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Frederico Leão Pinheiro 

Escrever este contraponto foi, na verdade, um presente 
que me foi dado pelos amigos do Grupo de Estudos e Pesquisa 
Sobre Exclusão, Cidadania e Direitos Humanos (GEPEC), per-
mitindo minha participação nesta publicação comemorativa 
de seus dez anos, além da oportunidade apresentar um peque-
no ensaio sobre alguns temas com os quais tenho trabalhado. 
Presente que me deixa muito feliz, pela contínua importância 
do GEPEC em minha formação, por ter proporcionado ex-
periências de trabalhos de campo, perspectivas de pesquisa, 
contato com autores e discussões conceituais, e compartilha-
mento de posições políticas. Tudo isso com seu sentido articu-
lado pela afetividade estabelecida com os amigos: professores, 
professores dos professores, colegas e alunos.

Afetividade que marca, como indica o próprio título do 
livro, uma perspectiva política e ética nas relações com a uni-
versidade e com a produção de conhecimento, que procura 
rearticular linhas de forças a favor das pessoas e não dos dis-
positivos institucionais tão hábeis em exercer violência sobre 
os corpos aos quais se enunciam como servos. Assim podemos 
compreender a relação do GEPEC com o tema dos Direitos 
Humanos, cuja estratégia e controvérsia se fazem presentes 
desde a sigla do grupo. Estratégia, na medida da importância 
que tem o tema da defesa dos “Direitos Humanos” no Brasil 
e no mundo, quase como um consenso internacional; contro-
vérsia, pela dificuldade em se estabelecer a definição desses 
direitos cuja defesa, não raro, atua a favor do maquinário 
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burocrático/legal/institucional/econômico/militar, relegando 
a último plano a investigação sobre os interesses das “pessoas 
de verdade”. 

É nesta controvérsia que arrisco situar a problemática 
com a qual tenho me debatido, um nó conceitual difícil de 
desatar, tendo em vista o gigantesco aparato de dispositivos 
institucionais necessários para articular as grandes extensões 
territoriais e contingentes populacionais – porque não dizer, 
o “mundo todo” - que caracteriza o modo como nos organi-
zamos coletivamente no contemporâneo. Trata-se do acopla-
mento entre o poder soberano e o bio-poder (anátomo-políti-
ca e bio-política), tendo na concepção de “sujeito de direito” 
a posição teórico prática de um sujeito universal (SOARES, 
1995), fundamento para noção de “direitos humanos” que, 
considerando Michel Foucault, tem seu estatuto estabelecido 
a partir da condição biológica de “espécie”. 

Nesta linha de pensamento, os dispositivos1 de bio-poder 
se apresentam como os responsáveis pela possibilidade de efe-
tivo exercício da soberania dentro das descontinuidades que 
constituem a história de nossa sociedade. Podemos dizer de 
maneira mais incisiva, nas palavras do pensador francês, que 
as atuais democracias de massa em que vivemos são o resulta-
do da articulação entre poder soberano e bio-poder, ou ainda, 
que o bio-poder é o responsável pela pretensa “democratiza-
ção da soberania” ou por uma “soberania coletiva” (FOU-
CAULT, 1999, p.44).

É a condição de “espécie humana” que “garante” a to-
dos dos homens e mulheres o estatuto de “sujeito de direito”, 
juntamente com os paradoxos e impasses aí implicados, dos 
quais me interessa aqui encadear ao menos cinco: (i) embora 
a relação “espécie humana - sujeito de direito” se pretenda 
“universal”, ela se define a partir do pertencimento a um es-
tado-nação, com todas as diferenças e nuances que possuem 
cada legislação e cultura; (ii) apesar disso, mesmo os que in-
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tegram culturas sem estado, são considerados como tal; (iii) 
para que essa associação se efetive, seja a partir dos grandes 
órgãos internacionais, ou dentro dos próprios estados-nações, 
são articulados inúmeros dispositivos institucionais tendo em 
vista a gestão da vida de cada indivíduo (bio-poder), de modo 
a garantir sua condição de sujeito de direito (poder soberano); 
(iv) esses dispositivos institucionais, pela razão enunciada de 
sua existência, pelas suas proporções e por múltiplas razões 
de sua gestão, prioritariamente trabalham para alimentar 
sua própria lógica e funcionamento, frequentemente relegan-
do a último plano os “sujeitos de direito/pessoas de verdade” 
a quem, a princípio, deveriam servir; (v) a denúncia e o en-
frentamento desta “inversão” acabam ocorrendo através da 
evocação do mesmo fundamento do princípio que a gerou, a 
posição universal de sujeito de direito. 

