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RESUMO: Pretende-se estabelecer uma conexão entre a filosofia e a literatura, com
repercussões para o direito, para discutir o conceito de justa memória, considerado
nuclear na problemática do esquecimento em Paul Ricoeur. Articula-se o conceito, além
das noções de esquecimento e de promessa, com o dramático testemunho político,
apresentado em Memórias do cárcere, de Graciliano Ramos. O itinerário teórico
percorrido parte da conceituação sobre a memória e a promessa em Percursos do
reconhecimento, e na explicitação sobre a memória e o esquecimento em A memória,
a história, o esquecimento, de Paul Ricoeur. Graciliano Ramos propõe-se a reviver o
encarceramento, como forma de narrar a repressão durante o governo Vargas, assim
como a sepultar o passado que paralisa o presente. Trata-se de uma narrativa
metafórica do “dever de memória”, preconizado por Ricoeur. As atrocidades perpetradas
pelos agentes estatais, o corpo desmantelado pela vivência carcerária, encontram
expressão literária em Graciliano numa escrita fragmentária, porém entrelaçada, tendo
como elemento articulador o cárcere, permeando a tessitura narrativa. O estudo visa a
explorar o uso crítico da memória, que permite um descentramento da narrativa
individual para o enlace com outras narrativas, propiciando o encontro com o outro.
Busca-se, fundamentalmente, a promoção dos direitos humanos e do direito à memória
de grupos excluídos das narrativas oficiais construídas para silenciar a memória da
prisão.
PALAVRAS-CHAVE: Sujeito Capaz. Promessa. Esquecimento. Justa Memória.
INTRODUÇÃO
O objetivo desse artigo é buscar subsídios no pensamento de Paul Ricoeur,
especialmente no que tange às questões da memória, do esquecimento e da promessa,
desenvolvidas principalmente em Percurso do reconhecimento, e na terceira parte
intitulada “A condição histórica” da obra A memória, a história, o esquecimento. Buscase primordialmente uma reflexão sobre o esquecimento, que se desdobra numa história
de artimanhas individuais e políticas, que desafia constantemente a memória do
indivíduo e de um povo, e da possibilidade de uma recuperação lúcida dos males
traumáticos cometidos por situações-limite que afrontam a dignidade do ser humano.

Amplia-se o presente estudo para uma análise do encarceramento arbitrário e
desumano praticado na ditadura de Getúlio Vargas, e particularmente patente em países
que trazem na sua história as marcas de graves violações dos direitos humanos em
decorrência de regimes totalitários. Inaugura-se, com Graciliano Ramos, o romance

que revela a “metáfora da tirania”, segundo descreve Flávio Loureiro Chaves (1983, p.
48), o que implica a total despersonalização do indivíduo, e, consequentemente, um
sério risco para a possibilidade de concretização de uma sociedade justa e solidária.

Parte-se da indagação do processo de ruptura com a normalidade física,
psíquica e jurídica, revelando o lado brutal da dominação ideológica e do aviltamento da
dignidade da pessoa humana. Ou seja, pretende-se examinar como o homem se coloca
perante essa temporalidade histórica e como ele se projeta numa destinação ética a fim
de recuperar não somente os fatos históricos, mas também a sua própria existência.
Vale dizer, procura-se uma dimensão ética implícita na memória e na promessa,
delineados por Paul Ricoeur no conceito de “justa memória”, que, superando uma
dimensão meramente política, seja capaz de prenunciar um pacto civilizatório mais justo
e humanizador.
I

DESENVOLVIMENTO

1.1 O esquecimento, a memória e a promessa
Paul Ricoeur dedica um estudo sobre a memória e a promessa no segundo
estudo (reconhecer-se a si mesmo) de o Percurso do reconhecimento (2006).

A

memória e a promessa são pontos centrais na problemática do reconhecimento de si: a
memória refere-se ao passado, enquanto a promessa ao futuro (RICOEUR, 2006, p.
123). Destaque-se que elas se inserem no “ciclo das capacidades do homem capaz”
(RICOEUR, 2006, p. 123), o que irá exigir um detalhamento do trajeto do homem capaz,
na concepção que Ricoeur empresta à noção de capacidade.

No que concerne à trajetória percorrida pelo indivíduo no desenvolvimento da
identidade pessoal e da capacidade, Ricoeur denomina esse processo de
“hermenêutica da pessoa” (1996, p. 164), especificando quatro estratos, que compõem
uma estrutura ternária: linguagem, ação, narrativa, vida ética, correspondentes às
proposições “o homem falante, o homem que age (e acrescentarei [Paul Ricoeur] o
homem que sofre), o homem narrador e personagem de sua narrativa de vida,
finalmente o homem responsável. [...]” (1996, p. 164).

Ao explorar o conceito de identidade, Ricoeur concebe duas modalidades,
denominadas idem e ipse, respectivamente, identidade idem, ou mesmidade, e
identidade ipse, ou ipseidade. Frise-se que as duas vertentes da identidade ligam-se à

“questão da permanência no tempo” (1991, p. 140 et seq), conforme discutido em O simesmo como um outro. Assinale-se que a identidade idem liga-se à ideia de estrutura,
ou seja, a identidade pessoal vai buscar um invariante relacional, dando uma
significação forte de permanência temporal. Significa “uma espécie de substrato, uma
substância subjacente que não muda, [...]”, conforme observa David Pellauer, em
Compreender Ricoeur (2010, p. 134-135).

Observe-se que mesmidade e ipseidade não são termos coincidentes na
arquitetônica firmada por Ricoeur em o si-mesmo como um outro. O filósofo propõe que
a problemática do idem e do ipse seja superada pela convergência das duas
modalidades, convertida em dialéctica de mesmidade e ipseidade (TEIXEIRA, 2004, p.
159). A mesmidade funda-se na permanência de uma substância imutável, de um
substrato, de uma estrutura que o tempo não afeta; a ipseidade funda-se na manutenção
de si na promessa, na duração da promessa.

No que concerne à ipseidade, ela não se reduz a um substrato, conquanto
pressuponha igualmente uma forma de permanência no tempo. Ricoeur sugere a
interrogação “Quem sou eu” como representativa da reflexão sobre a identidade ipse. A
essa modalidade de permanência no tempo, Ricoeur vincula-a a dois termos: “o caráter
e a palavra considerada.” (1991, p. 143). Define-se, na fenomenologia hermenêutica da
pessoa, caráter como “o conjunto das marcas distintivas que permitem reindentificar um
indivíduo humano como o mesmo. [...]” (RICOEUR, 1991, p. 144).
A questão axial referente à questão “Quem sou eu” liga-se diretamente ao
segundo termo: a palavra considerada. De fato, Ricoeur considera que permanecer fiel
à palavra dada implica a afirmação de uma “manutenção de si” (1991, p. 148), que não
se confunde com o caráter, mas constitui a constância da palavra dada, da promessa
feita, o que realça uma postura existencial mais profunda (1991, p. 149).

Nessa direção, Ricoeur busca um conceito de identidade pessoal que escape ao
recobrimento entre ipseidade e mesmidade. A proposta da noção de manutenção de si
funciona exatamente para que “o quê?” e “o quem?” não se justaponham. O termo
promessa funciona como uma justificação ética tanto de “salvaguardar a instituição da
linguagem” quanto de “corresponder à confiança que o outro põe na minha fidelidade.”
(1991, p. 150).

A dialética entre a mesmidade e a ipseidade, que são componentes decisivos da
identidade pessoal, opera de modo diferente na efetuação da memória e da promessa:
com a memória, põe-se relevo na mesmidade, e com a promessa, constata-se a
preponderância da ipseidade. Outro traço diz respeito à ameaça de um negativo relativo
ao conteúdo: “esquecimento para a memória; traição para a promessa” (RICOEUR,
2006, p. 124; grifos nossos). Ricoeur enfatiza que não podemos abandonar essa relação
de sentido, ou essa “sombra do negativo”, pois, conforme ele diz: “lembrar-se é não
esquecer; cumprir uma promessa é não traí-la.” (2006, p. 124; grifos nossos).

Ricoeur insiste na relação entre memória e promessa no cerne da problemática
do reconhecimento de si: a memória, voltada para o passado, é retrospectiva; a
promessa, projetada para o futuro, é prospectiva (2006, p. 138). No que se refere à
promessa, o ato de prometer, no nível do discurso, pressupõe o engajamento do si. Num
segundo momento, passa-se para a característica moral da promessa. Vale dizer,
Ricoeur percorre a dimensão linguística para suscitar a reflexão moral. A referência
moral surge da ideia de força depreendida no momento de engajamento daquele que
promete, essencialmente ligado ao caráter de ipseidade, que, segundo Ricoeur,
[...] consiste em uma vontade de constância, de manutenção de si, que
coloca sua chancela sobre uma história de vida confrontada à alteração
das circunstâncias e às vicissitudes do coração. É uma identidade
mantida apesar de ..., a despeito de ..., de tudo o que inclinaria a trair
a sua palavra. Essa manutenção escapa ao traço desagradável da
obstinação, quando assume a forma de uma disposição habitual,
modesta e silenciosa em relação à palavra dada. [...] (2006, p. 141)

Em A memória, a história, o esquecimento Ricoeur parte da constatação de que
a memória pode ser ainda uma obrigação (dever de memória), discutida no primeiro
capítulo da obra em que Ricoeur aborda o problema da memória pela perspectiva
fenomenológica (2007, p. 99-104). Na prática a memória pode manifestar-se como um
uso e abuso; no caso de uma memória obrigada a um “você deve lembrar-se”
(RICOEUR, 2007, p. 100), constitui um imperativo especialmente dirigido a
acontecimentos traumáticos. Apesar de, nesse caso, a espontaneidade requerida
desaparecer, o dever de memória constitui um dever de fazer justiça à vítima. Cuida-se
de um problema moral relacionado ao problema do esquecimento e do perdão. Com a
hipótese de reconciliação com o passado através do perdão, delineada na última parte
de A memória, a história, o esquecimento, recobra-se, de acordo com Luci Buff, o
itinerário do “si-reconhecido na sua capacidade moral fundamental: a imputabilidade.

