelo deslocamento das regras, fazendo intervir o diferente,
produzindo movimentos que afetam os sujeitos e os sentidos na sua relação
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com a história e com a língua. Irrompem assim sentidos diferentes.
(ORLANDI, 2001, p. 37).

Além disso, mostrou-se relevante durante a construção deste estudo
compreender, quando possível, a zona fronteiriça entre o silêncio e a voz (silêncio
aqui entendido como o silêncio fundador, não a ausência de palavras, mas a
significação dos sentidos). Fundador porque, diferente da linguagem que não diz
muito se dissociada da história e da ideologia, o silêncio sempre diz algo, é cheio de
significados e antecipa qualquer discurso.

[...] o silêncio seria o “exílio” do sujeito, o seu desterro, pois já estaria
habitado pelo já-dito, o pleno, o efeito do Um: o literal. Paralelamente à
produção do efeito da literalidade, esse mecanismo de apagamento do
silêncio tira do sujeito a possibilidade de ele mover-se. (ORLANDI, 2007, p.
89).

Esse silêncio não significa necessariamente censura. Ele pode ser a
expressão e consequência da dominação, da opressão, como também campo fértil
para a resistência, a subversão e é necessário compreendê-lo, perceber a sua
relação com a história e a ideologia na produção dos sentidos e dos discursos.
Assim:

Diríamos que o silêncio não é interpretável, mas compreensível.
Compreender o silêncio é explicitar o modo pelo qual ele significa.
Compreender o silêncio não é, pois, atribuir-lhe um sentindo metafórico em
sua relação com o dizer (“traduzir” o silêncio em palavras), mas conhecer os
processos de significação que ele põe em jogo. Conhecer os seus modos
de significar. (ORLANDI, 2007, p. 50).

Destarte, enquanto analista de discurso, estabeleci um dispositivo de
interpretação a fim de apreender a construção e determinação dos sentidos
existentes nas práticas e nos discursos dos profissionais da UPCT/RN. Este
dispositivo deve:

25

(...) colocar o dito em relação ao não dito, o que o sujeito diz em um lugar
com o que é dito em outro lugar, o que é dito de um modo com o que é dito
de outro, procurando ouvir, naquilo que o sujeito diz, aquilo ele não diz mas
que constitui igualmente os sentidos de suas palavras. (ORLANDI, 2001, p.
59).

Foram realizadas entrevistas10 com seis profissionais da UPCT/RN, no
período de julho a agosto de 2014, sendo eles: quatro agentes penitenciários, um
enfermeiro e a vice-diretora da organização. Cabe ressaltar que busquei
desenvolver a entrevistas com outros profissionais da instituição, porém estes não
se dispuseram a contribuir com a construção dessa pesquisa, alegando timidez e até
falta de tempo para responder às indagações.
O roteiro11 que utilizei para nortear a realização das entrevistas abordou:
questões vinculadas à rotina dos profissionais da UPCT/RN; desafios e dificuldades
na prestação do serviço; como se dá a relação entre a equipe dirigente com a
direção, bem como entre o grupo de saúde mental e o de Segurança Pública; o
tratamento oferecido aos internos; e como estes profissionais percebem a relação
conflitante entre o campo da medicina e do judiciário em uma mesma organização.
No que diz respeito à construção do dispositivo de análise considerei
relevante compreender e relacionar essas relações de poder/saber, que reivindicam
o corpo e a vida dos “loucos” e “delinquentes” e que fazem uso da equipe dirigente
de tais organizações, quanto operadores desse sistema e “peças” chaves para o
controle dos internos, com a ideologia própria de cada profissional, os dramas
vivenciados no cotidiano da organização enquanto operador desse sistema e a
forma como o que lhe é subjetivo emerge e funde-se a vários outros elementos que
dão forma aos discursos e práticas. O discurso “[...] por definição (...) se estabelece
na relação com um discurso anterior e aponta para outro. Não há discurso fechado
em si mesmo mas um processo discursivo [...]” (ORLANDI, 2001, p. 62).
Com os áudios das entrevistas prontos, passei a transcrever as falas dos
entrevistados de forma minuciosa e limpa, percebendo hesitações e até confusões
durante a apresentação das respostas do entrevistado, já produzindo notas
analíticas com as minhas primeiras percepções sobre o texto.
10

A entrevista é “essencialmente uma técnica, ou método, para estabelecer ou descobrir que existem
perspectivas, ou pontos de vista sobre os fatos, além daqueles da pessoa que inicia a entrevista.”.
(FARR, 1982, apud GASKELL, 2008).
11
Para leitura completo do roteiro em questão verificar o Apêndice A.
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Seguindo as orientações teóricas de Orlandi (2001), após a realização
das entrevistas transformei o objeto linguístico, a fala, em objeto discursivo.
Discorrendo de forma mais clara, fiz o primeiro contato com o discurso a fim de
estabelecer como ele foi dito, por quem, onde e em que circunstâncias e o que de
histórico há nele, constituindo o processo de dessuperficialização.
Após isso, dei início ao processo discursivo, tentando apreender as
metáforas, os deslizes e as contradições das falas colhidas na entrevista em relação
aos diálogos informais que registrei em diário de campo. Não busquei arrancar um
fim, um conteúdo, mas o processo de construção.
Outra perspectiva que adotei ao observar esses discursos dos
profissionais entrevistados está relacionada com forma que o discurso do outro
reflete na fala do remetente. Algumas posturas e opiniões dos membros da equipe
dirigente variavam de acordo com a maneira que eu iniciava o diálogo, ou melhor:
durante os dias de visita de campo em que eu desenvolvia diálogos informais com
os profissionais, a sua posição referente à relação dos grupos de trabalho com a
direção era contrária ao que foi dito quando o realizei as entrevistas. A maneira, o
local (se numa sala mais reservada, ou se na recepção) e até o horário em que eu
me reportava aos trabalhadores refletia diretamente na resposta que eles
enunciavam.
Assim, a título introdutório referente às reflexões que essa pesquisa me
proporcionou, através do estabelecimento e aplicação desse dispositivo de análise
apreendi que a concepção de trabalho vai além de questões sociais e econômicas,
vinculando-se também a aspectos do psíquico humano; os profissionais da equipe
dirigente sofrem, cada um a sua maneira, não só por falta de estrutura física
humana, mas por enxergarem-se como corresponsáveis pelo oferecimento de um
tratamento precário aos internos da instituição; o estigma que acompanha a figura
do “louco-infrator” recai, também, sobre os profissionais, provocando um aumento da
sua carga psíquica, assim como a identidade profissional construída por cada sujeito
estende-se ao meio familiar e social e esse fato, na maioria das vezes, apresenta-se
como negativo, contribuindo para o aumento no sofrimento do trabalho. Outras
questões foram percebidas a partir das falas dos entrevistados, como será exposto
no capítulo 6.
São essas inquietações e leituras que levaram à construção deste estudo.
Inicialmente, no segundo capítulo, discorrerei sobre a problemática da pesquisa, os
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caminhos que percorri e os meus achados até o momento. Buscarei apresentar a
etnografia da UPCT/RN e os diálogos informais desenvolvidos com alguns
profissionais da organização.
Em sequência, no terceiro capítulo, apresentarei um resgate breve do
surgimento das prisões no contexto francês, algumas considerações sobre o sistema
penitenciário Brasileiro e o surgimento do Manicômio Judiciário no Brasil. No
capítulo 4, discutirei a “loucura” e práticas de internamento segundo Foucault e um
breve panorama acerca do desenvolvimento da política de saúde mental no Brasil.
O quinto capítulo deste estudo e suas respectivas subseções apresentam
as discussões teóricas referentes à relação indivíduo-organização, sofrimento no
trabalho e o aumento na carga psíquica e esgotamento profissional direcionado para
o trabalho nas instituições totais. Além disso, inicia a relação das problemáticas com
alguns aspectos que percebi durante o trabalho de campo.
Já o capítulo 6, como continuidade do quinto, apresenta os discursos dos
membros entrevistados da equipe dirigente da UPCT/RN, atentando-se para a
construção dessas práticas discursivas e profissionais a partir de tópicos como a
contradição entre medicina e judiciário e a precariedade do tratamento oferecido aos
internos como possível fator que agrava o sofrimento no trabalho.
Destarte, com esta pesquisa, objetivei ater-me aos processos, à trajetória
e não à especificação e apontamento de uma “verdade” última sobre a construção
da prática desses profissionais. Aponto como compreendi a consolidação dessas
atividades vinculando-as a questões históricas, sociais e subjetivas, assim como
procurei demonstrar que os profissionais da UPCT/RN também sofrem.
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2 O “LOUCO-CRIMINOSO” E A EQUIPE DIRIGENTE: A FORMULAÇÃO DE UMA
PROBLEMÁTICA
Uma pesquisa toma forma a partir de uma determinada problemática que
encanta ou incomoda o pesquisador. Seja uma análise literária, ou o estudo de uma
expressão mais atroz da questão social, é imprescindível que exista um problema
que incite a busca por sua solução ou discussão. São os questionamentos que
intrigam e movem a pesquisa e, no meu caso, não é diferente.
No entanto, a delimitação de um problema não é algo construído ao
acaso, tampouco sem uma base teórica, histórica e social que faz parte de tal
problemática. Justo por isso, nas próximas seções apresentarei de forma sucinta a
conjuntura que perpassa a origem das prisões, dos manicômios e do Manicômio
Judiciário.
Com essa pesquisa, questiono de que forma a prática profissional da
equipe dirigente é construída quando pensada a partir um sistema complexo que
necessita ser operado. Como “agravante” dessa questão há a contradição entre a
política de Segurança Pública e a de Saúde mental, uma vez que foram pensadas e
reformuladas a partir de um contexto histórico, político e social distinto, assim como
por agentes diferenciados. Logo, a forma como cada profissional é qualificado
reflete, também, na sua prática e as intenções desse sistema terminam variando.
Além disso, é necessário levantar questões relacionadas com a forma como os
profissionais percebem esse sistema e a própria organização que operam: como sua
ideologia e a sua historicidade refletem na constituição dessa prática? Em que
posição se veem ao serem incumbidos de operar esses mecanismos de “controle” e
“cura”?
Entretanto, previamente, cabe apresentar a organização lócus de
investigação dessa pesquisa. De modo geral, os Hospitais de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico mantêm sob tutela do Estado os sujeitos inimputáveis e semi-imputáveis
autores de delitos, mas que não podem responder judicialmente devido ao fato de
terem algum tipo de doença mental e, por isso, encontram-se em um estado de
medida de segurança diferenciado.

O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se ao
cumprimento das medidas de segurança e ao tratamento psiquiátrico
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separadamente, devendo adequar-se às normas aplicáveis ao tratamento
das respectivas insanidades.
§1º O preso comprovadamente portador de doença mental deverá ser
imediatamente encaminhado ao estabelecimento adequado para seu
tratamento, lá não podendo permanecer além do tempo necessário ao seu
pronto restabelecimento, atestado pelo serviço médico local. (RIO GRANDE
DO NORTE, 1997, p. 14).

Segundo o Direito Penal o inimputável é:

[...] o agente que, por doença mental, ou desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, não possui, ao tempo da prática do fato,
capacidade de entender o seu caráter ilícito ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento. (JESUS, 2003, p. 469).

Para que um sujeito, após cometer um ato “delituoso”, possa ser
internado no Hospital de Custódia e cumprir medida de segurança é necessário que
a sua inimputabilidade, incapacidade de compreender a ilicitude do seu ato, seja
diagnosticada via exame de sanidade mental. Além disso, a sua periculosidade 12
também deve ser comprovada.
Em Natal, cidade onde está localizada a UPCT/RN, lócus de investigação
deste estudo, os exames de periculosidade e sanidade mental são realizados no
Instituto Técnico-científico de Polícia do RN (ITEP-RN), por médicos psiquiatras e,
após o resultado afirmativo da inimputabilidade seguida de periculosidade, o sujeito
é encaminhado à UPCT.
A partir dessa constatação, o sujeito é absolvido da pena cabível ao ato
“delituoso” cometido, uma vez que não possui culpabilidade, e passa a cumprir
medida de segurança. Segundo o Direito Penal:

As penas e as medidas de segurança constituem as duas formas de sanção
penal. Enquanto a pena é retributiva-preventiva, tendendo hoje a readaptar
à sociedade o delinquente, a medida de segurança possui natureza
essencialmente preventiva, no sentido de evitar que um sujeito que praticou

12

Segundo o direito penal “Periculosidade é a potência, a capacidade, a aptidão ou a idoneidade que
um homem tem para converter-se em causa de ações danosas”. (JESUS, 2003, p. 546).
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um crime e se mostra perigoso venha a cometer novas infrações penais.
(JESUS, 2003, p. 545).13

Deste modo, sendo a medida de segurança unicamente preventiva, cabe
ao Judiciário fornecer meios para a custódia do inimputável em lugares que não
sejam a prisão comum, enquanto à Secretaria de Saúde de cada município sede
dessas organizações é cabível a disponibilização de meios para o seu tratamento
psiquiátrico.
Entretanto, essa forma de aplicar a medida de segurança é atual.
Anteriormente, o Código Penal de 1940 havia adotado o sistema de duplo binário, no
qual a medida de segurança era apenas complementar à pena de privação de
liberdade. Após o sujeito cumprir em prisão comum a pena estabelecida ao seu
“delito”, era submetido ao tratamento. Apenas com o Sexto Congresso Internacional
de Direito Penal (realizado em Roma, 1953) esse sistema dualista passou a ser
contestado:

[...] o sistema anterior era falho, uma vez que, em alguns casos, a execução
sucessiva da pena e da medida de segurança detentiva significava apenas
a transferência do detento de uma para outra ala do mesmo
estabelecimento penitenciário. Além disso, era possível que a pena tivesse
longa duração, ficando o tratamento para depois do seu cumprimento, o que
era um contra-senso. (JESUS, 2003, p. 504).

Com a reforma penal de 1984 o sistema vicariante (pena reduzida ou
medida de segurança) passou a ser seguido, determinando que apenas uma medida
deveria ser aplicada, e para os inimputáveis a medida de segurança passou a
prevalecer. No caso da semi-imputabilidade o sujeito não espera cumprir toda a
pena determinada para só após iniciar o tratamento devido, e sim terá a pena
reduzida, tratamento ambulatorial ou internação em hospital de custódia:

Se o agente for semi-responsável (...) e tiver cometido um fato típico e
antijurídico deverá ser aplicado o sistema vicariante: pena reduzida ou
13

Nota-se que no próprio discurso de autores renomados na área do direito penal a ideia de controle,
normalização e readaptação do “delinquente” a norma é presente.
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medida de segurança (CP, art. 98). Foi, assim, extinto o sistema do duplo
binário, que determinava a aplicação cumulativa e sucessiva de pena e
medida de segurança. No regime novo, o juiz, diante das circunstâncias do
caso concreto, deve impor ao condenado só pena (reduzida) ou medida de
segurança (a sentença é condenatória). Imposta esta, deve ser executada
como se o sujeito fosse inimputável. Dessa forma, desde que o sujeito semiresponsável necessite de especial tratamento curativo, a pena privativa de
liberdade deve ser substituída pela medida de segurança detentiva
(internação) ou restritiva (tratamento ambulatorial), pelo prazo mínimo de
um a três anos (...). (JESUS, 2003, p. 548-549).

Ressalta-se que até 2011, o contingente de organizações de custódia no
país era composto por um grupo pequeno, de apenas 19 hospitais. Saliente-se que
o Seminário Nacional Para a Reorientação dos Hospitais de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico, ocorrido em 2002, posicionou-se “contra a construção de novos
Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e contra a ampliação dos Hospitais
de Custódia já existentes” (BRASIL, 2002, p. 26). Isto por que foi:

Impulsionado pela redemocratização do país, pelas denúncias de violação
de direitos, pela Reforma Psiquiátrica, pelo movimento antimanicomial e
pela política de saúde mental, [...], que teve como eixo a integração dos
HCTPs aos princípios do SUS (BRASIL, 2002a). Esse seminário
proporcionou um amplo debate acerca dos HCTPs e buscou, através do
diálogo de diferentes áreas (saúde, justiça, previdência, direitos humanos e
outras), novas formas de garantir o direito das pessoas portadoras de
transtornos mentais autoras de delitos à responsabilidade, à assistência e à
reinserção social. (OLIVEIRA, 2009, p. 30).

A Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamento (UPCT/RN) f’oi
inaugurada em 10 de dezembro de 1997, no governo de Garibaldi Alves Filho e a
gestão do então Ministro da Justiça, Iris Rezende. No que se refere ao cenário atual
da UPCT/RN, sua sede própria está localizada na Rua Iguatu, s/n Potengi, Conjunto
Santarém – Natal/RN que compõe o Complexo Penal Dr. João Chaves (CPCT). O
complexo conta ainda com uma área de internação para a apenadas femininas, bem
como o presídio no qual funciona o regime semiaberto masculino.
A instituição faz parte do Complexo Médico-Penal do Estado do Rio
Grande do Norte (CMPRN), do qual também faz parte a Unidade de Atendimento
Clínico-Ambulatorial de Caicó, Unidade de Atendimento Clínico-Ambulatorial de
Mossoró,

Unidade

de

Atendimento

Clínico-Ambulatorial

de

Alcaçuz

em
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conformidade com a Lei de Execuções Penais (LEP). (BRASIL, 2009, p. 146). A
equipe profissional da UPCT/RN, atualmente, conta com agentes penitenciários,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, duas assistentes sociais e uma médica
psiquiatra.
Como os demais órgãos do sistema penitenciário, a UPCT/RN é
independente administrativamente

e possui

sua

própria

gestão

e

equipe

administrativa; o que a diferencia das demais é o fato de seu regimento e
provimentos serem de competência não só da Secretaria de Justiça e Cidadania
(SEJUC), como também da Secretaria de Saúde do Estado.
Atualmente (2014), disponibiliza a capacidade para custodiar cinquenta
internos, mas conta com 46. Apesar de apresentar características similares às
cadeias comuns, a superlotação não existe na UPCT/RN. Acredito que ainda
buscam disfarçar as reais condições estruturais da organização e manter a ideia de
que é uma unidade de tratamento e não um presídio.
A partir das visitas realizadas na organização (julho/agosto de 2014) até
dezembro do mesmo ano (período em que finalizei a pesquisa de campo) e de
observações diretas e indiretas, percebeu-se que a infraestrutura da organização
conta com uma ala administrativa e duas alas de internação. A primeira conta com:
uma cozinha para os funcionários, pouco equipada e pequena; banheiros
masculinos e femininos para funcionários e visitantes; uma única sala para os
profissionais de Serviço Social e Psicologia que, além de ser pequena, ainda é
utilizada como depósito para os pertences que os familiares deixam para os
internos; uma sala que funciona como almoxarifado e arquivo; uma sala do diretor e
vice-diretor, com duas escrivaninhas, dois computadores e uma impressora que
geralmente não funciona; uma sala de repouso para os agentes penitenciários de
plantão, à qual não tive acesso; uma sala de enfermagem, que basicamente
comporta a os prontuários dos internos, e uma sala de farmácia na qual são
mantidas as medicações destinadas ao tratamento ambulatorial. Todas essas salas
possuem mobília simples, a maioria doada e poucas possuem ar-condicionado que
funcione.
As salas ocupadas pelos profissionais não escapam desse clima de
“abandono” que paira na UPCT/RN. Um dos enfermeiros da organização descreveu
a sala em que trabalha de uma forma sensibilizadora:
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Cláudio14: Você vê aqui as condições de uma sala de enfermagem como tá,
a gente olha assim e quem tá chegando na primeira vez tem até nojo de
sentar aqui, de ficar, mas a gente que tá aqui a muito tempo acostuma. Pra
pintar uma parede, uma coisa dessa, leva um ano, e se fosse em outro tipo
de serviço tava tudo limpinho, tudo bunitinho, e na psiquiatria parece assim:
psiquiatria, sujeira... mau cheiro. (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de
2014).

Os profissionais rotineiramente reclamam e apontam as várias falhas no
tocante à disponibilização de meios para efetuar um trabalho de qualidade na
organização. Além disso, o estigma que a prisão e o manicômio carregam é
materializado na percepção e descrição desse local de trabalho e, principalmente,
na sua manutenção. Na fala citada acima é possível perceber como não há um
interesse das secretarias responsáveis pela UPCT/RN em providenciar o mínimo de
estrutura física para os profissionais. Nessa mesma sala de enfermagem observei
que os armários em que os prontuários dos internos são guardados encontram-se
danificados, com bastante ferrugem, não há computadores disponíveis e há
infiltração em uma das paredes, o que provoca um cheiro constante de umidade.
Além disso, há a biblioteca, uma sala mais ampla que as demais e que
fica na parte externa da ala administrativa, antecedendo os “pavilhões”. O
equipamento que faz parte da biblioteca (cadeiras, quadro negro, livros e material
didático) foi doado em 2004 pela igreja Assembléia de Deus. Funciona também
como sala de aula, quando há professores disponíveis. Apesar de existir o material,
os internos não o utilizam e pouco a visitam. Na realidade, a sala está
frequentemente empoeirada e trancada e só é utilizada quando algum estagiário
realizando estágio curricular solicita para o desenvolvimento de alguma atividade.
Atualmente, há duas estagiárias da área de Serviço Social inseridas na organização,
realizando atividades com os agentes penitenciários.
A estrutura física correspondente à ala de internação também é defasada
e é cotidianamente referenciada como pavilhões, assim como nas cadeias comuns.
São dois espaços distintos: o primeiro contém quatorze celas (que deveriam ser
quartos nos moldes dos hospitais) e o segundo, doze; são divididas por dois ou três

14

Todos os nomes utilizados para referenciar os entrevistados são fictícios a fim de manter a
confidencialidade das identidades. No entanto, os cargos que os entrevistados ocupam serão
verídicos, uma vez que é inviável discutir o tema dessa pesquisa, tratando-se de um Hospital de
Custódia onde a equipe de saúde e a equipe de Segurança Pública diferenciam-se e apresentam
cada qual suas particularidades, sem vincular as falas aos seus determinados cargos.
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internos, salvo em casos considerados de periculosidade maior, quando o paciente é
mantido sozinho em uma cela. São escuras, úmidas e como cada interno é
responsável pela higienização de sua “casa” (nomenclatura utilizada pelos internos)
a maioria carece de limpeza e conservação, principalmente porque boa parte dos
pacientes está dopada, ou o grau do seu transtorno mental o impossibilita de
perceber a necessidade de higienizar o ambiente e nenhum estímulo ou orientação
nesse quesito é desenvolvido; vassoura e rodos são disponibilizados pela UPCT/RN,
mas os produtos de limpeza são de responsabilidade dos familiares. Há, ainda, um
banheiro em cada cela, que é usado por todos os “moradores” da “casa”.
O Relatório de Inspeção n°10.987/09, realizado na organização em 2009
pelo Poder Judiciário do Estado e a Corregedoria Geral da Justiça, o último ao qual
tive acesso, verificou que:

No primeiro pavilhão: paredes sujas; varais com toalhas e roupas
estendidas; internos fumando e comendo dentro dos alojamentos; gato
circulando pelo corredor; lixeiro na porta de cada alojamento. No segundo
pavilhão, o corredor de acesso apresentava lodo e um dos pontos de luz
estava sem lâmpada, contudo, o corredor de acesso as celas estava limpo e
pintado, a realidade das celas se repetia: varais estendidos com toalhas e
roupas; lodo nas paredes; garrafas com água e pratos com restos de
comida espalhados pelo chão; latrinas nos banheiros. (RIO GRANDE DO
NORTE, 2009, p. 23).

De forma semelhante, em boa parte das celas observei várias garrafas de
refrigerante contendo água, uma vez que eles devem estocar a quantidade do seu
consumo diário, mas não existe nenhum tipo de refrigerador. As “camas” são de
cimento com um colchão gasto. No chão da cela os internos amontoam, além das
garrafas de água, toda a comida que os familiares trazem nos dias de visita
(quartas-feiras e domingos) e cigarros, ou fumo. A família é, ainda, responsável pelo
provimento de lençóis, produtos de higiene pessoal e roupas. No caso dos internos
que não recebem visitas dos familiares esses itens são frutos de doações dos
profissionais, de igrejas e até dos outros internos.
Após a entrada que dá acesso aos pavilhões, há uma cozinha ampla e
uma área extensa à frente, e uma lavanderia coletiva contendo dois tanques, mas
estão desativados. Inicialmente, a comida destinada aos internos e profissionais era
feita por cozinheiros funcionários da UPCT/RN. No entanto, por motivos de
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praticidade e de controle de um possível tráfico de drogas, segundo a direção, a
comida passou a ser distribuída em forma de marmitas e fornecida por uma empresa
que atende a todo sistema penitenciário de Natal. Os internos e a equipe técnica
rotineiramente reclamam da comida, enfatizando que é de péssima qualidade.
O pátio destinado ao banho de sol dos internos não possui gramado e é
um chão de terra desnivelado, sem bancos ou alguma estrutura para o lazer. Os
internos, basicamente, fumam e conversam durante esse período e algumas vezes
jogam uma partida de futebol, quando alguma bola é doada e a direção libera a
atividade. O banho de sol deve acontecer todos os dias, exceto nas quartas-feiras e
domingos, que são os dias reservados a visitas e, segundo o Regimento Interno da
UPCT/RN (Portaria n°001/2011), deve ser:

(...) realizado com inimputáveis sem camisa.
Deve ser realizado em três turnos de 1 (uma) hora, sendo o pavilhão novo
alternado por ala e o pavilhão velho liberado por completo.
Fica estabelecido que após o banho de sol haja revista em todos os
inimputáveis. Permanentemente deve haver no mínimo 2 (dois) AGENTES
PENITENCIÁRIOS observando os internos no banho de sol.
Todas as sextas-feiras, cada interno que for participar do banho de sol
deve, obrigatoriamente, levar seu colchão para ser exposto ao sol. (RIO
GRANDE DO NORTE, 2011, p. 02).

Segundo o mesmo Regimento, as visitas devem ser efetuadas das
08h00min às 12h00min e o visitante pode permanecer na cela até às 15h00min. No
caso da visita íntima, é necessário que o (a) parceiro (a) do interno possua uma
carteira de identificação, adquirida na própria organização, e o período de entrada e
saída é o mesmo. Apesar de permitido, esse tipo de visita praticamente não existe.
Na realidade, parte dos internos também não recebe vistas dos seus
familiares, alguns porque moram longe e o poder aquisitivo não permite viagens
contínuas ao município de Natal, e outros porque o “delito” ao qual responde foi
cometido com membros da própria família, a qual evita qualquer tipo de
aproximação com o interno.
Nota-se que a estrutura física da UPCT/RN não oferece condições de
uma estadia de qualidade, como está previsto no Código Penal e, principalmente,
nas legislações fruto da Reforma Psiquiátrica. As celas são escuras e úmidas, os
internos reclamam diariamente da comida que é servida e da falta de atendimento
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dos profissionais, principalmente do assistente social, que nos últimos meses dedica
seu único plantão semanal para a elaboração de pareceres exigidos pela Secretaria
de Estado de Justiça e Cidadania (SEJUC) e por médicos do ITEP, a fim de atualizar
as condições dos internos. Percebi, ainda, que não há nenhuma atividade recreativa
ou ligada à terapia ocupacional sendo realizada com os internos, o que faz do ócio
algo rotineiro e, para muitos, insuportável.
O “tratamento” oferecido não passa de uma terapêutica ambulatorial e
distribuição de medicamentos. No momento não há psicólogo atendendo na
organização e as assistentes sociais cumprem apenas um plantão semanal e são
cedidas pela Secretaria de Saúde de Natal. Os únicos profissionais que mantêm
contato diário com os pacientes são os agentes penitenciários e os técnicos de
enfermagem. Quando surge a necessidade de levar um interno para realização de
exames médicos, ou consultas, há a falta de escolta policial para locomovê-lo.15
Diante disso, percebe-se a negligência para com os pacientes e a
inexistência de uma real intenção de tratamento e reafirmação dos vínculos
familiares e sociais, como prevê a política de saúde mental. Esses sujeitos não são
apenas “presos”, ou “loucos”. Para os órgãos competentes, são uma “junção bizarra”
desses dois.
Todas essas questões vinculadas ao tipo de tratamento oferecido e à
manutenção da estrutura física da UPCT/RN não se refletem apenas sobre os
internos. Alguns dos profissionais, sendo cientes de que operam esse sistema tão
defasado e contraditório, tendem a se sentir, no mínimo, impotentes. Cláudio, um
dos entrevistados e enfermeiro da Unidade, desabafou afirmando que “(...) a gente
aqui tapa buraco.” (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014). Esse discurso
demonstra como esse profissional analisa sua prática apontando-a como insuficiente
e distante do que está previsto nas legislações competentes.
Assim, a organização é entregue dessa forma, com determinadas regras,
para ser dirigida; a possibilidade de modificar essa rotina é mínima e possivelmente
o não funcionamento da UPCT/RN, segundo as legislações que a subsidiam, não é
“sentida” apenas pelos internos.
15

Durante a última visita realizada na UPCT/RN (julho de 2014) fui informada que a assistente social
estava afastada durante todo o mês de julho por falta de pagamento, porém a situação estava sendo
regularizada e em agosto espera-se o seu retorno. No caso da médica psiquiatra, que também parou
com o seu plantão semanal por falta de pagamento, a situação é mais delicada e a possível volta
desta para a organização está prevista para o mês de setembro. Nesse caso, a Unidade Psiquiátrica
encontra-se sem psiquiatra no momento.
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À medida que a sociedade cria os mortos, ela elabora, por conseguinte, um
conjunto de regras a serem seguidas por aqueles que desejam se relacionar
com elas, ao mesmo tempo estabelece autoridades capazes de intermediar
tais relações. Via de regra, nenhum ser livre chega a um preso sem seguir
parte das regras criadas para regular as relações entre esses dois mundos
e não sem antes conversar com as autoridades eleitas como intermediárias
entre os membros desses dois universos relacionais. (SILVA, 2008, p. 23).

Como explana Silva, a equipe dirigente é esses “profissionais eleitos”
para realizar essa intermediação entre o mundo dos livres e o do preso. Por serem
as autoridades da instituição, representam e gerenciam as regras que o sistema
impõe para controlar a rotina daqueles desprovidos de liberdade. No entanto,
incorporar essa figura de autoridade não significa que a estrutura precária da prisão,
por exemplo, não influencia em sua prática profissional, ao contrário, quando a
instituição fracassa, tendem a deduzir que, antes disso, eles falharam.
Assim, não busco com este estudo estabelecer um divisor de águas,
afirmando quais os “santos” e “pecadores” existentes na UPCT/RN. Não recuso a
concepção de que determinado grupo de profissionais tendem a lidar com os
internos de uma forma particular, muitas vezes agressiva e repressora; o fato de
essa organização acoplar políticas públicas distintas com objetivos e preceitos
também diferentes propicia a existência de posturas profissionais diferentes. E mais:
a própria subjetividade de cada profissional, suas ideologias e história de vida
refletem na sua atuação.
Por conseguinte, explorei esse lado do Hospital de Custódia: a equipe
dirigente. Busquei compreender como se constrói essa prática profissional a partir
do seu discurso, que reflete uma junção de ideologia e um perfil profissional, oriundo
de toda uma gama de legislações, leituras, práticas e “verdades”.
A respeito dessa discussão, Erving Goffmam (1999), em sua obra
“Manicômios, prisões e conventos”, discute as instituições totais, definindo-as como
todo espaço em que se desenvolvem as relações humanas, e a sua concepção
sobre a equipe dirigente dessas instituições. Dentre essas há os presídios e os
“manicômios”, que possuem normas e uma rotina própria, sendo que a maneira de
tratar os seus internos está intimamente ligada a um estigma estrutural e histórico e
a própria condição “moral” que os levou a estar ali.
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As instituições totais de nossa sociedade podem ser, grosso modo,
enumeradas em cinco agrupamentos. Em primeiro lugar, há instituições criadas para cuidar de pessoas que, segundo se pensa, são incapazes e
inofensivas; nesse caso estão as casas para cegos, velhos, órfãos e
indigentes. Em segundo lugar, há locais estabelecidos para cuidar de
pessoas consideradas incapazes de cuidar de si mesmas e que são
também uma ameaça a comunidade, embora de maneira não-intencional;
sanatórios para tuberculosos, hospitais para doentes mentais e leprosários.
Um terceiro tipo de instituição total é organizado para proteger a
comunidade contra perigos intencionais, e o bem-estar das pessoas assim
isoladas não constitui o problema imediato: cadeias, penitenciárias, campos
de prisioneiros de guerra, campos de concentração. Em quarto lugar, há
instituições estabelecidas com a intenção de realizar de modo mais
adequado alguma tarefa de trabalho, e que se justificam apenas através de
tais fundamentos instrumentais: quartéis, navios, escolas internas, campos
de trabalho, colônias e grandes mansões (do ponto de vista dos que vivem
nas moradias de empregados). Finalmente, há os estabelecimentos
destinados a servir de refúgio do mundo, embora muitas vezes sirvam
também como locais de instrução para os religiosos; entre exemplos de tais
instituições, é possível citar abadias, mosteiros, conventos e outros
claustros. (GOFFMAN, 1999, p. 16).