Em outras palavras, é justamente a partir dos aparatos 
de gestão da vida, no funcionamento dos dispositivos institu-
cionais, que se enunciam como garantidores da condição de 
sujeitos de direito a cada indivíduo assim considerado, que se 
podem verificar, ao nos aproximarmos das “pessoas de ver-
dade”, o desrespeito a esta condição, o exercício de violência 
sobre as pessoas cujo estatuto jurídico-discursivo deveria ser 
garantido. Ao mesmo tempo, ao questionarmos o maquinário 
do bio-poder, dificilmente ultrapassamos a linha desse fun-
damento do poder soberano e reivindicamos algo que não 
seja o fortalecimento da própria condição de sujeito de direi-
to, numa espécie de “consenso” que atravessa até mesmo as 
perspectivas mais antagônicas, achatando e empobrecendo o 
debate político. Por isso a provocação do subtítulo. 

 Com isso, corre-se sempre o risco de recolocar em funcio-
namento a mesma gama de dispositivos cujo efeito se preten-
dia combater. Argumenta-se que os dispositivos devem pre-
valecer, pois são o que pode garantir a condição de sujeito de 
direito, mesmo que no caminho “algumas baixas” sejam “ne-
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cessárias”, que alguns tenham de ser contidos e presos, outros 
tutelados, ou simplesmente abandonados à morte (“deixar 
morrer”), dando sentido á frase de Voltaire, “É proibido ma-
tar. Portanto, todos os assassinos serão castigados – ao menos 
que matem em grande escala e ao som de trombetas.”. 

Seja o extermínio direto e instantâneo gerado por guerras, 
ou a agonia visível e legalizada do cotidiano de grande parte 
da população, a recusa em aceitar essas “baixas necessárias” 
pode ocorrer com a defesa dos direitos humanos – mesmo que 
sob a sobra de evocar a mesma figura do sujeito de direito. 
Assim, o grupo que inicialmente se articula como GEPEC, 
funda a Comissão de Direitos Humanos da Universidade Fe-
deral de Sergipe (CDH-UFS), em um momento em que discu-
tiam a universidade, suas condições e o lugar por eles ocupado 
enquanto docentes pesquisadores. 

É importante o fato de que a trajetória de pesquisa do 
grupo tenha se iniciado com temas relacionados à violência, 
tratando à princípio da segurança pública, trabalhando de 
maneira mais direta com a violência exercida pelos equipa-
mentos policiais ao lidar com a população e com os indivíduos 
classificados como criminosos. Tal discussão, em seus desdo-
bramentos, pôde deslocar essa percepção imediata, relacio-
nando-a a violência que o aparelho policial exercia sobre seus 
próprios agentes e, de maneira mais ampliada, aos jogos de 
forças instalados no corpo social que resultam nas circunstân-
cias nas quais esses atores são posicionados no embate entre o 
aparelho policial e a população.  

A partir desses campos, outros se somaram: pesquisa sobre 
gênero; conselhos tutelares e a questão do estatuto da criança 
e do adolescente (ECA); sistema de saúde; desdobramento do 
trabalho com segurança pública com a pesquisa no sistema 
prisional; racismo, etc. Particularmente, desenvolvi pesquisa 
com políticas públicas de saúde mental, debatendo a reforma 
psiquiátrica e a substituição do modelo asilar. Delineia-se as-
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sim um conjunto de campos de pesquisa, relacionados a equi-
pamentos de Estado, serviços, legislações e políticas públicas 
voltados para os chamados “grupos vulneráveis”, seguimen-
tos da população cuja condição de sujeitos de direito se en-
contra historicamente fragilizada.