Por sua vez, o reconhecimento de si mesmo culmina num momento reflexivo da
memória.” (2009, p. 162). Paul Ricoeur explicita de forma clara a o imperativo de justiça
e o dever de memória:
[...] É a justiça que, ao extrair das lembranças traumatizantes seu valor
exemplar, transforma a memória em projeto; e é esse mesmo projeto
de justiça que dá ao dever de memória a forma do futuro e do
imperativo. Pode-se então sugerir que, enquanto imperativo de justiça,
o dever de memória se projeta à maneira de um terceiro termo no ponto
de junção do trabalho de luto e do trabalho de memória. [...]. (2007, p.
101)

Ricoeur menciona no início de A memória, a história, o esquecimento que “a
idéia de uma política da justa memória é, sob esse aspecto, um dos meus temas cívicos
confessos.” (2007, p. 17), trecho inserido num parágrafo em que ele expõe uma
preocupação pública: o excesso de memória, excesso de esquecimento, erros de
memória, e de esquecimento. Há intérpretes que afirmam que essa reivindicação de
reconhecimento público de Ricoeur não é suficientemente discutida, pois sua análise
não desenvolve amplamente a questão moral. Vimos na transcrição acima que Ricoeur
coloca o imperativo de justiça e o dever de memória como pontos de convergência da
problemática do descobrimento da memória.

Importa registrar o risco do esquecimento da memória, assim como da história.
Isso demonstra a nossa vulnerabilidade. Ricoeur afirma que não existe história sem uma
ação investigativa sistemática. Igualmente recusa a ideia de um “dever de esquecer” e
da anistia. Vale dizer, afigura-se imprescindível que a luta contra o esquecimento seja
considerada um ato moral e político, capaz de atingir-se o patamar da justa medida, ou
da justa memória requerida por Ricoeur. A luta contra a não memória traduz-se no
“esquecimento por apagamento dos rastros” (RICOEUR, 2007, p. 435, 452), seja
provocado por disfunções neurológicas (amnésia), seja por tentativas de distorcer o
passado e de impor uma narração única. Ricoeur chama a atenção, igualmente, para o
“esquecimento de reserva” (2007, p. 436), que significa a possibilidade de recordar o
passado quando o protagonista renuncia a controlar a consciência e deixa a
reminiscência brotar livremente num fluxo incessante (GAGNEBIN, 2010, p. 179).

Enquanto dimensão política, a anistia representa uma forma de esquecimento
institucional (RICOEUR, 2007, p. 459-460; BUFF, 2009, p. 297), pressupondo a ideia de
um passado interditado. Constitui “um pacto com a denegação da memória” (RICOEUR,

2007, p. 460), que se distingue do perdão, que não é esquecimento. O propósito da
anistia confessada, segundo analisa Luci Buff (2009, p. 297), é “a reconciliação entre
cidadãos inimigos – a paz civil”.

Para demonstrar a força da anistia como assentada no político, Ricoeur
rememora alguns exemplos: Aristóteles, em a Constituição de Atenas, relembra o
decreto promulgado em Atenas em 403 a.C., após a instalação da democracia sobre a
oligarguia dos Trinta, e que estabelece um juramento a ser proferido por todos os
cidadãos: “é proibido lembrar os males [as desgraças]”; “não recordarei os males [as
desgraças] (2007, p. 460)─. Vale dizer, o decreto determina um “não recordar” (2007,
460) impositivo, sob pena de que maldições sejam desferidas contra os transgressores
do perjúrio.

Ricoeur compara a anistia com o estado provocado pela amnésia, ou seja, as
políticas de anistia servem para apaziguar as feridas provocadas por violentos períodos
de dissensão e sedição, mas não promovem o convívio comum por muito tempo
(GAGNEBIN, 2010, p. 179). Ricoeur é explícito na apreciação da anistia e amnésia:
O que é feito, então, do pretenso dever de esquecimento? Além do fato
de uma projeção no futuro no modo imperativo ser tão imprópria para
o esquecimento quanto para a memória, tal mandamento equivaleria
a uma amnésia comandada. Se esta conseguisse ter êxito ─ e
infelizmente nada se constitui em obstáculo à ultrapassagem da tênue
linha de demarcação entre a anistia e amnésia ─, a memória privada
e coletiva seria privada da salutar crise de identidade que possibilita
uma reapropriação lúcida do passado e de sua carga traumática. [...].
(2007, p. 461, grifos nossos).

Conclui-se que a necessidade de pensar o problema da “justa memória” desperta
algumas reflexões atinentes à esfera moral e, principalmente, ao percurso do homem
capaz, como é o objetivo do presente estudo. Em outros termos, somente aquele que
atingir o estágio de consciência de sua responsabilidade perante o outro é capaz de
preservar uma memória sobre sua culpa e sobre os fatos que deixaram marcas na sua
existência e do seu povo.
1.2 A dimensão política: A “política da justa memória” no contexto brasileiro
Impõe-se que a memória dos tempos sombrios, especialmente os que se
converteram em regimes ditadoriais, não se converta em esquecimento, e que a
promessa de uma “perspectiva da ‘vida boa’ com e para os outros nas instituições

justas” (1991, p. 202), preconizada pela ética ricoeuriana, não seja traída pelas gerações
futuras. Em outros termos, a estima de si, a solicitude ou cuidado do outro, e instituições
justas possam ser os pontos cardeais para a capacitação de um agir moral e político.
Nesse sentido, as palavras de Jeanne Marie Gagnebin são eloquentes:
[...] Tarefa altamente política: lutar contra o esquecimento e a
denegação é também lutar contra a repetição do horror (que,
infelizmente, se reproduz constantemente). Tarefa igualmente ética e,
numj sentido amplo, especificamente psíquica: as palavras do
historiador ajudam a enterrar os mortos do passado e a cavar um
túmulo para aqueles que dele foram privados. Trabalho de luto que nos
deve ajudar, nós, os vivos, a nos lembrarmos dos mortos para melhor
viver hoje. Assim a preocupação com a verdade do passado se
completa na exigência de um presente que, também, possa ser
verdadeiro. (2009, p. 47).

Nesse sentido, afirma Antoine Garapon o caráter imperativo da memória como
forma de fazer justiça para com a vítimas de atos atentatórios aos direitos humanos, o
que implica fundamentalmente a tarefa de conferir reconhecimento àqueles que
sofreram as injustiças:
Se a História está do lado do conhecimento, a memória e a justiça
estão do lado do reconhecimento. O trabalho da justiça consiste menos
em permitir o conhecimento dos factos (algo que incumbe aos
historiadores) do quem em reconhecê-los ─ em enunciá-los
publicamente, ─ em admiti-los não só como realidade histórica, mas
também como delitos. Ao assumi-los como tal, o reconhecimento
público reactiva uma comunidade jurídica com as vítimas.
Paradoxalmente, o crime assumido junta vítimas e carrascos numa
mesma abordagem do passado. (2004, p. 180)

Deve-se ressaltar que a justiça, de acordo com Castor Bartolomé Ruiz, existe a
partir de sua relação com a alteridade humana, em especial o outro injustiçado, o que a
torna fundamentalmente ética (2009a, p. 87). A dimensão ética faz da memória das
vítimas uma condição necessária da justiça. Os injustiçados não podem ser esquecidos,
já que sua recordação é parte constitutiva do sentido de justiça. Ou seja, a justiça existe
sempre em correlação à alteridade humana, visando a restituir a alteridade negada.
Sinaliza-se para a superação de uma postura impermeável de negar o passado com o
intuito de reconhecer a alteridade e de fazer justiça.
A justiça e a memória são, portanto, condições necessárias para que uma
sociedade prospere. A memória não pode ser denegada ao injustiçado, sob pena de o
esquecimento forçado constituir-se numa segunda injustiça (RUIZ, 2009b, p. 12). O
esquecimento enseja a perpetuação da injustiça do passado, olvidando suas graves

consequências no presente. Esquecer é a condição necessária para repetição da
barbárie. Ao revés, o dever de memória traz a possibilidade da verdade, da justiça e da
reconciliação. Com Ricoeur, o imperativo de justiça e o dever de memória são
pressupostos indispensáveis para uma vida ética. Essa é a promessa que garantirá uma
civilização mais decente.
Questão crucial é analisar o conceito de “dever de memória” (2007, p. 424),
esboçado por Ricoeur, e como essa obrigação ética traduz-se na narrativa metafórica
do “dever de memória”, traçada por Graciliano Ramos. Abre-se uma possibilidade de
enlace entre a filosofia e a literatura, reveladora de dimensões políticas, existenciais e
literárias inovadoras.