Essas organizações, geralmente, são apenas depósitos de pessoas, ao
mesmo tempo em que buscam transmitir uma imagem de instituição regulamentada,
eficiente e comprometida com suas legislações:

Quase sempre, muitas instituições totais parecem funcionar apenas como
depósitos de internados, mas, como já foi antes sugerido, usualmente se
apresentam ao público como organizações racionais, conscientemente
planejadas como máquinas eficientes para atingir determinadas finalidades
oficialmente confessadas e aprovadas. Já se sugeriu também que um
frequente objetivo oficial é a reforma dos internados na direção de algum
padrão ideal. Esta contradição, entre o que a instituição realmente faz e
aquilo que oficialmente deve dizer que faz, constitui o contexto básico da
atividade diária da equipe dirigente. (GOFFMAN, 1999, p. 70).

Utilizo das discussões de Goffman porque é relevante compreender a
relação, muitas vezes incoerente, entre o que está preestabelecido nas
regulamentações das instituições totais com o que realmente ocorre cotidianamente,
e como isso reflete na postura dos profissionais que as dirigem.
Acredito que essas contradições entre a norma e a prática real
direcionam, em maior ou menor grau, o fazer profissional no tocante a um
impedimento direto (estrutura física precária ou indisponibilidade do pessoal da
segurança) ou a uma possível desmotivação por parte de determinados profissionais

39

após várias tentativas falhas de desenvolver sua prática profissional de forma
efetiva. Em alguns casos, a equipe dirigente até reconhece a melhor forma de ser
trabalhada, mas é refreada pelo próprio sistema.
A exemplo disso, em um diálogo “informal”16 com a psicóloga, foi relatado
em forma de desabafo o quão era conflituoso e desafiador realizar alguma atividade
com os internos e por mais que ela fosse ciente dos direitos dos pacientes, no caso,
ter acesso a atividades recreativas e que objetivassem a terapia grupal como parte
do seu tratamento, a direção geralmente permitia que apenas uma pequena
quantidade de internos participassem, isso quando a equipe de agentes
penitenciários não evitava a realização dessas atividades, afirmando a insuficiência
de agentes ou o perigo que isso acarretava.
Assim, se em uma organização que há uma única legislação, uma forma
metódica pré-estabelecida para lidar com os internos, é perceptível uma negligência
para com os seus direitos e práticas profissionais inconsistentes, questionei-me
como os efeitos dessa dicotomia materializam-se no tocante a uma instituição que
deve ser dirigida por leis e códigos distintos e opostos. São profissionais de áreas
diferentes, com formação diferente, histórias de vida diferentes, necessitando
trabalhar em conjunto frente a uma demanda que também não é “comum”.
Se o interno, que constitui essa “demanda” profissional, é rotulado a partir
do artigo do Código Penal ao qual infringiu e por um laudo psiquiátrico adquirido, é
necessário que alguém estabeleça e aplique esses rótulos. Há um sistema que
exige esse controle e disciplina, assim como existem aqueles que o operam e que
devem buscar “normalizar” e tratar indivíduos dentro de uma realidade que não
condiz com o que a norma (parte fundamental desse sistema) define quanto
“eficiente” e de “qualidade”.
Outro aspecto conflitante é a postura de alguns pacientes, por exemplo,
que são conscientes dos seus direitos e os reivindicam, e a forma como a equipe
dirigente lida com a situação. Esta, por sua vez, deve conciliar as exigências dos
internos com as reais intenções da organização: o controle, a disciplina e a
docilização desses sujeitos é relevante e necessária. Mais uma vez o dilema entre
quais interesses representar entra em pauta.

16

O referido diálogo ocorreu no ano de 2011 quando esta fazia parte da equipe profissional da
UPCT/RN e eu atuava como estagiária de Serviço Social.
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Em uma das minhas primeiras visitas aos pavilhões, por volta de abril de
2011, ainda como estagiária de Serviço Social, um dos internos, já conhecido na
organização como “sagaz” e conhecedor da LEP completa, me abordou e perguntou
quais as competências do assistente social. Respondi, de forma sucinta já que
estava sob supervisão, que deveríamos buscar a efetivação dos direitos sociais
garantidos em lei. Após isso, me perguntou o que as legislações apresentavam
sobre como devem ser os Hospitais de Custódia, desde a estrutura física ao
tratamento psiquiátrico, e eu hesitei em responder. O interno finalizou o diálogo
acrescentando mais um questionamento: se eu percebia na UPCT/RN a
disponibilização de tudo que estava garantido em lei e se o tratamento que eles
recebiam, trancados em celas e sem nenhuma atividade a ser desenvolvida, era o
adequado. Mais uma vez não respondi, talvez pelo choque que tal indagação
causou, ou porque a assistente social e o agente penitenciário presente me dirigiram
à próxima cela rapidamente. Refletindo sobre isso, a forma receosa que lidei com a
situação, o temor em ser repreendida pela direção caso incitasse algum tipo de
“motim” ao concordar com o interno que deixou claro a situação real da organização
e como o assistente social possivelmente não estava “cumprindo” com que era
inerente a sua prática, todas essas ponderações me impediram de prosseguir o
diálogo e de reafirmar uma realidade que eu também percebia.
Com essa situação particular em que estava desempenhando o papel de
futuro profissional compreendi o mínimo dos dilemas aos quais os profissionais da
UPCT/RN estão submetidos. Ser consciente das competências e atribuições
profissionais e dos direitos dos internos provavelmente não é o suficiente para
conseguir agir efetivamente; há sempre questões hierárquicas, normas internas,
uma rotina que é ditada pela direção, pela secretaria competente, pelo Estado, e
mais uma vez percebi a necessidade de buscar compreender como essa prática
profissional é construída, até que ponto os profissionais reafirmam e reproduzem o
sistema, em que momento subvertem e qual a sua visão em relação a esse sistema.
No entorno dessa problemática, o silêncio surge como fuga e
possibilidades. A equipe dirigente, uma vez silenciada, tende a buscar outros meios
de fala ou limita-se a reproduzir o que é de interesse de terceiros. No entanto, a
análise discursiva proporciona apreender aquilo que escapa. O silêncio não é um
nada, mas um campo aberto que diz muito: “Como o silêncio é um dispositivo
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discursivo, devemos buscar entender as diferentes maneiras de não dizer, averiguar
quem pode ou não falar, verificar quem fala por quem.” (PEREIRA, 2014, p. 29).
Não só o silêncio é constituído de sentidos, mas o próprio ato de silenciar
é imbuído de questões, no mínimo, inquietantes. O silêncio é produzido e
apreendido: quem calou pode ter sido calado por alguém, por uma hierarquia, por
algum tipo de censura indireta que não precisa ser dita: paira no ar e é absorvida por
aqueles que estão em seu entorno.
E de que forma o poder produz silêncio? Como será discutido nas
próximas subseções, a disciplina, o poder, a produção de “verdades”, a disputa por
saberes estão intimamente relacionados com o surgimento e a manutenção das
prisões, dos manicômios e dos Hospitais de Custódia. Anterior a qualquer discurso
sobre “reeducação” e “reinserção” há a intenção de manter longe, porém visível, os
“anormais” desse mundo. Tais organizações que devem “normalizar” esses sujeitos
são dirigidas por outros, capacitados e disponíveis para desenvolver os mecanismos
de poder. Contudo, esses dirigentes não são totalmente inteirados do pano de fundo
que sustenta as prisões e os manicômios e se o são devem manter-se apenas no
“plano de ação”, e é aqui que o silêncio faz morada: há muito a ser dito, mas nem
tudo é conveniente, quiçá seguro. Sobre isso, Pereira (2014, p. 30) afirma: “[...] as
estratégias de poder, além de submeter partes indesejadas da sociedade a
condições extremas de silêncio, subtraem a voz no próprio ato de defender seus
direitos.”.
Além disso, como é discutido por Pereira (2014), não só os internos, os
seres abjetos e “anormais”, sofrem com essa produção de silêncio e consequente
privação de direitos. Aqueles que operam esses dispositivos de poder também
padecem; na maioria das vezes, no caso da UPCT/RN, por exemplo, a família de um
paciente que sofreu algum tipo de negligência tende a culpar a direção, ou os
agentes penitenciários e a assistente social diretamente, nunca mencionando o
papel que o Estado desempenha na manutenção dessa (sub) condição de
internamento. E para muitos dos internos, os profissionais do Custódia são os que
devem “levantar a voz” por eles, como busca pela efetivação de seus direitos,
principalmente no caso da assistente social, que já é apresentada como uma
mediadora entre necessidades (internos) e ações (Estado).
Destarte, é partindo dessa ótica que desenvolvi essa pesquisa, utilizando
a análise de discurso como caminho metodológico a ser percorrido e munida de uma
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base teórica pertinente ao tema, objetivando compreender a constituição dessa
prática profissional da equipe dirigente em um ambiente singular como a UPCT/RN e
de alcançar possíveis respostas às perguntas elencadas anteriormente.
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3 PRISÕES, “CRIME” E A DISPUTA DE PODER/SABER

Essa seção explanará, na primeira subseção, a época dos suplícios e o
aparecimento dos primeiros moldes prisionais na França, através da discussão de
Michel Foucault, objetivando apresentar e discutir acerca da disciplina e do controle
dos corpos dos “delinquentes” e a reivindicação desses corpos por poderes distintos:
o judiciário e a medicina. A segunda subseção abordará o sistema penitenciário
brasileiro e a evolução histórica dos “crimes” e das penas, principalmente a
positivação do Direito Penal no século XIX e a questão escravocrata quanto
particularidade histórica brasileira, bem como alguns aspectos atuais que
caracterizam os problemas e conflitos dos presídios do Brasil.

3.1 OS SUPLÍCIOS, AS PENAS E A REIVINDICAÇÃO DOS CORPOS NO
CONTEXTO FRANCÊS
Ao se pensar o sistema penitenciário várias questões sociais, culturais,
econômicas emergem; essas indagações não estão dissociadas das práticas
coercitivas que nos séculos XVII e XVIII foram pensadas e executadas para punir o
“criminoso”. Na realidade, não há como pensar prisão sem reavivar e resgatar a
expiação e o espetáculo que eram direcionados aos “infratores”, tampouco toda a
carga de estigmas a eles direcionada.
Tais questões estão presentes em toda a obra de Foucault (2013) “Vigiar
e Punir”, que aborda a questão do surgimento das prisões, da pena e a forma de
aplicá-la, desde os suplícios até os “moldes” atuais. Discute, ainda, todo o controle
sobre o corpo a partir de um sistema que interdita, coage, sentencia, pune, bem
como descreve a transposição desses suplícios para penas que previam uma
expiação sobre a alma, o intelecto e as vontades do “delinquente”.
Mais que isso: há de se indagar quem eram os “personagens” desse
espetáculo de expiação que desenvolviam e aplicavam essas sanções corporais.
Como esses sujeitos entendiam o “delito”, a pena enquanto vingança e de que forma
operavam esses mecanismos de controle?
Os suplícios iam além da aplicação da pena de morte; antes de dar cabo
à vida do “criminoso”, várias torturas físicas e psicológicas eram executadas,
buscando, além de prolongar o sofrimento do sujeito, alcançar a sua confissão e o
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seu pedido de perdão a igreja. A época dos suplícios pode ser datada de 1780 a
1810, aproximadamente; após isso ocorreram algumas reformas e o seu
desaparecimento deu-se entre 1830 e 1848.

O suplício repousa na arte quantitativa do sofrimento. Mas não é só: esta
produção é regulada. O suplício faz correlacionar o tipo de ferimento físico,
a qualidade, a intensidade, o tempo dos sofrimentos com a gravidade do
crime, a pessoa do criminoso, o nível social das suas vítimas. (FOUCAULT,
2013, p. 360).

O desaparecimento dos suplícios marca não só a mudança do alvo para
punição, mas também a construção de uma ideal punitivo direcionado à alma, a
consciência dos condenados que ainda mantêm traços visíveis no sistema penal de
hoje. Essa reestruturação das penas trouxe como consequência não só uma nova
forma de punir, mas também a reformulação das organizações que eram utilizadas
ao aprisionamento, bem como a “formação” de uma equipe diferente para operá-las;
se a pena passou a punir as vontades e a alma do “delinquente”, os incumbidos de
aplicá-la necessitariam ir além do conhecimento puro sobre as penas corporais.
O judiciário passou a ver os suplícios como a reafirmação da própria
violência sem limites que os “delinquentes” eram acusados de executar. A punição
extrema do corpo e o espetáculo punitivo levavam a crer que o soberano era tão
violento quanto os acusados. A certeza que nada passaria impune é que deveria
impedir o sujeito de praticar atos “delituosos”: “[...] segundo essa penalidade, o corpo
é colocado num sistema de coação e de privação, de obrigações e de interdições.”
(FOUCAULT, 2013, p. 16).
A ideia de disciplinar o corpo e transformá-lo em um ser útil e dócil passou
a subsidiar a formulação e aplicação das penas. O “criminoso” era privado do seu
direito a liberdade, recluso em um edifício vigiado ininterruptamente, isolado do
contato com outros “delinquentes”, forçado a se especializar e trabalhar a maior
parte do seu dia e de, principalmente, conviver com a sua consciência, a fim de
compreender todo o mal que causou a sociedade, e a leitura diária dos escritos
religiosos para alcançar, também, o perdão divino. “[...] À expiação que tripudia
sobre o corpo deve suceder um castigo que atue, profundamente, sobre o coração,
o intelecto, a vontade, as disposições.” (FOUCAULT, 2013, p. 21).
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Era indispensável, também, a determinação das penas por “crimes”
cometidos. O agravo da punição passaria a variar de acordo com a infração
cometida. Logo, antes de qualquer tentativa de “normalização” e “reeducação” do
sujeito era preciso rotulá-lo. As punições físicas não deixaram de fazer parte do
sistema corretivo; o que passou a ocorrer foram coerções longe dos olhos daqueles
que poderiam denunciar o soberano como violento e insensível; a masmorra e os
castigos eram rotineiros no novo modelo punitivo.
Ao enfatizar todo esse poder e disciplinamento que se sobressaiam nos
sistemas punitivos percebe-se a carga histórica de opressão e controle que os
agentes penitenciários, por exemplo, “carregam”. Desde a época dos suplícios até a
implantação da forma de aprisionamento atual, a necessidade de existir “soldados”,
ou carcereiros para desenvolvê-la era necessária. Independente da forma de Estado
de cada época, um grupo para operar o sistema deveria existir. Segundo Pedro
Moraes (2005, p. 163) “Outro aspecto comum nesses relatos, que gostaríamos de
destacar, é o quanto carcereiros e presos eram parecidos e tinham suas vidas
misturadas ao seu trabalho.”.
A arquitetura, o policiamento e os mantimentos da prisão eram (e ainda
são) minuciosamente discutidos e elaborados da forma mais eficaz e econômica.
Jamais foi intenção dos governantes destinar uma grande quantidade de verba para
locais que comportam a parcela da sociedade menos útil em termos financeiros, já
que sua inserção no mercado de trabalho e de consumo não é mais provável.

Trata-se de recolar as técnicas punitivas – quer elas se apossem do corpo
no ritual dos suplícios, quer se dirijam à alma – na história desse corpo
político. Considerar as práticas penais mais como um capítulo da anatomia
política do que uma consequência das teorias jurídicas. (FOUCAULT, 2013,
p. 31).

Todas essas técnicas de punição e coerção estão ligadas a um poder
disciplinar

que

no

século

XIX

era

percebido

na

forma

binária

e

de

marcação/rotulação de se controlar e punir. O panóptico é uma representação disso:
absorvendo a visibilidade como uma armadilha, busca dominar o “delinquente”
apenas com a ideia de que há uma sentinela constante e ininterrupta. Os
“criminosos” eram classificados e confinados a partir da gravidade do “crime”
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cometido e essa observação individual buscava, também, a correção do
comportamento a partir da meditação do “ato delituoso”. (FOUCAULT, 2013).

O Panóptico de Bentham é a figura arquitetural dessa composição. O
princípio é conhecido: na periferia uma construção em anel; no centro, uma
torre: esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do
anel; a construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando
toda a espessura da construção; elas têm duas janelas, uma para o interior,
correspondendo às janelas da torre; outra, que dá para o exterior, permite
que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na
torre centrar, e em cada cela trancar um louco, um doente, um condenado,
um operário ou um escolar. (FOUCAULT, 2013, p. 190).

O panoptismo pinta esse quadro disciplinar do século XIX; as escolas, os
hospitais, os asilos e as prisões eram pensados a partir desse poder panóptico. No
caso especifico da prisão,

era

necessário individualizar para

evitar que

acontecessem complôs e motins e até uma cumplicidade futura. Além disso, era,
também, indispensável isolar o “criminoso” de tudo que fora do cárcere contribuiu
para a “formação” da sua “má conduta”. Por outro lado, a solidão, consequência
desse isolamento, era tida como o melhor caminho para se alcançar o remorso e o
arrependimento. Era a punição sobre a alma. (FOUCAULT, 2013).
Quando o “infrator” condenado chega à prisão o seu papel muda e ele
passa a incorporar o “delinquente”. Este último se diferencia do primeiro na medida
em que sua vida passa a distingui-lo e marcá-lo tanto quanto, se não mais, que o
seu ato; ele “[...] estar amarrado a seu delito por um feixe de fios complexos
(instintos, pulsões, tendências, temperamento)” 17 e, uma vez que a técnica
penitenciária busca uma punição/correção, é necessário conhecer “a afinidade do
criminoso com o seu crime”18 para que seja possível fabricar um novo indivíduo.
Não é raro discussões e estudos sobre a falência da prisão, tomando por
nota, principalmente, a sua insuficiência em reduzir a “criminalidade” e “ressocializar”
o criminoso. A quantidade de reincidentes demonstra esse “fracasso” e ainda
apresenta essa organização como uma “fábrica de delinquentes”. Diante disso, não
há como não questionar: como essa prisão “fracassada” desde os seus primórdios,
vigora até hoje como principal meio corretivo do sistema penitenciário? Na realidade,
17
18

FOUCAULT, 2013, p. 239.
FOUCAULT, 2013, p. 239.
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como pano de fundo a manutenção desse cárcere está a dicotomia de classes. Não
acredito que seja por acaso que a maioria dos “apenados” pertença a uma
determinada classe e “raça”. Como afirma Foucault (2013, p. 262): “A lei e a justiça
não hesitam em proclamar sua necessária dissimetria de classe”.

O atestado de que a prisão fracassa em reduzir os crimes deve talvez ser
substituído pela hipótese de que a prisão conseguiu muito bem produzir a
delinquência, tipo especificado, forma política ou economicamente menos
perigosa – talvez até utilizável – de ilegalidade; produzir os delinquentes,
meio aparentemente marginalizado, mas centralmente controlado; produzir
o delinquente como sujeito patologizado. (FOUCAULT, 2013, p. 262).

A delinquência torna-se “necessária” quando entendida a partir da lógica
capitalista, ao se relacionar com a acumulação do capital. Uma vez que “a questão
criminal se relaciona então com a posição de poder e as necessidades de ordem de
uma determinada classe social” 19, o “incentivo” exacerbado ao consumo e ao
“sentimento” de posse relacionado a mercadorias produz efeitos distintos nas
diferentes classes sociais.

[...] a criminologia e a política criminal surgem como um eixo específico de
racionalização, um saber/poder a serviço da acumulação de capital. A
história da criminologia está, assim, intimamente ligada à história do
desenvolvimento do capitalismo. (BATISTA, 2012, p. 23).

O desenvolvimento desse capitalismo não só se relaciona com a história
da criminologia (e do “crime”), mas também com a manutenção das prisões
brasileiras quanto locais para “despejo” de “desvirtuados” e “criminosos”. Os
“delinquentes” não são economicamente ativos e qualquer investimento em
qualidade de vida destinado a essa parcela seria infrutífero. E no tocante aos
“carcereiros”, aos profissionais que lidam diariamente com os “infratores”, é
necessário investir em sua qualificação e melhores condições de trabalho? Se a
prisão é, na realidade, um local de despejo de “anormais” há de se gastar com
aqueles que os mantém encarcerados?
19

BATISTA, 2012, p. 23.
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No entanto, essa ideia de “fracasso” depende de qual ótica se utiliza para
apreendê-la. Que a prisão falha no controle do “crime” é fato, mas a produção e
controle de um novo sujeito são desenvolvidos. Os “criminosos”, “delinquentes” e até
ex-presidiários, bem como os “loucos” e os “desviados”, são parâmetros hábeis para
enaltecer o “normal” e “virtuoso”. Não é que o sistema busca disciplinar e controlar
apenas os que são privados do direito de ir e vir. Parece-me mais que essa
disciplina e esse controle são desempenhados de forma diferente e bem mais hostil
sobre aqueles que fogem à norma. Nesse último caso, pouco se preocupa com
camuflagens.
De toda forma, o caminho que busquei trilhar até aqui encontra seu nexo
explicativo com o lócus de investigação dessa pesquisa quando esse poder sobre o
corpo do delinquente é reivindicado por outras áreas do saber, além do judiciário.
Em um determinado momento da história do cárcere, e em consequência da adoção
dos inquéritos, as questões sobre um ato delituoso se desdobram. A busca pelo
“autor do crime” e a forma como este procedeu não era mais suficiente; o contexto, a
realidade, a existência de “sanidade” eram tão relevantes quanto.
A inserção da questão da loucura no sistema penal marca um período de
tensão e disputa de poder-saber entre o juiz e o médico. O fato de um sujeito
“insano” ter cometido um “crime” muda a forma de proceder com o inquérito. Se um
indivíduo é incapaz de ter consciência dos seus atos ao praticá-lo a aplicação da
pena se torna impraticável. No contexto francês, Foucault relata esse marco
discutindo o acréscimo das circunstâncias atenuantes 20, em 1832, ao código penal
que “permitia modular a sentença segundo os graus supostos de uma doença ou as
formas de uma semiloucura”. (FOUCAULT, 2013, p. 24).
O supremo tribunal de justiça da França passou a creditar que:

[...] era possível alguém ser culpado e louco; quanto mais louco, tanto
menos culpado; culpado, sem dúvida, mas que deveria ser enclausurado e
tratado, e não punido; culpado, perigoso, pois manifestamente doente (...).
(FOUCAULT, 2013, p. 24).

20

“[...] o verdadeiro objetivo que o legislador de 1832 buscava, tendo definido as circunstâncias
atenuantes, não era permitir uma atenuação da pena; era, ao contrário, impedir absolvições que eram
decididas muitas vezes pelo júri quando ele não queria aplicar a lei em todo seu vigor.”. (FOUCAULT,
2012, p. 09).
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A partir disso, a normalidade passa a ser duplamente questionada, o juízo
agora deve ser acerca da “sanidade” e da “loucura”, de qual mal tornou o sujeito
“culpado”. O juiz já não poderia concluir o processo sozinho, o saber do médico deve
ser invocado e utilizado. O indivíduo, ao ser diagnóstico “louco” e “criminoso” deve
ser isolado da sociedade, por motivos de segurança, mas também tratado. Não é
mais uma questão de docilizar, mas também de curar.

[...] E a sentença que condena ou absolve não é simplesmente um
julgamento de culpa, uma decisão legal que sanciona; ela implica uma
apreciação de normalidade e uma prescrição técnica para uma
normalização possível. O juiz de nossos dias – magistrado ou jurado – faz
outra coisa, bem diferente de “julgar”. (FOUCAULT, 2013, p. 24).

É nesse ponto que os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico
(HCTP) vão tomando forma. Apesar das nomenclaturas variarem com o período
histórico e o país, no geral, essas organizações foram pensadas para custodiar o
“louco criminoso” e, ao mesmo tempo, tratá-lo e torná-lo “apto” a voltar para
sociedade. Várias questões permeiam a aplicação desse “tratamento” destinado a
esses pacientes; serão discutidas mais à frente.
Acredito que aqui ainda cabe uma apreciação: a discussão desenvolvida
por Foucault e outros autores no livro “Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe,
minha irmã e meu irmão” que aborda a relação e disputa de poder-saber entre o
judiciário e a medicina, os discursos contraditórios que são levantados e o destino
desses “loucos infratores” definidos a partir de circunstâncias não só legais e
clínicas, como também políticas.
A discussão dessa obra de Foucault faz-se necessária para se pensar a
“invenção”, o surgimento do “louco-criminoso” na França a partir de uma disputa de
poder e saber entre a medicina e o judiciário, bem como para perceber o jogo
político que há como pano de fundo para a decisão entre punir e/ou tratar esses
sujeitos, levando em consideração que a organização dessas instituições, como
prisões, manicômios e o próprio Hospital de Custódia, no Ocidente influenciou no
desenvolvimento do sistema punitivo e disciplinar brasileiro, como será visto mais a
frente, salvo as particularidades históricas brasileiras.
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Pierre Rivière, vinte anos, agricultor, residente em uma comuna francesa,
em 1835 assassinou sua mãe, sua irmã e seu irmão com golpes de um facão.
Segundo as testemunhas, que variaram de vizinhos, familiares a autoridades
políticas, Pierre desde a sua infância demonstrava sinais de “imbecilidade”: ausência
de sentimento para alguns familiares, conversava sozinho, ria sem motivos
“racionais”, crueldade com os animais e abominação por mulheres temendo,
principalmente, o incesto. Era considerado inteligente, mas obstinado e solitário.
Após cometer o parricídio fugiu para os bosques das redondezas e ao ser
preso justificou seu ato como ordem dos céus, buscando demonstrar ter alguma
doença mental. Contudo, após a pressão dos interrogatórios diz ter assassinado
seus familiares para livrar seu pai dos tormentos da sua mãe. Relata como
premeditou o “crime” e passou a escrever, por insistência do juiz até, um manuscrito
discorrendo a história de vida dos seus pais, como forma de justificação do seu ato,
e como planejou o parricídio.
Apesar dos relatos das testemunhas que colocavam Rivière no papel de
“louco” e a falta de um consenso entre os médicos acerca da “sanidade mental” do
réu, ele foi julgado culpado e condenado a pena de morte. No entanto, como em
1832 foi acrescentada ao direito penal francês às circunstâncias atenuantes e a
inserção de vários técnicos de áreas distintas no tribunal, o advogado de Riviére
entrou com recurso judicial fazendo uso destas circunstâncias atenuantes
objetivando a alteração da sua sentença. O júri, temendo a aplicação de uma
medida punitiva injusta ou inconsequente, e incapaz de gerir o seu “poder de
decisão” o transferiu para o rei que negou o recurso emitido, mas “perdoou” a pena
de morte sentenciando-o a prisão perpétua, crua como ela é, sem previsão de um
tratamento a Pierre. Aqui nota-se, ainda, a inserção de outros técnicos, ou seja,
outros profissionais que se apresentaram como necessários para compor a equipe
que dirige e opera tal sistema. Os carcereiros, por exemplo, assim como o judiciário,
não eram mais suficientes para compreender toda a complexidade que envolve a
“questão” do crime. Esses corpos “delituosos” são reivindicados também pela
medicina que passa a inserir os seus especialistas nesse “jogo” de punição, controle
e cura. A questão é: de que forma deu-se essa inserção e o entrosamento
necessário entre as duas áreas no momento de operar esse sistema?
A disputa entre o judiciário e a medicina era latente. Os juízes, que
deveriam julgar um caso que ia além da sua alçada de conhecimento, prenderam-se

51

a capacidade de Rivère em escrever um manuscrito relatando o seu “crime” para
julgá-lo são e condená-lo; os médicos, ainda pouco especializados na época,
findaram desenvolvendo um papel apenas de intercessores, não alcançando um
laudo sólido e inquestionável que diagnosticasse Pierre como “louco”.
Os médicos alienistas franceses desenvolviam, na época, estudos acerca
da monomania que aponta o “insano” não como apenas o “débil” e “retardado” que
sofria de delírio, e sim como aquele que podia delirar apenas sobre uma ideia e
ainda manter suas capacidades psíquicas “normais”.

[...] Conforme compreenderam os alienistas franceses, a monomania era
teoricamente um “delírio parcial”, localizado ou circunscrito a apenas uma
idéia. Tal idéia operava como uma espécie de premissa falsa sobre a qual
todo um edifício plenamente racional podia ser construído.” (CARRARA,
1998, p. 71-72).

A explicação de alguns “crimes” passou a ser desenvolvida a partir
dessas premissas que colocavam o “louco” além do delírio e da “imbecilidade”. Este
agora era capaz de planejar e executar “crimes hediondos” contra, inclusive,
parentes, e ser condicionado a isso por um incontrolável desejo “obsceno”, mudando
não só a concepção de “crime”, mas a de “louco” também.
No entanto, apesar desses novos estudos no campo da saúde mental, os
dois poderes, o judiciário e a medicina, transferiram o poder de decisão ao rei que,
diante do caso Fieschi (que cometeu um atentado ao próprio rei na mesma época do
caso Revière) não permitiu que as circunstâncias atenuantes no caso de Pierre
fossem aceitas prevenindo de que Fieschi escapasse a pena de morte sob o mesmo
preceito. O jogo político sobressaiu-se.

[...] Pensamos que estas seleções e estas interpretações não são
unicamente a expressão de um certo nível do saber médico, ou o efeito do
funcionamento da máquina judiciária; elas traçam a linha de confronto de
dois tipos de discursos e, através deles, dois poderes: trata-se de saber
quem, da instituição médica ou da instituição judiciária, apoderar-se-á de
Rivière. (RIOT,1977, p. 257, itálico do autor).
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Além dessa disputa pelo apoderamento de Pierre, havia em pauta os
vários discursos sobre o parricídio e o futuro do seu autor. Não só os médicos e os
juízes, mas a própria população e a rede midiática acompanhavam o desenrolar do
caso e emitiam sugestões; o povo, apesar de “sensibilizado” com uma possível
punição a um “imbecil” que não conseguia responder por seus atos, exigia que
alguma medida de confinamento e privação de liberdade fosse tomada. Cada
discurso estava ligado a um poder e cada poder reivindicava um corpo, mas nenhum
desses ponderou realmente sobre as melhores medidas a serem tomadas nessa
situação singular.

[...] Pierre Rivière, sabemos, se enforcará na cela cinco anos mais tarde. A
intervenção médica arranca-o do carrasco mas não da administração
penitenciária. Independente de toda motivação humanista – o humanismo
médico, viu-se, não chega a transgredir as exigências de ordem pública –
uma tal conclusão de todo este caso trai um estado da legislação que
contraria a política de expansão da medicina mental. [...]. (CASTEL, 1977,
p. 261, itálico do autor).

Apesar das mudanças no trato à saúde mental e das discussões, mesmo
que escassas, relacionadas ao antigo Manicômio Judiciário e atual Hospital de
Custódia e Tratamento Psiquiátrico, esse embate judiciário versus psiquiatria ainda é
perceptível. Mesmo que os HCTPs existam e aloquem essa demanda, essa tensão
de poderes e saberes permanecem e determinam o viés que o tratamento irá trilhar:
os laudos psiquiátricos existem e são eles que subsidiam a transferência de um
sujeito da cadeia para o HCPT, mas não é o suficiente para direcionar a atuação de
todos os profissionais na linha do trato interdisciplinar da saúde mental.

