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Introdução

A rejeição da tortura é um dos princípios da modernidade nos 
âmbitos jurídico e punitivo. Entre os séculos XVIII e XX, a tortura 
passou de uma prática indispensável ao sistema jurídico clássico a um 
ato proibido por leis, atingindo fi nalmente o status de crime hediondo. 
Entretanto, esta prática persistiu durante todo o século XX, ora como 
um dos instrumentos de manutenção dos regimes ditatoriais, ora 
como um dos mais intrigantes paradoxos dos períodos democráticos. 
No início do século XXI, a tortura tem atingido índices relativamente 
altos de aceitação popular em circunstâncias como a “guerra contra o 
terror” ou em momentos críticos da “guerra contra o crime”. 

Em 2006, em uma pesquisa mundial realizada pela BBC World 
Service, o Brasil apresentou uma taxa de aprovação da tortura maior 
que a global, com 32% dos entrevistados admitindo a prática “em 
determinados casos” e 61% declarando-se “contra qualquer tipo de 

 1 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Unesp, 
Marília.

 2 Graduando em Ciências Sociais pela Unesp, Marília, bolsista PIBIC-CNPQ 
e pesquisador do OSP.
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tortura”.3 Em fevereiro de 2008, a Pesquisa sobre Valores e Atitudes da 
População Brasileira, realizada pela empresa Nova S/B em parceria 
com o Ibope, constatou que “26% (ou seja, um quarto) dos brasileiros 
utilizaria tortura como método de investigação policial”. Na parcela 
dos entrevistados com curso superior, tal aprovação atinge 40%; entre 
pessoas com renda superior a cinco salários mínimos, 42%; e entre 
os que ganham até um salário mínimo, 19%.4

Em junho de 2008, segundo pesquisa realizada pela World Public 
Opinion em 19 países, para 9% da amostragem geral a tortura deveria 
ser aberta e incondicionalmente permitida. Para 26%, restringida a 
“terroristas”, a fi m de “salvar vidas inocentes”.5 Os maiores índices 
de reprovação da tortura “sob quaisquer circunstâncias” pertencem 
aos países da Europa. Os menores são encontrados no Azerbaijão 
(54%), Egito (54%), Estados Unidos (53%), Rússia (49%), e Irã (43%). 
Comparando com os resultados obtidos pela BBC World Service em 
2006,6 houve um signifi cativo aumento da parcela da população geral 
que aprova algum tipo de tortura: de 29% para 35%. No caso bastante 
representativo dos Estados Unidos, houve um aumento signifi cativo 
no apoio à tortura exclusiva de “terroristas” (crescimento de oito 
pontos percentuais), enquanto a parcela que reprova a tortura “sob 
quaisquer circunstâncias” diminuiu cinco pontos percentuais.

Para os fi ns deste texto, considera-se tortura em seu sentido lato e 
não distante da defi nição jurídica do termo, ou seja, como a imposição 

 3 Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2006/ 
10/061019_tortura_crg.sht> Acessado em: 21 de mar. de 2009.

 4 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/mat/2008/03/08/ibope_26_
admitem_tortura_pesquisa_mostra_preconceito_de_raca_orientacao_se-
xual-426148416.asp> Acessado em 21 de mar; de 2009.

 5 Os termos no questionário são, respectivamente, “accept limited torture of 
terrorists to save innocent lives” e “torture should be generally allowed”. Cada 
uma delas era seguida de um brevíssimo texto, exemplifi cando a questão com a 
“guerra contra o terror”.

 6 A comparação consta no relatório oficial da organização, que se encontra 
disponível em: <http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/btjusti-
cehuman_rightsra/496.php >
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de dor física ou psicológica, seja com fi ns de intimidação, de punição, 
seja como meio para obtenção de confi ssão. 

O vasto repertório de justificativas que sustenta a prática da 
tortura pode ser contemplado pela literatura sociológica de diversos 
ângulos. O que segue é uma visão panorâmica das contribuições de 
Michel Foucault, Giorgio Agamben e David Garland sobre o tema.

A tortura no sistema jurídico clássico

A tortura só será denunciada como uma prática “bárbara” em 
fi ns do século XVIII. Até então, ela tinha sua função no interior da 
própria prática jurídica: o suplício era regulamentado por Códigos, 
executado em público pelos magistrados e sustentava-se pelo alto 
valor da confi ssão.