1.3 Graciliano Ramos e o ofício do memorialista aprisionado
Graciliano Ramos propõe-se a reviver o encarceramento, como forma de narrar
a repressão durante o governo Vargas1, assim como a sepultar o passado que paralisa
o presente. Trata-se de uma narrativa metafórica do “dever de memória”, preconizado
por Paul Ricoeur (2007, p. 424). As atrocidades perpetradas pelos agentes estatais, o
corpo desmantelado pela vivência carcerária, encontram expressão literária em
Graciliano numa escrita fragmentária, porém entrelaçada, tendo como elemento
articulador o cárcere, permeando a tessitura narrativa (MIRANDA, 2015, p. 681-695).

O resgate das memórias do cárcere feito por Graciliano tem a função primordial
de superar os resquícios da vivência traumática do aprisionamento e recuperar
plenamente a vida presente. Trata-se, assim, de cicatrizar as feridas deixadas pela
perplexidade de estar preso sem acusação formal e de experienciar situações de
extrema vulnerabilidade. Nas palavras de Wander Melo Miranda “reviver o passado,
sim, porém enterrar de vez o que mantém o memorialista encarcerado e o impede de
tomar posse efetiva do presente” (2015, p. 685). É importante assinalar que Graciliano
Ramos é extremamente crítico com o próprio comportamento e procede a uma análise,

1

Cabe explicar, sucintamente, que Graciliano Ramos foi preso em 3 de março de 1936 e
percorreu um longo e tenebroso itinerário de prisões até ser libertado em 13 de janeiro de 1937.
Esse percurso o fez cativo em porões de navios, e, finalmente, na Casa de Detenção, e,
posteriormente, na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Registre-se que o escritor torna-se o preso
político de maior notoriedade durante a ditadura de Getúlio Vargas, permanecendo prisioneiro,
no período mencionado, sem qualquer processo formal instaurado contra ele (MIRANDA, 2015,
p. 681).

densa e nebulosa como um “descer para a cova, este novelo de casos em muitos pontos
vai emaranhar-se [...]” (RAMOS, 2015, p. 13), no sentido de revelar uma escrita tortuosa
e o desencadear de sentimentos maus que afloram em situações excepcionais:
[...] Nessas vacilações dolorosas, às vezes necessitamos confirmação,
apelamos para reminiscências alheias, convencemo-nos de que a
minúcia discrepante não é ilusão. Difícil é sabermos a acusa dela,
desenterramos pacientemente as condições que a determinaram.
Como isso variava em excesso, era natural que variássemos também,
apresentássemos falhas. Fiz o possível por entender aqueles homens,
penetrar-lhes na alma, sentir as suas dores, admirar-lhes a relativa
grandeza, enxergar nos seus defeitos a sombra dos meus defeitos.
Foram apenas bons propósitos: devo ter-me revelado com frequência
egoísta e mesquinho. E esse desabrochar de sentimentos maus era a
pior tortura que nos podiam infligir naquele ano terrível. (2015, p. 15)

Cuida-se, portanto, do exercício do ofício de um memorialista comprometido em
narrar os episódios ocorridos, os conflitos suscitados, a partir do panorama devastador
sofrido por uma prisão arbitrária. Ocorre que o relato histórico em Graciliano Ramos
assume um caráter de alta expressão literária, ou seja, instaura-se um processo artístico
de composição narrativa que sobrepuja qualquer enquadramento realista, embora a
obra do escritor seja qualificada como romance realista. O “dever de memória” de
Graciliano justifica-se pelo manuseio dos fatos e pela consciência do reconhecimento,
o que produz um efeito catártico para a superação do imobilismo do encarceramento,
paralisante no passado e no presente (MIRANDA, 2015, p. 686).

Flávio Loureiro Chaves analisa as Memórias de Graciliano como compondo o
painel do romance de 30 (1983, p. 47), salientando, contudo, que o romance ultrapassa
a simples exposição de fatos históricos ocorridos, conduzindo à irrupção de revelações
que desintegram uma visão meramente epidérmica. Graciliano Ramos realiza pela
tessitura literária a sondagem de ir “além das aparências” (2015, p. 73). Na busca da
palavra silenciada pela experiência traumática, o romance Memórias do cárcere
representa a “metáfora da tirania”, título do artigo de Flávio Loureiro Chaves (1993, p.
16-19), em que o crítico literário afirma que o discurso de Graciliano Ramos inaugura a
literatura contemporânea marcada pela “imagem do réu sem culpa” (1993, p. 18), com
todos os desvios causados pela subversão da justiça e pelo predomínio da violência
institucionalizada. Com acerto Loureiro Chaves reafirma o realismo do discurso de
Graciliano, num aspecto muito peculiar:
[...] o discurso é realista porque acolhe a multiplicidade do real,
desdobrando-o do documentário ao psicológico e do particular ao

universal, concluindo numa arqueologia da opressão para observar tão
só o homem que aí foi desfigurado e degradado na essência de sua
humanidade. (1983, p. 42, grifado no original)

Surge o ponto central da obra Memórias do cárcere: a narrativa da dominação
autoritária que permeia todo o romance, desde a referência irônica ao “pequenino
fascismo tupinambá” (2015, p. 12) até a monstruosidade da dominação fascista,
transformada num sistema opressor, constituindo uma “visão do mundo” profundamente
arbitrária e representativa de uma “ordem nova” e de uma “justiça nova” (CHAVES,
1983, p. 45), diametralmente opostas ao Estado de Direito, democrático e legítimo.
Graciliano Ramos reflete, de forma perplexa e desalentada, sobre os perigos da
presença fascista no mundo contemporâneo:
[...] O mundo se tornava fascista. Num mundo assim, que futuro
nos reservariam? Provavelmente não havia lugar para nós,
éramos fantasmas, rolaríamos de cárcere em cárcere,
findaríamos num campo de concentração. Nenhuma utilidade
representávamos na ordem nova. Se nos largassem,
vagaríamos tristes, inofensivos e desocupados, farrapos vivos,
velhos prematuros; desejaríamos enlouquecer, recolher-nos ao
hospício ou ter coragem de amarrar uma corda ao pescoço e dar
o mergulho decisivo. Essas ideias, repetidas, vexavam-me; tanto
me embrenhara nelas que me sentia inteiramente perdido. [...]
(2015, p. 160-161)
Percebe-se que a “metáfora da tirania” mescla-se com a imagem do cárcere, ou
seja, com a sofrida “vivência carcerária” (MIRANDA, 2015, p. 688), configurando um
asfixiante retrospecto do processo de mutilação do homem, absolutamente refém de um
sistema esmagador da condição humana. Como assevera Flávio Loureiro Chaves “o
prisioneiro e seu cárcere definem Graciliano Ramos ele mesmo, réu sem culpa, vítima
do fascismo tupiniquim [...]” (1983, p. 48).
Esse é o percurso rememorativo tecido por Graciliano Ramos em Memórias do
cárcere, que constitui um marco decisivo na literatura brasileira. Serve de referencial
para análises sociais, políticas e jurídicas que buscam uma fundamentação democrática
para sociedades mais justas e solidárias. Extirpar o autoritarismo que permeia as
relações sociais no Brasil representa um passo gigantesco para a salvaguarda dos
direitos fundamentais de todos os indivíduos. Jaime Ginzburg interpreta o fenômeno da
experiência da catástrofe tendo em vista o horror do Holocausto, o que se aplica
perfeitamente à visão do mundo retratada por Graciliano:

Para expressar com a devida intensidade essa perplexidade, é
necessário manter a perspectiva de que no Holocausto há um excesso,
uma desmedida, cujos parâmetros não podemos calcular ou
padronizar, que estão para além de qualquer medida tolerável de dor
e de qualquer escala racionalizável de desumanização. Representar a
experiência da catástrofe em proporções tais como as que a História
nos mostrou no século XX implica, necessariamente, uma renúncia aos
modos convencionais de representação, pois estes seriam incapazes
de preservar a singularidade da experiência e a perplexidade que deve
acompanhá-la. O questionamento dirigido ao estatuto da linguagem,
dos modos de representação e das formas artísticas tradicionais, está
ligado a uma busca de renovação da expressão. (2012, p. 236).

Graciliano combina o relato realista com componentes artísticos de alto valor
literário, logrando alcançar uma expressão literária inovadora. Transforma suas
Memórias numa obra prima de alcance universal por tocar na humanidade de todos nós.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O percurso conceitual de Paul Ricoeur leva-nos a atravessar os estratos
configuradores do homem capaz. Instaura-se a fenomenologia hermenêutica da
pessoa, que irá conduzir à alteridade e à afirmação dos componentes intrínsecos da
identidade.

Ao indagar quem é o sujeito do direito, Ricoeur está elevando a discussão para
o nível do reconhecimento ético, hábil em identificar o outro como pessoa digna de ser
considerada. Busca-se formar um sujeito habilitado a inscrever o seu papel na
sociedade, ou seja, a exercer plenamente a cidadania, como condição existencial
indispensável para o aperfeiçoamento de seu intelecto e de sua vocação para a política.