Estas são, pelo que nos é referido do juízo dos médicos, as duas únicas
alusões ao destino social reservado para Pierre Rivière se ele for
reconhecido como doente mental. Nenhuma palavra sobre a eventualidade
de uma cura, nem mesmo de um tratamento. Este silêncio, aparentemente
espantoso da parte de terapeutas, ligado ao cuidado que eles têm em
lembrar que a imputação de loucura não acarreta o abandono dos
procedimentos sociais de controle com relação a um indivíduo perigoso,
permite caracterizar as finalidades reais destes empreendimentos de
patologização de um setor da criminalidade do qual o "caso Riviere"
representa um episódio particularmente significativo. (CASTEL, 1977, p.
259, itálico do autor).
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O “louco infrator” está sempre à sombra dos manicômios e das prisões.
Transita entre legislações e organizações essencialmente distintas e contraditórias.
O Hospital de Custódia surge como o uno dessa dicotomia, mas demonstra ser
incapaz de manter em sua rotina o “essencial” do judiciário e da psiquiatria. A
entrada do indivíduo, bem como sua desistintucionalização, depende do juízo e do
laudo desses dois campos do conhecimento que há tempos desempenham papéis
chaves no controle e na disciplina do corpo e da alma de cada sujeito.
3.2 “DELINQUENTES” E “CRIOULOS”: O SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO

No Brasil, principalmente durante o século XVIII e XIX, os suplícios eram
executados. A ideia de disciplina, “normalização” e controle dos sujeitos discutido
por Foucault também está presente na historicidade do sistema penitenciário
brasileiro, mas uma das particularidades inerentes ao Brasil é a escravidão. Aqui, as
práticas punitivas eram distintas em relação aos escravos e aos homens livres.
O que marca essa possível extinção das mortes públicas no Brasil,
segundo Koerner (2006), é a independência política alcançada em 1822 quando as
colônias da América passaram a constituir uma monarquia constitucional. No
entanto, a escravidão foi mantida e apesar de abolirem as penas de açoites e
torturas, o novo Código Criminal (1830) elaborado salvaguardou as punições físicas
e pena de morte (após rebeliões destes em 1830) para os escravos:

Se o réo fôr escravo, e incorrer em pena, que não seja a capital, ou de
galés, será condemnado na de açoutes, e depois de os sofrer, será
entregue a seu senhor, que se obrigará a trazel-o com um ferro, pelo tempo,
e maneira que o juiz designar. (BRASIL, 1830, n.p.).21

21 Esse artigo foi revogado apenas em 1886 pela Lei 3.310 que os submetem as mesmas penas dos
demais réus, salvo pena de multa: “Ao réo escravo serão impostas as mesmas penas decretadas
pelo Codigo Criminal e mais legislação em vigor para outros quaesquer delinquentes, segundo a
especie dos delictos commettidos, menos quando forem essas penas de degredo, de desterro ou de
multa, as quaes serão substituidas pela de prisão; sendo nos casos das duas primeiras por prisão
simples pelo mesmo tempo para ellas fixado, e no de multa, si não fôr ella satisfeita pelos respectivos
senhores, por prisão simples ou com trabalho, conforme se acha estabelecido nos arts. 431, 432, 433
e 434 do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 1842.” (BRASIL, 1886, n.p.).
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Durante o período que antecedeu a Independência do Brasil as cadeias
eram alojadas em prédios alugados e administradas pela Câmara de cada
município. Nelas não havia o mínimo de higienização e segurança e custodiavam,
também, toda a parcela da sociedade considerada como “vagabundagem”: bêbados,
prostitutas e mendigos. (KOERNER, 2006).
Em 1830 as prisões classificavam-se em militares, eclesiásticas, naval,
prisões civis e calabouços; este último era reservado aos escravos que estavam
sujeitos as piores condições de encarceramento:

Dentre os encarcerados, a pior condição era reservada aos escravos, que
recebiam alimentação e vestuários da pior qualidade e deviam trabalhar em
serviços externos e prestar serviços aos outros presos. Além dos escravos
condenados, havia aqueles detidos para “correção” por seus donos e que
corriam o risco de ficarem ali abandonados para o resto de suas vidas, pois
não podiam sair da prisão sem o consentimento de seus donos, (...) Os
escravos depositados também acabavam abandonados na prisão quando a
dívida de seus donos com a taxa de manutenção excedia o seu valor (Salla,
1999: 85-86). Outro grupo era o dos escravos fugidos, aqueles cujos donos
se recusavam a libertá-los para puni-los da fuga, ou os que não revelavam
os nomes de seus donos nem mesmo sob tortura. Então, ficavam nas
prisões à espera da reclamação por parte de seus proprietários.
(KOERNER, 2006, p. 210)

Além de cumprirem as penas mais severas, os escravos eram forçados a
servirem outros condenados que eram homens livres e executar os trabalhos
públicos mais insalubres, como é o caso do recolhimento de dejetos. Ficavam,
ainda, a mercê dos seus donos e caso estes não os resgatassem após o
cumprimento da pena, os escravos permaneceriam nas cadeias até a sua morte, já
que não gozavam de liberdade e tampouco do “perdão” dos seus donos, e a sua
morte por vezes era desejada:

Na lógica da sociedade escravista, não haveria um “lugar” para o escravo
incapacitado para o trabalho e, assim, sua morte nos estabelecimentos
prisionais, representava duplo aspecto: por um lado, o de vingança
exemplar da ordem pública e senhorial tendo em vista a intimidação dos
demais; e, por outro lado, o de aniquilação, para desonerar a caridade
pública dos gastos com a sua manutenção. (KOERNER, 2006, p. 221).
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Os escravos eram “propriedade” exclusiva dos seus donos, e o fato das
categorias jurídicas estabelecerem que a ordem e o domínio dentro das residências
familiares era responsabilidade, direito e dever do homem chefe da família, qualquer
castigo e maus tratos aplicados aos escravos era justificável, contanto que a “boa
ordem seja mantida”. (KOERNER, 2006).

Assim, nas relações internas da casa, o proprietário tem o direito e o dever
de praticar todos os atos necessários à preservação de sua “boa ordem”.
Isso inclui, evidentemente, a execução de castigos corporais, necessários à
intimidação dos subordinados e, no limite, cada proprietário adotava seu
próprio sistema penal, pois, segundo uma imagem da época, cada um
definia o seu próprio conjunto de delitos, graduava a sua gravidade,
determinava os critérios da culpabilidade, adotava o seu processo penal
particular, com procedimentos, sistema de provas e de penas. (KOERNER,
2006, p. 226).

Apenas em 1833 o primeiro projeto para uma prisão com sede própria no
Rio de Janeiro e com uma estrutura mais elaborada foi pensado. Em sua elaboração
buscou-se seguir o modelo panóptico objetivando um controle mais eficiente e
prático sobre os presos. Nomeada de Casa de Correção da Corte, esta deveria
contar com:

(...) com quatro raios, com duzentos cubículos cada um, totalizando 800
celas. Em cada raio haveria quatro andares, que comportariam cinqüenta
cubículos por andar, cada qual com 2,64 m de comprimento, 1,65 m de
largura e 3,08 de altura, totalizando 4,3 m². As celas seriam distribuídas ao
longo de um corredor central, havendo também corredores externos. Como
regime disciplinar, adotava-se o trabalho em comum durante o dia, em
completo silêncio, e isolamento à noite nos cubículos (...). As oficinas
seriam intercaladas com os raios, enquanto, na torre central, se situariam a
casa do diretor e a capela. (KOERNER, 2006, p. 211).

Contudo, durante a construção da Casa de Correção vários erros de
execução tornaram a obra algo consideravelmente diferente do que havia sido
planejado. O modelo panóptico busca manter uma torre central capaz de visualizar e
vigiar todos e compartimentos destinados aos presos e, no caso brasileiro, os erros
de construção impediram essa vigilância do grande olho sobre boa parte das celas.
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A Casa de Correção contava com alas para homens livres, dois
calabouços para os escravos condenados as galés (trabalho forçado) e um
destinado aos escravos livres africanos, duas oficinas, o colégio para os menores de
idade e três celas destinadas aos “loucos furiosos”. (KOERNER, 2006). Vê-se que a
“demanda” “louco criminoso” já existia, mas eram punidos e custodiados nas
mesmas organizações que os demais “criminosos” e a ideia de tratamento não era
sequer discutida.
As condições sanitárias da Casa de Correção também pouco se
distinguiam das antigas cadeias. Segundo Koerner (2006) não existia água
encanada ou saneamento e esgotos. Isso refletia diretamente na saúde dos presos
que, por não haver enfermaria, eram jogados em celas, sem distinção de patologias
e doenças contagiosas. O nível de mortalidade era absurdo, chegando a 245 mortes
de um universo de 1.099 presos no período de 1850 a 1869.
Em relação às penas, estas, quando reformuladas, eram suavizadas ao
serem aplicadas aos homens livres e agravadas quando se tratavam de escravos.
Para os primeiros, elas deveriam promover a reforma moral, enquanto para os
segundos deveriam os castigar e torturar fisicamente buscando a sua aniquilação.

A preocupação “humanitária” dos juristas era concentrada apenas nos
homens livres. Essa limitação evidencia-se nas suas propostas de reforma
das prisões, embora pareça, à primeira vista, que tratavam da melhoria das
condições de todos os presos. Porém, quando afirmavam que a prisão com
trabalho era a melhor pena, e restringiam às penas de prisão suas
propostas de humanização, eles tratavam de melhorar a condição dos
condenados de estatuto livre, pois os escravos não eram punidos com elas.
(KOERNER, 2006, p. 235).

Essa lógica dualista das penas incorporada pelos juristas brasileiros
demonstram uma intenção de “reformar” e “docilizar” os corpos, mas apenas aqueles
considerados “merecedores” e rentáveis. Durante a sociedade escravista os negros
eram inferiores a todos, inclusive a outros “criminosos”: os homens livres. A exclusão
dos escravos se dava em todos os âmbitos e eram domináveis até pelos “desviados”
e “anormais” da sociedade que gozavam de um tipo de “liberdade” mesmo
trancafiados em celas.
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Esses corpos a serem docilizados pertenciam aos “anormais”. O direito
penal brasileiro, no decorrer da maioria de suas escolas, além de definir “crime” e
pena, também propiciava o desenvolvimento de pesquisas acerca das principais
características desses seres “anormais” a fim de reconhecê-los mais facilmente. A
Escola Positiva (século XIX) situava o “crime” em uma base constituída de condições
biológicas, internas e externas que definia o “delinquente”. Tendo como pioneiro
Lombroso, essa escola minimizava a influência do meio social e enaltecia o meio
físico e ambiental. (PEIXOTO, 1933). Mais uma vez entram em pauta as indagações
sobre os profissionais incumbidos de “domar”

e disciplinar esses seres

“desvirtuados”. Quem eram esses operadores? De que forma eram destinados a
trabalhar nessas organizações? Como o preparo para esse trabalho acontecia?
Atualmente, segundo dados da InfoPen22, há atualmente no Brasil 1.771
estabelecimentos penais, englobando os que são destinados ao sexo masculino e
feminino. A população carcerária em 2005 era 361.402 presos passando para
422.590 em 2007 e em 2009 para 473.626 englobando presos do sexo feminino,
masculino e os que cumprem medida de segurança, para 189.612.814 habitantes,
resultando em 247,68 presos para cada 100.000 habitantes. Em 2012 esse número
total de pesos subiu para 548.003, no caso, 287,31 para 100 mil habitantes 23.
Isso demonstra um aumento significativo não só do “crime”, como também
do encarceramento e da superlotação, principal causa de rebeliões nos presídios
brasileiros. Além das celas serem úmidas e escuras, a quantidade de apenados por
cela torna o cotidiano nas prisões praticamente insuportável. O Estado não
disponibiliza vagas suficientes nos presídios e tampouco condições mínimas de
sobrevivência para os presos, em termos de estrutura física, alimentação, vestuário
e formação profissional. Em tese, o preso deveria cumprir sua pena ao passo em
que passaria por um processo de ressocialização. No entanto, todas estas questões
são inundadas de tensões e incongruências: como “ressociliazar” quem nunca foi
“socializado”? Aliás, o que é ser socializado, civilizado? Numa sociedade em que
verdades são impostas, e não discutidas, que carrega toda uma herança
escravocrata e que demonstra nitidamente a que classe aquele ou este sujeito
pertence, é quase impossível se pensar em “reeducar”, “reinserir”. Parece que se
trata de uma vontade em normalizar, conter, docilizar quem foge a norma.
22
23

Dados de 2009.
Disponível em: http://portal.mj.gov.br
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Sobre isso, Silva discorre:

(...) sob a égide de uma certa lógica, ninguém renasce, sem antes ter
morrido. É nessa perspectiva que se insere o projeto penitenciário, isolar o
criminoso em um único lugar, vigiá-lo diuturnamente, procurando
transformar sua alma em um novo ser, dócil e útil (...). (SILVA, 2008, p. 40).

Não é por acaso que Foucault em suas obras aborda constantemente a
ideia da fabricação de um novo sujeito: o “delinquente” ao cometer o delito já
demonstra que não faz parte da normalidade, do que é comum e “benéfico” ao meio
social. Ao ser confinado, é submetido a todas as medidas possíveis e cabíveis ao
judiciário para fazê-lo perceber quão grande foi o seu erro e, em consequência
deste, as suas implicações. O ser “mal” e “indomável” deve não mais existir e dar
espaço para a produção de um sujeito “adequado” a norma social, controlável e
disciplinado.
Quando dados como esses, que demonstram a chamada “crise da
Segurança Pública brasileira”, são apresentados é possível, e até previsível, que o
Estado seja apontado como o responsável e não intenciono aqui reafirmar ou refutar
tal ideia. Contudo, acredito ser um risco colocar o Estado como único responsável e
afastar a própria população desse quadro; partindo desse ponto, lembro da
discussão de Durkheim (1989) sobre a origem do “crime” e da pena: um ato só
poderia ser considerado criminoso se ferisse a consciência coletiva da sociedade,
logo, deveria existir uma legitimação do que era o “delito” e de como punir o
“delinquente”. Além disso, a pena situava-se, de certa forma, numa dimensão de
vingança.
Nesse ínterim, Poulantzas (1971) discute o Estado capitalista como o
possuidor do monopólio da repressão física organizada que passa a ser legitimada
quando é apresentada como o interesse geral do povo nação. A sociedade, ao
legitimar o Estado capitalista também legitima a sua força coercitiva, por exemplo.
Esta é materializada em instituições, como presídios, as forças armadas ou corpo
policial, que desempenham atividades legais, ou não, para defesa da sociedade, ou
não. Assim, questiono: sem a legitimação de uma parcela significativa da sociedade
seria possível que o Estado mantivesse por tanto tempo a realidade atual (e cruel)
dos presídios brasileiros?
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4 A “LOUCURA”, A POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL E O
SURGIMENTO DO MANICÔMIO JUDICIÁRIO
De igual forma, não há como pensar sobre o HCTP sem munir-se também
de uma discussão acerca da “loucura” e dos manicômios. Sobre isso, Foucault
também elaborou vários estudos, nos quais se entrecruzam e dialogam com o que
foi elaborado a respeito da prisão. O “louco” e o “delinquente” podem ter muito em
comum; ambos precisam ser afastados da sociedade e normalizados. Os
mecanismos podem ser distintos, mas o poder dirigido a esses advém da mesma
fonte, como o Estado por exemplo, e com objetivos semelhantes, o controle e a
docilização dos corpos desses sujeitos.
Nessa seção, a “loucura” será abordada (primeira subseção) também, a
partir dos estudos de Michel Foucault, uma vez que, apesar dessa sucinta discussão
está relacionada ao contexto francês, os estudos de Foucault sobre essa temática
são relevantes para a compreensão de como a “loucura” é percebida e como
surgiram organizações destinadas a sua enclausuração, como é o caso do Hospital
Geral de Paris. O autor vai além de uma descrição histórica e passa a discutir as
relações de poder e as intenções tanto do rei, quanto da classe burguesa, em isolar
e punir determinada parcela da sociedade, servindo, ainda, como pano de fundo,
inclusive, para a apropriação do que é o Hospital de Custódia.
Abordarei, também, a política de saúde mental no Brasil, sua evolução
histórica e as novas formas de pensar o trato dos sujeitos com doença mental
(segunda subseção) e o surgimento do Manicômio Judiciário no contexto brasileiro
(terceira subseção).
4.1 A NAU24 DOS LOUCOS

A forma de ver a loucura foi mudando paulatinamente no contexto
francês. Inicialmente, a loucura era vista através de uma ótica clássica, quiçá
romanesca, no sentindo de estar relacionada às paixões e pulsões. Um exemplo
disso é a nau dos loucos: embarcações que levavam de um lugar a outro os
“insanos” de uma determinada região. Eles eram excluídos das cidades, mas
poderiam viver “livremente” nos bosques. No entanto, em outras localidades, os
24

Palavra que significa embarcação utilizada por Foucault (1978) em sua obra “História da Loucura
na Idade Clássica”.
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“loucos” estrangeiros eram aceitos nas cidades, largados na prisão e até
chicoteados em praça pública. (FOUCAULT, 1978).
Apesar disso, a “loucura” deslumbra porque é, também, um saber e um
saber exótico e até codificado: “[...] a loucura fascina porque é um saber. É saber, de
início, porque todas essas figuras absurdas são, na realidade, elementos de um
saber difícil, fechado, esotérico.” (FOUCAULT, 1978, p. 26).
Não é por acaso que esse “saber difícil” passou a ser reivindicado e até
objeto de disputa; a entrada da questão da “loucura” nos inquéritos judiciais
demonstra a necessidade de se dominar esse novo tipo de saber exótico ao ponto
que seja possível produzir conhecimentos acerca do sujeito louco que não mais
fascina, e sim que é dotado de uma periculosidade.
De toda forma, esse formato clássico de entender a “loucura” reconfigurase paulatinamente passando a compreendê-la como parte da própria razão: “A
loucura é um momento difícil, porém essencial, na obra da razão; através dela, e
mesmo em suas aparentes vitórias, a razão se manifesta e triunfa. A loucura é, para
a razão, sua força viva e secreta.” (FOUCAULT, 1978, p. 41).
A “loucura”, após ser percebida como paixão desenfreada, partícipe da
razão, jogada como errante na nau dos “loucos” torna-se o oposto disso e,
consequentemente, o oposto da “razão” e do “normal”. Já não é mais afável e até
confiável, ela inquieta, ameaça; é “luz e sombra”. O ser sombrio traz a luz os
parâmetros para a “normalidade” e passa a ser necessário conter e controlar
efetivamente esse ser.

Sob controle, a loucura mantém todas as aparências de seu império.
Doravante, ela faz parte das medidas da razão e do trabalho da verdade.
Ela apresenta, superfície das coisas a à luz do dia, todos os jogos da
aparência, o equívoco do real e da ilusão, toda essa trama indefinida,
sempre retomada, sempre rompida, que une e separa ao mesmo tempo a
verdade e o parecer. Ela oculta e manifesta, diz a verdade e a mentira, é luz
e sombra. (FOUCAULT, 1978, p. 49).

Com isso, no século XVII foram criadas casas de internamento, mas não
havia uma ala e um regulamento específico para os tidos como “insanos”; esses
eram enclausurados entre as mesmas paredes que os “miseráveis”, “vagabundos” e
desempregados.
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(...) O classicismo inventou o internamento, um pouco como a Idade Média
a segregação dos leprosos; o vazio deixado por estes foi ocupado por
novas personagens no mundo europeu: são os “internos”. O leprosário tinha
um sentido apenas médico; muitas outras funções representaram seu papel
nesse gesto de banimento que abria espaços malditos. O gesto que
aprisiona não é mais simples: também ele tem significações políticas,
sociais, religiosas, econômicas, morais. (...). (FOUCAULT, 1978, p. 61).25

Um fato interessante que pode reafirmar essa concepção de que a prática
do internamento vai além da vontade de isolar e expande-se para um viés quase de
punição é que, seja no Hospital Geral de Paris, nas Casas de Correção da
Alemanha, ou Workhouse da Inglaterra, os juízes, ou qualquer outro profissional
ligado ao judiciário, estavam atrelados diretamente a gestão e direção dessas
organizações. Logo, as “demandas” iam além das médicas, havia uma intenção
dicotômica de “tratar”, “isolar” e até “punir”.
Outro aspecto relevante sobre as Casas de Internamento é o valor moral
que há por traz da sua fundação. Com a reforma protestante a miséria passou a ser
vista como castigo e decisão divina: “No mundo, pobreza e riqueza cantam o mesmo
poder absoluto de Deus; mas o pobre só pode invocar o descontentamento do
Senhor, pois sua existência traz o sinal da sua maldição.” (FOUCAULT, 1978, p. 65).
Destarte, as obras de caridade ganharam uma nova roupagem. Essas não mais
salvavam a alma do cristão e por isso “[...] as cidades e os Estados substituem a
Igreja nas tarefas de assistência”. (FOUCAULT, 1978, p. 65).
De toda forma, havia uma urgência parlamentar em solucionar o problema
da mendicância. Quando os castigos em praça pública e a total exclusão social
desses tornaram-se insuficientes o internamento e os hospitais apareceram como o
melhor “custo-benefício”:

Nesse conflito abafado que opõe a severidade da Igreja à indulgência dos
parlamentos, a criação do hospital é sem dúvida, pelo menos na origem,
uma vitória parlamentar. Em todo caso é uma solução nova: é a primeira
vez que se substituem as medidas de exclusão puramente negativas por
uma medida de detenção; o desempregado não é mais escorraçado ou
punido; toma-se conta dele, às custas da nação mas também de sua
liberdade individual. Entre ele e a sociedade, estabelece-se um sistema

25

No início da obra História da Loucura (1978) Foucault faz essa alusão da substituição da
“demanda” de leprosos pelos “insanos”, apontando, contudo, as particularidades que envolvem esse
último, como esclarecido nessa mesma citação.

62

implícito de obrigações: ele tem o direito de ser alimentado, mas deve
aceitar a coação física e moral do internamento. (FOUCAULT, 1978, p. 74).

As primeiras práticas de internamento para com os “loucos” nada tinham
de clínico ou algo relacionado à busca por um tratamento. Procuravam apenas punir
aquele que “pecava” por ser “miserável” e “ocioso”.

A internação é uma criação institucional própria ao século XVII. Ela
assumiu, desde o início, uma amplitude que não lhe permite uma
comparação com a prisão tal como esta era praticada na Idade Média.
Como medida econômica e precaução social, ela tem valor de invenção.
Mas na história do desatino, ela designa um evento decisivo: o momento em
que a loucura é percebida no horizonte social da pobreza, da incapacidade
para o trabalho, da impossibilidade de integrar-se no grupo; o momento em
que começa a inserir-se no texto dos problemas da cidade. (FOUCAULT,
1978, p. 89).

Esse é um momento, também, que dará margem para a percepção de
que o “louco”, o “insano”, incapaz de prover o seu próprio sustento também o é no
momento de responder por qualquer ato que venha a praticar. No caso de um delito,
o “louco” também não poderá ser julgado como os demais sujeitos considerados
“sãos”. Na França, como já citado, se fará uso das circunstâncias atenuantes em
julgamento, no Brasil, esse sujeito passará a cumprir medida de segurança, como
será apresentado na subseção 4.3 desta mesma seção.
A partir do final do século XVII e início do século XVIII a prática do
internamento passou a ser regulamentada de forma mais sólida. Foram
estabelecidos e criados, vagarosamente, hospitais destinados aos insanos e a ideia
de “libertá-los”, deixando de lado as correntes, passou a ser discutida. Agora a
“intenção de cura” também ganhava espaço e o “louco” permaneceria no hospital
pelo tempo necessário ao seu tratamento; após isso, esse poderia retornar aos
cuidados da família. A era de Pinel e Tuke (médicos renomados que discutiram e
aplicaram novas medidas ao tratamento para com o “louco”) tem início.

“(...) Tirar as correntes dos alienados presos nas celas é abrir-lhes o
domínio de uma liberdade que será ao mesmo tempo o de uma verificação;
é permitir que apareçam numa objetividade que não mais será ocultada
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nem nas perseguições, nem nos furores que lhes correspondem; é construir
um campo asilar puro (...). (FOUCAULT, 1978, p. 513).

A partir disso, os asilos ou manicômios, foram tomando formas. Era
necessário entender a “loucura”, tratá-la e, quando possível, curá-la propiciando o
retorno do “insano” à sociedade. Atualmente, a Política de Saúde Mental varia de
país para país. A maneira atual de encarar a doença mental é, também, fruto dos
movimentos sociais e reformas no conceito de saúde.
No caso do nascimento do Manicômio Judiciário, este está atrelado a uma
nova concepção de poder (que isola, “trata”, controla e pune a junção de duas
figuras que representa o “pior” da sociedade) e uma apropriação diferente da
psiquiatria, principalmente, sobre as doenças mentais.
4.2 TREM DE “DOIDO” VERSUS MILITÂNCIA

No Brasil o oferecimento dos serviços de saúde também se transformou
no decorrer do tempo e a partir da organização dos movimentos sociais que
marcaram o rompimento com as práticas médicas higienistas e precárias,
subsidiando a construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Em consequência
disso, a forma de lidar e tratar o sujeito com doença mental também sofreu
alterações, principalmente nas práticas de internamento, como será exposto a
seguir.
A política de saúde, hoje, é regulamentada pela Lei Orgânica de Saúde
(LOS) de nº 8.080 de 1990, que “Dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências” (BRASIL, 2006, p. 104), como também
através do Sistema Único de Saúde (SUS), instituído a partir da Constituição Federal
de 1988. Antes de ser instituído o SUS, a saúde no Brasil era pautada em um
modelo médico-hospitalar, focado apenas no controle de endemias e epidemias, não
havendo programas e políticas públicas voltadas para o atendimento básico em
saúde.
As

práticas

médicas

no

Brasil

eram

basicamente

caritativas,

desenvolvidas pela própria sociedade civil e uma grande parcela da Igreja Católica.
O Estado realizava ações em saúde de forma setorizada pelo Instituto Nacional de
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Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) 26, desdobramento dos Institutos
de Aposentadorias e Pensões (IAPs). Os INAMPS atendiam apenas à parcela da
população que era contribuinte da Previdência Social. (LIMA; STORCH, 2012).
Os manicômios brasileiros mantinham uma estrutura física e profissional
insuficiente. As condições de higiene, alimentação e tratamento eram mínimas,
reforçando que o objetivo primeiro dessas organizações era, tal como as prisões,
retirar do meio social os “anormais” e desvirtuados. Como particularidade histórica, o
Brasil sediou por quase uma década o intitulado campo de concentração brasileiro; o
Hospital Colônia, fundado em 1903, com a contribuição da Igreja Católica, na cidade
de Barbacena (MG), foi palco de sessenta mil mortes. Segundo Arbex (2013), 70%
dos internos do Colônia não possuíam diagnóstico de doença mental e variavam
entre filhas de fazendeiros expulsas de casa por fazerem sexo antes do casamento,
esposas abandonados pelo marido objetivando encobrir o adultério, sujeitos
epilépticos e órfãs. (ARBEX, 2013).
Quando a superlotação começou a fazer parte do hospital Colônia, os
colchões foram substituídos por capim; para não morrerem de sede, os internos
bebiam água de um esgoto a céu aberto no pátio destinado ao banho de sol ou
consumiam a própria urina; as mulheres que engravidavam espalhavam fezes em
sua barriga a fim de proteger o filho de um aborto forçado. Ainda assim, aquelas que
conseguiam dar à luz uma criança com vida era obrigada a entregar o filho para
adoção. A comida era insuficiente e insalubre para a quantidade dos internos; não
havia, também, roupas suficientes e no dia em que os uniformes (nomeados de
azulão) eram levados à lavanderia os pacientes enfrentavam, nus, o frio da cidade.
Diariamente internos chegavam a óbito devido ao frio; para evitá-lo, eles
amontoavam-se um em cima do outro e por vezes aquele que estava embaixo dos
colegas não alcançava a manhã com vida. Em algumas épocas o número de vítimas
chegava a dezesseis por dia. Além disso, a maior parte dos profissionais do Colônia
não eram graduados em Enfermagem, Psicologia ou Medicina e o “tratamento”
oferecido baseava-se em eletrochoque ou lobotomia. (ARBEX, 2013).
26 “O INPS foi o resultado da fusão dos institutos de aposentadorias e pensões (os denominados
IAPs) de diferentes categorias profissionais organizadas (bancários, comerciários, industriários,
dentre outros), que posteriormente foi desdobrado em Instituto de Administração da Previdência
Social (IAPAS). Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social (INAMPS). Este último, tinha a responsabilidade de prestar assistência
à saúde de seus associados, o que justificava a construção de grandes unidades de atendimento
ambulatorial e hospitalar, como também da contratação de serviços privados nos grandes centros
urbanos, onde estava a maioria dos seus beneficiários. (BRASIL, 2002, p. 11).
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O Colônia era relacionado a um Campo de Concentração principalmente
pela forma como os pacientes eram conduzidos até lá, no caso em vagões de trens
superlotados, conhecido como “trem de doido”, pela cor do uniforme e porque a
única certeza que os pacientes tinham ao ser encaminhados a essa organização era
de que lá morreriam. Não há como não relacionar esse trágico episódio brasileiro
com um holocausto: sessenta mil pessoas morreram por negligência, fome, frio e
eram enviados ao Colônia para morrerem.
Apenas com a emergência da Reforma Psiquiátrica no Brasil esse quadro
começou a mudar paulatinamente. Através desse movimento e denúncias feitas, por
exemplo, pelo médico Francisco Paes Barreto e pelo italiano Franco Basaglia, as
atrocidades cometidas no manicômio de Barbacena passaram a ser de
conhecimento nacional e internacional. O último pavilhão do Hospital Colônia foi
desativado em 1994; menos de 200 pacientes sobreviveram ao genocídio brasileiro
e buscaram recomeçar suas vidas em residências terapêuticas. Até hoje nenhuma
autoridade brasileira foi responsabilizada por todas essas mortes.
Uma questão relevante sobre as mudanças que aconteceram no Colônia,
a partir da Reforma Psiquiátrica, é a forma como alguns dos profissionais se
portavam. As denúncias que aconteciam em relação aos abusos ocorridos na
organização eram realizadas pela própria equipe profissional. Inclusive, um dos
médicos que assumiu a direção do Colônia nessa época criou mecanismos para a
busca de melhorias do caos que estava implantado no manicômio: permitia a visita
de repórteres a fim de divulgar a situação real do Colônia, participou ativamente do
movimento da Reforma Psiquiátrica, desativou um dos “pavilhões” com pior estrutura
física, dentre outras ações. Com isso, percebe-se a possibilidade de subversão,
mesmo que as condições históricas, sociais e políticas não possibilitem isso. De
alguma forma, esse médico rompeu com as práticas repressoras e negligentes que
já aconteciam há décadas nesse manicômio.
Como marco para mudanças significativas no campo da saúde no Brasil,
há o SUS que prevê um modelo de gestão descentralizado, buscando incentivar
uma maior autonomia, principalmente aos municípios, no que diz respeito ao
gerenciamento dos serviços de saúde. O seu financiamento é responsabilidade das
três esferas do governo, federal, estadual e municipal e redistribuído de acordo com
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a abrangência e necessidade de cada local e orientado pelas Normas Operacionais
Básicas do SUS (NOB-SUS)27.
A política de saúde abrange inúmeras especificações, sendo uma dessas
a saúde mental que passou por várias transformações a partir da Reforma
Psiquiátrica, cujo início:

(...) é paralelo às necessidades de mudanças no panorama econômico,
político e cultural do país. Ocorreu, pois, no contexto de reivindicações de
mudanças políticas concretas e se desenvolveu no campo da luta dos
movimentos sociais, na conjunção da sociedade civil e do Estado, ante o
fortalecimento da sociedade civil (...) (FERREIRA, 2006, p. 03).

A Reforma Psiquiátrica teve início na década de 1970, a partir da crise do
modelo manicomial, e consolidou-se enquanto movimento após denúncias e
reivindicações de alguns trabalhadores da área da saúde e da própria sociedade.
Considerada como “[...] um processo histórico de formulação crítica e prática, que
tem como objetivos e estratégias o questionamento e elaboração de propostas de
transformação do modelo clássico e do paradigma da psiquiatria.” 28 Como estopim
para a largada do Movimento tem-se a crise da Divisão Nacional de Saúde Mental
(DINSAM), que era responsável pela elaboração e implementação das ações e dos
programas ligados à saúde mental no Brasil. Profissionais de várias organizações do
Rio de Janeiro vinculadas a essa política iniciaram greves e muitas chegaram a
pedir demissão, inclusive profissionais do Manicômio Judiciário Heitor Carrilho.
(AMARANTE, 2013).

A crise é deflagrada a partir da denúncia realizada por três médicos
bolsistas do CPPII, ao registrarem no livro de ocorrências do plantão do
pronto-socorro as irregularidades da unidade hospitalar, trazendo a público
a trágica situação existente naquele hospital. Este ato, que poderia limitarse apenas a repercussões locais e esvaziar-se, acaba por mobilizar
profissionais de outras unidades e recebe o apoio imediato do Movimento
de Renovação Médica (REME) e do CEBES. (AMARANTE, 2013, p. 52).
27 As Normas Operacionais definem critérios para que estados e municípios voluntariamente se
habilitem a receber repasses de recursos do Fundo Nacional de Saúde para seus respectivos fundos
de saúde. A habilitação às condições de gestão definidas nas Normas Operacionais é condicionada
ao cumprimento de uma série de requisitos e ao compromisso de assumir um conjunto de
responsabilidades referentes à gestão do sistema de saúde. (BRASIL, 2002, p. 23).
28
AMARANTE, 2013, p. 87.
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Dentre os grupos vinculados aos movimentos sociais da época
comprometidos com a busca pela melhoria do trato para com os sujeitos com
doença mental, o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) destacase: formado pelos profissionais que participaram da crise da DINSAM, entes da
sociedade, familiares dos pacientes e integrantes do Movimento Sanitário,
realizavam denúncias de maus tratos e práticas já ultrapassadas ligadas ao modelo
hospitalocêntrico. Reivindicavam métodos de tratamento mais humanos e críticos,
uma vez que o próprio Movimento da Reforma Psiquiátrica buscava a superação das
práticas radicais manicomiais e a superação dos estigmas para com os sujeitos com
doença mental. O MTSM tem por objetivo:

[...] constituir-se em um espaço de luta não institucional, em um locus de
debate e encaminhamento de propostas de transformação da assistência
psiquiátrica, que aglutina informações, organiza encontros, reúne
trabalhadores em saúde, associação de classe, bem como entidades e
setores mais amplos da sociedade. (AMARANTE, 2013, p. 52).