Tais campos permitiram, à princípio, um canal de conta-
to com importantes palcos de enfrentamentos e seus atores, 
para em seguida dissolver supostas dicotomias, ampliando e 
aguçando a percepção, exteriorizando-a em relação aos palcos 
específicos em direção às relações de poder que têm naque-
les embates, apenas uma de suas possibilidades de exercício. 
Este deslocamento apontou também a necessidade de procu-
rar espaços e modos de intervenção que pudessem fortalecer 
vetores de resistência a certa configuração de forças, com a 
pretensão de rearticulá-las de outro modo, sem a ingenuidade 
de que sejam transformações organizacionais imediatas ou de 
produção de “resultados”.

Desse modo, se faz importante distinguir que os dispositi-
vos institucionais não se confundem com os equipamentos de 
Estado, embora os anime. Ou seja, a atuação de dispositivos 
institucionais não é simplesmente a que se vê em um processo 
de clausura ou más condições de atendimento em algum ser-
viço estatal ou política pública, ela se exerce continuamente 
através das diversas condições às quais aquelas pessoas es-
tavam submetidas; das diferentes relações de poder às quais 
elas também exercem, até chegarem a um equipamento ou 
circunstância específica. 

A própria constituição dos equipamentos, bem como de 
seus quadros técnicos, voltados especificamente para certo 
segmento da população, podem ser considerados efeitos de 
retroalimentação dos dispositivos, na medida em que preten-
dem propiciar a inserção desse segmento em um quadro de 
exercício de direitos, sem o qual não seria possível. É para 
garantir o estatuto de sujeito de direito que equipamentos 
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de “habilitação e inserção social” são desenvolvidos, embora 
estes acabem sendo, quando muito, a única possibilidade de 
exercício de direito. A tentativa então é de deslocar a discus-
são dos limites de apenas reivindicar o “bom funcionamento” 
desses equipamentos, para partir das relações de poder em 
seus efeitos concretos sobre as pessoas.     

Neste sentido, especialmente significativa para mim foi a 
experiência enquanto docente substituto da disciplina de Psi-
cologia Social na Universidade Federal de Sergipe. Tal expe-
riência consistiu no acompanhamento de pesquisa de campo 
de dez grupos formados pelos alunos da disciplina, realizadas 
em diferentes equipamentos de Estado: Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS); Centro de Atendimento ao Menor (CE-
NAM), masculino e feminino; Presídio feminino; Abrigo para 
crianças e adolescentes; Vara de Família de Aracaju.    

Além da possibilidade de acompanhar alunos em inicia-
ção na pesquisa de campo em psicologia social e de articular 
alguns dos trabalhos ao GEPEC, os relatos de campo trou-
xeram articulações de narrativas muito significativas a res-
peito da circulação de certo segmento da população por esses 
equipamentos, dentre as quais destaco duas: a relação entre 
os internos do CENAM e os internos da Casa de Detenção de 
Aracaju (CDA) – hoje desativada – que, além da naturalidade 
com que se falava da passagem de um para outro como uma 
“subida na hierarquia de um plano de carreira”, a posição 
geográfica dos dois espaços davam vista um para o outro, com 
o CDA acima do CENAM.

Outras narrativas cruzavam o presídio feminino com 
o abrigo para crianças e adolescentes (o mesmo cruzamen-
to ocorreu com o CENAM), com a mãe no presídio e o filho, 
por não contar com mais ninguém, encaminhado ao abrigo. 
Destacaram-se a naturalidade com que esta situação ocorria 
e as promessas fadadas ao fracasso implícitas nessa relação: o 
presídio não propiciava reabilitação à mãe, esta não deveria 
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nem estar presa pela natureza do delito (um pequeno furto) 
e pelo fato de não ter sido nem julgada, condição que com-
partilhava com grande parte das internas; creio também que 
o abrigo não representava alternativa melhor que a mãe da 
criança. Além disso, o sistema é tão ineficiente em produzir 
espaço para exercício de direitos quanto é inviável, pois os 
dois juntos representam hoje, um custo para o Estado de cer-
ca de dois mil reais, renda impensável para essa família, custo 
inviável para o Estado e, mesmo se o fosse, absolutamente in-
capaz de gerar exercício de direitos, embora assim o enuncie.