No que concerne à discussão sobre a memória, o esquecimento e a promessa,
a instância ética apontada por Ricoeur suplanta o olhar do historiador e do juiz, pois
requer um sujeito capaz de assumir plenamente a sua responsabilidade pelos atos
praticados. Refazer a história de forma verdadeira é tarefa do homem capaz.
As dissimulações e as tentativas de apagamento da memória não condizem com
a proposta de “justa memória”, concebida por Ricoeur como um dos seus temas cívicos
prediletos. Por conseguinte, a interrogação inicial ganha consistência no percurso
ricoeuriano: a dimensão ética sobrepuja qualquer tentativa de resgate do passado

calcado apenas na reconstituição de fatos. É necessário que o sujeito capaz saiba narrar
a sua história e a do seu povo com lucidez, veracidade e justiça.
Graciliano Ramos expressa em Memórias do cárcere a concretização do “dever
de memória”, preconizado por Ricoeur, revisitando um passado tenebroso. Revela os
porões de uma justiça inquisitorial, sem acusação formalizada. Descaminhos de uma
“nova ordem”, de natureza totalitária, demandando uma memória que precisa ser
resgatada para a construção de um percurso superador da extrema violência exercida.
Graciliano ultrapassa as meras aparências e uma ficção realista, compondo uma
tessitura narrativa de inegável valor literário.

E, especificamente com relação aos regimes opressores, surgem narrativas
singulares, pungentes, de vozes que se cruzam para descrever a dor, o horror, o
indizível. Ao inscrever a alteridade na identidade, abre-se caminho para o conhecimento
do si, do cada qual, do mundo. O estudo visa a explorar o uso crítico da memória, que
permite um descentramento da narrativa individual para o enlace com outras narrativas,
propiciando o encontro com o outro. Busca-se, fundamentalmente, a promoção dos
direitos humanos e do direito à memória de grupos excluídos das narrativas oficiais
construídas para silenciar a memória da prisão.
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Resumo
A década de 1980 foi um período de mudanças no sistema de segurança pública
brasileiro, no contexto da transição democrática. Foi nesse período que se buscou
efetivar, em São Paulo, a agenda política conhecida como “Políticas de Humanização
dos Presídios”. Dentre as propostas dessas políticas, será tratada aqui a experiência
de efetivação de um canal de comunicação e de representação de presos no sistema
penitenciário paulista, as “Comissões de Solidariedade”. Mais especificamente, buscase analisar como tais Comissões foram deslegitimadas publicamente por meio da
denúncia da existência de um grupo criminoso, organizado por presos no interior da
Penitenciária do Estado, e que teria se infiltrado nas Comissões de Solidariedade: as
assim chamadas Serpentes Negras. Deste modo, por um lado, pretende-se descrever
a tentativa de efetivação das políticas de humanização dos presídios e como a forte
disputa de interesses políticos afetou os rumos dessas reformas e se refletiu na rede
social interna às prisões. Por outro lado, busca-se recuperar os efeitos produzidos pela
denúncia envolvendo as Serpentes Negras e, com isso, o debate público em torno das
políticas de segurança e dos direitos humanos no período, bem como a formação e a
circulação de um novo discurso sobre o crime organizado em São Paulo, cuja
atualidade não pode ser desprezada.
Introdução
Sabemos hoje que em São Paulo, Brasil, o crime organizado existe e exerce
suas atividades em diversas áreas da vida social (ADORNO e SALLA, 2007; JOZINO,
2004; BIONDI, 2010; DIAS, 2013). Essa conjuntura pode ser considerada como um
dos principais desafios para a segurança pública do Estado de São Paulo,
principalmente devido à existência do Primeiro Comando da Capital (PCC), principal
organização criminosa do Estado.
Sabemos que o crime organizado “está espalhado por aí”, mas não foi sempre
assim. Hoje temos condições de concluir PCC não foi a primeira organização
criminosa a ameaçar o Estado partindo de dentro das prisões (ALVAREZ et al, 2013;
2014) . Seguindo esse raciocínio, podemos então nos perguntar: o que tivemos antes?
Quando, como e em que contexto histórico e social? Qual foi a primeira vez que o
crime organizado no interior das prisões se apresentou como uma ameaça capaz de
redirecionar uma parcela da agenda política? Isso certamente tem história, e muito
recente.
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É exatamente recuando na história que poderemos encontrar pistas que nos
revelem como, de onde e em que momento o discurso do crime organizado nas
prisões se apresentou como uma ameaça e quais foram as suas consequências.
Como ponto de partida, é plausível se pensar que uma das pistas se encontre na
situação política da rede prisional da década de 1980, conforme veremos.
*
No Brasil, a década de 1980 foi palco de mudanças no sistema político,
principalmente devido o contexto de transição democrática que o país vivia
intensamente. A prisão, mecanismo de controle social que serviu, em grande medida,
de principal respaldo para as decisões do regime militar, estava na agenda de
reformas que visava situar algumas instituições na futura democracia. Dessa forma,
esperava-se desmontar a tradição de arbitrariedades e desassistência governamental
características desses espaços (PINHEIRO, 1986; ALVAREZ, SALLA e DIAS, 2013).
O momento e a conjuntura política foram propícios para se ponderar e articular
tais reformas. Foi nesse período que se buscou aplicar o programa que ficou
conhecido como Política de Humanização dos Presídios. Faremos aqui uma análise
do processo de ascensão e declínio das chamadas primeiras políticas de
“humanização” dos presídios, elaboradas e aplicadas em São Paulo durante o
mandato do governador André Franco Montoro (1983-1987). Veremos como forte
disputa entre diferentes interesses políticos afetou os rumos dessas reformas.
Dentre as propostas de humanização, focalizaremos na experiência de
efetivação de um canal de comunicação e representação de presos no sistema
penitenciário paulista. Esse canal foi chamado de Comissões de Solidariedade. Em
resposta a essa criação, surgiu uma grave denúncia: a suposta existência da
organização criminosa Serpentes Negras, que, segundo o delator, era um grupo
organizado que se infiltrou nas Comissões de Solidariedade e agia por meio delas no
interior da penitenciária do Estado. Esse rumor ganhou força e proporções que, como
veremos, alterou os rumos das políticas prisionais em São Paulo.
O caso das serpentes servirá aqui para elucidar o debate nacional em torno de
políticas de segurança, justiça e direitos humanos na transição democrática paulista,
assim como será um “gancho” para a análise do ponto de vista da formação do crime
organizado nascente no discurso da esfera pública em São Paulo e sua influência nas
políticas de humanização.
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Dessa forma, pretende-se constatar a influência que o rumor das serpentes
exerceu

nas

chamadas

primeiras

políticas

de

humanização.

As

serpentes

funcionariam como uma espécie de pretexto para justificar medidas contrárias às
reformas e direitos humanos, refletindo uma intensa disputa politica, que culminou com
o cancelamento das Comissões de Solidariedade e retrocesso das medidas de
abertura e transparência do sistema de comunicação nas prisões.
Qual a relação entre o declínio das Comissões de Solidariedade e o rumor que
se instaurou sobre as serpentes em resposta a sua efetivação? E mais, qual foi o
legado da controvérsia em torno da tentativa de politização em um espaço que
tradicionalmente tem por característica despolitizar, como é o caso das prisões em
São Paulo? Nesse cenário emergiu a primeira experiência paulista, no plano do
discurso e ações políticas, de se cogitar a presença do crime organizado nos
presídios. Ações e reações institucionais se desdobraram tendo em vista essa
suposição, e mostraremos como elas afetaram negativamente as chamadas políticas
de humanização.
A Conjuntura da transição democrática e as políticas de humanização dos
presídios.
As primeiras eleições diretas para governador em São Paulo foram realizadas
em 1982, elegendo o candidato André Franco Montoro (1916 - 1999) como governador
e Orestes Quércia (1938 - 2010) vice-governador, ambos membros do Partido
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).
O PMDB foi o sucessor direto do Movimento Democrático Brasileiro (MDB),
que, por sua vez, foi o partido que reuniu, em grande medida, as oposições políticas
convencionais contra o regime militar ditatorial no Brasil.
Por mais que fosse uma frente opositora, o PMDB não contava com plena
união interna, pois havia uma disputa entre grupos com interesses diferentes.
Podemos dizer que no interior do partido existia a concentração de duas frentes: de
um lado, setores da direita e alguns da esquerda-ortodoxa se organizavam em volta
da figura de Quércia; e de outro lado, os chamados progressistas se aglutinavam em
torno de Montoro. Essas duas frentes de oposição, reunidas em um só partido,
geraram ambiguidades consideráveis e tensões entre interesses, afetando os rumos
futuros do partido (VIEIRA, 2005, p.98).
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Essa composição ambígua do partido, que, repetindo, em tese foi a única
oposição oficial ao governo militar, pode nos sinalizar o quão instável e delicado foi o
processo de transferência do governo militar para o governo civil e a tentativa de
efetivação do regime democrático; lembrando que esse período de transição foi
também o que precedeu a elaboração da constituição de 1988, momento de intenso
conflito de interesses e intensificação da disputa entre os campos de forças políticas.
Ou seja, um “furacão” de possibilidades.
Conforme foi comentado acima, Franco Montoro era apoiado pelo setor
progressista, que na época era considerado a esquerda política opositora ao regime
militar. Ao assumir o governo, recrutou essas alianças para ajuda-lo em sua
empreitada, colocando-os nos quadros disponíveis em seu governo, ou seja, figuras
que haviam se destacado na resistência ao regime militar passaram a ocupar cargos
políticos importantes.
O titular da Secretaria de Justiça, José Carlos Dias, iniciou sua carreira como
advogado criminalista. Foi presidente da Comissão Justiça e Paz da Cúria
Metropolitana de São Paulo, em 1978. Seu envolvimento e compromisso com a defesa
dos direitos humanos em sua trajetória o levaram a assumir a Secretaria da Justiça a
convite de Montoro. Desde o início, ambos, Dias e Montoro, sabiam o grau de
fragilidade que a gestão da secretaria enfrentaria.
Dias não escondia o seu desejo imediato enquanto secretário: o compromisso
de humanizar a rede penitenciária do Estado de São Paulo, pois só assim, acreditava
ele, poderia ser viável um quadro melhor para a segurança pública. Fazer com que a
polícia respeitasse o cidadão comum e tratasse o preso como ser humano era uma
dos principais elementos de sua agenda política (VEIRA, 2005, p.99).
Tal posicionamento, como esperado, atraiu a atenção da imprensa. A disputa
política em torno dos direitos humanos não se manifestou apenas em plenários ou
bancadas legislativas, mas também por meio dos espaços que os jornais da época
dedicavam para acompanhar e divulgar as transformações. O Jornal O Estado de São
Paulo,