Assim, a saúde mental, antes resumida em práticas punitivas, de
exclusão e abandono para com os “loucos”, passou a ser rediscutida a partir do viés
crítico e emancipatório e passou-se a ser considerado como fator relevante para a
consideração da política de saúde mental, o diálogo constante com a realidade
social, bem como a compreensão de toda estrutura governamental e sua forma de
responder às necessidades da população. Com a democracia sendo discutida no
campo político, a Reforma Psiquiátrica adentra nesse contexto e passa a reivindicar
melhores condições de tratamento para os indivíduos com doença mental, desde o
fechamento dos manicômios à formulação de novas práticas de saúde e criação de
institutos, que buscam um tratamento de qualidade e a superação de estigmas por
parte da sociedade e até da família.
Essa reformulação da questão da saúde mental está associada,
principalmente, à Lei Paulo Delgado, de nº 10.216. A partir de sua promulgação, o
Ministério da Saúde criou fundos de financiamento específicos para serviços
substitutivos aos hospitais psiquiátricos, como é o caso dos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), das Residências Terapêuticas e do Programa “De Volta para
Casa”. A disponibilização de incentivos financeiros, apesar de serem mínimos, foi de
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suma relevância para a busca pela superação do modelo de atendimento
hospitalocêntrico. Com a criação desses serviços substitutivos, os pacientes passam
a ter a oportunidade de reconstruir os seus laços familiares e comunitários.
Uma mentora nordestina relevante da Reforma Psiquiátrica foi Nise da
Silveira. Médica Psiquiatra presa na época da ditadura de Getúlio Vargas por portar
obras marxianas e ser considera comunista, sobreviveu à repressão e fundou a
STOR do Centro Psiquiátrico Nacional de Engenho de Dentro (RJ) e o Museu de
Imagens do Inconsciente, que mantém em exposição obras criadas por pacientes
com esquizofrenia. Nise da Silveira trilhou caminhos diferentes aos costumeiros da
saúde mental no Brasil e buscou disponibilizar práticas terapêuticas inovadoras
quando a solidão e o exílio dos “loucos” eram costumeiros. (GUIMARÃES; SAEKI,
2007.)
No entanto, algumas conquistas alcançadas a partir do movimento da
Reforma Psiquiátrica e da instituição do SUS não são adotadas nos Hospitais de
Custódia. Um exemplo disso é o fato de que os mesmos não estão submetidos ao
Programa

Nacional

de

Avaliação

do

Sistema

Hospitalar/Psiquiatria

(PNASH/Psiquiatria), com exceção Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico
Heitor Carrilho, localizado no Rio de Janeiro (RJ) (BRASIL, 2005, p. 22). O
PNASH/Psiquiatria foi instituído em 2002 através de normatização do Ministério de
Saúde e:

“[…] permite aos gestores um diagnostico de qualidade da assistência dos
hospitais psiquiátricos conveniados e públicos existentes em sua rede de
saúde, ao mesmo tempo em que indica aos prestadores critérios para uma
assistência psiquiátrica hospitalar compatível com as normas do SUS, e
descredencia aqueles hospitais sem qualquer qualidade na assistência
prestada a sua população adscrita.” (BRASIL, 2005, p. 14).

A não efetuação dessa avaliação anual põe em risco as condições de
internamento e tratamento do paciente dos Hospitais de Custódia, uma vez que o
órgão competente não passa por vigilâncias como é estabelecido para as outras
organizações ligadas à política de saúde mental.
Sobre a realidade dos internos dos Hospitais de Custódia o Ministério da
Saúde aponta que:
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No ordenamento jurídico brasileiro, as pessoas com transtornos mentais
que cometem crimes são consideradas inimputáveis, isto é, isentas de
pena. Estas pessoas são submetidas, no entanto, à medida de segurança,
espécie de tratamento compulsório, cuja principal consequência é a
segregação perpétua ou por longo período, através da internação, da
pessoa acometida de transtornos mentais que cometeu um crime ou uma
infração. (BRASIL, 2005, p. 23).

Apesar de não se aplicar nessas organizações o PNASH/Psiquiatria, os
pacientes do HCPT podem e devem usufruir de alguns serviços e programas
substitutivos, fruto também do movimento da Reforma Psiquiátrica, como é o caso
do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) têm como objetivo o incentivo e
investimento em intervenções que garantam uma maior sociabilidade e o
desenvolvimento de potencialidades por parte dos sujeitos com doença mental, a fim
de contribuir para o tratamento dos sujeitos a partir do lazer a atividades que
superam o ócio, bem como busca reconstruir os vínculos sociais.

É função dos CAPS prestar atendimento clínico em regime de atenção
diária, evitando assim as internações em hospitais psiquiátricos; promover a
inserção a social das pessoas com transtornos mentais através de ações
intersetoriais, regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde
mental na sua área de atuação e dar suporte à atenção à saúde mental na
rede básica. (BRASIL, 2005, p. 27).

No entanto, todos esses objetivos e preceitos da política de saúde mental
não são totalmente alcançados. Apesar da existência dos CAPS, ainda mantêm-se
no Brasil hospitais psiquiátricos pautado no modelo de tratamento hospitalocêntrico
e os outros programas terminam por desempenhar atividades complementares. No
caso dos Hospitais de Custódia, esses ideais inovadores praticamente inexistem: as
práticas punitivas ainda são as mais frequentes e nessa disputa entre medicina e
judiciário de quem sabe e pode mais, o último frequentemente se destaca. Segundo
um dos funcionários da UPCT/RN, os próprios órgãos competentes ligados à política
de saúde mental frequentemente se eximem dessa responsabilidade para com a
organização, dificultando a inserção dos pacientes da UPCT/RN nos serviços
substitutivos.
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4.3 OS “LOUCOS-CRIMINOSOS” BRASILEIROS: A QUEM PERTENCEM ESSES
CORPOS?
É vinculado à concepção de que o “louco” é perigoso que o Manicômio
Judiciário nasce. No século XIX, no Brasil, vários “crimes” passaram a ser ligados à
falta de sanidade mental; o judiciário, geralmente, determinava o internamento do
sujeito nos hospitais para “alienados”. No entanto, a direção dessas organizações
limitava e até barravam a internação desses demandados alegando o seu nível de
periculosidade. Nesse sentido, o “louco criminoso”, quando não era internado,
recebia absolvição ou condenação à prisão comum.
Um caso polêmico que esteve à sombra da delegação da construção do
primeiro Manicômio Judiciário no Brasil e que incitou extensas discussões entre
renomados médicos brasileiros e juízes foi o assassinato cometido por Custódio
Alves Serrão. Custódio era filho do chefe da Casa da Moeda e após a morte dos
seus pais ficou sob os cuidados do seu padrinho, Belarmino Brasiliense,
administrador da Casa da Correção da Corte e diretor-geral da Secretaria de Justiça,
que mais tarde tornou-se sua “vítima”. Custódio Serrão assassinou a tiros o seu
padrinho alegando que este confabulou junto com a sua irmã caçula, Irene, a sua
internação no Hospício Nacional de Alienados do Rio de Janeiro. O “crime”
aconteceu na própria casa de Custódio, o qual, após disparar uma arma de fogo
contra o seu padrinho e a criada da casa (que não foi a óbito), entregou-se ao
primeiro policial que encontrou. (CARRARA, 1998).
O “crime” de Custódio tornou-se polêmico e os principais jornais cariocas
apontavam o “delinquente” quanto louco que padecia da doença das perseguições.
Em contraponto a isso, Custódio negava a sua “loucura”, pedindo que fosse preso
imediatamente e que seu processo corresse normalmente. Os médicos psiquiatras
do Hospício Nacional foram acionados para realizar os exames físicos necessários
para a aferição, ou não, da “loucura” de Custódio, o qual, no entanto, negava-se a
ser examinado, inflamando ainda mais as discussões acerca da sua “sanidade”. 29
Como os médicos não conseguiam examinar Custódio de forma
proveitosa, passaram a analisar sua biografia, ou seja, sua infância, possibilidade de
“loucura” hereditária, o que era cogitado, uma vez que o irmão mais velho de
Custódio encontrava-se no Hospício Nacional. O dilema do caso tornou-se: será
29

Idem.
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Custódio um criminoso nato ou um louco hereditário? Inicialmente, ele foi tido como
“louco” que sofria da mania de perseguição e foi encaminhado ao Hospício
Nacional.30
Contudo (e é nesse ponto que o caso de Custódio Serrão passa a dar
abertura para a necessidade de existir uma organização que receba os “loucoscriminosos”), o renomado médico J.C. Teixeira Brandão inicia uma extensa
discussão sobre a não alienação de Custódio e a necessidade de retirá-lo do
Hospício Nacional e direcioná-lo para a prisão comum. Teixeira Brandão foi um dos
protagonistas frente às mudanças alcançadas, pós Proclamação da República,
destinadas aos alienados da época. Exigiu a laicização dos hospícios e a adoção de
uma postura de poder própria da psiquiatria:

[...] Assim, a atuação política de Teixeira Brandão se fez basicamente no
sentido de uma completa medicalização (leia-se psiquiatrização) e de um
controle estatal mais efetivo dos serviços de assistência a alienados [...].
(CARRARA, 1998, p. 144).

Com um mês da sua internação, Custódio fugiu do Hospício Nacional,
dormiu em sua casa e no dia seguinte dirigiu-se à delegacia da cidade exigindo a
sua prisão e andamento do processo judicial. Além disso, fez várias denúncias em
relação às condições físicas e sanitárias do Hospício, “enfurecendo” Teixeira
Brandão, responsável pela organização.31
O fato de Custódio ter elaborado um plano de fuga do Hospício, não ter
fugido como um errante e ter se dirigido à cadeia inflamou a mídia carioca que
passou a questionar a “insanidade” atribuída a ele. Em consonância a isso, Teixeira
Brandão redigiu vários ofícios solicitando a retirada de Custódio do Hospício e o seu
julgamento como cidadão “são” ou a fundação de uma organização própria para
essa nova demanda constituída pelos alienados perigosos. A partir disso, as
discussões e controvérsias referentes a esse caso se prolongaram por anos. Os
próprios psiquiatras não conseguiam alcançar um consenso em relação à “loucura”
de Custódio e o judiciário insistia na manutenção do sujeito no Hospício.

30
31

Idem.
Idem.
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A discussão do destino a ser dado aos loucos-criminosos prende-se
imediatamente ao Caso Serrão na medida em que uma das justificativas
que, no ofício já referido, Teixeira Brandão deu ao ministro para a fuga de
Custódio. Dizia respeito à impropriedade de se manter em um mesmo
estabelecimento uma certa classe de alienados. A idéia central é de que
“loucos perigosos ou que estivessem envolvidos com a justiça ou polícia”
deveriam ser separados dos alienados comuns, constituindo-se um objeto
institucional distinto. (CARRARA, 1998, p. 148).

A tensão gerada em torno desse objeto institucional distinto tem como
ponto central, também, as novas discussões sobre a alienação. O “louco”, antes
considerado essencialmente “imbecil”, ou seja, portador de uma incapacidade
psíquica, agora é situado em uma nova zona de entendimento, que situa a alienação
em graus de comprometimentos intelectuais diferentes. Assim, o alienado deixa de
ser apenas “imbecil” e “dócil” e passa a ser capaz inclusive de planejar determinadas
atitudes e planejar o próprio ato delituoso:

[...] Entre os “alienados perigosos” destacam-se os impulsivos e aqueles
cuja inteligência permanecia intacta. Tais características nos remetem
imediatamente à “zona fronteiriça” entre sanidade e loucura que, como
vimos, forjou-se a partir de meados do século XIX e na qual surgem como
figuras importantes os monomaníacos, os loucos morais, os degenerados,
os epilépticos, etc. (CARRARA, 1998, p. 151).

O Caso Serrão assemelha-se ao de Pierre Rivière32 em vários aspectos: o
conflito existente entre medicina e judiciário, o despreparo dos próprios médicos
alienistas em definir qual “anomalia” os sujeitos possuíam, ou até se eram sãos; a
influência de questões políticas, e até particulares, na decisão de qual organização
deveria recebê-los, dentre outros. No Caso Serrão, por exemplo, o fato de existir
famílias que pagavam diárias para que seus parentes fossem tratados no Hospício
Nacional influenciou diretamente na rejeição de Teixeira Brandão em aceitar a
internação de Custódio. Para o médico, ao manter alienados perigosos junto dos
potencialmente doentes comprometia-se o objetivo dos alienistas em demonstrar
aos seus internos que eles eram “livres”. Além disso, era necessário que se evitasse

32 Sobre isso ver nesse trabalho o item 3.1 OS SUPLÍCIOS, AS PENAS E A REIVINDICAÇÃO DOS
CORPOS NO CONTEXTO FRANCÊS.
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uma “contaminação” e “má influência” dos “loucos-perigosos” para com os
“alienados doentes”.

Muito inocentes para ficarem nas prisões, mas muito perversos para ficarem
no hospício, esses seres ambíguos deveriam, aos olhos de Brandão, ter seu
destino absolutamente desvinculado do Hospício Nacional. Mais que um
simples pavilhão em seu interior, seria necessária uma nova instituição.
Aparece então a demanda por um “manicômio criminal”, como já vinham
sendo erguidos em outros países “civilizados”. (CARRARA, 1998, p. 153).

Ademais, o próprio Código Penal de 1890 não havia incluído esse “novo
tipo de loucura”. Legalmente, estava determinado no seu art. 27 que:

Não são criminosos: [...] § 3º Os que, por imbecilidade nativa, ou
enfraquecimento senil, fôrem absolutamente incapazes de imputação; § 4º
Os que se acharem em estado de completa privação de sentidos e de
inteligencia no acto de cometer o crime; (PIERANGELLI, 1980, p. 271).

Os inimputáveis, segundo o Código Penal de 1980 eram, dentre outros
fatores, aqueles que não possuíam a capacidade de atribuir sentidos e falta total de
inteligência. O “alienado” em questão é o imbecil, longe de constituir-se um
monomaníaco, e, valendo-se disso, Teixeira Brandão lutou para que Custódio fosse
desinternado do Hospício Nacional e, caso sua prisão não fosse determinada, que
se criasse uma nova organização capaz de lidar com a ambuiguidade do “loucocriminoso”.
O Caso Custódio foi a julgamento e o júri decidiu pena máxima. Apesar
das inconsistências apresentadas pela psiquiatria quanto ao “tipo de degeneração”
que o réu apresentava, foi decidido que este era responsável pelo ato e gozava das
faculdades intelectuais necessárias para ser um imputável. No entanto, o advogado
de defesa, Dr. Melo Matos, muniu-se de aspectos da própria psiquiatria e recorreu
diante do júri, afirmando que Custódio possuía uma “loucura lúcida”33, e com esses
argumentos conseguiu a absolvição do réu e sua internação no Hospício Nacional:

33

Termo utilizado estritamente pelo advogado de Custódio Serrão.
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[...] Em linhas gerais, Matos defendia a idéia de que Serrão faria parte
dessa família de indivíduos cuja “clareza” das palavras contrastaria com a
“obscuridade” dos atos; família que apontava para a existência, no seio das
populações humanas, de seres aparentemente sadios, racionais e livres. No
entanto, atrás dessa aparência construída de palavras, um abismo
desconhecido de pulsões, paixões e instintos, explodindo e se revelando na
rapidez constante de uma ação. (CARRARA, 1998, p. 171).

Teixeira Brandão não se deu por vencido e continuou contestando a
decisão do júri, não só por medo de uma possível “contaminação” entre
“degenerados” e “alienados doentes” e a cessação dos investimentos particulares no
Hospício Nacional, mas também por temer uma perda de poder da psiquiatria diante
do judiciário,

que rotineiramente

enviava “loucos-criminosos” ao

Hospício,

desconsiderando seus ofícios e sua posição em relação à necessidade da criação
de uma nova organização. De toda forma, não há mais registros sobre o destino de
Custódio após a última decisão judicial. Ele pode ter sido internado novamente ou
posto em liberdade, como era o caso de muitos durante esse período que antecedeu
a fundação do Manicômio Judiciário.
Enfim,

objetivou-se,

com esse relato,

demonstrar a

pressão

e

reivindicação de alguns médicos em relação a novas decisões referentes ao destino
dos “loucos-criminosos” e o fim da impunidade penal que era tão corriqueira. Essa
nova “tipologia” de “loucos” e/ou “criminosos” era reivindicada e ao mesmo tempo
repudiada por ambos os campos, medicina e judiciário; havia claramente a
necessidade de se mostrar poder sobre um saber novo, contudo a responsabilização
por medidas relacionadas a essa nova demanda não era priorizada, tampouco
definida. Apenas em 1903, através do Decreto nº 1132, que trata da organização da
assistência a alienados no Brasil, foi determinada a:

[...] obrigatoriedade de construção de manicômios judiciários em cada
estado, ou, na sua impossibilidade imediata, na circunscrição de pavilhões
especialmente destinados aos loucos criminosos nos hospícios públicos
existentes” (CARRARA, 1998, p. 191).
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Apesar disso, o primeiro Manicômio Judiciário não foi fundado e o poder
público limitou-se a manter a seção Lombroso34 para “loucos-criminosos” no
Hospício Nacional do Rio de Janeiro. Entretanto, segundo relatado por Carrara
(1998), dois atos específicos, além do caso Custódio Serrão já apresentado,
mudaram toda essa displicência em relação ao destino dos “loucos-criminosos”: o
primeiro diz respeito ao caso do assassinato cometido contra Clarice Índio do Brasil,
esposa de um senador da República, em 1919 por um taquígrafo; logo após esse
“crime” que obteve repercussão nacional, ocorreu uma rebelião na Seção Lombroso,
que comportava quarenta e um “alienados”, que saíram das suas celas e agrediram
vários funcionários e incendiaram colchões, gerando grande alarde e alvoroço.
Na realidade, fazendo aqui um adendo, essa disputa e/ou junção de
poderes/saberes médico/judiciário não está exatamente ligada ao surgimento do
manicômio judiciário. Na “era Lombroso”, com as primeiras definições sobre
criminologia, a questão (lê-se tensão) médico/jurídica já se fazia presente. Desde
que o “mau” ganhou suas variantes (“mau” natural/ “mau” incontrolável) e a
necessidade de decifrá-lo, bem como de estudar seus efeitos, tornou-se necessária,
a medicina e o judiciário viram-se inter-relacionados a um mesmo “problema”.
(BATISTA, 2012).
Prosseguindo com a discussão, acredito que a construção do primeiro
Manicômio Judiciário não teria ocorrido tão repentinamente se uma figura ligada à
classe alta e ao poder público não fosse a vítima de um “louco-criminoso”. A rebelião
na seção Lombroso apenas intensificou e antecipou uma decisão já tomada. A mídia
e a sociedade também reivindicavam medidas concretas e temiam que mais um
“insano violento” fosse absolvido. Diante disso, em 21 de abril de 1920 “era lançada,
nos fundos da Casa de Correção, na rua Frei Caneca, a pedra fundamental do
primeiro asilo criminal brasileiro que seria inaugurado em 30 de maio do ano
seguinte” na cidade do Rio de Janeiro. (CARRARA, 1998, p. 194).
O Manicômio Judiciário pode ser considerado como o pior do hospício e
da prisão. Absolvido, porém custodiado, “louco”, mas também preso, o interno
34

Césare Lombroso (1875-1909) é considerado por muitos o pai da Criminologia. Desenvolveu
teorias ligadas a Antropologia Criminal, principalmente a vinculada ao Criminoso Nato que rompe com
a concepção de que o “louco” é puramente imbecil. Assim, o criminoso nato era destituído da
capacidade moral de se relacionar ao mesmo tempo em que mantinha habilidades intelectuais
intactas. Lombroso desenvolvia os seus estudos baseados na anatomia dos “criminosos”: “[...] o
médico italiano inaugura a tautologia do laboratório prisional: a causalidade do comportamento
criminal é atribuída à própria descrição das características físicas dos pobres e indesejáveis
conduzidos às instituições totais de seu tempo.”. (BATISTA, 2012, p. 45).
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convive e faz parte de inúmeros dilemas e contradições, inclusive relativos à própria
identidade que ele passa a assumir após a sua entrada na organização.

É um jogo perverso. O tribunal joga segundo a regra ‘coroa eu ganho, cara
você perde’. Se é culpado, o acusado vai para a prisão; se não é culpado
mas é louco, é enviado a um hospital para loucos-criminosos. Por que acho
este jogo perverso? Porque, se a intenção do tribunal ou da sociedade
fosse realmente oferecer tratamento psiquiátrico a certos delinqüentes, isso
poderia muito bem ser feito na prisão. O fato de que dispomos assim dos
delinqüentes, abandonando-os à psiquiatria, me parece uma fraude
monumental. Para o ‘paciente delinqüente’ não existe nem absolvição
para sua culpa, nem tratamento. Isso não é mais que um método cômodo
para ‘se livrar’ dos indivíduos que apresentam comportamentos anti-sociais
(SZASZ, 1977, p. 148 apud CARRARA, 1998, p. 44, grifos e itálico do
autor)).

Não só as discussões e pesquisas realizadas no Manicômio Judiciário,
mas a própria observação de campo demonstra a ausência de uma real intenção em
disponibilizar um tratamento psiquiátrico que vá além da distribuição de
medicamentos. Se não há, atualmente, na UPCT/RN o próprio profissional de
psicologia e o psiquiatra realiza apenas um plantão por semana, é quase impossível
crer que o dito objetivo final desse tipo de organização está sendo realmente
alcançado.
E não é só isso. Mais uma vez a ideia de poder surge como pano de
fundo para essas problemáticas. Não restrinjo aqui esse poder ao do diretor, ou do
médico do Manicômio Judiciário, vai além disso: não se trata apenas do sujeito
“comum” pobre e marginalizado, mas sim daquele que cometeu um parricídio,
diagnosticado como “louco” em cumprimento de medida de segurança. Nos dois
casos, são vidas “inúteis”, “matáveis” e “sacrificáveis”, mas o “louco-criminoso”
diferencia-se até nisso: ele é mais “inútil” economicamente e facilmente sacrificável
do que os demais. Ele carrega o peso de dois personagens supliciados seculares.
A regra, o “normal”, pouco prova. É necessário existir a “aberração”, o
“criminoso”, o “insano” para que se possa ver claramente qual vida segue os
“padrões” e é “merecedora” dos investimentos públicos. Isso me faz recordar das
reclamações constantes dos internos da UPCT/RN em relação à comida oferecida: é
sempre sem sabor, às vezes estragada, raramente de qualidade. Eles questionam
porque não mudam a empresa que distribui a comida já pronta e eu me pergunto se
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não é o preço abaixo do mercado que faz esse contrato ser mantido há anos,
mesmo com a insatisfação latente dos internos. Porque usar dinheiro público em
investimentos para esse tipo de organização? A sua existência é necessária para
reafirmar o “normal” e isolar o que não é “sadio” e rentável para o Estado, porém, se
não é rentável, o investimento provavelmente deve ser curto.
É nessa forma, em um misto de poderes, saberes e disputas, que o
Manicômio Judiciário tomou forma. Atualmente nomeados de Hospitais de Custódia
e Tratamento Psiquiátrico, devido às alterações pós Reforma Psiquiatra que traz à
tona a luta antimanicomial, ainda mantém em sua organização e gestão os mesmos
preceitos arcaicos e contraditórios da sua fundação. Destoando disso, legalmente,
sua equipe profissional deve ser formada por agentes penitenciários, assistente
social, psicólogo, enfermeiros, psiquiatra; tem por objetivo a disponibilização de um
tratamento que mantenha os vínculos sociais e familiares, supere todas as formas
de estigmas e preconceitos e que favoreça um processo de desistintucionalização
de qualidade. Ressalta-se que as Secretarias de Justiça e a de Saúde são os órgãos
públicos destinados para o provimento da aplicação das Políticas de Segurança
Pública e de Saúde, especificadamente de saúde mental, e faz-se necessário uma
prática profissional interdisciplinar respaldada nas legislações específicas de ambas
as políticas públicas, bem como da própria organização, para que o objetivo geral
seja alcançado. Mas não é exatamente assim que ocorre na prática, o cotidiano
organizacional mostra o oposto e são os discursos dos operadores do sistema que
anseio analisar, a fim de perceber tanto a forma como tais discursos são
construídos, como também a percepção destes profissionais acerca desse sistema,
dessa organização e da sua realidade atual.
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5 A RELAÇÃO INDIVÍDUO-ORGANIZAÇÃO E O SOFRIMENTO NO TRABALHO:
APONTAMENTOS TEÓRICOS
Discutir a questão trabalho a partir da visão sociológica requer invocar um
vasto referencial teórico, contrapondo teorias de autores clássicos, modernos e pósmodernos. No entanto, objetivo, com esse capítulo, demonstrar de que forma
percebi como a questão trabalho é sentida e apreendida pelos profissionais da
UPCT/RN, não excluindo, obviamente, a apropriação de um determinado referencial
teórico. O que quero dizer é que, tendo em vista todas as pesquisas que já existem
sobre a questão do trabalho, principalmente em empresas privadas, e que dedicam
inúmeras páginas a definição dessa categoria, decidi não me aprofundar nesse
quesito.
Marx, de forma geral, situava a força de trabalho quanto mercadoria,
levando o proletariado a um processo de exploração e alienação. Já Durkheim
discute a divisão do trabalho como produtora de coesão social. Neste estudo, parto
não só desses ideais clássicos, mas também do que Moraes (2005), a partir de
Castel (1998), enfatiza: o trabalho “continua sendo uma referência não só
economicamente, mas também psicologicamente, culturalmente e simbolicamente
dominantes”.35
De forma geral, e valendo-me dos diálogos que desenvolvi com a equipe
dirigente da UPCT/RN, trabalhar, para esses profissionais, está relacionado a
inúmeras questões, que variam de uma boa remuneração e estabilidade financeira a
estar inserido num campo de trabalho que goste. Além disso, observei como essas
questões estão relacionadas, também, à família e ao grupo de amigos, ou melhor,
ao meio social.
Ter um “bom” emprego, que possibilite não só a subsistência da família,
mas também a vivência do lazer, acompanhado, ainda, de um determinado status, é
algo almejado por muitos, isso porque “o econômico encontra-se completamente
submetido e imerso no social” 36. Contudo, alcançar esses objetivos anteriormente
citados não é fácil, principalmente para o pessoal que atua em uma organização
como o Hospital de Custódia. Como já bem discutido nos capítulos anteriores, a
UPCT/RN é uma instituição ímpar no sentido de acoplar políticas públicas distintas e
ser destinada a uma “demanda” estigmatizada duplamente. Além disso, a falta de
35
36

MORAES, 2005, p. 199.
MORAES, 2005, p. 194.
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estrutura física e de instrumentos efetivos para se trabalhar influencia diretamente
nessa construção do bem-estar em relação ao cargo que se ocupa.
A questão trabalho também está relacionada ao poder. Enriquez (1997)
afirma que a inserção de um sujeito em uma instituição, não só quanto usuário, mas
também como profissional, vincula-se diretamente às relações de poder préestabelecidas, bem como a leis e condutas, escritas ou não, explicitas e/ou
implícitas:

Se ao nível do processo social-histórico são pronunciados os ideais (e o que
deles decorrem, a crença, a ilusão, a alienação), são travadas as lutas
sociais (que visam a controlar ou dirigir de outro modo o processo histórico),
é na instância institucional que poderão verdadeiramente se expressar os
fenômenos de poder com seus corolários: as leis escritas e as normas
explícitas ou implícitas de condutas. (ENRIQUEZ, 1997, p. 71).

Essas relações de poder, ao serem sentidas a partir da realidade da
UPCT/RN, tornam-se não só evidentes, mas também conflitantes. Durante as
observações realizadas nessa instituição, observei que essa questão do poder
(imposto e internalizado) se dá de forma distinta para a equipe de segurança e a
equipe de saúde. Primeiro porque os agentes penitenciários incorporam, antes
mesmo da sua contratação, uma postura rígida e até inflexível, já que, por exemplo,
a segurança dos demais colegas de profissão depende de um “plantão tranquilo”, na
visão deles. Em segundo lugar, a equipe de saúde, subsidiada pela histórica luta
antimanicomial,

apresenta-se como os profissionais distantes de

qualquer

necessidade de coerção física para com os pacientes e comprometidos com a
disponibilização de um tratamento de qualidade aos internos da Unidade.
Parece-me que códigos de condutas explícitos e, principalmente,
implícitos, são impostos de forma diferente a cada equipe. A contradição entre as
políticas públicas distintas que subsidiam a UPCT/RN e até estigmas prolongam-se
ao campo de atuação desses profissionais determinando, até certo ponto, a sua
prática profissional.37

37

Essas questões serão trabalhadas de forma mais aprofundada no próximo capítulo.
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Uma instituição “(...) visa estabelecer um modo de regulamentação e tem
por objetivo manter um estado, fazê-lo durar e assegurar sua transmissão.”38. Logo,
compreender a dinâmica institucional, e o próprio trabalho, exige que se
compreenda o poder e suas relações e a política, uma vez que a instituição está
inserida no campo da regulamentação dos “projetos, escolhas e limites” da
sociedade.
Essa “regulação social” discutida por Enriquez (1997) é facilmente
percebida quando se tratam de instituições como os presídios, os hospitais
psiquiátricos e os próprios Hospitais de Custódia. São essas instituições que
comportam a “demanda” social tida como perigosa e destoante dos sujeitos
“normais” e chego a questionar-me o que significa ser um dos responsáveis,
enquanto equipe dirigente destes locais de trabalho, por regular e controlar esses
“loucos” e “criminosos”.

As instituições revelam assim sua função: elas terão por papel mascarar os
conflitos e as violências possíveis e de outra parte exprimi-las. “Mascarar
para fazer surgir em seu lugar a harmonia, o consenso ou pelo menos a
solidariedade e por isso fazer-nos renunciar às pulsões egoístas e chegar
às pulsões altruístas canalizando a agressividade inerente ao encontro com
o outro, exprimir pois as instituições não podem renegar o que tinha sido em
sua origem porquanto no próprio movimento de conjuração da violência se
inscreve a necessidade de cristalizá-la em alguma parte”. Através dessa
máscara e dessa expressão, as instituições aparecem ao mesmo tempo
como o lugar de existência e da perenidade de uma sociedade que deseja
viver enquanto comunidade e enquanto lugar de opressão e da norma.
(ENRIQUEZ, 1997, p. 71-72).

Destarte, a instituição comporta um saber indiscutível e apresenta-se
como expressão da verdade, por vezes materializadas em leis que devem ser
internalizadas por cada sujeito, moldando e determinando comportamentos e, devido
a isso, apresentam-se como reprodutores de um mesmo sujeito. Assim, “(...) elas
são essencialmente “educativas” ou “formativas”. Referem-se a um determinado tipo
de homem que elas tentam promover.”.39 Além do mais, nessa formação de um tipo
de sujeito, a coação é peça chave e há, inclusive, certa violência institucional40.
38

ENRIQUEZ, 1997, p. 71.
ENRIQUEZ, 1997.
40
Segundo Aguiar et al (2013, p. 2288) a violência (institucional) não é um uso excessivo ou
exagerado do poder, uma expressão de “mais do mesmo” poder. Ao contrário, a violência constitui
39
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Nessa dinâmica institucional, o saber e o poder mesclam-se e são
impostos através de determinados jogos, de forma que uma nova realidade é criada.
Trazendo para o campo prático, é comum que o cotidiano prisional, por exemplo,
seja entendido como uma realidade paralela à dos extramuros prisionais. Os jogos
de poder/saber tendem a criar, além de normas específicas, uma nova realidade que
exige do preso, ou de qualquer sujeito que passe a fazer parte de uma determinada
instituição, uma nova postura, um novo comportamento e até uma nova identidade.
Como consequência também desse jogo de poder, pensa-se e põe-se em
prática uma nova ideologia, que é proveniente de uma “ideologia central” própria da
“Instituição divina”, como é o caso do Estado, e que faz a instituição “menor”
funcionar

a

partir

de

seus

jogos

e

dinâmicas

próprios,

condicionando

comportamentos humanos;41 e aqui me interessa não apenas o “novo sujeito”,
quanto interno, que a prisão, ou o hospital psiquiátrico, exigem e criam a fórceps,
mas, principalmente, o indivíduo que tem como dever contribuir para a construção
desse novo eu do interno42 e, consequentemente, também se transforma e se
adequa a essa nova realidade, não sem menos sofrimento, acredito eu.

Não há portanto instituição sem a execução de um processo de alienação,
sem empenho para produzir identicamente os indivíduos sociais ou, pelo
menos, para formá-los de maneira tal que eles não possam estar em
condições de avaliar conscientemente suas condições concretas de
existência, as relações sociais nas quais são colhidos (e que eles
contribuem aliás a tecer), que sejam conduzidos, nessas condições, a
aderirem à vida institucional tal que ela se apresenta formalmente e a
trabalharem para mantê-la em seu todo melhorando-a. (ENRIQUEZ, 1997,
p. 78).

uma ausência de poder ao ser exercício de uma autoridade não legitimada. Assim, trata-se de um
“não poder”, pela maior autoridade que se faz com recurso à força física ou a outros recursos de
violação de direitos, nas relações entre sujeitos sociais.
41
ENRIQUEZ, 1997.
42
O novato chega ao estabelecimento com uma concepção de si mesmo que se tornou possível por
algumas das disposições sociais estáveis no seu mundo doméstico. Ao entrar, é imediatamente
despido do apoio dado por tais disposições. Na linguagem exata de algumas de nossas mais
antigas instituições totais, começa uma série de rebaixamentos, degradações, humilhações e
profanações do eu. O seu eu é sistematicamente, embora muitas vezes não intencionalmente,
mortificado. Começa a passar por algumas mudanças radicais em sua carreira moral, uma carreira
composta pelas progressivas mudanças que ocorrem nas crenças que têm a seu respeito e a
respeito dos outros que são significativos para ele. (GOFFMAN,1999, p. 24).
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Apesar desse processo de alienação e de construção de identidade
condicionado, há a possibilidade de um sujeito não se moldar completamente às
normas e condutas estabelecidas por uma instituição. Isso porque:

[...] as instituições sendo contraditórias, em rivalidade parcial umas com as
outras, não podem modelar totalmente os indivíduos que, pertencendo a
numerosas instituições, podem lançar, em parte, uma instituição contra a
outra, se poupar assim das zonas de liberdade, escapar das tentativas de
alienação que constituem o móvel essencial das instituições. (ENRIQUEZ,
1997, p. 78).

É a partir disso que se torna possível a equipe dirigente da UPCT/RN
romper com determinadas condições históricas e sociais de opressão e coerção, por
exemplo. Perceber essa inserção do indivíduo nessa instância institucional requer
uma sensibilidade em relação a suas práticas e dinâmicas fora do seu local de
trabalho. Por vezes, estar inserido em uma instituição que seja o oposto da
UPCT/RN dificulta esse processo de alienação tão objetivado pela instância
institucional, como é o caso de um agente penitenciário que é, também, aluno do
programa de pós-graduação em Filosofia. Esse caso será mais bem discutido no
próximo capítulo.