O contato com narrativas como estas foram extremamente 
importantes para a análise de outras experiências de campo, 
em especial uma questão que havia me chamado a atenção no 
campo das políticas públicas de saúde mental, a relação dos 
usuários com a alta nos serviços tipo CAPS (Centro de Aten-
ção Psicossocial), o que acabou se transformando no tema de 
minha tese de doutorado (PINHEIRO, 2009).      

À princípio como um analisador, o procedimento da alta 
apontava sua própria função técnica de entrada e saída no 
serviço, mas principalmente, o entendimento, por parte dos 
usuários, da alta como uma punição que restringia o acesso 
ao serviço, que consideravam um dos espaços mais importan-
tes em suas vidas.

Posteriormente, utilizei a alta para construir minhas aná-
lises, tomando-a como um dispositivo2 (AGAMBEN, 2007), 
desde a emergência do alienismo em sua relação com o louco, 
enquanto sujeito de direito acometido por uma patologia, até 
os enunciados atuais da reforma no Brasil. 

Tomar a alta como um dispositivo me permitiu delinear os 
elementos que definem a loucura como objeto hoje para as po-
líticas públicas, divididos entre procedimentos de reabilitação 
e procedimentos de construção da inserção jurídica e exercí-
cio de direitos. No primeiro caso, mantém-se praticamente o 
mesmo objeto do alienismo: o louco considerado como sujeito 
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de direito acometido por uma patologia que deve ser tratada. 
No segundo caso, evidencia-se um estrangulamento das ações 
da reforma, na medida em que toma para si questões sociais 
em um sentido muito amplo, dificilmente ultrapassando os 
limites dos equipamentos, sem contar a coexistência com pro-
cedimentos de internamento, que acabam sendo operados por 
dentro da própria reforma. 

Este quadro aponta tanto a manutenção das restrições 
de exercício de direitos (com algumas melhorias), com a cul-
pabilização do próprio equipamento em seu papel técnico. O 
dispositivo institucional permanece intacto. Neste sentido, 
talvez um movimento interessante seja justamente o de des-
tacar o papel dos operadores dos dispositivos, tendo em vista 
o efeito de seus procedimentos, na tentativa de transformar a 
responsabilização pela “falha”, em ferramenta de subversão 
de seu papel prescrito, que tenha como preocupação seus os 
efeitos concretos nas pessoas envolvidas. 

Talvez esse não seja o tipo de “resultado” ou reivindicação 
esperada quando nos limitamos à preocupação com o sucesso 
da parafernália institucional, porém me parece um caminho 
para um debate político necessário, na tentativa de ultrapas-
sar os limites da reivindicação pelo fortalecimento da posição 
de sujeito de direito e dos dispositivos institucionais ai aco-
plados. 

Com efeito, fica o desafio de como enfrentar os dispositivos 
institucionais sem se limitar a evocar justamente seu funda-
mento: a posição teórico-prática “sujeito de direito”.

NOTAS

1 Considerando dispositivo como “(...) tudo aquilo que tem, de uma 
maneira ou de outra, a capacidade de capturar, de orientar, de de-
terminar, de interceptar, de modelar, de controlar e de assegurar 
os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres vivos. 
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Não somente as prisões então, os asilos, o panóptico, as escolas, a 
confissão, as usinas, as disciplinas, as medidas jurídicas, das quais 
a articulação com o poder está em um sentido evidente” (AGAM-
BEN, 2007, p.33, tradução nossa).

2 Definidos assim por Agamben (2007): “Resumamos brevemente 
em três pontos: 1) Trata-se de um conjunto heterogêneo que inclui 
virtualmente cada coisa, seja ela discursiva ou não: discursos, ins-
tituições, edifícios, leis, medidas de polícia, proposições filosófi-
cas. O dispositivo tomado nele mesmo é a rede que se estabelece 
entre estes elementos. 2) O dispositivo tem sempre uma função 
estratégica concreta e se inscreve sempre em uma relação de po-
der. 3) Como tal, ele resulta do cruzamento de relações de poder e 
de saber.” (p.10-11; tradução nossa). 
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