por

exemplo,

publicou

frequentemente

notícias

que

enfatizavam

o

posicionamento contrário aos direitos humanos e seus defensores, buscando
desqualificar tudo relacionado a eles. O jornal Folha de São Paulo, em geral,
concedeu espaço para os defensores dos direitos humanos e publicou noticias que
visaram, em grande medida, sustentar a consolidação da agenda de reformas do
governo, mostrando os resultados positivos.
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Ao assumir o governo do Estado de São Paulo, André Franco Montoro
encontrou algumas heranças da gestão anterior1 que também afetaram a segurança
pública do Estado. Segundo o Secretário da Justiça, José Carlos Dias, nenhum
recurso havia sido destinado a qualquer unidade prisional que muito carecia de um
mínimo de infraestrutura, ainda mais em um período em que a criminalidade violenta
aumentava assustadoramente, sendo a negligencia do governo em fiscalizar e zelar
pelas prisões um fator que também contribuiu para esse aumento2.
A rede prisional paulista contava com aproximadamente 8 mil vagas. O número
de encarcerados chegava aos 12 mil, sendo que 11 mil deles se aglomeravam em
cadeias públicas e distritos policiais. A conclusão que se chega é de que tudo estava
abandonado de supervisão e manutenção, mas contava com cada vez mais “clientes”
nos estabelecimentos prisionais.
A necessidade de primeira ordem do governo era o aumento do número de
vagas nas prisões. Tendo isso em mente, um projeto foi arquitetado para amenizar o
desafio da superlotação no cárcere: a prioridade era a criação de 5.200 vagas em São
Paulo para os próximos 18 meses, contando tanto com novas unidades prisionais
quanto com a ampliação das antigas. Solucionar o problema da superlotação foi um
desafio dos mais espinhosos e, aqui acrescentamos: essa fragilidade ainda é um dos
graves problemas sociais que engendram e catalisam tantos outros.
A empreitada dessas reformas não teve por objetivo rever unicamente a
infraestrutura das prisões, mas também buscou reconfigurar todo um sistema de
relações sociais internas. Veremos a seguir outro investimento prioritário que a
Secretaria de Justiça procurou efetivar: as chamadas Comissões de Solidariedade,
que podemos considerar o maior símbolo das chamadas políticas de humanização das
prisões no Estado de São Paulo.

As Comissões de Solidariedade
Em 1983 o governador André Franco Montoro, juntamente com o secretário de
justiça José Carlos Dias, iniciou a aplicação das chamadas políticas de humanização
dos presídios, que buscavam dar transparência à rede prisional, visando aplicar de

1

Foi Paulo Maluf, membro do partido ARENA, o governador do Estado de São Paulo na gestão anterior
a Franco Montoro.
2
Depoimento de José Carlos Dias. Pode ser encontrado em: D.O.E.; Sec. I, São Paulo, 94 (193), quartafeira, 10 out. 1984.
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forma plena as leis, diminuição da violência e eliminar a constante arbitrariedade que
ocorria nesses espaços.
Para concretizar tal proposta, foram criados mecanismos institucionais de
comunicação e diálogo entre custodiados e custodiadores, com a finalidade de
contemplar a política de reintegração dos presos na sociedade e de respeito aos
direitos humanos (Cf. TEIXEIRA, 2009). Segundo Eda Goes (2009), os primeiros
mecanismos desse programa de reformas foram:
1. Aumento do número de vagas do Sistema Penitenciário Paulista: a previsão
era de que fossem abertas 2.170 novas vagas, além de 2.800 vagas “artificiais”
(celas ocupadas por um só detento que passaram a ser ocupadas por dois), até o
final do governo Montoro;
2. Criação de canais diretos de comunicação entre os presos e os juízes
corregedores e entre aqueles e a Secretaria de Justiça por intermédio das
“Comissões de Solidariedade” e de urnas distribuídas pelos corregedores
dos presídios. Essas comissões seriam constituídas por representantes dos
detentos, eleitos por voto direto, sendo elegíveis todos aqueles que não tivessem
cometidos atos de violência contra companheiro e guardas, dentro do presídio; o
tamanho de cada comissão seria proporcional ao número de detentos do presídio
e deveria haver representantes de todos os pavilhões e alas.
3. Criação de comissões de guardas penitenciários.
4. Fim da censura à correspondência de detentos.
5. Efetivação da assistência jurídica aos presos, uma vez que a morosidade no
exame dos processos é apontada por diretores de presídio e pelos próprios
detentos como uma das principais causas das revoltas.
6. Permissão para visitas conjugais, encontros nas celas entre os detentos e suas
esposas, noivas e namoradas, nos dias de visita.
O principal símbolo das políticas de humanização, descrito no item 2 acima,
foram as Comissões de Solidariedade, que começaram a operar em março de 1983. A
proposta era abrir um canal direto de comunicação entre presos e a secretaria de
justiça, permitindo que a demanda do preso chegasse diretamente às autoridades,
impedido, dessa forma, que ocorressem as constantes mediações e possíveis
barganhas com os guardas, que eram, a rigor, o único contato acessível entre preso e
administração, pois a relação se dava face-a-face entre as grades da cela.
Não nos esqueçamos de que, além dos guardas, outra figura mediadora era
bastante presente: outros presos, principalmente aqueles que ocupavam posição de
liderança devido à imposição pela força aos demais. As comissões também visavam
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desarticular o exercício dessas lideranças que agenciavam relações cotidianas na
prisão, lideranças que exigiam tributos por proteção, benefícios, permissões, acessos
e etc.
De acordo com o estatuto de fundação das comissões, elas funcionavam, em
linhas gerais, da seguinte forma: um preso representante era eleito por voto direto dos
demais presos, mas somente se apresentasse bom comportamento e disposição de
cooperação com a administração – uma espécie de “ficha limpa”. Ele seria o porta-voz
dos presos e possuiria algumas responsabilidades, como representá-los e transitar
com maior flexibilidade pelas instalações do presídio para averiguar a situação de
todas as pessoas, lugares, higiene, condições de habitação e solicitar transferências,
tanto de detentos quanto de funcionários, tudo encaminhado diretamente para
Secretaria de Justiça.
Podemos então concentrar as praticas e responsabilidades das comissões em
quatro eixos principais3. São eles:
(1)

Exigir que as normas e regulamentos das prisões fossem

legais e

administrativamente cumpridos de sorte que os funcionários fossem impedidos de
aplicar “penas” suplementares àquelas que já receberam a decisão da justiça (castigos
corporais, atemorização psíquica, chantagem, delação, sevícias sexuais, perda do
alojamento etc.) – tratou-se de impedir que os carcereiros se convertessem em
tribunais e juízes cotidianos daqueles que já foram julgados.
(2) Exigir que o serviço de prontuários fosse agilizado e respeitado de modo a permitir
a saída dos que já cumpriram a pena (e lá permanecem por inércia burocrática ou por
decisão administrativa arbitrária), a impedir que seja usado como forma de punição e
de chantagem sobre os presos (reter ou modificar os prontuários para conseguir que
os presos se submetam à vontade arbitrária dos funcionários).
(3) Erradicar a corrupção (compra e venda de celas, colchões, cobertores, sapatos,
sabonete; compra do direito de tomar sol por um maço de cigarros; não pagamento
dos trabalhos feitos nas oficinas etc.) e erradicar a violência (revistas ignominiosas dos
presos e de seus visitantes, postos nus e com o ânus e vagina revistados para
verificar “porte de armas e drogas”; ameaças às famílias dos presidiários; uso sexual
de membros das famílias dos presidiários; intimidação física e psíquica dos presos por