[...] quanto mais uma instituição é viva, percebe suas contradições internas,
se coloca indagações, é capaz de uma abertura, cede seu lugar ao
imaginário motor, é trabalhada pela reflexão e reflexidade, tanto mais ela
mantém no interior de si mesma o movimento do instituinte e menos se
arrisca a cair no instituído, quer dizer na inércia e na repetição. Todavia, ela
não pode funcionar assim, se não aceitar a condição de ser atravessada
pelo social histórico, por conseguinte pela luta pelo poder e pelo conflito das
ideologias. (ENRIQUEZ, 1997, p. 79).

Deste modo, quando uma instituição permite-se refletir sobre suas
práticas e normas, mesmo que isso ocorra eventualmente e não frequentemente,
dá-se espaço para que os indivíduos que dela fazem parte também repensem seu
papel dentro dessa instância institucional. A polissemia torna-se possível a partir
dessa pequena negação da inércia, por parte da instituição, combinada com o fato
de o sujeito pertencer a outras instituições que, em alguns casos, seguem na
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contramão da primeira. Além disso, ideologias e vivências próprias do sujeito podem
somar de forma positiva para a construção desse processo de ruptura da alienação
institucional.
No tocante à dinâmica de uma instituição total43, entendida a partir do
olhar da equipe dirigente, Goffman (2010) discute que o contexto básico no qual a
prática profissional da equipe está inserida é o da contradição entre “o que a
instituição realmente faz e aquilo que oficialmente deve dizer que faz” 44. Lembremonos do que Enriquez (1997) discute sobre leis, normas e condutas explícitas e
implícitas que uma instituição impõe. Não são todas as regras que determinam a
prática do agente penitenciário, do enfermeiro, do psicólogo, que são oficiais; na
realidade, existe uma carga social e histórica inerente à “demanda” institucional que
pré-determinam algumas das atividades realizadas nas instituições totais: o “louco” é
anormal, o “criminoso” é perigoso.
Além disso, essas práticas e dinâmicas institucionais “extra-oficiais” são
silenciadas. A rotina de um presídio, ou de um Hospital de Custódia, por exemplo,
não são exatamente divulgadas no meio social. Em alguns momentos, algumas
incoerências e práticas abusivas são jogadas no ventilador midiático e parte da
sociedade tem acesso a esse cotidiano, mas em poucos dias, e depois de alguns
esclarecimentos por parte dos gestores e governantes, a “maré baixa”.
O relevante de se apreender dessa questão é como os profissionais
vinculados a essas instituições totais internalizam e lidam com todo esse jogo de
poder. Eles são os responsáveis por fazerem a instituição funcionar e são, ao
mesmo tempo, os responsáveis por algum problema que ocorra. São sujeitos que,
ao adentrarem esse cotidiano institucional, recebem normas prontas e devem
adaptar-se a todo esse malabarismo de poder, saber e coerção, ignorando até suas
ideologias próprias.

Dentro desse contexto, talvez a primeira coisa a dizer a respeito da equipe
dirigente é que seu trabalho, e, portanto, o seu mundo, se referem apenas a
pessoas. Esse trabalho com pessoas não é idêntico ao trabalho com
pessoal de firmas ou ao trabalho dos que se dedicam a relações de serviço;
e equipe dirigente, afinal de contas, tem objetos e produtos com que
trabalhar, mas tais objetos e produtos são pessoas. (GOFFMAN, 2010, p.
70).
43
44

Ver definição de instituições totais na página 37.
GOFFMAN, 2010, p. 70.
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Tratando-se de instituições totais, trabalhar com pessoas não é sinônimo
de trabalhar com pessoas que produzem bens e serviços. Dizendo de forma
grosseira, o preso, o doente mental, são os próprios produtos. Eles são inseridos
nessas instituições a fim de tornarem-se outros sujeitos e os que contribuem
diretamente para a fabricação desse novo “eu”, docilizado e “normal”, é a equipe
dirigente.
E mais: cada interno possui um status, relações sociais e pessoais
próprios. A forma de lidar com cada um varia porque suas reações também variam
e, apesar de esses internos serem os “produtos” das instituições totais, alguns
“padrões humanitários”45 devem ser seguidos, gerando mais um dilema para equipe
dirigente: até que ponto aquelas normas de poder e coerção silenciadas devem ser
seguidas e em que proporção as legislações pertinentes a cada instituição deve ser
respeitada.
Aqui, pode-se, inclusive, serem levantados questionamentos referentes à
necessidade de uma organização por parte dos profissionais dessas instituições, a
fim de reivindicar a ruptura desse jogo de poder. No entanto, apesar da possibilidade
de subversão existir, levantar a bandeira em prol do interno torna-se dispendioso,
tanto por temer uma demissão ou porque determinados profissionais terminam
internalizando essas condutas implícitas e reproduzindo-as.
Outra questão relevante é o possível envolvimento da equipe dirigente
com o interno. Exige-se dos profissionais uma imparcialidade com relação aos
pacientes, mas, em alguns casos, sentimentos de camaradagem são construídos.
Isso também pode causar sofrimento aos profissionais, tanto por ele necessitar, em
primeira instância, representar os interesses da instituição, os quais nem sempre
condizem com a vontade e bem-estar do interno, quanto pela necessidade de se
intervir de forma incisiva e coercitiva frente a uma determinada situação.

Quando combinamos o fato de que a equipe dirigente está obrigada a
manter certos padrões de tratamento humano para os internados com o fato
de que pode passar a considerar os internados como criaturas razoáveis e
responsáveis, que constituem objetos adequados para participação
emocional, temos o contexto para algumas das dificuldades específicas de
trabalho com pessoas. Nos hospitais para doentes mentas, há sempre
alguns pacientes que, de maneira bem nítida, parecem agir contra o que
evidentemente seria melhor para eles (...) num esforço para frustrar esses
45

GOFFMAN, 2010.

85

atos visivelmente altodestrutivos, as pessoas da equipe dirigente podem ser
obrigadas a “maltratar” tais pacientes, e criam, de si mesmas, uma imagem
de pessoas duras e autoritárias, exatamente no momento em que tentam
impedir que alguém faça para si mesmo aquilo que, segundo pensam,
nenhum ser humano deve fazer a outro. Nesses momentos, é
compreensível que o controle emocional seja extremamente difícil para as
pessoas da equipe dirigente. (GOFFMAN, 2010, p. 76).

Na UPCT/RN, por exemplo, observei casos de construção de vínculos
entre agentes penitenciários e alguns poucos internos. Por vezes percebi diálogos
longos entre eles, principalmente durante o banho do sol. Quando eu conversava
com os profissionais e remetia o diálogo à situação de alguns internos específicos os
agentes sempre utilizavam de colocações do tipo “aquele interno não dá trabalho, é
tranquilo”46 ou “ele merece mesmo sair, não vai mais fazer besteira”. No entanto, se
esse interno se envolvia em algum conflito que contrariasse a rotina da instituição,
os

mesmos

profissionais

demonstravam

certo

desapontamento

com

o

comportamento do paciente afirmando que ele “foi vacilão e deixou se influenciar”.
Deste modo, a equipe dirigente de uma instituição total transita
rotineiramente entre intenções explicitas e implícitas da instituição da qual faz parte,
o tratamento humanizado que deve ser dirigido aos internos e conflitos que podem
surgir a partir do momento em que uma relação mais amigável é firmada com o
interno. Todas essas questões e seus desdobramentos geralmente provocam um
sofrimento a esses profissionais e influenciam diretamente na construção da sua
identidade profissional, identidade essa pensada a partir da premissa de que “(...)
em algum nível, toda organização inclui também uma disciplina de ser – uma
obrigação de ser um determinado caráter e morar em determinado mundo”.
(GOFFMAN, 2010, p. 159).

5.1 SOFRIMENTO NO TRABALHO E AUMENTO DA CARGA PSÍQUICA

Estar inserido em uma instituição quanto profissional gera diversos
sentimentos ao sujeito, isso porque, como foi discutido, trabalhar está intimamente
relacionado a questões sociais e até relacionadas à psicanálise. Destarte, o

46

Nesse caso, o uso de aspas indicam expressões anotadas em diário de campo, mas que não foram
apresentadas durante as entrevistas, uma vez que esses profissionais preferem não “tornar público”
essa relação mais próxima com o interno.
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sofrimento, por vezes, torna-se presente no cotidiano da equipe dirigente de uma
organização e ele se materializa não só por pressões referentes ao desempenho de
um bom trabalho, mas também, quiçá principalmente, por uma pressão para se
trabalhar mal. Dejours (2007, p. 31) aponta que:

Outra causa frequente de sofrimento no trabalho surge em circunstâncias
de certo modo opostas áquelas que vimos de mencionar. Não estão em
questão a competência e a habilidade. Porém, mesmo quando o trabalhador
sabe o que deve fazer, não pode fazê-lo porque o impedem as pressões
sociais do trabalho. Colegas criam-lhe obstáculos, o ambiente social é
péssimo, cada qual trabalha por si, enquanto todos sonegam informações,
prejudicando assim a cooperação etc. Nas tarefas ditas de execução sobeja
esse tipo de contradições em que o trabalhador se vê de algum modo
impedido de fazer corretamente seu trabalho, constrangido por métodos e
regulamentos incompatíveis entre si.

Essa pressão por trabalhar mal é percebida na UPCT/RN. Por exemplo,
um agente penitenciário que não costuma dirigir-se aos internos de forma incisiva e
até agressiva pode ser excluído do meio social construído dentro da instituição;
alguns membros da equipe da saúde evitam esclarecer para a equipe de Segurança
Pública determinadas questões referentes ao tratamento que os internos deveriam
receber por temerem gerar um clima de desconforto e desconfiança entre os demais
membros da equipe dirigente. Em alguns casos, o profissional é pressionado a
trabalhar mal devido a esse relacionamento complexo com os colegas, moldando a
sua prática ao que é bem aceito socialmente entre os colegas.
No entanto, na contramão dessa questão, quando um profissional investe
em sua prática profissional e busca trabalhar da melhor forma possível,
independente da postura dos seus colegas quanto a isso, mas não recebe o
reconhecimento devido dos seus superiores, o sofrimento no trabalho também pode
florescer. No caso da UPCT/RN, a própria direção da instituição pode tender a
generalizar a prática dos agentes penitenciários e dos enfermeiros, não sendo capaz
de perceber a qual profissional dedica-se mais e consegue romper com algumas
práticas negativas costumeiras; isso porque “O reconhecimento não é uma
reivindicação secundária dos que trabalham. Muito pelo contrário, mostra-se
decisivo na dinâmica da mobilização subjetiva da inteligência e da personalidade do
trabalho.” (DEJOURS, 2007, p. 34).
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Todos esses pontos estão vinculados à construção da identidade
profissional da equipe dirigente. Não é apenas o histórico-social vinculado ao
surgimento de uma profissão que se reflete nessa identidade, mas a dinâmica desse
profissional no trabalho somada a sua subjetividade, sua forma de ver o mundo e a
organização na qual está inserido. Uma crise de identidade profissional pode levar
ao sofrimento no trabalho e até ao sofrimento psíquico, uma vez que:

“(...) o trabalho se inscreve então na dinâmica da realização do ego. A
identidade constitui a armadura da saúde mental. Não há crise patológica
que não esteja centrada numa crise de identidade”. (DEJOURS, 2007, p.
34-35).

Dejours (2007) discute ainda a banalização e/ou valorização do mal por
alguns profissionais dentro das instituições. Essa banalização do mal se vincula à
ideia de aceitação, reprodução e omissão de práticas abusivas praticadas a outros,
ou melhor, há uma aquiescência de um sistema repressor, opressor e até
negligente.

O mal, no âmbito deste estudo, é a tolerância à mentira, sua não denúncia
e, além disso, a cooperação em sua produção e difusão. O mal é também a
tolerância, a não denúncia e a participação em se tratanto da injustiça e do
sofrimento infligidos a outrem. (DEJOURS, 2007, p. 76).

Apesar dessa constatação, não intenciono, como já esclareci nas
primeiras páginas desse estudo, elencar mocinhos e vilões pertencentes à
UPCT/RN. Na realidade, interesso-me mais em compreender de que forma um
profissional passa a legitimar um sistema que coage e oprime. O que considero
válido é a consciente ideia de que a própria instituição, que oprime e reforma seu
interno, também objetiva transformar o profissional que passa a fazer parte dela de
forma que a sua sustentação e “sucesso” depende diretamente de uma equipe
dirigente em sintonia com seus preceitos (ditos ou silenciados).
O sofrimento no trabalho também tem como consequência a adoção de
uma postura por vezes violenta. Dejours (2007, p. 84) discute que:
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[...] ontologicamente, o sofrimento não se apresenta como consequência da
violência, como seu resultado último, como término do processo, sem nada
depois. Ao contrário, o sofrimento vem primeiro. Porquanto, para além do
sofrimento existem as defesas. E as defesas podem ser terrivelmente
perigosas, pois são capazes de gerar a violência social.

Essas defesas adotadas pelo sujeito em contraponto ao sofrimento são,
ao mesmo tempo, perigosas por possivelmente gerarem um determinado tipo de
violência infringido a outrem, assim como são necessárias para a “proteção da
integridade psíquica e somática”. Falando de grosso modo, as estratégias
defensivas são como uma lâmina de dois gumes e podem gerar sofrimento (seja a si
próprio ou a outro) e/ou impedir que este se prolongue e cornifique.

Se as relações sociais de trabalho são principalmente relações de
dominação, o trabalho, no entanto, pode permitir uma subversão dessa
dominação por intermédio da psicodinâmica do reconhecimento:
reconhecimento, pelo outro, da contribuição do sujeito para a administração
da defasagem entre a organização prescrita e a organização real do
trabalho (...) Esse reconhecimento da contribuição do sujeito à sociedade e
à sua evolução por intermédio do trabalho possibilita a reapropriação.
Quando a dinâmica do reconhecimento funciona, o sujeito se beneficia de
uma retribuição simbólica que pode inscrever-se no âmbito da realização do
ego, no campo social. (DEJOURS, 2007, p. 97).

Assim, a subversão também encontra campo fértil a partir dessa
ambiguidade das estratégias de defesa, propiciando uma psicodinâmica do
reconhecimento enquanto peça fundamental para a melhoria do funcionamento da
organização, o que leva, também, a uma sensação de realização do ego.
Não obstante, o reconhecimento está vinculado também à ideia de que o
trabalhador, ao adentrar a instituição, não deixa de lado toda sua história de vida,
ambições e motivações pessoais. Ao contrário disso, a sua escolha por determinado
emprego é fundamentada nessas questões; logo, quando este profissional não
consegue desempenhar sua prática profissional como almejou e a instituição
mostra-se destoante do que ele acreditava tendo como consequência a inexistência
de um reconhecimento referente à suas habilidades, o sofrimento emerge.
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O trabalhador não chega a seu local de trabalho como uma máquina nova.
Ele possui uma história pessoal que se concretiza por uma certa qualidade
de suas aspirações, de seus desejos, de suas motivações, de suas
necessidades psicológicas, que integram sua história passada. Isso confere
a cada indivíduo características únicas e pessoais. (DEJOURS, 2014, p.
24).

Destarte, quando essas contradições entre o que o profissional almejou
antes de fazer parte de uma organização e a realidade que ele se deparou a partir
da sua admissão são percebidas e sentidas pelo trabalhador há um aumento da sua
carga psíquica transformando um trabalho equilibrante em um trabalho fatigante.
Nas palavras de Dejours (2014, p. 25):

[...] se um trabalho permite a diminuição da carga psíquica, ele é
equilibrante. Se ele se opõe a essa diminuição, ele é fatigante. (...) em todo
caso, as aptidões fantasmáticas não são utilizadas e a via de descarga
psíquica está fechada; a energia psíquica se acumula, tornando-se fonte de
tensão e desprazer, a carga psíquica cresce até que aparecem a fadiga, a
astenia, e a partir daí a patologia: é o trabalho fatigante.

No caso da UPCT/RN essa distância entre o que deveria ser executado
dentro da organização com o que realmente é aplicado influencia diretamente nesse
aumento da carga psíquica de sua equipe dirigente. Desprovidos de materiais e
estrutura de qualidade para desempenhar sua prática profissional, os membros da
equipe sentem-se rotineiramente desmotivados com o seu trabalho. Durante os
diálogos informais no período de realização da pesquisa essa desmotivação por falta
de equipamentos qualitativos, bem como de incentivo pelas instâncias superiores,
era corriqueiramente citada. Desta forma:

[...] a carga psíquica do trabalho resulta da confrontação do desejo do
trabalhador à injunção do empregador, contida na organização do trabalho.
Em geral, a carga psíquica de trabalho aumenta quando a liberdade de
organização do trabalho diminui. Essa regra é modulada pelo jogo da livre
escolha do ofício. (DEJOURS, 2014, p. 28).
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A partir disso, Dejours (2013), situando o sofrimento no trabalho no
campo da Psicopatologia do Trabalho, o diferencia quanto sofrimento singular
(dimensão diacrônica) e sofrimento atual (dimensão sincrônica). O primeiro tipo diz
respeito ao sofrimento herdado da própria história psíquica do sujeito, enquanto o
segundo está relacionado com o encontro dessa carga psíquica própria do indivíduo
com a situação do trabalho. De forma geral:

[...] o sofrimento no trabalho articula dados relativos à história singular e
dados relativos à situação atual, isto é, ele é inteiramente atravessado pela
dimensão temporal. De fato, ele se desdobra além do espaço, na medida
em que o sofrimento não só implica processos construídos no interior do
espaço da fábrica, da empresa ou da organização, mas convoca de
acréscimos processos que se desenrolam fora da empresa, no espaço
doméstico e na economia familiar do trabalhador. (DEJOURS, 2013, p.
151).

O sofrimento no trabalho, então, materializa-se como uma “via de mão
dupla”: não diz respeito apenas à vivência do trabalhador dentro da organização ou
da história psíquica. Este sofrimento intensifica-se e materializa-se a partir desse
encontro, uma vez que o trabalho é a extensão da vida pessoal do trabalhador, não
havendo como se despir dos problemas pessoais e familiares todos os dias antes de
ir trabalhar, da mesma forma que ao fim da jornada de trabalho o individuo leva
consigo todos os conflitos, anseios e medos vividos na organização.

Quando existe a ressonância simbólica47 entre o teatro do trabalho e o
trabalho do sofrimento psíquico, o sujeito aborda a situação concreta sem
ter que deixar sua história, seu passado e sua memória “no vestuário”. Ao
contrário, ele confere à situação de trabalho o poder de engajamento para
realizar através do trabalho sua curiosidade e sua epistemofilia48. O trabalho
oferece-lhe de alguma maneira uma ocasião suplementar de perseguir seu
questionamento interior e de traçar sua história. Pela intermediação do
trabalho, o sujeito engaja-se nas relações sociais, para onde ele transfere
as questões herdadas de seu passado e de sua história afetiva. (DEJOURS,
2013, p. 157).
47

A escolha da profissão é a condição primeira da ressonância simbólica. E esta depende
primeiramente do sujeito e não do trabalho, ainda que o contexto sócio-histórico ocupe aqui um lugar
importante, pois que ele favorece ou entrava a possibilidade, para o sujeito, de adquirir a formação
que a profissão de sua escolha requer, em função de suas origens sociais. (DEJOURS, 2013, p. 157).
48
Epistemofilia entendida aqui como a curiosidade jamais satisfeita a criança “de um desejo de saber
e de um desejo de compreender, periodicamente reativados pelas conjunturas materiais e morais
cuja forma evoca as preocupações parentais.” (DEJOURS, 2013, p. 156).
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Como forma de impedir o acometimento desse sofrimento o trabalhador
cria estratégias de defesa (como é o caso da ressonância simbólica) a fim de
contornar todos esses conflitos e a própria doença mental que cada vez mais se faz
presente entre equipes dirigentes dos mais variados espaços. O próprio sofrimento é
“(...) o espaço de luta que cobre o campo situado entre, de um lado, o “bem-estar”
(...) e, de outro, a doença mental ou a loucura”. (DEJOURS, 2013, p. 153).
Seguindo nessa ideia de ambiguidade do sofrimento, a sublimação 49
também aparece como peça fundamental para “uma operação de subversão do
sofrimento que recomeça sempre, que destaca o sofrimento de sua origem e elimina
a repetição.”50. Assim, a linha tênue que separa sofrimento e prazer no trabalho
pode ser superada, de forma positiva, através desse processo de sublimação que,
além de uma estratégia psíquica de defesa, contribui para a não repetição de
hábitos, por parte do trabalhador, que aumentam sua carga psíquica e o
acometimento de doenças mentais.

[...] a noção de sofrimento apresenta a vantagem de articular aquilo que
existe de mais singular no comportamento de cada sujeito com a dimensão
coletiva da ação, graças à noção de sublimação. Enfim, a problemática do
sofrimento permite dar conta, de maneira igualmente satisfatória, tanto da
motivação e do prazer no trabalho como da desmotivação e dos efeitos
patogênicos do trabalho. (DEJOURS, 2013, p. 161).

Portanto, o sofrimento no trabalho engloba questões externas e internas à
organização em que o profissional está inserido. Relaciona-se, inclusive, com a
possibilidade do prazer e do sofrimento criativo, no entanto, na maioria das vezes,
esse aumento da carga psíquica gera desmotivação e patologias.

5.2 ESGOTAMENTO PROFISSIONAL E AS INSTITUIÇÕES TOTAIS

Somam-se à discussão em torno do sofrimento no trabalho, apresentada
na subseção acima, alguns pontos característicos das instituições totais que

49

A sublimação “associa sofrimento e prazer numa trajetória comum através do desvendamento de
um laço tão estreito – a erotização do sofrimento – que os faz cobrir um ao outro”. (DEJOURS, 2013,
p. 160).
50
DEJOURS, 2013, p. 160.
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possibilitam uma melhor compreensão desse sofrimento a partir da realidade
específica do presídio, do hospital psiquiátrico etc. Para tanto, parte-se do princípio
de que “(...) trabalho é mais que trabalho porque produz e confere identidade, não só
relativa ao universo do trabalho, como também em relação ao mundo social em que
os indivíduos habitam.”. (MORAES, 2005, p. 215).
Essa identidade conferida a partir do trabalho pode ser vista como
positiva ou negativa, dependerá da profissão que o indivíduo escolheu, o porquê de
ter decidido seguir determinada carreira, dentre outros fatores. No caso de
profissionais vinculados aos Hospitais de Custódia, a construção dessa identidade
torna-se um tanto conflitante se apreendida a partir da “demanda” com a qual eles
trabalham. Uma vez que o “louco”, o “preso” e o “louco-criminoso” são considerados,
por uma maioria, a parcela “anormal” da sociedade, esse estigma pode prolongar-se
para a figura da própria equipe que com eles convivem.
A prisão, por exemplo, ao ser entendida como: “(...) uma “microcidade
fechada” (...) continua produzindo uma separação significativa do mundo livre, a
começar pela produção de regras próprias, as quais seus habitantes devem, em
diferentes níveis, internalizar.” 51. Essas regras próprias, apesar de não se
dissociarem das normas do mundo externo, produzem uma rotina e uma linguagem
diferentes que facilitam a dinâmica do preso. Nesse caso, a equipe dirigente
necessita conhecer essa nova forma de sociabilidade como estratégia de melhorar
sua prática profissional e rotina de trabalho. A exemplo disso, Oliveira (2014, p.)
explana sobre a linguagem no cotidiano prisional como:

[...] elemento de singularidade configurando como um dos fios condutores
das relações de sociabilidade, revelando, neste horizonte prisional suas
formas de resistências, regras, condutas e a produção de repertórios
linguísticos, de acordo com suas necessidades. Isso significa que a
linguagem é criada e tecida conforme o mundo sociocultural em que o
indivíduo esteja inserido; ela é elemento inerente à ação humana em virtude
de suas necessidades de comunicação, de interesses comuns.

Ainda sobre essa “microcidade fechada”, Moraes (2005) aponta que esta
é “(...) um forte indutor de construção de identidade que partiria da mortificação da
identidade produzida no mundo livre, que tem, como já dissemos, no trabalho, no
51

MORAES, 2005, p. 219.
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emprego e na profissão, um forte referencial”52. O preso, o “louco”, é apresentado
como o oposto dos profissionais que com eles lidam. Além disso, essa “mortificação
do eu” na qual o interno é induzido incita, ainda, uma urgência em se aprender as
novas regras desse “novo mundo” e apesar de os profissionais serem a “antítese”
dos internos, essas regras também se impõem a eles. No entanto, “(...) esse
aprendizado não se faz sem um enorme custo psíquico e identitário, uma vez que
significa (...) mimetizar-se naquilo que ele percebe (o profissional) como a sua
antítese.”. (MORAES, 2005, p. 221).
Tal necessidade de saber essa nova linguagem e formas de sociabilidade
do interno gera sofrimento à equipe dirigente porque, muitas vezes, eles internalizam
gírias e comportamentos que, ao serem utilizados fora dos muros das instituições
totais, não causam um impacto positivo sobre sua família e grupo de amigos. O
profissional, ao internalizar algumas posturas do interno, pode passar a ser visto
como semelhante, não mais como antítese e, uma vez que o interno é o oposto do
que a sociedade preza por “bom exemplo”, o trabalhador pode chegar a perder sua
identidade profissional e passar a desgostar de sua profissão.

[...] a trama complexa dessa interface, numa visão preliminar, deixa entrever
uma via de mão dupla: de um lado, há o fluxo em que a subjetividade
desloca experiências familiares para o mundo do trabalho; de outro, a
corrente que transporta para a vida familiar determinações emanadas do
trabalho. Mas os dois fluxos se entrecruzam muitas vezes, ao mesmo tempo
em que dão lugar a dinâmicas pelas quais se realimentam reciprocamente.
(SELIGMANN-SILVA, 1994, p. 197 apud MORAES, 2005, p. 232).

No caso dos agentes penitenciários da UPCT/RN, essa apropriação de
uma nova linguagem e sociabilidade também é percebida. Enquanto observava a
rotina da instituição e os diálogos que esses profissionais desenvolviam entre si
percebi a similaridade com expressões comuns aos internos, como a utilização da
expressão “ele caiu” ao referir-se a alguém que foi preso, a prática de apelidar o
interno a partir do artigo do CPB que este infringiu, dentre outras.
Destarte, os profissionais, ao perceberem que aspectos do trabalho estão
influenciando diretamente em sua rotina e equilíbrio familiar, tendem a culpabilizar a
sua dinâmica de trabalho. Em meio a isso, a equipe dirigente se vê numa complexa
52

MORAES, 2005, 220-221.
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“encruzilhada”: não pode abrir mão de conhecer e conviver com esses códigos
linguísticos e sociais típicos das instituições totais, já que sua rotina de trabalho
exige essa apreensão das novas regras, bem como se preocupa com os impactos
que essa familiarização de novos códigos causa sobre sua família. Toda essa carga
psíquica afeta, também, a saúde física e mental da equipe dirigente, como é o caso
dos agentes penitenciários brasileiros:

[...] Segundo pesquisas realizadas em São Paulo pela Academia
Penitenciária, “cerca de 30% dos agentes de segurança dos presídios
apresentam sinais de alcoolismo. Um em cada dez sofre de distúrbios
psicológicos”. Tais condições fizeram com que em uma pesquisa sobre
profissões mais estressantes realizada em 1997 pelo Instituto of Science
and Technology da University of Manchester colocasse, entre 104
profissões pesquisadas, os agentes penitenciários em primeiro lugar.
(MORAES, 2005, p. 226).

Cabe ressaltar, ainda, que esse papel da equipe dirigente das instituições
totais de antítese em relação aos internos não é sempre apreendido pela sociedade.
Alguns movimentos sociais, por exemplo, veem os profissionais vinculados a
Segurança Pública como “vilões” e/ou agressores. Os papeis terminam se
invertendo, não deixando também de causar sofrimento a esses profissionais.
Diante disso, além de todas as questões gerais vinculadas ao sofrimento
no trabalho apresentadas na subseção anterior, a equipe dirigente das instituições
totais ainda lida com esses aspectos específicos intensificando o aumento da carga
psíquica e de crises de identidade profissional. A prisão, o hospital psiquiátrico, o
hospital de custódia, por possuírem características únicas e apresentarem-se, de
antemão, como um lugar “hostil”, exigem dos seus profissionais práticas e
conhecimentos particulares que, ao serem internalizados, moldam a identidade
profissional do sujeito e se estende para a sua própria identidade quanto pessoa,
como discute Moraes (2005).
Ademais, essa discussão de sofrimento no trabalho contribui para situar
questões relacionadas à prática profissional, como a construção da identidade da
equipe dirigente, para além da dimensão sócio-histórica. Não afirmo, com isso, que
se deve distanciar a discussão do trabalho dessa dimensão (isso seria, no mínimo,
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um grande erro), mas apresento a necessidade de estender essa percepção para o
campo da subjetividade e da psicanálise.
A partir disso, intenciono incitar, durante a leitura do capítulo seguinte,
que apresentará os discursos da equipe dirigente e a análise a eles atribuída, uma
reflexão

para

além

da

discussão

convencional

do

trabalho

e,

mais

especificadamente, da prática profissional das equipes vinculadas à saúde mental e
à Segurança Pública. Acredito que conhecer o caminho que se percorre para a
construção desses discursos e dessas práticas, sendo sensível a todos os anseios,
sofrimento, perspectivas e vontades da equipe dirigente (sem excluir a carga
histórica e social por trás da construção dessas profissões) é mais vantajoso do que
analisar a prática em si, “nua e crua”.
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6 O “ALGOZ” E SUAS DORES: UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS DA EQUIPE
DIRIGENTE DA UPCT/RN
Iniciei a pesquisa de campo na UPCT/RN em agosto de 2013. Durante os
seis primeiros meses apenas observei o cotidiano da instituição e a rotina dos
profissionais fazendo anotações no diário de campo. Em março de 2014, quando
retornei às atividades acadêmicas e as visitas periódicas à UPCT/RN (uma vez por
mês), já havia criado alguns vínculos com a equipe dirigente e passei a observar e
anotar os diálogos informais que desenvolvíamos sobre suas vivências profissionais.
Nos meses de julho e agosto de 2014 realizei as entrevistas com os seis
profissionais já mencionados. Primeiramente, entrevistei o enfermeiro, a vice-diretora
e semanas depois os agentes penitenciários. Durante as entrevistas seguia o roteiro
semiestruturado que elaborei previamente e gravava as falas dos profissionais, após
consentimento, e finalizei o meu trabalho de campo em setembro de 2014.
São costumeiras as queixas de pesquisadores que buscam adentrar-se
nesse mundo do sistema prisional, levando em consideração a burocracia que se
exige para a realização de estudos com os presos ou qualquer outro vinculado à
organização. No entanto, não atravessei tais barreiras, de início, por já ter
desenvolvido outras pesquisas junto à UPCT/RN. Além disso, ao conversar com a
direção e explicar o que eu pretendia, também não houve empecilhos, não só por já
conhecerem meu trabalho, mas porque eu levava a proposta de focar não os
internos, mas os profissionais do Custódia53.
Apesar dessa facilidade inicial, nos últimos meses da pesquisa me
deparei com um endurecimento de alguns profissionais, no quesito de não se
disporem a falar ou dar entrevistas; creio que por algumas situações complexas que
alguns membros da equipe dirigente vivenciaram recentemente, ou até por não
acreditar que esse estudo contribuísse realmente para mudar a realidade do
trabalho que desempenham na instituição.
Além disso, outra dificuldade enfrentada foi a instabilidade laboral de
alguns profissionais, principalmente por motivos de falta de pagamento salarial,
como o assistente social, o médico psiquiatra e os demais vinculados à Secretaria
de Saúde. Isso impossibilitou, por exemplo, que eu conseguisse entrevistar a médica
53

Utilizarei várias vezes nesse capítulo o termo Custódia para me referir a UPCT/RN tendo em vista
que nos capítulos anteriores apresentei detalhadamente a organização. Além disso, o termo Custódia
e Unidade é utilizado, também, com frequência pelos profissionais da UPCT/RN.
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psiquiatra da instituição que cessou seus plantões semanais antes que eu
desenvolvesse as entrevistas.
Antes de apresentar as falas dos entrevistados considero relevante expor
um quadro demonstrativo apresentando algumas informações vinculadas a
identificação dos profissionais. Vale ressaltar que os nomes apresentados na tabela
são fictícios.

Figura 1: Identificação dos profissionais entrevistados
NOME

IDADE

Fernanda

33 anos

ESTADO
CIVIL
Solteira

PROFISSÃO
Agente

TEMPO DE
SERVIÇO
Mais de um ano

penitenciário
Marcos

36 anos

Casado

Agente

Sete anos

penitenciário
Alison

35 anos

Casado

Agente

Oito anos

penitenciário
Maria

30 anos

Casada

Vice-diretora

Um ano e três
meses

Claúdio

Não

Solteiro

Enfermeiro

Dezesseis anos

Casado

Agente

Oito anos

informado
Henrique

32 anos

penitenciário
Fonte: LIMA, Maria Mayara de. 2014.