O procedimento jurídico clássico (séculos XVI-XVIII) centrali-
zava-se no suplício como “técnica de verdade” e “ato de punição”, 
simultaneamente. Nesse cenário, a tortura tinha um efeito de verdade 
– se executada conforme as disposições dos Códigos.

em primeiro lugar, porque esta constitui uma prova tão forte que não 
há nenhuma necessidade de acrescentar outras, nem de entrar na di-
fícil e duvidosa combinação dos indícios; a confi ssão, desde que feita 
na forma correta, quase desobriga o acusador do cuidado de fornecer 
outras provas (em todo caso, as mais difíceis). (Foucault, 1999, p.35)

Era extremamente necessário que a palavra do supliciado con-
fi rmasse o inquérito produzido pelos magistrados, mesmo que essa 
confi rmação viesse de uma “cooperação forçada”. Pela confi ssão, 
portanto, o acusado “assina verdade da informação” (idem, p.36). A 
confi ssão fi gura como elemento de prova e como contrapartida viva das 
informações escritas – peça extremamente necessária para a validação 
do processo jurídico.  

 Na “economia do castigo” então em vigor, a tortura “tem seu lu-
gar estrito num mecanismo penal complexo em que [...] a demonstra-
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ção escrita precisa de um correlato oral; em que as técnicas da prova 
administrada pelos magistrados se misturam com os procedimentos 
de provas que eram desafi os ao acusado” (Foucault, 1999, p.37).7 

A tortura também pode ser a reprodução teatral do crime na 
execução do culpado: “[...] a forma de execução faz lembrar a natu-
reza do crime: fura-se a língua dos blasfemadores, queimam-se os 
impuros, corta-se o punho que matou [...]; a justiça faz os suplícios 
repetirem o crime” (idem, p.40).

Resumidamente, a tortura clássica era um jogo judiciário entre o 
soberano régio, o supliciado e o público. Na medida em que se atinge 
o soberano ao infringir a lei, a tortura era o ato de vingança do sobe-
rano – uma vingança que, representada em público, tinha a função 
de instruir os súditos. Ao supliciado era imputada a tarefa de ser o 
arauto de sua própria condenação – através da mais atroz coação física, 
através das sonoras lamentações sobre o cadafalso, ele é obrigado a 
cantar a própria derrota que lhe foi imposta pelo soberano. Na outra 
ponta do espetáculo, o público. Na cerimônia penal o público é, ao 
mesmo tempo, espectador e personagem principal – não teria sentido 
uma punição secreta (idem).

O banimento da tortura do ritual jurídico

O suplício do período clássico era mecanismo de um poder que 
“na falta de uma vigilância ininterrupta, procura a renovação de seu 

 7 A tortura jurídica é uma técnica de verdade que possui elementos de dois 
mecanismos judiciários explorados por Foucault nas conferências A Verdade 
e as Formas Jurídicas (1973): o inquérito e o jogo de prova: “A tortura é um 
jogo judiciário estrito. [...] Entre o juiz que ordena a tortura e o suspeito que 
é torturado, há ainda uma espécie de justa: o “paciente” – é o termo pelo qual 
é designado o supliciado – é submetido a uma série de provas, de severidade 
graduada e que ele ganha “aguentando”, ou perde confessando [...] A investi-
gação da verdade pelo suplício do ‘interrogatório’ é realmente uma maneira de 
fazer aparecer um indício, o mais grave de todos – a confi ssão do culpado; [...] 
A tortura para fazer confessar tem alguma coisa de inquérito, mas tem também 
de duelo” (Foucault, 1999, 38)
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efeito no brilho de suas manifestações” (Foucault, 1999, p.48). Este 
será sucedido por um exercício contínuo de poder, marcado pela con-
cepção de “pacto social” e pela punição como privação da liberdade.

O desaparecimento da tortura dos Códigos e sua subsequente 
criminalização datam do início do século XIX. Em 1851, ela já era 
ilegal em todos os países da Europa. Segundo Foucault, essa é a época 
dos discursos e projetos liberais de “humanização das penas”, da 
adoção de penas mais brandas, sutis, despojadas de ostentação, e, 
principalmente, focadas na administração dos corpos mais do que 
em sua brusca e espetacular eliminação (idem). 

• As penas deverão representar a abstração da própria lei. “A 
certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e 
não mais o abominável teatro” (idem, p.11). 