3

Esses pontos foram expostos no livro Democracia X Violência, elaborado pela Comissão Teotônio
Vilela em 1986, p.27-28.
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meio do apagar e acender de luzes ou de ruídos metálicos durante a noite e a
madrugada etc);
(4) Pacificar e conscientizar os demais presos. Este último trabalho foi de considerável
importância, pois, segundo a própria comissão, a maioria dos presos, vindos de
situação materiais e psíquicas de miséria e instabilidade, agrupados pelo medo e pela
revolta, aterrorizados com castigos e ameaças de morte recíprocas, têm “o pavio
curto” e podem se rebelar e se amotinar, com graves danos para todos, fora e dentro
dos presídios.
Não é de se surpreender, portanto, que as Comissões de Solidariedade foram
vistas como uma potencial ameaça para os agentes carcerários e diretores, pois, na
perspectiva deles, ela diminuía a autonomia e a autoridade de sua categoria, assim
como a tão estimada disciplina interna (COELHO, 1987; GOES, 2004).
Após algumas semanas, uma parcela do setor político iniciou reações contrárias
à existência das comissões, efetuando uma série de acusações.(GOES, 2004, p.39).
Em geral, a argumentação baseava-se na seguinte matriz: as comissões eram
inadmissíveis, pois “estragariam” a disciplina interna nas prisões por meio dos
“privilégios” que concedia aos presos, gerando um “afrouxando punitivo” e diminuição
do controle.
O fantasma das Serpentes Negras
Em junho de 1984, o juiz corregedor4 Haroldo Pinto da Luz Sobrinho concluiu,
em dois meses, uma investigação efetuada por ele mesmo acerca da situação dos
presídios no Estado de São Paulo, nas penitenciárias de Itirapina, Araraquara, São
José do Rio Preto, Bauru, Pirajuí e Avaré. A investigação contou com depoimentos
prestados por diretores, guardas, detentos e seus familiares.
As informações levaram-no a concluir que havia uma situação de crise latente
devido à existência de uma organização clandestina denominada Serpentes Negras,
que se havia infiltrado nas comissões e realizava suas atividades por meio dessa
“fachada”.
A acusação alertou que as serpentes visavam exercer o poder interno e paralelo
nos presídios por meio das Comissões de Solidariedade, sobretudo na Penitenciária
do Estado e na Penitenciária de Araraquara. Esse grupo estaria relativamente bem
4

O Juiz Corregedor dos Presídios tem a função, em linhas gerais, de fiscalizar as unidades prisionais e as
condições de vida do preso, assim como o correto cumprimento da lei na pena.
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organizado e com capacidade de ação conjunta em outras unidades prisionais em São
Paulo, tendo como estratégia para pressionar as autoridades, em grande parte, fazer
uso de greves de trabalho e de fome, não comparecimento em processos judiciais,
não sair das celas, não permitir revistas pessoais, recusa do aparo de barba e fugas
em massa.
A anunciada crise na segurança publica, ou melhor, nas prisões, não foi mera
agitação infundada ou um boato sem qualquer relevância; ao contrário, justamente por
ser um boato gerou uma rede de especulações que, por sua vez, movimentou
pessoas, reorganizou propostas políticas, reuniu e edificou discursos, gerou práticas,
expectativas e decidiu vidas.
Para expor a situação de maneira mais consistente, segue o documento na
íntegra enviado por Haroldo Sobrinho, publicado no jornal O Estado de S. Paulo5. É
muito importante tomar o cuidado de situar esse documento, e o discurso nele contido,
em seu tempo. Assim teremos uma noção da agitação que sua publicação gerou.

Senhores Desembargadores:
Tenho a honra de informar a Vossas Excelências que, havendo aos 13 de junho do
fluente, concluído dois meses de jurisdição nesta Vara, e havendo cumprido, em maio, e na
semana passada, o programa de correições nos estabelecimentos da rede da Secretaria da
Justiça e no Manicômio Judiciário, colhi informações dos Senhores Diretores, no sentido da
existência, no seio dos estabelecimentos, de uma organização de sentenciados, denominada
ORGANUZAÇÃO CRIMINOSA DAS SERPENTES NEGRAS, cujos integrantes são:
Nome
Luis Carlos Rocha
Carlos Alberto Assunção
Carlos Alberto Costa
Pedro Rodrigues Filho
Carlos Antonio Brandoliso
Misael Aparecido Silva
Dario A. Aguello
Athaide Santana
Geraldo Santa Rosa
Deoclides do Prado
Antonio Carlos de Oliveira
Osmar da Silva Couto

nºmatrúcula
24.046
28.562
25.516
31.003
27.444
33.726
26.640
28.637
36.252
27.702
27.314
34.693

Tal organização visa, além de alcançar o poder interno e paralelo dos presídios, através
de diversas comissões já existentes, bafejadas por sua excelência, o senhor secretário da

5

O Estado de S.Paulo no dia 23 de junho de 1984, p. 14, “Organização quer dominar presídios”.
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Justiça, dr. José Carlos Dias e sua assessora para assuntos penitenciários, Bacharela Maria
Ignez de Oliveira Sampaio, realizar uma série de atividades criminosas, visando a
desestabilizar a Vara das Execuções e o Sistema Penitenciário, tais como: 1)greves de
trabalho e de fome; 2) recusas em apresentações processuais; 3) recusa a revistas pessoais;
4) libertação, por meios corruptos ou armados, de outros presos; 5) diminuição da autoridade;
6) ofensas aos guardas de presídios, e outras ações tumultuárias semelhantes, tudo com o
apoio de elementos de extração marxista, como, por exemplo, as doutoras Alice Santos
Ferreira, coordenadora do Departamento Jurídico do Centro Acadêmico XI de Agosto, e Marília
Meier Borges, e outras, que se aproveitam do preso, ideologizando-o e agitando-o para fins de
exploração política.
Alerto, por isso, sobre a possibilidade de ações violentas contra os presídios, contra a
pessoa dos juízes desta Corregedoria e contra os demais juízes do Estado.
O foco de irradiação é a Penitenciária do Estado, cujo diretor, tíbio bacharel Ruy Toledo
Joele, tem-se prestado a ignorar ou propiciar tal atividade de subversão, impulsionada pela
“Comissão de Solidariedade de Detentos”, composta pelos sentenciados: Euripides Novais,
Rene Moller, Luis Budrin Lopes, João Gonçalves de Barros, Manoel Antonio Rocha, Osmar
Montanari, José Cícero da Silva, Ezequiel Rodrigues, Osmar Batista, Marco A. Vanuchi, Luiz
Antonio O. Camios, Paulo Godoi Mori, Ronaldo Van Krimier, Laudo Antonio Alves, Jarbas
trindade Macedo, todos condenados a elevadas penas e apresentando-se dotados de
periculosidade, inclusive tendo chegado ao cúmulo de instaurar, entre nós, ao arrepio de
qualquer autoridade da vara, as denominadas visitas conjugais nas celas, como o aplauso do
excelentíssimo senhor secretário da Justiça.
Aliás, ontem, por volta das 18,00 hs, eclodiu um movimento paredista dos guardas de
presídio, do turno da noite, os quais se recusaram a assumir o serviço, forçando a permanência
do turno vespertino. Dele tomei conhecimento, à roda de 23,00 hs e, a 00,00 h, compareci à
penitenciária, após sobreavisar a autoridade policial de permanência no Cepom, para reforços
policiais. Na penitenciária, já encontrei reunidos o sr. Secretário da Justiça, uma comissão de
guardas de presídio, a bacharel Maria Ignez de Oliveira Sampaio e o bacharel José René Pires
de Campos, diretor de produção, resolvendo-se a situação após um fora de conversação.
Resta, à vista do exposto, também alertar para a suspeita de que movimentos idênticos
poderão surgir nas penitenciárias do Interior e no Manicômio Judiciário, esclarecendo, por fim,
que se anuncia a demissão do bacharel Ruy Toledo Joele, mas os problemas somente
cessarão se dissolvida a mencionada Comissão de Solidariedade de Detentos. Aproveito o
ensejo para apresentar a vossas excelências os meus protestos de estima e consideração.
Haroldo Pinto da Luz Sobrinho
Juiz de Direito Corregedor
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O documento em si, e a forma como foi entregue, nos revelam a pretensão de
urgência e alerta para uma reação imediata. Claramente o autor relaciona as
Comissões de Solidariedade com a organização criminosa anunciada como Serpentes
Negras e, além disso, procura responsabilizar a Secretaria de Justiça por essa
situação, tentando, dessa forma, alertar sobre a periculosidade de efetivar as
chamadas políticas de humanização.
A denúncia foi para muitos uma tentativa de alerta, critica de má gestão, um grito
de desespero frente a crise que se anunciava; para outros, foi uma tentativa de golpe,
um pretexto falso para a deslegitimar as reformas em andamento. Seja como for,
muitos discursos se formaram e geraram efeitos, partindo de lugares diferentes
(guardas e diretores de prisão, presos e seus familiares, setores do governo, jornais,
rádio e etc), mas, em todos os casos, o discurso Serpentes Negras atravessava-os e,
de alguma forma, os conectava.
O início da investigação, disputa e instabilidade
Como em um flash, de uma hora para outra, não se comentava outra coisa nas
prisões, na secretaria de justiça e colunas sobre segurança pública nos principais
jornais do Estado. O documento foi recebido inesperadamente, como um equivoco
para alguns, um certificado do caos para outros.
Tanto o secretário de segurança pública, Michel Temer, quanto o secretário de
justiça, José Carlos Dias, afirmaram desconhecer a existência de um grupo
organizado nas proporções da denúncia e requisitaram a investigação por meio de
uma

sindicância

administrativa

para

averiguar

a

situação6.

Dias

declarou

constantemente à imprensa que a denúncia era um ataque direto às políticas de
humanização, que era uma conspiração fantasiosa, mas que não iria se intimidar, não
iria recuar com as reformas7.
Vejo uma tentativa de desestabilização do projeto democrático
em vários setores. Há muitas pessoas que não concordam,
após anos de autoritarismo, com a redemocratização do País.
Quem são os interessados? Essa é uma análise que fica para
todos nós. (DIAS, entrevista para Folha em 23/06/1984 p.16).