Outro fato relevante para ser exposto antes de iniciar a análise das falas
dos

profissionais

é

a

primeira

impressão

que

alguns

dos

entrevistados

demonstraram ao serem convidados a colaborar com essa pesquisa. Marcos, um
dos primeiros agentes penitenciários a ser entrevistado, ao ser convidado a
conceder uma entrevista, disse que estava feliz por ver que, finalmente, iriam dar
voz a ele e aos seus companheiros. Essa primeira fala, totalmente extra roteiro, me
alertou para uma das primeiras dores vivenciadas por estes profissionais: a quase
inexistência de oportunidades para poder apresentar seu ponto de vista sobre o
sistema, a UPCT/RN e as dificuldades que enfrentam, por exemplo.
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Isso é notório quando se realiza, por exemplo, uma pesquisa rápida no
Google, ao se procurar por estudos vinculados aos profissionais de instituições,
como Penitenciárias, Hospitais Psiquiátricos e Hospitais de Custódia, não se
encontra material. O número de pesquisas na área de Segurança Pública, por
exemplo, vem crescendo, mas sempre ligada às condições de encarceramento dos
presos e demais questões vinculadas aos internos. Essa escassez contribui, a meu
ver, para o silenciamento dos profissionais que também fazem parte desse sistema
opressor e insalubre, mas que, por vezes, são apresentados como “comparsas” das
negligências cometidas por um sistema sem terem sido convidados a apresentar seu
ponto de vista.
Assim, quando Marcos me disse, logo no primeiro dia das entrevistas, que
eu daria voz a ele e aos seus colegas de trabalho, a necessidade de prosseguir com
a discussão desse tema se intensificou, assim como a responsabilidade de ser a
primeira porta-voz desses sujeitos. Com isso, quero reafirmar a relevância de não
concluir, com o resultado das nossas pesquisas (e digo nossas porque eu me insiro
nesse grupo), o papel que a e b executam e qual deles é a vitima, tornando o outro o
algoz.
Sabendo de todo o contexto no qual se deu a construção dos Hospitais de
Custódia, apresentado aqui na subseção 4.3, e destacando a falta de organização e
preparo que envolveu esse processo, iniciei as entrevistas questionando se os
profissionais já haviam participado de algum curso de capacitação vinculado à
questão da saúde mental no judiciário. Cinco dos seis entrevistados responderam
que não sem prolongar a resposta. Apenas Cláudio, por ser um dos profissionais
mais antigos da UPCT/RN, mencionou que, no início, logo após a fundação da
instituição, a cada seis meses os profissionais recebiam cursos de capacitação
relacionados a essa demanda diferenciada que os Hospitais de Custódia
comportam. No entanto, isso perdurou por pouco tempo e a equipe de saúde utiliza
como arcabouço teórico e prático para a realização do seu trabalho apenas o que foi
adquirido durante a graduação e a partir das experiências anteriores em Hospitais
Gerais e/ou Psiquiátricos.
Já de início é possível observar uma das primeiras dificuldades da equipe
dirigente do Custódia: ser destinado a trabalhar em uma organização que eles
desconhecem, sem receber nenhuma formação específica em relação à “demanda”
que esta comporta. Apenas a partir dessa questão inicial já é possível apreender
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como é incoerente exigir uma prática profissional eficiente e de qualidade desses
profissionais, mesmo sem possuir qualquer preparo específico para lidar com o
cotidiano organizacional. Para muitos, essa falta de preparo é motivo de sofrimento
e desestímulo, uma vez que são cobrados a desempenharem uma prática X sem
terem conhecimento do que é essa prática.
Alguns dos entrevistados afirmaram também nunca ter dialogado com
colegas de profissão sobre como era trabalhar em uma instituição como os Hospitais
de Custódia. Outros disseram já ter uma ideia de como seria essa rotina profissional:
“Eles falavam que trabalhar aqui era trabalhar com pessoas diferentes dos demais
presos que a gente já trabalhou nas outras unidades.” (informação verbal,
julho/agosto de 2014, grifo nosso). Alison também já havia conversado com seus
colegas sobre o trabalho na UPCT/RN:

Alison: Eu tinha uma noção de como seria o trabalho, seria um trabalho
diferente de outras unidades, que aqui o caso é ligado a pessoas com
problemas mentais, então é diferente de outros presídios. Mesmo sendo
regime fechado, aqui é para tratamento. (INFORMAÇÃO VERBAL,
julho/agosto de 2014, grifos nossos).

A palavra “diferente” é utilizada diversas vezes nas falas dos
entrevistados. De forma geral, eles vinculam o trabalho no Custódia ao diferente
daquilo que costumeiramente executavam nas demais organizações. Tanto Marcos
quanto Alison são agentes penitenciários, por isso a ideia do diferente é mais
presente do que na fala dos profissionais da equipe de saúde. Alison, ao mencionar
que a UPCT/RN é uma organização para tratamento, demonstra até certo receio em
não especificar qual a função primaz do Custódia; isso pode estar vinculado ao
papel de carcereiro (aqui usado no sentido de ser aquele que trata, muitas vezes de
forma hostil, os internos como presos comuns) atribuído a ele e seus colegas por
parte de alguns outros profissionais e até familiares dos internos.
O trabalho, entendido aqui, também, como a extensão da vida pessoal e
das condições sociais do indivíduo, reflete diretamente no equilíbrio familiar do
sujeito. O fato de se trabalhar em uma instituição como o Custódia não é, na maioria
das vezes, apreendido como algo benéfico, tanto pela insegurança quanto pelo
estigma que há sobre os internos e que, a partir de algumas circunstâncias, pode
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estender-se à equipe dirigente. Ao ser questionado sobre a reação dos seus
familiares e amigos quando sua transferência de um presídio para a UPCT/RN foi
oficializada, Alison diz que:

Alguns questionavam se a questão de lidar com as pessoas com problemas
mentais seria, talvez, um risco maior, porque na verdade eu como agente
penitenciário achei menos complicado trabalhar aqui em certas partes do
que em outras unidades. Devido à quantidade de pre... pessoas internas,
que é menos que em uma penitenciária. (INFORMAÇÃO VERBAL,
julho/agosto de 2014).

Apesar de Alison considerar a UPCT/RN um meio menos hostil, sua
família e pessoas do grupo de amigos demonstraram receio, uma vez que o “loucoinfrator” é tido como duplamente perigoso e imprevisível. Os familiares e amigos de
Cláudio comentaram que quem optava por trabalhar em um a organização como o
Custódia “era uma pessoa de coragem e maluco mais do quem estava aqui. Porque
diz assim: é mais louco quem trabalha lá, né? Quem está internado não, porque a
gente tem que ser um pouco de doido para estar aqui, né?” (informação verbal,
julho/agosto de 2014).
Apesar dessa colocação de Cláudio ter sido dita de forma mais informal,
percebi que ele não se sentiu totalmente à vontade ao enxergar-se como alguém
portador de certa “loucura”. Essa familiarização com a condição dos internos não é
absolutamente positiva, apesar de facilitar a rotina de trabalho do profissional, como
discute Moraes (2005, p. 222).

[...] a dinâmica dos processos de socialização, normalização e
familiarização permite aos indivíduos, dentre outros aspectos, internalizar
elementos que, caso não fossem tomados como naturais, causariam de
maneira contínua estranhamento e choques para além da “intensificação
dos estímulos nervosos”.

No entanto, familiarizar-se com a linguagem e as novas formas de
sociabilidade dos internos não produz uma “economia psíquica” 54 à equipe dirigente.

54

MORAES, 2005.
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Ao contrário, torna-se uma carga que o profissional necessita levar consigo para
além da sua rotina de trabalho, o que vem a causar estranhamento por parte de sua
família e amigos e, consequentemente, um desgaste psíquico ao trabalhador. A fala
de Henrique corrobora com isso: “bem, assim, primeiro sorrisos, né? O pessoal
sorria, assim, quando eu falava que ia trabalhar numa unidade que é da área de
saúde mental. Ah, vai trabalhar com doido? Esses comentários assim.”
(INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).
Indagados sobre a impressão que tiveram no primeiro dia de trabalho, os
entrevistados demonstraram surpresa em relação às condições, principalmente
estruturais, do Custódia. Cláudio contou que a sua primeira experiência na
UPCT/RN, quando esta sequer havia sido inaugurada.

Foi assim uma coisa bem interessante, porque a gente veio aqui pra
conhecer o hospital, a equipe toda veio, e foi aberto assim de forma
inesperada, era seis horas da noite, a gente saindo daqui e teve uma
55
rebelião na “João Chaves” e eles tiveram que transferir oi... seis a oito
presos para cá para não morrerem lá na “João Chaves”, a gente começou a
trabalhar aqui antes do esperado, entendeu? A gente ficou essa noite já
assim para ficar com eles de forma, assim, bem, assim, como é que eu
posso falar... um remendo de de hosp... não estava nada preparado aqui, a
gente teve que ficar com eles aqui com, com seis a oito presos, eu não
lembro, faz muitos anos, mas assim, estava sendo planejado de a gente
começar a escala não sei o quê, mas começou de forma inesperada, certo?
E foi tocando, a gente foi levando como se fosse um hospital psiquiátrico no
inicio aí depois é que foi observando, com a presença da polícia, que não
tinha agente penitenciário nessa época, era a polícia que tomava conta, e a
gente dava assistência de enfermagem e a gente foi moldando o serviço pra
dar um aspecto, assim, hospitalar. (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/ agosto
de 2014).

No caso citado, os profissionais, durante a primeira visitação a UPCT/RN,
foram “convidados” a cumprir um plantão a fim de controlar um rebelião no presídio
que fica localizado ao lado do Custódia. Cláudio, que é enfermeiro, viu-se, no
mínimo, confuso com essa necessidade de iniciar suas atividades de trabalho em
um momento não previsto e com uma “demanda” totalmente diferente do que a
UPCT/RN iria comportar depois de inaugurada. É interessante, ainda, notar a
atribuição da palavra “remendo” para descrever a instituição, passando uma ideia de
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que o Custódia é, na realidade, uma junção forçada do presídio e do Hospital
Psiquiátrico.
Não é custoso compreender como o dia-a-dia na UPCT/RN é atribulado.
Além dos profissionais não terem recebido nenhum curso de capacitação, sequer
compreendem como, quando e por que o Hospital de Custódia surgiu. Não existe
um referencial a seguir, um arcabouço teórico e prático que subsidie sua prática
profissional, além do pouco que é apresentado na LEP, por exemplo. Os estudos e
pesquisas relacionados à saúde mental como um todo também não é repassado à
equipe, uma vez que a mesma não é formada para lidar com essa demanda
específica. Assim, a equipe tende a se ver como um indivíduo que trabalha em uma
“aberração”, como define Henrique: “Aqui é como se fosse um Frankenstein porque
ao mesmo tempo em que é hospital psiquiátrico de custódia e tratamento a
estrutura, se você olhar, é a estrutura de cadeia”. (INFORMAÇÃO VERBAL,
julho/agosto de 2014).
Por transitar entre essa realidade do presídio e do Hospital Psiquiátrico, a
equipe dirigente notoriamente divide-se em duas, como já exposto, e a prática
profissional de cada grupo, geralmente, é norteada a partir do que cada realidade
abarca: a equipe de saúde tende a ser mais humanizada e vinculada à ideia de
tratamento, enquanto a equipe de Segurança Pública cumpre o papel de vigiar e
coagir. Se um dos membros das equipes tende a seguir a dinâmica de um grupo
oposto, a maioria dos seus colegas tende a repreendê-lo. Esse conflito causa,
também, um aumento da carga psíquica desses trabalhadores.

Entrevistador: Em seu primeiro dia de trabalho, qual foi a sua primeira
impressão da UPCT/RN?
Alison: é, a impressão de ver alguns internos surtados, que eu nunca tinha
visto, né? A pessoa surtada no sentido de a pessoa bater a cabeça em
grade, entendeu? (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/ agosto 2014).

Na fala de Alison é perceptível o choque inicial ao iniciar seu trabalho no
Custódia. Diferente dos presídios comuns, os internos da UPCT/RN, quando em
crises, muitas vezes desencadeadas por não tomarem a medicação necessária
diariamente, tendem a cometer atos violentos contra si. Na penitenciária, se um
preso causa motim, os agentes penitenciários, por exemplo, presumem que esse
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comportamento antecede uma rebelião, o início de uma discussão entre facções
etc., porém, no Custódia, esses comportamentos, no geral, são atribuídos à doença
mental do interno. Assim, no primeiro caso, uma intervenção coercitiva e incisiva por
parte do profissional é justificável; já no segundo, é considerada negligencia. Não
sabendo intervir de uma forma diferente do que lhes foi repassado durante o curso
de formação para agentes penitenciários, o profissional não consegue definir de
forma intervir, que mecanismos acionar, dentre outras questões.
Goffman (1999, p. 78) discute que “O objetivo principal dessa cultura do
pessoal auxiliar é conseguir o controle dos pacientes – um controle que deve ser
mantido, independente do bem-estar do paciente”. Destarte, quando um interno
demonstra sinais de crise, consequência de sua doença mental, a equipe dirigente
deve intervir, mesmo que isso signifique agir “contra” a vontade do paciente. Essa
obrigação de intervir em meio a uma crise torna a dinâmica e rotina profissional mais
desgastante, levando em consideração que a “demanda” com a qual a equipe
dirigente lida trata-se de um “material humano” que requer um tratamento
humanizado; “Além disso, os privilégios e castigos distribuídos pela equipe dirigente
são frequentemente apresentados numa linguagem que reflete os objetivos legítimos
da instituição”56 e, por isso, a intenção do profissional pouco faz diferença no
momento de definir de que forma determinada crise na organização deve ser
contornada.
Apesar de alguns profissionais compreenderem que os internos da
UPCT/RN são diferentes dos presos comuns, justo por serem inimputáveis, alguns
membros da equipe dirigente ainda mantêm a ideia de que parte dos internos do
Custódia não possuem doença mental, gerando um sentimento de injustiça quando
se conclui que um determinado sujeito, tão mau quanto o outro (o preso), não “sofre”
tanto quando aqueles que estão nas penitenciárias57.

Marcos: Eu achei, eu esperei, eu achei mais tranquilo do que o que fosse,
né, porque a gente imagina assim: uma unidade que tem pessoas com
problemas psicológicos, né, pensei que fosse mais, que tivesse mais
56

GOFFMAN, 1999, p. 78.
Com isso, não afirmo, de nenhuma forma, que os presos “merecem” o tratamento que recebem nas
penitenciárias. Ao contrário, me posiciono contra esse encarceramento que mantém um padrão de
higienização social e desrespeita completamente os Direitos Humanos. A minha colocação refere-se
forma que alguns dos profissionais refletem sobre as condições de encarceramento, ou custódia, que
grupo x e/ou grupo y recebem.
57
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alguém, alguma pessoa que tivesse louca mesmo aqui, mas na realidade, a
realidade é outra. (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).

Marcos, por concluir que os pacientes da UPCT/RN não são realmente
“loucos”, sente-se mais seguro. Ele atribui à figura do doente mental um nível de
periculosidade que, se somado ao perigo que um sujeito que cometeu “crime”
representa, tornaria sua rotina de trabalho mais conflituosa. Essa incredulidade que
Marcos e outros profissionais mantêm em relação ao estado de saúde dos internos
causa constantes desavenças com os demais membros da equipe dirigente,
principalmente aqueles vinculados a equipe de saúde, provocando um clima tenso e
desarmonioso na instituição.
A diminuição da carga psíquica e do sofrimento no trabalho também está
vinculada ao prazer em desempenhar determinada função. Se um trabalho se torna
enfadonho, burocrático e/ou imerso em desafios, o sujeito tende a desmotivar-se e o
sofrimento passa a fazer parte da sua rotina. Além disso, possuir afinidades com o
que se opera também repercute de forma qualitativa sobre a prática profissional. Na
UPCT/RN,

quando

indagados

sobre

as

afinidades

com

a

função

que

desempenhava, os profissionais relacionaram-nas com questões próprias, ou
melhor, que vão além do que fixado para cada função. Fernanda, que antes de ser
aprovada no concurso público para agente penitenciário exercia a advocacia,
esclareceu que:

Fernanda: Eu tive muito interesse em conhecer os processos de cada um
deles, de consultar no sistema. Sempre que eu tinha uma oportunidade eu
dava uma olhada no sistema do Tribunal de Justiça para ter mais ou menos
também a noção do que, da pena de cada um e quanto tempo estavam
aqui. Além do processo, também a questão do apoio familiar que eu
também me identifico, de acolhimento. (INFORMAÇÃO VERBAL,
julho/agosto de 2014).

Além do interesse pelo aspecto jurídico da instituição, Fernanda identificase, também, com a prática do atendimento e acolhimento familiar. Essa prática vai à
contramão do que os agentes penitenciários executam. Devido a isso, Fernanda
trabalha vinculada ao setor administrativo, junto à direção e em regime de horário
diferente dos demais agentes penitenciários. Observei, ainda, durante as visitas à
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UPCT/RN, que ela não possui um relacionamento de confiança com os seus colegas
de função; sempre que estávamos dialogando sobre a realidade atual da instituição
ou alguma situação específica ela usava um tom de voz baixo e sempre interrompia
o diálogo quando outro agente entrava na sala em que estávamos.
Marcos afirma ter afinidades com o trabalho de agente penitenciário e
aponta como uma das “vantagens” de ter sido transferido para a UPCT/RN a
possibilidade de aprender a lidar com os presos “(...) principalmente com os que
realmente têm problema psicológico, a gente consegue ver o lado mais humano do
interno, a gente acaba olhando eles como paciente” (INFORMAÇÃO VERBAL,
julho/agosto de 2014). A partir da fala de Marcos observei que, apesar dos inúmeros
limites que há ao se trabalhar na referida instituição, ter a possibilidade de enxergar
o interno para além do “crime” que cometeu pode diminuir a carga psíquica dos
profissionais. Se o interno é paciente, e não simplesmente preso, a exigência aos
agentes penitenciários de serem hostis e até violentos transforma-se na
necessidade de serem mais humanos. Por um lado, o sofrimento diminui em
consonância da diminuição da violência, porém, pode vir a aumentar devido a essa
obrigação de reconstruir sua forma de intervenção e até sua identidade profissional.
Nessa perspectiva, Marcos cria e/ou reinicia um jogo com o sofrimento,
dando-lhe sentido e o reconfigurando ao ponto de conseguir enxergar algo benéfico
como fruto deste, vinculando, assim, sofrimento no trabalho a prazer. Como explana
Dejours (2013), há a possibilidade de que o sofrimento transforme-se ou
desencadeie a possibilidade de sentir a tarefa que o profissional vem executando
como algo prazeroso, como é possível observar no discurso de Marcos, que, apesar
de enfrentar o desafio de trabalhar em uma instituição que requer uma
reconfiguração dos seus saberes adquiridos durante seu curso de formação,
apreende esse mesmo desafio como uma possibilidade de produzir novos
conhecimentos.

[...] a realidade do trabalho é um terreno propício para jogar e re-jogar com
o sofrimento, na esperança de que esse desemboque nas descobertas e
nas criações socialmente, e mesmo humanamente, úteis. Com efeito, é
então, e somente então, que o sofrimento adquire um sentido. A criatividade
confere sentido porque ela traz, em contrapartida ao sofrimento,
reconhecimento e identidade. (...) Pela série encadeada de suas
descobertas ou de suas invenções, o sujeito se experimenta e se
transforma. (DEJOURS, 2013, p. 160).
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Cláudio se identifica com a sua função de enfermeiro, principalmente
porque a UPCT/RN está vinculada à política de saúde mental: “Então, eu caí de
paraquedas na psiquiatria, assim, me identifiquei bastante, gostei e até hoje estou
aqui, já trabalho há 25 anos na área”. (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de
2014). De igual forma, Henrique, apesar de não ser da equipe de saúde, também
possui afinidades com a instituição, graças ao seu interesse futuro em cursar
psicologia:

Henrique: Assim, eu passei a gostar porque, de certa forma, está
relacionado com uma área de interesse minha, que é a psicologia, então
assim, é um curso que eu pretendo fazer futuramente. Então de certa forma
isso pra mim foi bom. (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014,
grifos nossos).

Apesar de apontar o vínculo da UPCT/RN com a saúde mental como um
estímulo e afinidade, Henrique diz que “passou a gostar” de trabalhar na instituição.
No início do seu relato ele já aponta como desestímulo inicial o não oferecimento do
curso de capacitação voltado para a saúde mental no judiciário. Frustrado de início,
durante toda a entrevista Henrique retomava a questão da inexistência dessa
preparação para os agentes penitenciários demonstrando que se, em algum
momento, a direção e/ou colegas de trabalho percebem falhas na prática profissional
dos agentes penitenciários estas são consequências da negligência para com a
formação da sua equipe:

Henrique: Na realidade apareceu uma situação de uma senhora que pegou
meu nome, meus dados e tudo, e eu manifestei interesse de trabalhar
nessa área. Ela primeiro perguntou, eu disse que estava interessado, só
que aí ela falou que ia ter um curso, né, nessa área, pra depois ver a
possibilidade da transferência. Aí eu fiquei aguardando o curso, não teve o
curso e chegou logo a transferência (risos). Eu vim sem fazer nenhum
curso. (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).

Ainda sobre os relatos relacionados a afinidades, a fala da Maria
apresentou aspectos interessantes: quando indagada sobre essa questão ela
automaticamente passou a referir-se as dificuldades dos profissionais que trabalham
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nos Hospitais de Custódia, chegando até a esquecer-se da pergunta que havia sido
feita: “Os profissionais da área de saúde que trabalham nesse âmbito, assim, da
questão de prisão, da questão do tratamento de pessoas que cometeram crime é
muito complicado, porque é muita barreira. É... A sua pergunta?”58. Repeti a questão
e ela apontou que:

Maria: Eu, como psicóloga, quando eu fui chamada pro sistema
socioeducativo59 eu achava que a gente pudesse, que eu poderia fazer bem
mais. Só que são muitas dificuldades. E aí quando eu assumi o cargo de
vice-direção, eu continuei achando assim que, poxa, que com um cargo
mais alto na instituição eu poderia estar ajudando ainda mais as pessoas
que estão nesses locais, mas é muito difícil. A atividade que a gente
pratica aqui é burocrática: é recebimento de documentação, é responder
ofício de comarcas, de juízes, é o atendimento à família... Até porque a
equipe de saúde aqui é bem defasada, então a gente vai desde o
atendimento à família à questão de acompanhamento de atendimento de
saúde, e organização da Unidade em si, né, tipo, o comparecimento dos
agentes, a gestão do grupo que trabalha aqui com a gente, é bem amplo.
(INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014, grifos nossos).

Maria utiliza frequentemente palavras como difícil, dificuldade e pouco
aponta suas afinidades com a função que executa dentro da instituição. Como algo
positivo ela frisa o cargo de vice-diretora apresentando todas as suas expectativas
quando foi admitida, uma vez que alguém com um “cargo mais alto” subintende-se
que o poder de mudar a realidade de uma organização é maior. No entanto, com a
sobrecarga de trabalho e a pouca estrutura que a UPCT/RN oferece, Maria termina
resumindo sua prática profissional em burocrática deixando claro seu sofrimento e
angústia por não ter esse poder de fazer mais e melhor.
Ter afinidades e prazer em realizar determinadas tarefas influencia
diretamente na diminuição da carga psíquica dos trabalhadores, como já exposto;
destoando disso, a falta de estrutura e equipamentos para a realização de um
trabalho de qualidade causa sofrimento no trabalho, uma vez que sem uma prática
profissional eficaz o trabalhador não alcança reconhecimento, por exemplo. Falando
da UPCT/RN, todos os profissionais entrevistados apontaram como principal desafio
para sua rotina de trabalho e bom desempenho a falta de estrutura da instituição.
Fernanda desabafou que a maior dificuldade encontrada é:
58
59

INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014, grifos nossos.
Aqui a entrevistada faz alusão à experiência de trabalho anterior a sua admissão na UPCT/RN.
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Fernanda: A falta de estrutura por parte do Estado, né? Tudo isso que eu já
citei: questão de limpeza, de medicação, de atendimento pra eles. A gente
podia receber um interno de outra forma. Eles chegam aqui, como a gente
recebeu essa semana, e a gente não teve, não tem um aparato digno para
recebê-lo, nem de equipe multidisciplinar, ter uma assistente social todos os
dias da semana, ter um psicólogo, ter um psiquiatra para fazer uma
avaliação, e a gente, a Unidade, ela foi criada pra fazer esse atendimento
de tratamento; Como é que a pessoa chega e você não tem? O que se
pode oferecer, o que pode ser oferecido a essa pessoa? Aí a falta de
estrutura, nesse ponto, assim, como em relação à Unidade, a dinâmica da
própria Unidade, falta da vassoura ao material de expediente.
(INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014, grifos nossos).

Em uma fala tão curta, Fernanda conseguiu sintetizar os maiores
problemas enfrentados dentro do Custódia. Há uma escassez enorme de recursos
materiais e humanos para conseguir disponibilizar uma estadia e tratamento digno e
eficaz aos internos e estes, assim como seus familiares, percebem a equipe
dirigente como os responsáveis primeiros por essa quase ineficiência da instituição.
Os trabalhadores, além de lidarem com as cobranças diárias e a impossibilidade de
agir como deveriam e até desejam, também tendem a absorver essa culpa pelas
falhas da organização, como a fala da Fernanda aponta, eles são a UPCT/RN. A
entrevistada utiliza diversas vezes “a gente podia” “a gente recebeu” e, apesar de ter
consciência que é dever do Estado melhorar essa estrutura, não consegue dissociar
completamente a sua responsabilidade em relação às falhas da instituição.
E aqui faço um adendo: ao apresentar essas falas e desabafos da equipe
dirigente da UPCT/RN não intenciono elencar um “novo” e “único” vilão responsável
por todas as incoerências, incongruências e insuficiências que são percebidas no
Custódia, deixando isento o trabalhador da responsabilidade por sua prática
profissional. Reafirmo, mais uma vez, que a minha intenção primeira é dar voz aos
silenciados que, nesse caso, não são os internos. Mais que isso, busquei pensar
relacionalmente essas duas entidades (internos/equipe dirigente) e não isolá-las,
atribuindo um papel fixo para cada uma executar. O enfoque principal é justamente
desnaturalizar essas funções historicamente atribuídas a esses sujeitos atendo-se a
sua subjetividade e a materialização desta em suas ações.
Prosseguindo com a discussão anterior, Alison apontou que “Um dos
maiores desafios, no meu ponto de vista, é a estrutura. Faltam muitas coisas aqui: a
parte de elétrica, hidráulica deixa muito a desejar. Isso torna o ambiente insalubre.”
(INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014). Um ambiente insalubre não torna
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difícil apenas a rotina do interno. A equipe dirigente também sofre com as salas sem
ventilação, ar condicionado e iluminação de qualidade, banheiros com a manutenção
em atraso, cozinha com poucos equipamentos, dentre outras questões.
Já Cláudio, além dos problemas estruturais da UPCT/RN, cita o estigma
que há sobre os profissionais vinculados a área da saúde mental, bem como o
esquecimento por parte dos governantes e gestores em relação aos investimentos
necessários em instituições como os Hospitais de Custódia.

Cláudio: O desafio maior aqui (...) é a falta de tudo, certo? Falta incentivo
dos gestores, não falo do gestor local, mas no âmbito completo, porque
assim tem essa política de acabar com o hospital psiquiátrico aí, assim,
parece que as verbas que vem não vem pros hospitais só vai para ros
capes, para os meios substitutivos e esquece que a gente precisa dos
hospitais, né? Então tem o preconceito das pessoas que acham que a gente
trabalha aqui... É bem estigmatizado quem trabalha e, assim, a falta
principal é de estrutura, né? Não tem estrutura nenhuma aqui se você
observar, não sei se nesse trabalho você vai fotografar, se vai filmar, você
vê aqui as condições de uma sala de enfermagem como está, a gente olha
assim e quem está chegando na primeira vez tem até nojo de sentar aqui,
de ficar, mas a gente, que está aqui a muito tempo, acostuma. Para pintar
uma parede, uma coisa dessas, leva um ano, e se fosse em outro tipo de
serviço estava tudo limpinho, tudo bonitinho. Na psiquiatria parece assim:
psiquiatria, sujeira... mau cheiro, eu não sei. (INFORMAÇÃO VERBAL,
julho/agosto de 2014, grifos nossos).

Segundo Goffman (1975, p. 12) “a sociedade estabelece os meios de
categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e naturais
para os membros de cada uma dessas categorias”. O estigma consolida-se como o
oposto do que é considerado normal para cada grupo da sociedade. Assim, o
estigma aqui é entendido a partir da concepção de que:

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que
ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa
categoria em que pudesse ser incluído, sendo, até, de uma espécie menos
desejável [...]. Assim deixamos de considerá-la criatura comum e total,
reduzindo-a a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é
estigma, especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande.
(GOFFMAN, 1975, p. 120).
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Mais um ponto relevante elencado por Cláudio é a incoerência da forma
como a UPCT/RN é gerida e equipada em relação ao que a Reforma Psiquiatra
prevê. Na realidade, a Secretaria de Saúde pouco investe na melhoria do tratamento
dos internos e nas condições de trabalho dos profissionais, tanto que cede uma
assistente social apenas uma vez por semana para trabalhar em forma de plantão.
Além disso, muitas das alterações alcançadas pela Reforma Psiquiátrica, como a
consolidação dos meios substitutivos, não contemplam a demanda da UPCT/RN,
como é o caso do Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar/Psiquiatria
(PNASH/Psiquiatria); sem uma avaliação sistemática por parte das instâncias
responsáveis, alcançar determinadas mudanças dentro do Custódia é ainda mais
difícil. A própria luta antimanicomial, como cita Cláudio, busca diminuir o número de
leitos em Hospitais Psiquiátricos, aumentando a abrangência dos serviços
substitutivos, mas, uma vez que esses últimos não são pensados para acomodar,
também, os pacientes da UPCT/RN durante sua estadia na instituição, converte-se
em mais uma barreira que os gestores dos Hospitais de Custódia precisam
enfrentar: a diminuição de verba.
Do ponto de vista da direção da UPCT/RN, os principais desafios estão
vinculados à falta de verba e incentivo para a realização de projetos direcionados à
melhoria da estrutura, da prática profissional da equipe e ao próprio tratamento
oferecido aos internos, bem como a superação da visão “distorcida” de alguns
profissionais que veem e dirigem-se ao paciente como se este não fosse
inimputável.

Maria: A gente não tem muito retorno da Secretaria em relação a projetos
que a gente quer implantar aqui. A gente também tem muita dificuldade
em relação à visão das pessoas que trabalham aqui e a saúde mental. É...
Deixe eu ver mais... A gente não tem equipe de saúde para fazer, para
tentar fazer um tratamento adequado, a gente também não tem apoio da
rede de atenção, tipo o SUS, então a gente tem dificuldade em conseguir
atendimento médico, a gente tem dificuldade em conseguir medicação, a
gente tem dificuldade de conseguir mudar a visão dos profissionais que
trabalham aqui. Eu acho que esse é um desafio que a gente vem tentando,
a gente vem tentando descontruir essa visão de que o Hospital de Custódia
tem em relação só das pessoas e os crimes que cometeram. A gente tá
tentando ligar à questão da doença também, dos sintomas e o tratamento
da doença... E esse é o desafio principal da gente. (INFORMAÇÃO
VERBAL, julho/agosto de 2014, grifos nossos).
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A palavra “dificuldade” é insistentemente repetida. Maria apresenta o
quanto é difícil buscar implementar novas práticas e ideologias na instituição,
principalmente sem um incentivo maior das secretarias competentes. A questão da
humanização de alguns profissionais também é um grande desafio para ela
enquanto gestora local da UPCT/RN: se há algum caso de abuso ou agressão por
parte de um dos profissionais, a direção é direta e duplamente responsabilizada por
isso: pelos agravos para com o interno e pelo profissional que descumpriu regras
internas da instituição.
Em relação aos desafios específicos de cada profissão, Marcos apontou
que, para os agentes penitenciários “O nosso maior desafio, hoje, é conseguir nosso
plano de cargos e salários. Seria bastante viável para a gente ter um
reconhecimento de verdade.” (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014). A
luta do sindicato dos agentes penitenciários, não só por melhorias de condições de
trabalho, mas também por uma normatização do plano de cargos e salários para os
profissionais da área é árdua. Os agentes por vezes fazem greve e é sempre pauta
nas conversas informais que acontecem dentro da UPCT/RN. Esses profissionais
sentem-se desmotivados e não reconhecidos devidamente, o que influencia
diretamente na rotina de trabalho. Já Henrique, também agente penitenciário,
reforça a falta de qualificação:

Henrique: Eu, pronto, fez um ano que estou aqui, não teve, eu nunca fiz,
acho que foi a primeira ou a segunda pergunta que você fez, a questão do
curso... Em um ano que eu estou aqui nunca houve um curso voltado para
os agentes que trabalham aqui, voltado para essa área da saúde mental.
Houve assim, deixa eu corrigir um pouco, teve uma palestra, durante um
ano em que estou aqui eu participei de uma palestra, mas um curso não
houve. Então, assim, desafio seria uma capacitação maior. (INFORMAÇÃO
VERBAL, julho/agosto de 2014).