• A nova punição é orientada pela noção de pacto social, age 
mediante a administração dos corpos através da imposição de 
um regime disciplinar. “O castigo passou da arte das sensa-
ções insuportáveis a uma economia dos direitos suspensos” 
(idem, p.14). 

• Punição sem dor física – no extremo, é do corpo anestesiado 
que ela tira a vida. Grosso modo, a pena visa à alma, não mais 
o corpo – e quando atinge o corpo é para alcançar, nele, a alma. 
É para garantir essa finalidade que “um exército inteiro de 
técnicos veio substituir o carrasco, anatomista imediato do so-
frimento: os médicos, os capelães, os psiquiatras, os psicólogos, 
os educadores” (idem, p.14). Por outro lado, estas penalidades 
incorpóreas necessitam se focar justamente sobre os corpos – na 
distribuição espacial e na visibilidade dos corpos individuais.

• Uma das principais mudanças advém do que Foucault deno-
mina “negação teórica”: “o essencial da pena que nós, juízes, 
infl igimos, não creiais que consista em punir, o essencial é pro-
curar corrigir, reeducar, ‘curar’” (Foucault, 1999, p.11-4). Ao 
invés de castigo, a arte de punir passa a ser a arte da prevenção 
e da ressocialização mediante o encarceramento. Ganha forma 
uma “ortopedia moral”. Dela surge, na forma do exame, toda 
uma nova estirpe de saberes (criminologia, psicologia etc.).



148  LUÍS ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUZA

• O espetáculo punitivo é suprimido e a execução da pena passa 
a ser apenas “um novo ato de procedimento ou de administra-
ção” (idem, p.13). Mesmo a imposição da morte (o “último 
recurso” que tanto pesa aos reformadores) é um acontecimento 
burocrático quase secreto. Junto ao espetáculo, vai-se também 
o caráter ordálico da pena, o duelo, a vingança – punir se tornou 
um procedimento frio, impessoal. 

Se nas monarquias o poder era exercido de forma repentina, 
ostensiva, descontínua e com traços de um ritual de vingança, nos 
Estados modernos ele é substituído pela vigilância contínua, pela 
punição como evento privado e pela ausência de qualquer coisa 
que evoque a ideia de represália. O projeto é o de produzir corpos 
dóceis politicamente e produtivos economicamente, por meio da 
individualização positiva destes corpos mediante técnicas de racio-
nalização do tempo e do espaço e de “todo um sistema de vigilância, 
de hierarquias, de inspeções, de escriturações, de relatórios: [...] uma 
tecnologia disciplinar do trabalho” (Foucault, 2005, p.288). A tortura 
não teria lugar neste esquema. 

Retrospectivamente, essa política punitiva, predominante até os 
anos 70, baseava-se sobretudo, na crença de que o controle do crime 
deveria ser uma atividade cientifi camente orientada, livre de senti-
mentos populistas; de que as vítimas não faziam parte da equação 
criminal; de que, não obstante o fraco índice científi co das teorias 
criminológicas, elas eram sufi cientemente ecléticas (anomia, privação 
relativa, teoria da subcultura, carreiras delinquenciais, desigualdade 
social, etiquetamento) e escapavam do pensamento único; de que o 
Estado era o único a ter um papel de relevo no controle do crime; 
de que uma taxa básica de crimes era parte normal e aceitável de 
uma sociedade de massa; de que o conhecimento na área da justiça 
criminal estava progredindo, gerando otimismo entre especialistas e 
público, e de que o Estado conseguiria controlar as fontes do crime e 
promover métodos racionais de reinserção dos criminosos à sociedade 
(Souza, 2003, p.163).

Foucault sabia que estava tratando do projeto ideal dos meios de 
confi namento (Deleuze, 1992, p.226). No entanto, a despeito das 
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resistências enfrentadas e das críticas que acompanharam toda sua 
vigência, esta política constituía sem dúvida o discurso predominante 
em todo o campo punitivo (Garland, 2008). 