Frente aos acontecimentos, Dias também foi convocado à assembleia legislativa
para prestar depoimento esclarecendo a situação dos presídios. O convite tinha o
intuito de dar oportunidades para que fosse apresentada uma resposta oficial para as
6
7

Folha de S.Paulo, 23/06/84, p.16, “Dias manda apurar denúncia sobre „serpentes negras‟”.
Em depoimento para O Estado de S.Paulo, 23/06/84, p.12, “Dias: Estou cumprindo com meu dever”.

11

acusações e as demais perguntas de autoridades políticas. As Comissões de
Solidariedade eram alvo de muitas críticas, fazendo com que a e equipe da secretaria
de segurança enfatizasse que elas cumpriam

um

papel não apenas de

conscientização, mas também o de pacificação interna.
Entendemos, Srs. Deputados, que deveríamos institucionalizar
isto, criando comissões de representantes eleitas pelo voto
secreto, porque creio eu V. Exas., como eu, ainda não
descobriram na história da ciência política um método melhor
de representação do que o voto secreto. Com isso o preso
elege o seu companheiro; muitas vezes, elege aquele que é
quadrilheiro, mas também irá eleger outro que conquistou a
simpatia por ser organizador de atividades esportivas, por ser
aquele que é realmente um companheiro solidário, aquele que
mostra uma liderança intelectual, enfim, procurou-se a escolha,
a composição de um colegiado, não tão puro como
gostaríamos que fossem os melhores parlamentos do mundo,
mas um colegiado que representasse condignamente a
malandragem, sim, e que seja uma comissão de interlocução
entre o preso e a diretoria. Com isso treinamos o preso a
exercitar o direito de petição. Nós exercitamos o preso a
exercitar o direito de reunião. Nós, com isto, treinamos o preso
a exercitar o direito de representação e o direito de reivindicar,
de pedir, de denunciar e vai ouvir o “sim” ou vai ouvi o “não”,
porque há gestão (Depoimento de José Carlos Dias para a
assembleia legislativa publicado no Diário Oficial do Estado.;
Sec. I, São Paulo, 94 (193), quarta-feira, 10 out. 1984).

Uma das principais criticas era de que as comissões permitiriam que os presos
dirigissem os presídios por eles mesmos, que a autoridade do Estado, ou melhor, dos
diretores e funcionários, fossem cada vez menos efetiva, que a disciplina interna não
fosse mais exercida, que os presos não estivessem mais sob regime de controle
algum. Dias, tentou por vezes esclarecer que as chamadas políticas de humanização
não pretendiam eliminar a segurança e disciplina interna nas prisões.
Em momento algum nenhuma comissão de representantes de
presos foi responsável pela direção de qualquer presídio,
porque nós não seríamos insanos. Se a segurança e a
disciplina não devem ser os dois únicos pilares de um sistema
penitenciário moderno, elas devem existir sempre, mas posso
garantir a V.Exas. que, ao contrário, a Comissão de Presos tem
sido um fator de equilíbrio e um fator de disciplina e de
segurança interna, porque muitos problemas que podem surgir
– brigas entre grupos, brigas entre presos, disputas de poder
interno dentro do estabelecimento – são contornadas, na
medida em que os representantes dos raios dos pavilhões
estão em contato com as suas bases no dia-a-dia e a
democracia lá é uma democracia cobrada no cotidiano.
(Depoimento de José Carlos Dias para a assembleia legislativa
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publicado no Diário Oficial do Estado.; Sec. I, São Paulo, 94
(193), quarta-feira, 10 out. 1984).

A efervescência em torno do caso continuou e no final do mês de junho o
Conselho Superior de Magistratura decidiu, em resposta a ela, requisitar uma
investigação para uma comissão de desembargadores da seção criminal, que em
sessenta dias daria uma posição final e oficial sobre o caso, que estava gerando
agitação entre autoridades governamentais e presos8.
O ponto central da denúncia foi o vínculo das Comissões de Solidariedade com a
suposta organização Serpentes Negras. Segundo Haroldo Sobrinho, as “liberdades” e
“regalias” concedidas forneceram o espaço e a oportunidade para que um grupo
pudesse organizar-se em larga escala e, no futuro, certamente pressionaria a
administração e ampliaria a influência da organização criminosa para além dos muros
das prisões.
Os agentes carcerários na época sentiram-se indignados com as “liberdades”
concedidas aos presos e se viam em desvantagem, pois, além de sentirem sua
autoridade diminuída pelas reformas do governo, também se frustravam com a
imagem feita por um setor da imprensa e organizações pró-direitos humanos,
invertendo os papéis que acreditavam ocupar: eles, os agentes, vistos como
criminosos por violarem os direitos humanos, e os presos como as vítimas que sofriam
arbitrariedades e resistiam “heroicamente” a toda a peleja (GOES, 2009, p.30).
Outros funcionários, porém, pedindo para não serem
identificados, confirmaram que a organização está infiltrada
nessa penitenciária, onde já tem poder suficiente para intimidar
os guardas, que ficam com medo de serem transferidos ou até
mortos, em represália a atitudes que tomem para preservar a
disciplina.
Segundo esses funcionários, a organização criminosa é uma
consequência da nova política dos direitos humanos nas
prisões que, na Penitenciária de Presidente Venceslau,
garantiu a presos de alta periculosidade a possibilidade de
intimidar seus companheiros para se elegerem membros do
conselho carcerário e das comissões judiciária, de esportes e
jornalismo. Com isso esses detentos podem andar livremente,
das 6 às 21 horas, pelos pavilhões internos do presídio (OESP
27/06/1984 – Denúncias levam o grupo a se retrair).

A atmosfera de mudanças e tensões que a transição democrática estimulou nas
prisões não ocorreu apenas em São Paulo. O mesmo projeto de humanização foi

8

Idem.
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aplicado no estado do Rio de Janeiro, em 1984, conforme analisou Edmundo Campos
Coelho, em A Oficina do Diabo, 1987, que analisa as resistências que ocorreram em
relação à efetivação de políticas de direitos humanos (COELHO, 1987, p. 152-155).
Coelho nos mostra que o governador em exercício no Rio, Leonel Brizola, enfrentou os
mesmos problemas que Montoro e Dias enfrentaram em São Paulo, mas os
desdobramentos chegaram a consequências diferentes, seguiram outra dinâmica de
acontecimentos.
Chegando até aqui, podemos dizer que a denúncia da suposta existência das
serpentes

gerou

um

retrocesso9

nas

tendências

reformistas

e

a

relativa

“deslegitimação” do programa humanizador como um todo, resultando na destituição
de alguns direitos adquiridos pelos presos e, anos depois, com a extinção das
Comissões de Solidariedade em 198710. As pressões políticas afetaram os rumos
políticos, chegando a influenciar consideravelmente no mandado de Dias, que se
demite em 1986, pouco tempo antes do desmonte das comissões.
Em razão da denúncia do juiz-corregedor Haroldo Pinto da Luz
Sobrinho, estão oficiosamente em suspenso, desde o final da
semana passada, as atividades da Comissão de Solidariedade
dos Presidiários da Penitenciária do Estado. Pelo menos
temporariamente. (...) O secretário da Justiça, José Carlos
Dias, já estuda as possíveis reformulações do sistema de
atuação da Comissão de Solidariedade. (Folha de S.Paulo,
01/07/1984, “Atividades da comissão de presos estão
suspensas”).

A população carcerária, nesse processo, revoltou-se com os efeitos negativos
gerados pelo rumor; alguns presos diziam que não era justo pagarem por algo que não
existia (serpentes controlando as comissões) e que tudo era um pretexto para justificar
ações políticas que comprometiam cada vez mais seus direitos e programas recémadquiridos11.
“Os detentos estão tensos e não querem perder o que
conseguiram na direção passada”, comentou a esposa de um
preso, que acabara de visitar o marido, revelando haver um
boato interno dando conta de que seriam suspensas as visitas
nas celas individuais da Penitenciária (Idem).