Cláudio, enfermeiro, cita como dificuldades específicas de sua equipe as
poucas horas de trabalho que são pagas pela Secretaria de saúde de Natal. Essa
carga horária reduzida o impede de realizar atendimentos mais pontuais e
qualitativos aos internos.
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Cláudio: Aqui eu trabalhava três vezes por semana, mas aí teve uma
redução da carga horária, então só venho quatro dias por mês. Então,
assim, a gente faz o que pode aqui, né? A gente faz uma supervisão. Quem
fica direto aqui são os técnicos de enfermagem, mas o enfermeiro, eu venho
uma vez por semana só, é muito pouco, não dá para dar praticamente
nenhuma assistência. A gente quebra galho aqui, né? (INFORMAÇÃO
VERBAL, julho/agosto de 2014).

Chamo a atenção para os discursos de Henrique e Cláudio: a falta de
capacitação e a carga horária reduzida estão vinculadas a um malefício direto aos
internos da UPCT/RN. Se os agentes penitenciários não recebem uma qualificação
adequada para lidar com a “demanda” da instituição e os enfermeiros cumprem
poucas horas de trabalho por semana, o tratamento dos pacientes é diretamente e
proporcionalmente comprometido. O que quero dizer é que: nesses relatos percebese uma preocupação com a qualidade do serviço que estes profissionais estão
oferecendo. Henrique e Cláudio, por exemplo, não sofrem apenas por uma
remuneração baixa ou estrutura precária, mas por sua prática não refletir
completamente e de forma positiva no tratamento dos pacientes. Diferente do que
muitos apontam como erros, pouca dedicação e até “má vontade”, o que falta, na
maioria das vezes, são verba e investimento dos governantes.
E é aqui que esses desafios apresentados (ou desabafados) mesclam-se;
todos os dias em que estive observando o Custódia vi e absorvi dores distintas
exaladas por diferentes personagens. A dor do interno que não sabe, exatamente,
se é “louco”, preso, ou “simplesmente mau”. A dor do profissional que tem
consciência de como a instituição deveria funcionar, mas vê rotineiramente castrada
a sua vontade e possibilidade de trabalhar bem por falta de estrutura e verba. A dor
de uma direção que, representante direto tanto do paciente, quanto do profissional,
precisa vencer barreiras diárias e lutar rotineiramente para que essa instituição, tão
singular e complexa, seja vista pelos governantes. Uma luta que, primeiramente, é
por visibilidade e por uma entrada na agenda política e dos próprios movimentos
sociais.
Em sequência à indagação sobre os desafios enfrentados por parte dos
profissionais, questionei sobre as motivações diárias que cada um dos entrevistados
agarrava-se para prosseguir com seu trabalho na UPCT/RN. Fernanda aponta que
as dificuldades são inúmeras, mas:
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Fernanda: Por outro lado, a gente, embora com toda essa escassez,
sempre há uma motivação porque acho que o lado humano faz com que,
fala mais alto e aí na mesma semana que você tem uma tristeza em relação
ao seu, a falta de estrutura, você tem, chega um interno que, um ex interno
todo arrumadinho, limpinho, contente que está em liberdade agora e está
conseguindo se reerguer e a gente percebe o agradecimento nos olhos dele
e nos olhos da família dele, isso faz com que dê um impulso para gente.
(INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).
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desinstitucionalização acontece, mesmo que para poucos, Maria apega-se à
dependência para com a organização, e consequentemente a direção, desses
pacientes.

Maria: A motivação que eu tenho é que esses pacientes que hoje estão
aqui, eles dependem diretamente da direção da Unidade. Todo trabalho que
vai acontecer aqui, se vai acontecer algum trabalho, inclusive, ele vai
depender da direção da Unidade. Então, essa é minha motivação, né? São
43 pessoas aqui que são dependentes da gente. Literalmente. São pessoas
que, alguns deles, não têm família, alguns deles não têm fonte de renda,
algum deles não tem nenhum amparo institucional, ou social, fora dessa
unidade aqui e essa é minha motivação. (INFORMAÇÃO VERBAL,
julho/agosto de 2014).

Ao mesmo tempo em que Maria motiva-se por saber que é a direção que
decide os rumos das atividades da instituição e dá o suporte aos vários pacientes
que não possuem familiares e, por isso, são carentes de roupas e material de
higiene íntima, por exemplo, a sua motivação é, ao mesmo tempo, sofrimento. Essa
sobrecarga de responsabilidade desencadeia, também, pressões e auto cobrança,
além das expectativas que terceiros lançam sobre a função da direção.
Cláudio tem como única motivação o fato de gostar de trabalhar na área
de saúde mental. Resume, inclusive, o seu trabalho como “voluntário”, uma vez que
muitas das necessidades básicas de alguns internos são supridas por doações dos
próprios profissionais.

Cláudio: A gente está aqui até como um serviço voluntário. Lógico que a
gente é remunerado, mas a gente é mais voluntário aqui do que... Porque
aqui agente arranja roupa, a gente arranja medicamento, as formas, o
material para você trabalhar você tem que conseguir, né? É minimizado. E

114

não trabalha como você deveria. Então isso aqui, você tem que ter, arranjar
um estímulo não sei de onde, porque você fica desestimulado trabalhando
num ambiente desse. Já é um ambiente muito pesado, já é muito
estigmatizado e você ainda tem que fazer das tripas coração pra
trabalhar. É complicado. Tem que gostar, sabe? (INFORMAÇÃO
VERBAL, julho/agosto de 2014, grifos nossos).

No discurso de Cláudio o sofrimento é quase palpável. Ele aponta,
inclusive, que o material para se trabalhar é conseguido, muitas vezes, fora da
UPCT/RN. Não bastando o clima organizacional ser tenso e “pesado”, como também
o estigma que os profissionais carregam por trabalharem em uma instituição que
custodia “seres abjetos”, apenas o mínimo de material de expediente é oferecido.
Usando de uma metáfora: melhorar, subverter, mudar, romper são verbos utilizados
em levantes e movimentos sociais vinculados à melhoria dos serviços de saúde, por
exemplo, mas que ao deparar-se com a realidade da UPCT/RN não se conjugam.
Penso que restringir o termo subverter ao seu significado cru (revolver, revolucionar,
perturbar, destruir uma determinada ordem ou poder), quando se pensa nas
condições do Custódia, condena e define a equipe dirigente dessa instituição quanto
profissionais incapazes de revolucionar. Para eles, alcançar uma desinternação
eficaz a cada ano, levar os pacientes para o atendimento odontológico, angariar
roupas e produtos de higiene, ter material de expediente suficiente para o mês e
conseguir atender minimamente as demandas diárias dos internos, é perturbar,
balançar a rotina da UPCT/RN60.
Sobre a relação da equipe dirigente com a direção da UPCT/RN,
Fernanda hesitou consideravelmente e restringiu sua resposta a: “Eles tentam
cumprir o trabalho deles como profissionais, agora a gente percebe também que
eles buscam muito a direção para que a direção possa ajudar, é, conseguir mais...
mais recursos ou até mesmo mais profissionais que possam ajudá-los, né?”
(INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014). Percebi que a entrevistada não se
sentiu à vontade para responder essa questão, não por falta de uma opinião
formada, uma vez que ela, durante conversas informais, citava esporadicamente a
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E mais uma vez faço um adendo: de nenhuma forma estou diminuindo a necessidade e a
relevância das lutas em prol de mudanças sociais. Apenas chamo a atenção para algumas
radicalizações e emprego de termos que findam deixando de lado todo esse contexto que permeia a
rotina desses profissionais da UPCT/RN.
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dificuldade da direção em ligar com equipe, principalmente o grupo vinculado à
Segurança Pública.
Alison também dá uma resposta curta e pontua que a direção está mais
vinculada à organização da UPCT/RN enquanto eles executam de fato o trabalho
com os internos, além disso, deixa claro que apesar da relação direção/equipe
dirigente ser harmoniosa, há divergências. No discurso de Alison pude averiguar que
essas divergências citadas por ele estão relacionadas com a postura dos agentes
penitenciários em relação aos internos. No entanto, para ele, determinadas atitudes
da sua equipe justifica-se pelo fato de a direção não “sentir na pele” o que é
executar diariamente o trabalho direto com o paciente:

Alison: É, assim, como ela (a direção) é da parte administrativa e de
organizar administrativamente, a gente faz a parte mais complicada que é
lidar direto com o interno. Essa relação é tranquila. “Não vou dizer que não
tem as divergências porque que vai ter.” (INFORMAÇÃO VERBAL,
julho/agosto de 2014).

Marcos também esclarece que a relação da equipe de profissionais com a
direção é positiva, apesar de algumas opiniões divergirem:

Marcos: A nossa relação é boa. A gente tem uma relação, um
relacionamento bom, aqui e acolá é que a gente não concorda com algumas
atitudes e que eu acho também que eles não concordam com algumas da
gente, com nosso pensamento, mais acredito que seja boa. (INFORMAÇÃO
VERBAL, julho/agosto de 2014).

Em contrapartida, Henrique, após um silêncio prolongado, não atribuiu
adjetivos à relação dos profissionais com a direção, porém, demonstrou por entre
linhas que não há um diálogo constante para que as decisões pertinentes à
instituição sejam tomadas em conjunto e essa falta de abertura para discussões tem
como consequência uma confiança frágil dele para com os gestores do Custódia,
impedindo-o de levar até a direção assuntos pertinentes e relevantes.
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Henrique: É, ocorrem reuniões esporádicas, assim, eu não vejo uma
reunião frequente que pudesse estreitar... Que eu tivesse mais confiança
para a gente está tratando de alguns assuntos. Algumas reuniões ocorrem
assim, não são nem mensais, é de vez em quando. Desde que eu cheguei
aqui só ocorreram três reuniões que eu participei. Então é meio que de
executar o que já foi decidido. (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de
2014).

Já Cláudio avalia de forma positiva a direção atual, levando em
consideração os gestores que já dirigiram a UPCT/RN:

Cláudio: É, já houve direções difíceis aqui, essa atual é muito boa, até
porque são... As outras não eram pessoas da saúde, eram administradores,
advogados, policiais, então não entendiam muito bem, sabe? A questão do
paciente, do interno ou reeducando... não sei como é que eles chamam.
Mas assim, como são duas psicólogas, então facilitou bastante o
relacionamento. (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).

Comparando os discursos de Alison e Henrique, por exemplo, com o que
foi afirmado por Cláudio, observei que o grupo de profissionais de Segurança
Pública possui uma visão um tanto diferenciada do grupo de Saúde. Cláudio explana
um fato interessante: a direção e a vice-direção são compostas por profissionais da
psicologia, ou seja, da área de saúde. É possível que isso influencie na relação dos
dois grupos com os gestores da instituição, uma vez que os trabalhadores da área
da saúde sentem-se mais familiarizados com a postura e ideologias que a direção
expõe.
Apesar dessa constatação, Maria, uma das gestoras locais, aponta sobre
essa relação, que:

Maria: Em relação à equipe de saúde, como eles não são da secretaria,
como eles não são da SEJUC, como eles cobrem plantões eventuais aqui,
eu não os vejo comprometidos, tanto com os pacientes, quanto com a
demanda que a direção traz para eles, leva para eles. Em relação à equipe
de segurança, vamos dizer assim, que são os agentes, eu percebo que a
gente, de alguma forma, vem tentando modificar um pouco a visão deles e
trazer eles um pouco mais próximos da direção. Então a gente já tem um
diálogo, um contato diário que pode melhorar, está melhorando aos poucos,
e eu acho que é imprescindível para o trabalho, para o dia-a-dia da
Unidade. (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).
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A fala da Maria chegou a me surpreender, principalmente por ela ter
apontado a equipe de saúde não tão comprometida com os pacientes. Além disso,
percebi que a direção busca essa aproximação maior com os agentes penitenciários
por terem consciência que a formação desses não é voltada para a “demanda”
específica da UPCT/RN. Chego a crer que, por essa equipe de Segurança Pública
receber uma capacitação oposta aos preceitos da política de saúde, esses
profissionais exigem maior atenção da direção e suas possíveis práticas negligentes
são explicadas, mesmo que minimamente, diferente da equipe de saúde que já
possui uma formação destinada à questão da saúde mental.
Entretanto,

essa

percepção
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direção

pode

desconsiderar

as

dificuldades e barreiras que a equipe de saúde enfrenta, assim como é possível que
se reduzam os meios essenciais para a realização de uma prática profissional em
apenas a necessidade de uma formação na área competente. Esses embates e
desafios também findam na questão da relevância do reconhecimento para a
diminuição da carga psíquica e do sofrimento no trabalho.
Destarte, esses conflitos e divergências entre a equipe de saúde e a de
Segurança Pública existem e são perceptíveis apenas a partir da observação da
rotina do Custódia. Geralmente os agentes penitenciários ficam próximos aos
pavilhões ou na sala de recepção, enquanto a equipe de saúde permanece nas suas
respectivas salas, seja a de enfermagem ou a de Serviço Social, dirigindo-se à
entrada da Unidade apenas quando necessário. Apesar dessas constatações,
quando questionados como era a relação entre as duas equipes, alguns dos
entrevistados afirmaram ser harmoniosa, como é o caso de Fernanda, que apontou:
“Sim, na medida do possível sim, (risos) é harmonioso” (INFORMAÇÃO VERBAL,
julho/agosto de 2014). De igual forma, Marcos explanou que: “Na nossa equipe todo
mundo trabalha em conjunto” (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014). Já
Cláudio apontou discordâncias e conflitos entre as equipes:

Entrevistador: todos os profissionais da UPCT/RN, tanto da equipe de
saúde quanto da equipe de Segurança Pública, convivem e trabalham
harmoniosamente?
Cláudio: é... não. Não, cada um... é que é difícil você trabalhar, tentar
trabalhar a saúde mental com pessoas que não são capacitadas, não são
treinadas para isso, eles não entendem61, certo? Tudo é safadeza, não é
61

O entrevistado refere-se aos agentes penitenciários.
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doença, estão inventando... É complicado. Falta, assim, é, é, a capacitação
de todas as pessoas para trabalharem aqui. (INFORMAÇÃO VERBAL,
julho/agosto de 2014, grifos nossos).

Cláudio deixa clara a tensão que existe entre alguns profissionais e até
justifica e exemplifica seu posicionamento: em dias em que um paciente está em
crise, por exemplo, alguns dos agentes penitenciários insinuam que os internos
fingem e desejam, na realidade, sair da Unidade, mesmo que para um hospital de
emergência ou Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ao mesmo tempo, Cláudio
explica essas atitudes quando cita a falta de capacitação desses profissionais para
lidarem com essa “demanda” específica.
Maria também reconhece as divergências entre as equipes de
profissionais e explana que:

Maria: Tem um embate entre as duas visões. A equipe de saúde está muito
ligada à questão do paciente. Para eles (agentes penitenciários) não é
paciente, é preso e o crime cometido. E alguns membros da equipe de
saúde tem essa visão da doença, dos sintomas, da inimputabilidade, da
questão da saúde mental, então sempre há um embate entre essas duas
visões aqui. (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).

Esse embate entre as duas visões citado por Maria é reflexo, inclusive, da
forma como cada política pública em questão (Saúde e Segurança Pública) foi
construída e repensada. O Código Penal Brasileiro, por exemplo, é extremamente
arcaico e a forma como se pune e encarcera aqueles que fogem à norma também. A
política de saúde mental, especificadamente, sofreu inúmeras reviravoltas,
principalmente a partir da Reforma Sanitária, Reforma Psiquiátrica e a luta
antimanicomial, e, apesar das dificuldades latentes ainda existentes nessa área, os
serviços de saúde estão à frente do sistema penitenciário em termos de lutas e
reformas. Logo, quando se pensa em uma instituição que tem como base ambas as
políticas, a existência dessa dicotomia entre posturas e perspectivas dos
profissionais é esperada. A única forma imediata e viável de superar essas
divergências é a elaboração e o oferecimento de uma formação específica voltada
para as questões inerentes aos Hospitais de Custódia, como cansativamente vem
sendo percebida nos discursos dos entrevistados.
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Por conseguinte, os desafios enfrentados pela equipe dirigente da
UPCT/RN são de ordem estrutural, ideológica e subjetiva. Sendo o sujeito um ser
social, mas também portador de sua individualidade, lida e cria estratégias de
defesas para combater o sofrimento (ou torná-lo criativo), cada um a sua maneira.
Usando das palavras de Dejours (2013, p. 30):

[...] O ser humano aparece assim com seu cortejo de racionalidade e de
irracionalidade que se enraíza ao mesmo tempo na vida interior e no mundo
exterior. Lugar por excelência do imaginário, do inconsciente, de defesas,
de processos de identificação, a vida psíquica exerce um papel fundamental
no comportamento humano, de ordem individual ou coletiva (...). Não dar
importância a esta realidade é condenar-se a uma visão incompleta do
humano.
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profissional e construção de identidade exige abarcar o máximo possível dos
aspectos sociais, culturais, políticos, assim como aqueles de ordem psíquica e
subjetiva. Ao refletir a postura da equipe dirigente da UPCT/RN tentei ater-me ao
processo, ao diálogo, aos apontamentos, desprendendo-me de um fim último ou da
necessidade de se chegar a uma verdade primeira.
O processo de construção dessas práticas profissionais, bem como dos
discursos, vincula-se, então (mas não unicamente), a essa dicotomia entre a
medicina e o judiciário e o sofrimento que estar navegando entre um campo e outro
provoca, como apontarei de forma mais aprofundada na subseção a seguir.
6.1 JUDICIÁRIO VERSUS MEDICINA: CONTRADIÇÕES E REFLEXOS NA
PRÁTICA PROFISSIONAL
A relação da medicina e do judiciário numa mesma instituição também foi
tema das questões que utilizei com os entrevistados. Primeiramente indaguei como
eles compreendiam essa relação e Fernanda respondeu que considerava
interessante a existência dessas duas políticas na UPCT/RN e que, antes, ela “tinha
mais a noção do palpável”62 enquanto atualmente enxerga todo o processo através,
também, do olhar médico. Afirmou, também, que
62

INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014.
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Fernanda: [...] possa ser que haja um embate de opiniões, haja uma, é isso,
um embate de opiniões entre o médico e o juiz, ou até mesmo uma
comunhão de opiniões... O juiz seguir o a opinião médica. E é interessante
que os dois atuem (...) a responsabilidade é muito grande entre eles.
(INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).

No entanto, quando indaguei se ela percebia uma sobreposição de um
“campo” sobre o outro, Fernanda reformulou sua opinião, afirmando que:

Fernanda: Não, a palavra não seria sobreposição. Eu percebo que há um
respeito muito grande do judiciário em relação ao médico como do médico
em relação ao judiciário. Há um respeito do, do juiz em relação à opinião
médica. (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).

Essa colocação da entrevistada vai totalmente contra o que a mesma
havia afirmado em um diálogo informal que aconteceu cerca de duas semanas antes
da realização da entrevista. Na ocasião em questão, Fernanda desabafou o quanto
estava frustrada por um interno não ter conseguido autorização do juiz para a
desinternação, mesmo com pareceres positivos do médico psiquiatra e da assistente
social. Em seguida relatou que o determinado juiz era bastante rígido e costumava
negar os pedidos de cessação de medida de segurança.
O discurso de Fernanda mudou quando a situação em que o diálogo foi
desenvolvido tomou um rumo mais formal, ou melhor, várias vezes durante as
entrevistas seus relatos destoavam das informações passadas a mim durante os
dias em que realizei trabalho de campo. A maioria das suas respostas a minhas
indagações foram, também, curtas, demonstrando uma postura quase imparcial
sobre o assunto em questão.
Tendo a inferir que, como demonstrado nos meus dias de visita à
UPCT/RN, a entrevistada tem consciência dos dilemas e desafios existentes na
organização e até deseja que estes sejam superados, no entanto, ao dirigir-se a mim
enquanto pesquisadora e não mais colega, retraiu-se e alterou parte do seu discurso
costumeiro. Há, aqui, um possível medo de retaliação por parte, por exemplo, da
SEJUC e até dos seus colegas de profissão, no caso, os agentes penitenciários.
Apesar de ter sido esclarecido que pseudônimos seriam utilizados durante a
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produção deste trabalho, a entrevistada manteve-se firme em discutir pouco
determinadas situações.
Marcos sentiu dificuldade em responder a questão sobre a relação do
judiciário e da medicina em uma única organização. A palavra “complicado”
apareceu diversas vezes em sua fala. Na realidade, ele focou mais a sua resposta
em discorrer o quanto é conflitante e confuso trabalhar na UPCT/RN:

Marcos: É complicado, acho complicado. Complicado, assim, porque, na
verdade, a gente fica sem saber, às vezes, que tipo de atitude vamos tomar
porque como são pessoas com problemas mentais a gente não sabe como
vão reagir. Muitas vezes a gente, como a gente não fez nenhum curso
direcionado pra trabalhar no Hospital de Custódia, muitas vezes a gente não
sabe como reagir. E, assim, o judiciário, não sei, eu não consigo explicar
porque na verdade a gente não tem esse acesso (risos) não sei te explicar.
(INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).

O entrevistado buscou responder apontando as suas dificuldades em
trabalhar com sujeitos com doença mental sendo ele agente penitenciário, ou seja,
não capacitado para isso. O fato de a UPCT/RN ter como subsídio a política de
saúde mental e a de Segurança Pública provoca confusão em relação a suas
atribuições e posturas diante de determinados acontecimentos. Marcos também
repete a expressão “não sei te explicar” duas vezes e demonstrou insegurança em
continuar com sua resposta. Observei que muitos dos profissionais do Custódia, a
maioria vinculados ao grupo de Segurança Pública, não sabem como os Hospitais
de Custódia surgiram e seu contexto social, histórico e político, o que dificulta a
construção e solidificação da sua identidade profissional, uma vez que suas
atribuições e competências vão além do que lhes é passado no curso de formação.
De igual forma, Marcos respondeu sucintamente a indagação sobre uma
possível sobreposição de uma política sobre a outra, apontando que, primeiramente,
o judiciário depende da medicina: “Eu entendo assim que a saúde é... a parte da
saúde informa ao judiciário a desinternação deles, né? E, assim, acho que eles
trabalham em conjunto, né? mas o judiciário depende da saúde”. 63
Henrique também apresenta essa relação medicina/judiciário como um
fator negativo para a sua prática profissional. Além das demandas diferenciadas que
63

INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014.

122

lhes são atribuídas, há uma cobrança da direção e dos familiares dos internos para
que essa postura mais rígida dos agentes penitenciários mude sem que meios para
que isso ocorra sejam disponibilizados.

Henrique: Eu acho complicado. Porque, como está hoje, é muito
complicado. Porque, por exemplo, é até um dilema para gente aqui qual é
a nossa função. Porque a gente foi formado pra atuar como agente
penitenciário num presídio dito, assim, a gente não... no dia a dia a gente
acaba exercendo funções aqui que são muito diferentes daquilo que os
outros agentes penitenciários desempenham nos outros presídios. É, ao
mesmo tempo em que a gente, tipo assim, recebeu uma formação para
zelar muito pela segurança e de tudo aquilo que venha ameaçar a
segurança só que, por outro lado, nós somos cobrados em áreas que a
gente não recebeu formação, né? E, por exemplo, têm algumas coisas que
ameaçam a segurança e, por exemplo, familiares encaram como uma
postura que não deveria existir em um hospital. Então, ao mesmo tempo em
que a gente olha para isso aqui, a gente não enxerga um hospital, apesar
de ser um hospital psiquiátrico de custódia, mas a gente enxerga a
instituição como sendo mais uma Unidade do sistema, a gente enxerga
mais como uma unidade prisional e a cobrança aqui é que a gente mude um
pouco essa... Então fica um pouco como eu falei: um monstro, você não
sabe o que é. (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).

Mais uma vez chamo a atenção para a dificuldade que os agentes
penitenciários têm em definir sua identidade profissional. Estes são contratados para
atuarem de uma forma, mas a realidade da UPCT/RN exige outra. Essa função não
definida gera um aumento na carga psíquica, em consonância com a cobrança que
a própria direção faz em relação a uma nova postura profissional, bem como ao
agravamento do sofrimento no trabalho: se não há atribuições concretas que
definam posturas e rotina do trabalho, investir na melhoria e inovação da prática
profissional torna-se complicado, dificultando o alcance do reconhecimento do
trabalho executado.
Henrique afirma também que há, sim, uma superposição de uma política
sobre a outra e esclarece, inclusive, a desnecessidade de existir o Hospital de
Custódia. Para ele, muitos dos pacientes do Hospital Psiquiátrico de Natal, o João
Machado, são tão perigosos quanto os internos (aqueles que realmente possuem
alguma doença mental, na concepção dele) da UPCT/RN e, por isso, deveriam ser
internados no referido hospital e não no Custódia.
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Henrique: É, a meu ver, eu não entendo essa relação, sabe? Porque uma
vez que o indivíduo é declarado inimputável e não é, teoricamente não é,
apesar de a gente ter casos, ter muitos casos aqui de internos, assim, olhe
é uma avaliação que a gente faz sem ter nenhum conhecimento médico,
assim, externamente a gente vê que não... Que um indivíduo deveria estar
em outra unidade e não nessa. Isso é uma avaliação que a gente faz sem
ter nenhum conhecimento médico, mas esse é um caso. Em um caso que o
indivíduo foi declarado inimputável ele não responde por seus atos, então
porque ele está sob os cuidados de agentes penitenciários? Se o lugar dele
deveria ser em uma Unidade de saúde diferente dessa aqui, então essa é
uma questão que eu até me coloco, é sobre essa situação, porque no
hospital, no caso o “João Machado”, eu acredito que têm pacientes lá com o
mesmo grau, ou maior, de periculosidade dos que aqui estão, então qual a
diferença? Os que estão aqui cometeram crimes, mas, no caso, os que
estão aqui tiveram a oportunidade de cometer esses crimes e os que estão
lá, não. Mas comparando, não é a mesma doença? Então, assim, é meio
complicado. (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).

Apesar de apresentar essa visão de que alguns pacientes da UPCT/RN
não possuem doença mental e deveriam estar no presídio comum, Henrique chama
a atenção para a questão da diferenciação que há entre o sujeito com doença
mental e o sujeito com doença mental que cometeu crime. O entrevistado tem
consciência da inimputabilidade e, indiretamente, sugere que a área de saúde se
sobreponha ao judiciário, uma vez que o “louco-infrator” não é internado no hospital
psiquiátrico

comum;

essa

sobreposição

termina

submetendo

os

agentes

penitenciários a uma alocação em uma instituição que destoa dos fundamentos de
sua profissão.
Já Alison aponta outra perspectiva sobre essa discussão. Afirmou que o
fato de existirem dois poderes como responsáveis por apenas uma instituição
termina tornando precário o serviço oferecido e as condições de trabalho. O seu
discurso aponta para a existência de maiores falhas por parte da área da saúde.

Alison: É aí, às vezes, é onde está o problema porque, por exemplo,
antigamente, quando vinham os médicos aqui64 para fazer essa parte da
medicina, né? O psiquiatra (...) às vezes faltava, falava que era a Secretaria
que, que eles eram de outro órgão e às vezes não tinha o repasse da verba.
Então seriam dois conjuntos: a parte judiciária e essa parte do médico.
Poderia haver uma questão dessa organização para que ficasse de um
único poder, por exemplo, se existisse a administração penitenciária, talvez
pudesse ter uma melhora nesse sentido. (INFORMAÇÃO VERBAL,
julho/agosto de 2014).

64

Alison usa os verbos no passado porque, como já dito, atualmente a UPCT/RN encontra-se sem
médico psiquiatra.
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Cada equipe de profissionais da UPCT/RN é cedida por uma Secretaria
distinta: a Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESAP) deveria ceder
enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, psicólogo e médico
psiquiatra, enquanto a SEJUC designa os agentes penitenciários. No entanto,
ambas as Secretarias falham na disponibilização desses profissionais: a primeira,
além de pagar apenas um plantão eventual para a maioria desses profissionais de
sua competência, atrasa costumeiramente o repasse da verba, obrigando alguns
profissionais a se ausentarem da instituição, enquanto a segunda não disponibiliza
profissionais capacitados para lidar com os internos e a demanda diferenciada da
UPCT/RN. Essa desresponsabilização por parte das duas Secretarias reflete no
discurso de Alison, que considera um ponto negativo a “parceria” atual.
Questionado sobre uma possível superposição de uma área sobre a
outra, Alison aponta que, em seu ponto de vista, cada uma possui uma função, mas
os embates podem acontecer:

Alison: Na verdade, cada um vai ter sua parte, por exemplo, a medicina vai
fazer avaliação na parte, por exemplo, do, da parte mental, então pode
avaliar e vir até a desinternar essa pessoa e posteriormente o judiciário não
achar, não concordar com essa decisão, então os dois ali tem vez que não
trabalham em conjunto, aliás, cada um tem sua função. (INFORMAÇÃO
VERBAL, julho/agosto de 2014).

Na realidade, o relato acima enfatiza uma questão complexa que
perpassa a UPCT/RN: o juiz pode não acatar o laudo dos profissionais de saúde e
impedir a desinternação de um interno, renovando a aplicação de sua medida de
segurança por mais três anos, no mínimo. Alison, apesar de tentar apontar que tanto
a medicina quanto o judiciário possuem cada um a sua função e que trabalham em
conjunto, entrelinhas o seu discurso aponta que o poder do juiz está acima do poder
médico.
Cláudio define essa relação medicina/judiciário como algo novo e que
aprende um pouco mais a cada dia. Também reafirma a fala de alguns dos
entrevistados, demonstrando que o judiciário se sobrepõe à medicina e que, por
vezes, a equipe de saúde precisa apenas acatar a decisão judicial. Contudo, apesar
dessas limitações, o fato de Cláudio ter apontado que ainda aprende algo novo a
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cada dia demonstra como ele transforma o sofrimento no trabalho em sofrimento
criativo e enxerga o seu campo de trabalho, apesar de conflituoso, campo fértil para
aprendizado e aperfeiçoamento.

Cláudio: Bem, para mim, aqui foi uma coisa nova, né? A cada dia eu
aprendo e tem hora que entra em conflito, o juiz diz uma coisa o médico diz
outra, mas no final a palavra que fica é o que, é a do juiz, né? Eu acho que
a gente está se adaptando ainda. (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de
2014, grifos nossos).
Percebo. Isso depende muito das pessoas, sabe? De quem está avaliando
o caso. Tem alguns juízes que são bem, que aceitam, que conversam com
a equipe e tem outros que não. Que acha que é aquilo e acabou.
(INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).

Maria fugiu um pouco dos questionamentos referentes à relação
medicina/judiciário e existência ou não de uma sobreposição de um campo sobre o
outro, mas ainda apontou que a visão que predomina nos Hospitais de Custódia é a
vinculada à Segurança Pública. No entanto, foi a única entrevistada a demonstrar ter
um certo conhecimento em relação ao surgimento dos Hospitais de Custódia. Sobre
isso, afirmou:

Maria: Então, é, essa prática, assim, vamos dizer assim, de se isolar uma
pessoa portadora de um transtorno devido ao fato do cometimento do crime,
ela existe há muito tempo. Existe há muito tempo. E foi o único modelo,
assim, que foi encontrado para, uma tentativa de se combater isso na
sociedade, né? Mas a visão predominante nessas unidades ainda é
muito ligada à questão da segurança. (INFORMAÇÃO VERBAL,
julho/agosto de 2014, grifos nossos).

O seu discurso, mais uma vez, apresentou-se em forma de denúncia,
reforçando a concepção de que a medicina em instituições como os Hospitais de
Custódia resume-se à distribuição de medicamentos e à produção de laudos e
pareceres para o judiciário, o que também reflete uma superposição da política de
Segurança Pública sobre a de saúde mental. Também desabafou sobre não
conseguir conceber outra forma de intervir sobre esses sujeitos com doença mental
que cometeram “crimes” que não seja a partir da existência dos HCPTs.
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Maria: Então, eu vejo isso de uma forma muito falha. Porque se põe uma
pessoa em medida de segurança é pra oferecer um tratamento àquela
doença, àquele paciente e a doença que ele possui. Mas não acontece isso.
Não está acontecendo isso. Aqui e em muitos outros lugares do Brasil. É
uma deficiência muito grande. Vejo isso como muito deficiente. Mas é difícil
porque eu não penso em outra forma, sabe? De como isso acontecer. E a
medicina, pelo menos nessa Unidade aqui, a medicina vem pensar na
questão muito medicamentosa, então, o paciente está aqui, apresenta
determinado sintoma, trata-se o sintoma através de medicamentos, mas
não tem a questão da prevenção, não existe a questão da humanização
disso aqui, também, está um pouco longe. A medicina nessas unidades é
muito medicamentosa, e a psiquiatra que trabalhava aqui, ela tinha até uma
visão diferenciada, mas a demanda que o judiciário exigia dela era muito da
questão da proteção de laudo. (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de
2014).

Desse modo, a relação e os jogos de poder/saber que há entre a
medicina e o judiciário, pensada a partir da realidade dos Hospitais de Custódia,
incide diretamente sobre a prática profissional da equipe dirigente. Divididos entre
uma área e outra, os profissionais, principalmente aqueles vinculados à Segurança
Pública, têm dificuldade em construir sua identidade profissional, bem como em criar
estratégias para melhoria do seu trabalho prestado e alcançar o reconhecimento dos
gestores da instituição. Esses aspectos intensificam o sofrimento no trabalho,
desestimulam o profissional e os seus efeitos negativos influenciam negativamente
no meio social e familiar do trabalhador que, seguindo essa rota cíclica de
sofrimento, faz refletir no seu campo de trabalho o desequilíbrio familiar, por
exemplo, que possa estar vivenciando.

6.2

PRECARIEDADE NO TRATAMENTO AO INTERNO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O SOFRIMENTO NO TRABALHO?

