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A desativação do Instituto Penal
Paulo Sarasate (IPPS) não signi-
fica modificações estruturais do
sistema carcerário do Ceará. O
local, que embora inativo conti-
nua povoando o imaginário po-
pularcomoreferênciadeaprisio-
namento,pode até estarem con-
diçõesinapropriadasde respeito
aos direitos humanos. Permane-
ce, entretanto, como exemplo tí-
picodeprisõesdasociedadecon-
temporânea. Não é a
inadequação o comum, mas o
modelo.

Provadissoéocomplexopeni-
tenciário previsto para ser cons-
truído no terreno onde hoje está
oIPPS,apóssuaimplosão. Serão
três outras unidades em moldes
parecidos, sendo uma de segu-
rança máxima. As prisões são
elaboradas para funcionar com
normas rígidas para todos os de-
tentos que a habitam, indepen-
dentementedecaracterísticasin-
dividuais. Este critério tem sido
o norteador também das novas
unidades prisionais.

Uma mudança aqui, outra
acolá, mas a ideia original fica.
Esse contexto, explica a psicólo-
ga, doutora e co-autora do livro
“Prisõesnuma abordagem inter-
disciplinar”, Maria Thereza Ávi-
la Dantas Coelho, produz um
afastamento do indivíduo do
mundoexterioràprisão,daspes-
soas que ama, dos seus objetos,
de sua ocupação ou trabalho.
Em simultâneo, continua, ele fi-
caexpostoàviolênciadoambien-
te prisional e aos maus tratos.

Oquadrovai,aospoucos,con-
seguindofazê-loperdersuaindi-
vidualidade. Para se diferenciar,
os detentos exercitam formas
distintas de expressão, através
deseucomportamento,nasativi-
dadesdesenvolvidas,noseumo-
do de se relacionar e de habitar o
espaço da cela. Eles vão contan-
do como são nos desenhos nas
paredes, na arte, na sua forma
de discutir a si mesmos e o siste-
ma, a exemplo da instalação es-
quecida em uma dos corredores
do IPPS sobre a raiva.

Hámomentostambémdeten-
tarem ausentar-se da vida entre
concreto,semsairdela.Namaio-
ria das celas do IPPS, as paredes
estão cobertas com papéis ofício
branco, azul ou rosa. Os colori-
dos também disfarçam o ferro
da porta. Há quadros com ima-
gens de mar, árvores e pássaros

voando, remetendo à sensação
de liberdade.

Imagens assim, diz Thereza,
quetambéméprofessoradaUni-
versidade Federal da Bahia, pos-
suem significação comuns e, ao
mesmotempo, particularespara
cada detento. Há possibilidades
duais. “Podemos também visua-
lizar um movimento de reação
ao anonimato do local, de busca
de impressão de marcas e de
uma composição própria do am-
biente em que vivem”.

Muros no ar

Écomplexoouniversodosencar-
cerados. As significações dos
mesmos objetos podem ser bas-
tante diferenciadas. As mura-
lhas, por exemplo, são limites.
Separam o mundo dos encarce-
rados de um outro lado da vida.
De uma vez só, conseguem ser o
concreto que os aprisiona e a
última barreira a ser vencida an-
tes de conseguir liberdade. “Os
muros da prisão têm sentidos
diversos, para os detentos. En-
quanto, para alguns, significam
barreiras a transpor, para outros
são alento e proteção”, explica a
psicóloga.

Dependendo da situação de
vulnerabilidadedopresofora do
ambienteondesedáoaprisiona-
mento, a possibilidade de sair
pode provocar também muita
angústia e sofrimento. Daí, a ne-
cessidade imperativa de se criar
mecanismos para a
ressocialização.Semela,aschan-
ces de ele, deixando o presídio,
acabar retomando a vida de
transgressão.

Dificuldades
Mesmo assim, como lembra Ma-
ria Thereza, a reinserção social
de um ex-detento é dificultada
por muitos aspectos. De início,
ligados à vida mais recente dele,
háosnovoslaçoseestratégiasde
convivênciaconstruídascomou-
tros presos nas unidades onde
estão. Há também o processo de
estigmatização que eles passam
a sofrer, desde que ingressam
numa prisão.

Atrelado a tudo isso, existe
ainda, a situação de vulnerabili-
dade social em que vivem, mui-
tas vezes, desde a infância. Boa
parte da população carcerária
possui contextos de famílias vio-
lentas e conflituosas, com baixa
afetividadeamorosa,escolarida-
de e condições de vida e empre-
go. Em simultâneo, o Brasil pos-
sui uma carência de políticas pú-
blicas que atendam aos objeti-
vosdereinserçãosocialdeex-de-
tentos. Além disso, argumenta
ela,asprisõesbrasileirassãoain-
da mais punitivas do que trans-
formadoras.
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