Pouco depois a Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado
de São Paulo (COESPE) propôs reformas na estrutura e no modo de atuação das
9

É interessante ponderar, em contrapartida, até que ponto a denúncia prolongou a vigência das comissões
devido à atenção e ênfase dadas pela mídia e reações políticas. Ao longo da pesquisa essa investigação
também será feita.
10
Folha de S.Paulo, 19/05/1987, p.15, “A comissão dos presos da Penitenciária de SP é extinta”.
11
Folha de S.Paulo, 25/06/1984, p.12, “Após denúncias, Penitenciária vive clima de tensão”.
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Comissões de Solidariedade, iniciando o processo de decomposição gradual do
programa devido às pressões 12.
A recompensa por informações
Apesar das afirmações, Haroldo Sobrinho não apresentou provas concretas
sobre o caso, mesmo dizendo que as possuía. Como justificativa declarou não ter
exposto os documentos que comprovariam sua denúncia devido à preocupação com a
segurança de suas fontes, que eram presos.
Seu principal informante era detento Derney José Gasparino, que disse ter
provas da existência das serpentes e possuir documentos com nomes e atividades da
facção, que, segundo ele, atuava desde 1973 visando proteção mútua, representação
e defesa dos direitos dos presos13.
Derney chegou a dar uma coletiva de imprensa para falar sobre o caso,
seguindo um acordo feito com Haroldo Sobrinho, resultando em sua transferência para
o regime de prisão domiciliar em troca da colaboração com as investigações,
principalmente fazendo depoimentos e apresentando provas.
Após os depoimentos de Derney e os acordos feitos para isso, uma espécie de
tendência passou a vigorar: oferta e busca de recompensa por informações, cada vez
mais presos se disponibilizaram a “cooperar” com depoimentos, que com o tempo
ganharam variadas dimensões e enredos, mas foram entendidos pela Secretaria de
Segurança como ficções cujo objetivo era chamar a atenção e ganhar algum benefício
pessoal14.
“Se souber que fazendo revelações, reais ou faciosas, poderá
obter a liberdade, ele vai inventar o que é preciso e o que não é
preciso para sair da prisão”. Essa preocupação foi manifestada
verbalmente pelo procurador geral do Estado, Paulo Salvador
Frontini, ao desembargador Marcos Nogueira Garcez, do
Conselho Superior da Magistratura, após a divulgação de
notícias a respeito da concessão de prisão-albergue a detentos
que deram informações sobre as “Serpentes Negras” ao juiz
corregedor (Folha de S.Paulo, 10/07/1984, “procurador
condena liberdade em troca de revelações”).

O informante fez revelações sobre as serpentes. Chegou a narrar a criação do
grupo que, segundo ele, foi fruto de um acordo feito com um deputado, do qual não
revelou o nome, no dia 17 de agosto de 1983, na Casa de Detenção. Esse acordo feito
12

Folha de S.Paulo 8/07/1984, p.22, “Comissões de solidariedade sofrerão mudanças”.
Folha de S.Paulo 9/7/1984, p.13, “Derney insinua que recebeu favores de corregedor”.
14
Idem.
13
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com alguns presos deu luz ao grupo intitulado Falange Negra, que tinha por objetivos
reivindicar o direito dos presos e estabelecer união entre eles. Com o passar do
tempo, os presos sofreram cada vez mais a violência por parte dos funcionários,
aumentando ainda mais a revolta. Frente a essas violações, a Falange Negra,
transformou-se em Serpentes Negras, com um posicionamento mais agressivo de
ação, visando agora dominar os presídios, e não mais politizá-los15.
Os relatos de Derney eram recebidos de formas diferentes. Os simpatizantes da
causa de Haroldo Sobrinho contra as reformas viam nos depoimentos as provas da
crise em andamento. Para outros, as falas eram vistas como ficções que visavam
chamar a atenção; esse era o posicionamento do diretor da Penitenciária do Estado
Luiz Camargo Wolfmann, conhecido como Luizão.
“Se o Derney é doido, eu não sei. Não posso afirmar porque
não sou psiquiatra. Mas sei que é de inventar mentiras como
ninguém. Ele é o meu velho conhecido. Há sete ou oito anos,
quando ele estava na Penitenciária do Estado, vivia me
“alugando” para contar suas invenções. Eu sempre dava
atenção, porque na cadeia não se deve desprezar nenhuma
informação. A gente tem que apurar tudo. Mas, de cada cem
alcaguetagem do Derney, só uma ou outra era verdadeira: uma
faca ou estilete em poder de um preso. Nada mais que isso.
Entretanto, ele vivia contando planos de rebelião, fugas e
coisas assim” (Folha de S.Paulo, 10/07/1984, Diretor da
detenção não acredita em “Serpentes”).

Frente a essas declarações, a Secretaria de Justiça solicitou um laudo
psiquiátrico de Derney. O resultado do exame foi de, alguma forma, vazado e
publicado pela imprensa, acionando então a mobilização de psiquiatras que discutiam
não só o conteúdo do exame em si, mas também a violação ética de divulgar os
resultados. O exame constatou que o informante possuía traços de personalidade com
características paranoides16. Esse episódio ganhou atenção até a finalização e entrega
do tão aguardado relatório final da CEI sobre o caso.
A conclusão da CEI
Cumprido o prazo de sessenta dias, a Comissão Especial de Inquérito (CEI)
concluiu as investigações e entregou o relatório sobre o caso. O Conselho Superior da
Magistratura recebeu as conclusões que, em linhas gerais, constataram a existência
não apenas de um grupo organizado, mas a de muitos.
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Folha de S.Paulo, 10/07/1984, “Albergado vai processar José Carlos Dias”.
Folha de S.Paulo, 10/07/1984, “Psiquiatra defende laudo”.
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Eram muitos grupos fragmentados de presos, que se associavam buscando
estratégias de convívio e de socialização. Ficou evidente que nenhum desses grupos
possuía o domínio das Comissões de Solidariedade. Durante a pesquisa, apareceram,
entre as muitas organizações, indícios e referências ao nome Serpentes Negras,
reafirmando assim a possível existência do grupo. Porém, ainda não se podia firmar
em que momento esse nome passou a circular na prisão, se antes ou depois da
denúncia.
Em entrevista à imprensa, o presidente da comissão de desembargadores que
investigou o caso, Rubens Prestes Barra, argumentou:
“Temos provas escritas, onde, ao invés da assinatura, aparece
o desenho de uma cobra. Existiu uma ata, ou o que nome
tenha, da fundação do organismo. No túnel aberto na
Penitenciária do estado foi encontrada uma escultura de barro,
em forma de uma serpente. Se isso é verdade, e é verdade
incontestável para a comissão, também é exato que essa
organização criminosa não tem as conotações terríveis de
entrosamento com movimentos externos, políticos ou
ideológicos, que se lhe atribuiu.” “Chegamos à conclusão que
dentro dos estabelecimentos penitenciários também existam
essas tendências de incutir política ou ideologia sobre a
população carcerária. Mas isso não tem a ver, pelo menos /ao
que se pode concluir, com a tal Organização Serpentes
Negras. (O Estado de S.Paulo, 28/08/1984, “Serpentes
Negras”: organização existe).

Foi constatada a existência de muitos grupos organizados, mas nenhum possuía
as proporções descritas pelo juiz corregedor dos presídios, Haroldo Sobrinho, no ato
de sua denúncia; ou seja, eram muitos grupos pequenos, sem capacidade de
mobilização conjunta, sem ramificações e influências pelos presídios paulistas e
nenhum deles havia de fato se infiltrado nas Comissões de Solidariedade para agir por
meio delas.
O relatório afirmou que o sistema penitenciário estava em crise e suas principais
deficiências eram a falta de assistência judiciária, vagas e a ociosidade. Haroldo
Sobrinho negou-se a comentar o relatório e pouco a pouco foi distanciando-se da
esfera pública, saindo definitivamente da corregedoria no ano seguinte, início de
198517. Para Dias o relatório colocava um ponto final nas discussões, que por sinal já
haviam se estendido muito.
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Folha de S.Paulo 27/02/1985, p.23, “Haroldo da Luz Sobrinho sai da corregedoria”.
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Para além das serpentes
Serpentes Negras foi o nome dado a um dos tantos tipos de organização que
existiram nas prisões como resultado da condição cativa dos presos. Dizer que uma
dessas tantas organizações havia se infiltrado das Comissões de Solidariedade,
expandindo sua influência por meio dos dispositivos que o programa de humanização
concedia, gerou consequências que refletiram tanto na dimensão social quanto na
estratégia das políticas penais.
Em outras palavras, o ato da denúncia, a agitação e especulação causadas pelo
rumor, acionaram muitas reações e desdobramentos. Esse caso teve consequências
que foram muito além da disputa entorno das serpentes e políticas de abertura.
Chegando até aqui, talvez, agora seja evidente que não nos é interessante
confirmar se tal organização existiu ou não, mas sim entender o fenômeno de uma
forma ampla, relacionando-o com as ações que seguiram sob a influência e os efeitos
produzidos por esse rumor. Após a denúncia de Haroldo Sobrinho, todo assunto
relacionado às Comissões de Solidariedade, algumas fugas, algumas rebeliões ou
agitações na prisão, por vezes, ainda era associado às serpentes por presos ou
guardas, mas agora como uma lembrança incerta ou duvidosa.
O fantasma das Serpentes Negras assombrou as comissões até a sua extinção.
E para além do fim das comissões, esse fantasma ainda hoje é lembrado. O caso
como um todo ainda apresenta uma lacuna para os que dele lembram, ainda
permanece incerto, como se ainda não tivessem acertado as contas com ele.
Talvez, o Primeiro Comando da Capital (PCC), surgido cinco anos depois da
experiência das Comissões de Solidariedade - e que tem sido visto como o maior dos
pesadelos das autoridades nas duas últimas décadas - possa ser mais bem
compreendido partindo da análise de experiências anteriores, como a aqui descrita.
Dessa forma, a recuperação da história de experiências de mudança (ou tentativa de
mudança) do sistema prisional pode revelar obstáculos ainda presentes quando se
pretende efetivar políticas de democratização das relações estabelecidas dentro das
prisões.
A experiência das Comissões de Solidariedade e sua suposta outra face, as
Serpentes Negras, constituem um valioso material empírico cuja análise pode elucidar
questões contemporâneas, como o fortalecimento de organizações de presos que têm
desafiado o Estado brasileiro e que são consideradas pelas autoridades como um dos
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principais problemas na área da segurança pública (ALVAREZ; SALLA; DIAS; HIGA,
2014).
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