MAIS

UMA

A consequência primeira da prática profissional da equipe dirigente é o
tratamento oferecido ao interno da UPCT/RN. Apesar de inúmeras questões de
estrutura e orçamento estarem vinculadas à qualidade, ou precariedade, dessa
prática, os pacientes, seus familiares, a direção e a própria equipe tende a vincular
diretamente o tratamento oferecido com o serviço prestado pelos trabalhadores da
instituição.
Perguntei aos entrevistados de que forma eles analisavam o tratamento
oferecido aos internos da UPCT/RN e se caso eles pudessem mudar essa forma de
tratamento, como mudariam. Fernanda respondeu a primeira pergunta que “Carente.
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Podia ser melhor. E aí a gente tem esperança de que futuramente seja, o olhar
mude, que possa ser reestruturado, possa vir a melhorar, mas que ainda é carente”.
Fernanda cita a necessidade de reestruturar não só a instituição, mas o
“olhar”,

tanto

do

Estado

enquanto

competência

maior

responsável

pela

disponibilização de verbas e estrutura para o bom funcionamento da UPCT/RN,
quanto dos profissionais

que

ainda veem a

instituição vinculada quase

exclusivamente à Segurança Pública. No entanto, a entrevistada afirma que não
mudaria o tratamento oferecido, uma vez que o que falta é colocar na prática o que
preveem as legislações competentes que subsidiam a organização:

Fernanda: Ah essa pergunta é... han, não sei, acho que eu não mudaria,
mas eu daria o suporte, a estrutura, eu não, é, o Estado desse a estrutura
disso aqui funcionar como deveria ser, como propõe a legislação, tanto a de
execução penal como a de saúde mental, se fosse observado que (...) as
duas legislações dizem, seria muito o benefício, seria um benefício muito
bom para eles. Eu ainda não teria, não seria ousadia ao ponto de dizer que
mudaria, isso aí precisa que seja bem pensado. (INFORMAÇÃO VERBAL,
julho/agosto de 2014).

Essa concepção apontada por Fernanda não contempla, por exemplo, a
necessidade de se repensar as próprias leis e regulamentações do Hospital de
Custódia, o que é, no mínimo, contraditório, uma vez que nenhuma das legislações
vinculadas à UPCT/RN prevê, por exemplo, o oferecimento de cursos de
capacitação aos profissionais que lá trabalham. O seu discurso pode estar
sintetizando o tratamento de qualidade ao interno apenas no que tange à melhoria
de estrutura da instituição e ao aumento do número de profissionais da equipe
técnica.
As respostas de Marcos a essas duas questões foram contraditórias.
Primeiramente, ele comparou o tratamento oferecido ao interno do Custódia com as
condições de encarceramento dos presos comuns e, por isso, avaliou como “boa” a
terapêutica disponibilizada na UPCT/RN:

Marcos: Assim... Eu acredito que seja muito bom, assim, falando em relação
às outras unidades prisionais, muito bom em relação às outras porque tanto
a gente, agentes penitenciários, como a equipe de saúde e direção também,

128

nas nossas limitações aqui, a gente sempre atende a maioria das coisas
que eles querem (...).(INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).

Observei nesse discurso de Marcos que ele julga tal tratamento como
satisfatório também ao relacioná-lo aos serviços prestados pela equipe dirigente da
UPCT/RN como um todo. Ele deixa claro que todos os profissionais, dentro das suas
limitações, atendem às demandas dos internos. Admitir que o tratamento não é de
qualidade é, também, afirmar que os profissionais falham na execução do seu
trabalho. Apesar disso, quando indagado se ele mudaria algo no tratamento
oferecido, o entrevistado afirmou que:

Marcos: [...] acho que, eu não sei dizer como eu poderia mudar, em que eu
poderia mudar, eu acho que falta alguma coisa, falta é uma forma que
resolva o tratamento mesmo, que funcione, muitas vezes o interno sai por
causa de um lanche, alguma coisa; como eles estão tendo aula agora e sai
por causa do lanche, mas sei lá, alguma forma que fizesse que ele saísse
por... que funcionasse o tratamento, que eles saíssem daqui... Tanto que
teve um aqui que saiu um tempo atrás e passou, se eu não me engano, 15
dias fora e retornou para cá. (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de
2014, grifos nossos).

Nessa fala, Marcos aponta que o tratamento não funciona, contradizendo
a sua resposta apontada acima. Ele refere-se, por exemplo, ao estímulo que os
internos têm para sair dos pavilhões e participarem de algumas atividades que são
oferecidas vez ou outra. Geralmente os internos interessam-se pelo lanche oferecido
nesse tipo de evento, já que as reclamações em relação às marmitas servidas para
eles são constantes. Esse “estímulo” equivocado, para Marcos, está relacionado à
ineficiência do tratamento disponibilizado e reafirma essa constatação ao apontar
que um interno que conseguiu a desinternação reincidiu apenas 15 dias depois.
Assim, o discurso de Marcos aponta o tratamento como ineficiente
quando as condições referentes ao seu oferecimento estão vinculadas a
circunstâncias estruturais. No quesito ‘prática profissional’, a terapêutica demonstra
qualidade. Isso pode estar relacionado a uma estratégia que o entrevistado criou
para desresponsabilizar-se das precariedades que existem na UPCT/RN, que
contribui para a diminuição do seu sofrimento no trabalho.
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Já Alison, assim como Fernanda, aponta o tratamento destinado aos
internos como incoerente com as legislações competentes. Ele frisa, principalmente,
a LEP e demonstra indignação por, atualmente, a UPCT/RN encontrar-se sem
médico psiquiatra:

Alison: Por exemplo, aqui é o Hospital de Custódia. Tem que ter a equipe de
classificação como tem nas outras Unidades, mas aqui tem a necessidade
de ter presente esse povo da área de saúde, por exemplo, atualmente aqui
está sem médico psiquiatra, como é que existe um Hospital de Custódia de
Tratamento sem o médico nem pra vir durante a semana fazer uma
avaliação? (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).

Sobre possíveis mudanças dessa terapêutica, o entrevistado opinou que
“Poderia mudar e tentar realizar do jeito que diz a Lei de Execução Penal, de ser um
serviço contínuo e não periódico.”.65 Assim, Alison aponta como principal dificuldade,
além da incoerência desse tratamento com a LEP, a descontinuidade da terapêutica
oferecida pela instituição. Como os profissionais de saúde são cedidos, os plantões
são eventuais e, quando não pagos, obviamente, o profissional para o seu serviço
na UPCT/RN.
Henrique relata que a forma como o interno do Custódia é tratado é
inferior ao propósito ideal da instituição. Para ele, a UPCT/RN, apesar de não ser um
presídio comum e possuir essa particularidade de ser, também, um hospital, sofre de
muitos problemas encontrados no sistema penitenciário.

Henrique: Eu acho que é muito precário. Como estou falando, estou sempre
me reportando ao propósito da Unidade. Então, deveria ter uma equipe
maior aqui, uma equipe maior para atender a todas as demandas, o que
não há. Então, são poucas equipes para uma demanda de tarefas muito
grande que aqui não são desempenhadas. Então assim, eu acho que, é,
resumindo, o tratamento que é dado a eles tem muito pouco ou está muito
aquém do ideal e isso não... E isso devido à estrutura que a Unidade
possui, tanto de pessoal que trabalha... Então, assim, acho que falta e esse
não é um problema só daqui, todas as penitenciárias e Unidades prisionais
sofrem com esses problemas: de falta de estrutura, de falta equipe. Aliás,
acaba sendo mais uma Unidade que tem os mesmos, que acaba tendo os
mesmos problemas que as demais Unidades do sistema. Então por isso
que eu acho que deveria ser dado o tratamento que eles deveriam ter.
(INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).
65

INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014.
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Concernente ao que o entrevistado percebe como necessárias, foram
apontadas medidas pertinentes à gestão e ao Estado. Em seu discurso, Henrique
esclarece que tais mudanças no tratamento dos internos fogem da sua alçada e que
é necessário um maior investimento em estrutura, capacitação e quantidade de
profissionais. Mais uma vez o “modelo” da instituição não é questionado, tampouco
se aprisionar os sujeitos com doença mental é a melhor forma de terapêutica.
Já Cláudio aponta pequenas melhorias comparando a realidade atual com
a passada e também reafirma os problemas estruturais, enfatizando a falta de
médico psiquiatra na instituição (que já foi apontada por outros entrevistados):

Cláudio: [...] em relação ao que era há um tempo já melhorou bastante. Está
mais humanizado, a gente está dando mais atenção a eles, mas o que falta
é aquilo ainda, é falta de estrutura, é falta de condições materiais e
humanas também, que às vezes falta médico. Nesse período agora a gente
está sem psiquiatra, como é que a gente pode? Uma Unidade dessas sem
psiquiatra? Entendeu? (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).

Em sua segunda resposta Cláudio denuncia a inexistência de Hospitais
Psiquiátricos para mulheres e aponta como melhorias, além da disponibilização de
condições melhores materiais e humanas, a necessidade de separar os pacientes
por patologias. Considero essa última constatação um risco, já que, tratando-se de
doença mental, não há um risco de “contágio”.

Cláudio: É, fica difícil... É porque, um exemplo: aqui a gente está misturando
usuário de droga, esquizofrênico, psicopatas... então acho que a gente
deveria mudar até a, a... Não tem um setor feminino também para cá, que
deveria ter, eu estou até saindo um pouquinho aqui do rumo, mas que
deveria ter Hospital Psiquiátrico de internação para mulheres, certo? Porque
as mulheres aqui são tratadas junto com as outras. Então, voltando, eu
acho que pelo menos esses psicopatas não deveriam ficar junto com os
outros porque atrapalham. São pessoas conscientes, são pessoas
orientadas que atrapalham demais o trabalho. Eu acho que deveria ter uma
separação, assim, por patologias, sabe? E eles terem maior liberdade aqui,
coisa que é muito reclusa ainda. Até por falta de condições, né? Falta de
material humano, que também não tem como. (INFORMAÇÃO VERBAL,
julho/agosto de 2014).
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Observei, não só no discurso de Cláudio, mas também durante as
observações em dias que visitei a UPCT/RN, que esses sujeitos considerados
psicopatas (digo considerados porque alguns possuem esquizofrenia, mas são
vistos como psicopata por sua “capacidade de manipulação”, segundo os
profissionais) já são mantidos isoladamente dos demais pacientes e, por vezes, não
recebem liberação sequer para o banho de sol ou atividades extras que estejam
sendo realizadas na organização.
Acredito que essa distinção ocorra, primeiramente pelo estigma que há
sobre a psicopatia, uma vez que a maioria dos psicopatas não se encontra em
Hospitais de Custódia, e sim em presídios de segurança máxima, como também
pelo medo que esses pacientes impõem. A própria equipe dirigente evita liberá-los
para algumas atividades, a fim de prevenir uma possível tentativa de agressão e
fuga. Assim, apesar de a UPCT/RN ser, ligeiramente, um hospital, os profissionais
ainda convivem com medo de que algum paciente em surto, por exemplo, atente
contra sua vida. Esse clima de periculosidade influencia na prática profissional,
causando um aumento da carga psíquica, e no tratamento da equipe para com os
internos.
Maria aponta como falha na terapêutica disponibilizada aos internos a
falta de ações de saúde mais completas, que vão além da distribuição de
medicamentos, e relaciona essa questão com a escassez de profissionais de saúde
na instituição:

Maria: É, aqui, hoje, a prática está sendo muito ligada à questão
medicamentosa, como já falei. É, a gente tem um déficit de profissionais de
saúde. As ações que poderiam ser desenvolvidas com esses pacientes,
elas de muitas formas não acontecem. Muitas barreiras. Alguns projetos
que até se pensam, mas não são colocados em prática. É bem difícil.
(INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).

Em resposta à minha indagação sobre de que forma esse tratamento
poderia ser melhorado, Maria desabafa que, na realidade, não existe uma oferta de
tratamento por parte da UPCT/RN. Indo além disso, aponta que a instituição, além
de não tratar, por vezes, cronifica a patologia do interno.
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Maria: Com certeza. A primeira impressão, antes de eu vir aqui, eu achava
que isso aqui seria muito diferente. É, como estudante de psicologia eu
visitei o “João Machado”, visitei outras Unidades psiquiátricas e não tem
nenhuma semelhança. Não que esses outros lugares sejam o modelo ideal,
está muito longe de ser ideal também, mas esse aqui está mais longe ainda.
É, a oferta de tratamento... Não existe. Inclusive uma das assistentes
sociais que trabalha há muitos anos nessa Unidade, ela mesmo fala que
alguns pacientes vêm para cá com alguns sintomas, cometeram um crime
porque não tinha um atendimento de saúde aí fora, não tomavam remédio,
sequer sabiam que eram portadores de algum transtorno, quando chegam
aqui, eles pioram ou cronificam. (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de
2014).

Ao analisar essa fala compreendi o quão duro deve ser trabalhar
buscando tratar o interno e torná-lo apto para a desistintucionalização enquanto a
própria instituição funciona na contramão disso. Pensando criticamente, os Hospitais
de Custódia existem, primeiramente, para manter fora da sociedade os sujeitos
“loucos” e “perigosos”; essa organização vincula-se mais à ideia de higienização
social do que a um propósito terapêutico. Essa real intenção dos HCPTs, ou melhor,
daqueles que encabeçam o sistema, não está presente na LEP ou nas
regulamentações da política de saúde mental, ao contrário, ela paira sobre aqueles
que dirigem tais organizações e de forma “silenciosa” busca moldar a própria prática
dos profissionais.
Se esse trabalho não fosse de cunho científico eu arriscaria concluir essa
subseção definindo a prática profissional da equipe dirigente da UPCT/RN como
semelhante a “dar murro em ponta de faca”, no entanto, por tratar-se de uma
dissertação, finalizo esclarecendo que ser um bom profissional nesse tipo de
organização requer suportar e superar dores, anseios e medos, bem como a
formulação diária de estratégias para aperfeiçoar os serviços oferecidos e diminuir o
sofrimento no trabalho que dirigir uma instituição desse cunho permite.

6.3 UPCT/RN: INSTITUIÇÃO QUE CURA OU ADOECE?

Após essas indagações em relação ao tratamento oferecido aos internos
da UPCT/RN, uma última questão foi levantada, mas apenas alguns dos
entrevistados responderam. Indaguei se, de alguma forma, o dia-a-dia na instituição
e o trabalho que executavam refletia na vida extramuros desses profissionais.

133

Fernanda afirma que reflete sim, apontando, ainda, o processo de submissão pelo
qual a equipe dirigente é submetida.

Fernanda: Reflete, reflete. Às vezes a gente fica angustiado porque um
parecer, a gente não concorda com um determinado parecer, a gente não
concorda com determinada posição do ju... Até do próprio juiz. Mas só que
quando, por outro lado, quando você vai analisar direitinho você vê: não, ele
tem razão, ou então, outras vezes, não concorda mesmo com o que ele
está determinando. Mas a gente tem que cumprir, né? Não está aqui
para julgar nem eles, nem a decisão judiciária, a gente está aqui para
cumprir e prestar um bom serviço para eles. (INFORMAÇÃO VERBAL,
julho/agosto de 2014, grifos nossos).

O discurso de Fernanda apresenta aspectos interessantes: ela menciona
que fica angustiada quando um parecer judicial referente à solicitação de
desinternação de um interno é desfavorável, indo contra os relatórios da equipe de
saúde. Essa superposição do juiz gera um sentimento de frustração e até decepção
nos profissionais, uma vez que o processo de desinstitucionalização é custoso e
difícil.
Boa parte dos pacientes da UPCT/RN não recebe apoio familiar; quando
sua medida de segurança é cumprida e sua condição precisa ser reavaliada para
constatar se ele poderá sair da instituição, ou não, o assistente social deve tentar
localizar o parente mais próximo, já que a desinternação do interno depende de:
laudo de cessação de periculosidade e o de sanidade mental favorável, pareceres
sociais do assistente social, do psicólogo e do médico psiquiatra da UPCT/RN e
algum familiar que possa assumir a tutela do paciente, responsabilizando-se por ele.
Assim, o assistente social chega a descolar-se, inclusive, para outros municípios, a
fim de encontrar os familiares do interno. Todas as etapas são cumpridas
devidamente, gerando um sentimento de euforia e ansiedade tanto no paciente,
quanto nos profissionais e, por isso, quando a decisão judicial determina renovação
da medida de segurança, uma carga de sensações negativas cai sobre a equipe e
sobre o paciente.
Cláudio, em resposta a minha indagação, aponta uma série de questões.
Inicialmente, relata que, apesar do “incentivo” financeiro”, é necessário gostar para
se conseguir trabalhar em uma organização como os Hospitais de Custódia; deduzo,
a partir disso, que quando esse “gostar” pelo trabalho que se executa não existe, a
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carga psíquica aumenta consideravelmente. Em segundo lugar, o entrevistado
explica que, no caso dos enfermeiros e técnicos de enfermagens, seria possível
estar trabalhando em outros hospitais que não representasse o “perigo” que a
UPCT/RN representa, reafirmando a necessidade de se ter prazer pelo serviço que
presta, já que trabalhar no Custódia chega a ser opcional para os profissionais da
sua equipe.

Cláudio: É, aqui cada um tem que ter seu estímulo próprio, certo? Lógico
que tem o financeiro, mas isso, eu até digo que quem trabalha aqui é quem
gosta porque a gente poderia estar em outro hospital trabalhando e até se
expondo menos, porque querendo ou não aqui também é perigoso, bem
mais que em outro hospital, né? Aqui você já sabe o, a característica das
pessoas que tem aqui e considerando que aqui é uma Unidade Prisional
colada a outra Unidade Prisional (...). (INFORMAÇÃO VERBAL,
julho/agosto de 2014).

Um segundo apontamento feito por Cláudio foram as consequências de
se trabalhar em uma instituição em que o tratamento é precário para a formação
continuada dos profissionais de enfermagem. Devido à terapêutica destinada aos
internos da UPCT/RN resumir-se à distribuição de medicamentos, algumas práticas
corriqueiras inerentes ao serviço do enfermeiro e do técnico de enfermagem vão
“caindo no esquecimento” do profissional. Deste modo, para Cláudio, trabalhar na
UPCT/RN é custoso para a sua estabilidade emocional e profissional e requer prazer
pelo trabalho que se presta, já que esta é sua única forma de superação dessa
carga negativa. Logo, todas as dificuldades pelas quais esses trabalhadores estão
submetidos estendem-se para o seu meio familiar e social, interferindo, também, na
sua saúde física e mental.

Cláudio: É, na prática, assim (...) quem está iniciando na prática, na
profissão, quem tem pouco tempo de serviço eu nem sei, tem um lado bom
e um lado ruim. O lado bom é que são pessoas novas, com novas ideias e
tudo, mas para quem está começando, assim, é... A parte prática de você
aperfeiçoar a sua profissão, aqui você fica, vamos dizer, parado no
tempo, no espaço. Assim, profissionalmente, às vezes, dependendo da
categoria, como na enfermagem, não é muito legal, entendeu? Eu já digo
diferente para o psiquiatra, para o psicólogo, para o assistente social, que é
um campo muito rico, entendeu? Assim, explicando: (...) na enfermagem
você sabe que não é só administrar um medicamento, praticamente é o que
a gente está fazendo aqui, e aguardar algum intercorrência, mas a gente
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precisa fazer curativo, passar sonda, trabalhar em urgência de prontosocorro, fazer outros procedimentos inerentes à enfermagem que a gente
não faz aqui, então a gente fica assim, enferrujado para trabalhar. Então
isso acarreta, muita gente não quer vir pra cá por isso, eu já estou em fim
de carreira, eu já estou esperando minha aposentadoria, aí para mim
beleza, ou seja, eu escolhi esse campo da psiquiatria e como eu tenho 25
anos de profissão na psiquiatria então para mim está ótimo, não interfere
em nada, mas eu tenho alguns colegas que dizem “não, eu não vou para lá
não, que eu não vou desaprender”. Mas aqui a gente aprende, é um
aprendizado diário que você aprende a lidar com o ser humano, com suas
emoções, aí você sabe abordar as pessoas, aprende a entender as
pessoas... (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).

Já a fala de Maria, que será apresentada a seguir, pode ser considerada
como ponto chave dessa pesquisa. Poucas palavras relatadas por ela conseguiram
responder uma das principais indagações que me motivaram a pesquisar sobre a
construção da prática e dos discursos da equipe dirigente de um Hospital de
Custódia. Ela desabafou que “Essa instituição adoece mesmo. Tanto os pacientes
que estão aqui, quanto os profissionais que trabalham aqui também.”.66
O fato de um profissional afirmar que um hospital, instituição que deve
fornecer tratamento e buscar a cura de patologias, adoece seus pacientes e
profissionais demonstra todas as incoerências que permeiam a UPCT/RN. Eu me
pergunto: como um profissional sai de sua casa cinco dias por semana para prestar
serviço em um local que, de antemão, já demonstra, mesmo que implicitamente, que
não trata, apenas piora, cronifica uma doença? Esse mesmo profissional dirige-se a
um Hospital de Custódia que não oferece, atualmente, sequer atendimento do
médico psiquiatra e do psicólogo. Como é possível motivar-se, melhorar e ampliar
sua prática profissional diante de um quadro institucional tão caótico, quando os
próprios órgãos competentes não demonstram interesse em mudar a realidade
dessa organização? Celas escuras, comida ruim, distribuição de medicamentos,
atividades de lazer resumidas a um banho de sol: é isso que a equipe dirigente da
UPCT/RN pode oferecer aos seus internos e, aqui, se poderia até mencionar que
quem não oferece condições melhores que essas é o Estado. No entanto, os
profissionais, como observado em alguns dos seus discursos, sentem-se como a
materialização desse Estado dentro da instituição. São eles que diariamente
precisam dar conta das demandas dos internos e dos seus familiares. Sobre isso,
Maria acrescenta ainda que:
66

INFORMAÇÃO VERBAL, 2014.
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Maria: Assim, quando a gente recebe alguma demanda do próprio paciente,
ou do próprio formato da instituição, e a gente não consegue dar conta
disso, isso adoece. Ou então, de quando se tem em uma equipe um
profissional que pensa humanizado, mas ele é minado por todos os outros
que trabalham ao redor dele, isso também adoece. Então, assim, a gente,
enquanto direção, recebe queixa de um agente penitenciário que não
consegue mais acordar e vir para cá porque não está conseguindo dar
conta das demandas que aparecem na equipe dele. De agressividade, até
de forma de falar, de se expressar com os pacientes, e a gente percebe que
alguns adoecem. (INFORMAÇÃO VERBAL, julho/agosto de 2014).

Com essa fala, a entrevistada demonstra um exemplo claro de como um
profissional vinculado ao Hospital de Custódia adoece: não consegue levantar da
cama e ir à instituição trabalhar por não suportar mais dar conta das demandas que
para ele são impostas. É interessante observar que Maria cita a figura do agente
penitenciário logo após mencionar que um profissional, ao demonstrar uma postura
mais humanizada em relação à situação e tratamento do interno, é “minado” por
seus colegas de profissionais e, devido a isso, adoece. Nesse caso, o trabalhador
precisa lidar com a falta de estrutura da UPCT/RN, baixa remuneração, incentivo
escasso, os conflitos internos e externos que uma instituição vinculada a duas
políticas públicas tão distintas gera e, ainda, mas não em menor intensidade, com a
cobrança dos seus colegas em relação a sua postura profissional.
Todos esses aspectos apontam para os inúmeros desafios que a equipe
dirigente da UPCT/RN deve enfrentar. Com esses relatos não busco vitimizar os
profissionais, assim como não busco definir que as “vítimas” são os internos,
intenciono, sim, chamar a atenção para todas as dores a que esses profissionais
estão submetidos. Estar em uma posição considerada “acima” da que o “loucoinfrator” ocupa não significa que o sofrimento inexiste; ao contrário, cada um desses
personagens enfrenta distintas situações nada prazerosas e a cada um cabe sua
carga psíquica e seu sofrimento.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS: A CONSTRUÇÃO DOS DISCURSOS DA EQUIPE
DIRIGENTE
A construção dos discursos, como foi explanado na introdução deste
trabalho, envolve questões referentes à memória, à história e à ideologia do sujeito,
relacionadas com o meio em que este está inserido, tendo como consequência a
produção de sentidos. Com essa pesquisa, e a partir dos relatos apresentados nas
demais subseções desse capítulo, busquei compreender como o discurso dos
entrevistados, ao relacionar-se com seu campo de trabalho, cria sentidos que são
atribuídos a sua prática e identidade profissional.
Percebi que o trabalho na UPCT/RN é percebido de diferentes (e também
iguais) formas por cada profissional entrevistado. Considerando a discussão de
Dejours sobre trabalho e tendo ciência de que a construção da prática profissional
vai além de determinações históricas e sociais, os discursos e as práticas dessa
equipe dirigente estão vinculados, também, a condições subjetivas e psíquicas
inerente a cada sujeito.
Pensando a partir de cada grupo de profissionais que compõe o corpo
técnico do Custódia, ou seja, a equipe de saúde e a de Segurança Pública, vi que a
maneira como cada política pública surgiu e transformou-se influencia, em maior ou
menor grau, na percepção dos trabalhadores sobre sua prática profissional. A
equipe de saúde, por exemplo, demonstrou uma dificuldade menor em conseguir
lidar com as contradições entre as duas políticas que subsidiam a organização. Já
os agentes penitenciários citaram diversas vezes a necessidade de um curso de
capacitação específico que possa formá-los para lidar com a “demanda” do Hospital
de Custódia.
Semelhante a isso, percebi nos discursos da equipe de saúde uma
preocupação maior com o tratamento disponibilizado aos internos, bem como
constantes menções à necessidade de se mudar a visão dos agentes penitenciários.
A equipe de Segurança não deixou de mencionar o descaso com um tratamento de
qualidade e citou diversas vezes a falta de estrutura da instituição, porém
apresentou como maiores dificuldades a realização da sua prática profissional em
uma organização que não é totalmente hospital, tampouco presídio.
Refletindo essas constatações a partir da evolução das duas políticas em
questão é provável que se conclua que os discursos de cada equipe internalizam
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essa conjuntura política, histórica e social. Apesar disso, individualmente, cada
profissional filtra essas influências, que são repassadas principalmente durante a
sua formação acadêmica e/ou profissional, e as exteriorizam de uma maneira
própria e individual.
Além disso, muitos aspectos referentes à realidade da instituição e da
própria prática profissional dessa equipe foram silenciados ou exteriorizados a partir
da posição e do cargo que o sujeito ocupa na UPCT/RN. Observei que o membro da
direção entrevistado falou com mais segurança e de forma mais ampla do que os
demais profissionais, assim como o profissional mais antigo da instituição
demonstrou uma maior facilidade em tratar determinado assunto. Sentir-se seguro
mostrou-se ser um pré-requisito de suma importância no momento de os
profissionais proferirem seus discursos.
No tocante à familiarização que os trabalhadores tendem a internalizar
através da “demanda” do seu serviço, em algumas falas isso foi claramente
perceptível, como no caso de Cláudio, que citou o estigma de se trabalhar em uma
instituição para “loucos-infratores” como mais um fator que causa sofrimento e torna
árdua a sua rotina na UPCT/RN. Cada sujeito constrói sua identidade profissional,
no entanto, não significa que tal identidade restringe-se ao local de trabalho.
No caso dos agentes penitenciários, há, ainda, uma particularidade que
torna esse processo de familiarização mais tortuoso: partindo do princípio de que
instituições como os hospitais psiquiátricos e prisões possuem normas, rotinas e
linguagem próprias, os referidos profissionais necessitam compreender e até se
utilizarem dessas singularidades para facilitar o prosseguimento do seu serviço. A
partir disso, um agente penitenciário pode, por exemplo, usar jargões e termos
comuns no Hospital de Custódia em sua casa ao dialogar com sua família, o que,
para ele, é uma circunstância negativa, já que está levando, para além do seu
trabalho, um pouco (ou um muito) de uma instituição tão “detestável”.
Assim, compreender os discursos desses profissionais é atentar-se para o
processo de familiarização que desenvolvem a partir do seu trabalho. Um discurso,
ao se relacionar com uma determinada realidade (a da UPCT/RN), altera-se e
estende-se a outro meio (a família, por exemplo), produzindo novos sentidos. E
essas novas relações e sentidos diferentes que surgem podem gerar sofrimento
para quem os profere.
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Apesar de os discursos estarem sujeitos a uma repetição de normas,
implícitas ou explícitas, memórias e contexto histórico que subsidiaram a construção
de uma determinada profissão, o sujeito pode romper com essas prerrogativas e, ao
proferir seus discursos, demonstrar uma nova percepção da realidade da qual faz
parte.
Esse é o caso de agentes penitenciários que desenvolvem uma visão
mais humanizada em relação ao interno da UPCT/RN, passando a enxergá-lo mais
como paciente do que como preso, reconhecendo, inclusive, a existência de uma
doença mental que o acometeu. Contudo, apesar da subversão ser positiva e
proporcionar mudanças significativas na dinâmica profissional de uma instituição, a
possibilidade de ser gerado algum tipo de sofrimento também é possível. Esse
mesmo agente penitenciário, que se vincula à ideia de que a terapêutica oferecida
ao interno precisa melhorar, bem como o percebe exclusivamente como paciente,
pode ser excluído do grupo formado pelos demais colegas de profissão e sofrer
represálias.

Dividido entre melhorar sua prática profissional,

tendo como

consequência o alcance do reconhecimento por parte da direção, e manter um bom
relacionamento com os demais trabalhadores da sua área, o sujeito subverte, mas
também sofre, ou reproduz e sofre de igual forma.
Nos discursos da equipe dirigente da UPCT/RN pude observar esses
processos parafrásticos e polissêmicos, porém não identifiquei um profissional que
apresentasse completamente um ou outro. Identifiquei falas que subvertem, mas, ao
fazer outra indagação, expressões corriqueiras e até conservadoras eram
pronunciadas. Isso demonstra a relatividade inerente ao processo de construção dos
discursos (e das práticas) desses profissionais e, por isso, venho afirmando durante
todo esse estudo que estabelecer uma “verdade” absoluta sobre como o profissional
atua, enxerga e dirige-se ao interno é um risco (para não dizer um erro).
Além do dito, o que é silenciado também pode significar: ruptura,
reprodução, censura. Um silêncio prolongado antes de responder alguma questão,
manter-se quieto e não opinar possui e produz sentido; assim como a forma que o
outro inicia um diálogo e as características do local em que um questionamento foi
feito

influenciam

na

enunciação

discursiva,

essas

mesmas

características

determinam, ou não, o silenciamento.
Em instituições como a UPCT/RN os jogos de poder também estão
vinculados à produção dos discursos e do silêncio (que não deixa de ser discurso).
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Por vezes, esse mesmo poder apresenta-se de forma silenciosa, quase invisível, e
determina práticas profissionais em uma instituição. O silêncio pode significar dor,
sofrimento, medo e até subversão; mais uma vez dependerá das questões
ideológicas, históricas e subjetivas pertencentes a cada sujeito.
Portanto, a partir da observação contínua que realizei durante o trabalho
de campo na UPCT/RN, das falas colhidas nas entrevistas e do referencial teórico
acumulado até aqui, que me proporcionou a elaboração de um dispositivo de
análise, percebi que a construção dos discursos (e consequentemente da prática
profissional) da equipe dirigente da UPCT/RN está vinculada a questões sociais,
históricas, políticas, subjetivas e até psíquicas. Por mais incoerente que aparente
ser, essa produção dos discursos vincula-se diretamente à constituição da prática e
da identidade dos profissionais que, acopladas às demais condições estruturais
inerentes a UPCT/RN, conecta-se ao sofrimento no trabalho.
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APÊNDICE A

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM A EQUIPE DIRIGENTE DA UPCT/RN

IDENTIFICAÇÃO:
Nome:
Idade:
Curso superior:
Estado civil:
Filhos:
Profissão:

1- Participou de algum cursou capacitação profissional ligado a questão da saúde
mental no judiciário?
2- Anteriormente a sua admissão na UPCT/RN você já havia escutado algum colega
de profissão comentar como era trabalhar aqui?
3- Qual a reação dos seus familiares, amigos e pessoas mais próximas quando você
decidiu trabalhar na UPCT/RN?
4- Qual a trajetória percorrida até sua admissão na UPCT/RN?
5- Em seu primeiro dia de trabalho, qual a sua impressão do Custódia?
6- A sua primeira visita aos “pavilhões” se deu já no seu primeiro dia de trabalho? Se
não, por quê?
7- Quais as primeiras afinidades com o trabalho você percebeu?
8- E primeiros desafios?
9- Como é a sua rotina de trabalho?
10-

Pensando na sua profissão particularmente, quais os principais desafios você

enfrenta no cotidiano da UPCT/RN?
11-

Há alguma motivação diária que você busque apoio para a realização do seu

trabalho?
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12-

Como você percebe a relação da equipe profissional com a direção da

UPCT/RN?
13-

Aqui

no

Custódia,

todos

os

profissionais

convivem

e

trabalham

harmoniosamente?
14-

Como você compreende essa relação da medicina e do judiciário em uma

mesma organização?
15-

Você percebe alguma sobreposição de um campo sobre o outro? (em relação

à medicina e judiciário).
16-

De que forma você analisa o tratamento destinado aos internos da UPCT/RN?

17-

Se você pudesse mudar de alguma forma esse tratamento, você mudaria? De

que forma?