O paradoxo tortura X disciplina no Brasil

No Brasil, entretanto, o desenvolvimento das disciplinas, o en-
clausuramento do corpo, o abandono progressivo da violência física 
e a efetivação dos direitos individuais, que encontramos no modelo 
europeu (França, Inglaterra e Estados Unidos), nunca aconteceram. 
Os países de história colonial parecem resistir parcialmente à im-
portação do modelo penal disciplinar: o corpo é sempre o locus da 
punição; toda dominação deixa marcas no corpo e se expressa por 
alguma dose de sofrimento corporal (Caldeira, 2000, 370-4). Em seu 
trabalho sobre a criminalidade em São Paulo no período de redemo-
cratização do Brasil, Teresa Pires Caldeira chega a mencionar o efeito 
pedagógico que a população brasileira atribui à infl ição da dor – ideia 
que vigora mesmo entre a parcela da população que mais frequente-
mente sofre maus-tratos. Também a velha relação tortura-verdade 
aparece no interior destes discursos (idem). Tais representações da 
pena (que ligam poder e dor, correção e dor) fazem que as práticas 
de tortura resistam às reformas até hoje empreendidas pelo Estado 
em seu aparato de coerção e vigilância. No início do século XX, p. 
ex., a Polícia de São Paulo passou por um processo de modernização 
que consistia na burocratização e na profi ssionalização do setor. No 
entanto, as antigas práticas de maus-tratos apenas se articularam ao 
novo contexto. As livres nomeações dos chefes de polícia, delegados 
e subdelegados possibilitaram as polícias partidárias, vinculadas ao 
interesse de elites locais e afeitas ao emprego da violência (cf. Salla & 
Alvarez, 2006, p.283). Vale lembrar que, apesar das disposições da 
Constituição de 1988, a primeira e única lei brasileira que tipifi ca o 
crime de tortura tem apenas 12 anos (a Lei 9.455 de 1997).

O intrigante é que muitos casos de tortura no Brasil (senão a 
maioria, pelo menos boa parte) ocorrem justamente no interior 
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das instituições disciplinares de enclausuramento – penitenciárias, 
hospícios etc. O Ministério Público recebe frequentes denúncias 
de tortura em treinamentos de policiais militares, civis e federais. 
Poder-se-ia indagar se, ao erguer os muros sem erigir uma política 
correspondente ao modelo original (focada nos direitos individuais 
etc.), as tentativas de imposição do regime penal disciplinar no 
Brasil não teriam somente obscurecido a prática da tortura ao invés 
de extingui-la de fato.

De qualquer modo, mesmo no século XX europeu, a tortura e 
a execução sumária (outro grave paradoxo da modernidade) foram 
praticadas repetidas vezes.

A tortura e a execução sumária como 
atos de Estado

Quando se contempla, na história política dos séculos XX-XXI, 
os episódios em que o próprio Estado é subsidiário de violações de 
direitos individuais, vem à tona o seguinte paradoxo: como o Estado 
da disciplina, que ostenta a vida e a integridade física como valores 
fundamentais, que prefere normalizar a executar e que baniu a tortura 
de seu ritual jurídico, enfi m, como este mesmo Estado, por meio 
de seu próprio artefato jurídico, pode promover legitimamente o 
assassínio e a tortura? 

Para Giorgio Agamben, o poder de decisão sobre a “vida matável” 
repousa sobre o dispositivo jurídico do estado de exceção, presente em 
todas as Constituições modernas (mesmo nas mais democráticas). 
Na concepção original deste dispositivo, o soberano teria o poder de 
suspender a Constituição em situações de crise, com o fi m de tomar 
quaisquer medidas necessárias ao restabelecimento da ordem. Em 
suma, o poder executivo teria o direito de declarar uma guerra civil 
legal contra os inimigos do Estado, conduzindo determinados adver-
sários políticos a uma zona exterior ao abrigo das leis, e, portanto, a 
uma zona de indeterminação jurídica, onde sua eliminação física não 
constituiria crime (Agamben, 2007).
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O julgamento do ofi cial nazista Adolf Eichmann pode nos forne-
cer alguns exemplos do que representa esta “exceção legal”. Segun-
do Hannah Arendt, “a defesa teria preferido que ele se declarasse 
inocente com base no fato de que, para o sistema legal nazista então 
existente, não fizera nada errado; de que aquelas acusações não 
constituíam crime, mas ‘atos de Estado’” (Arendt, 2003, p.33). Ei-
chmann “não só obedecia a ordens, ele também obedecia a leis”, num 
contexto político-jurídico defi nido pelo próprio réu como “período 
de crime legalizado pelo Estado” (Arendt, 1999, p.152-3). Ora, o 
ato inaugural do Estado nazista é o modelo por excelência do estado 
de exceção. Vale lembrar: o artigo 48 da Constituição de Weimar, de 
1919, permitia ao presidente do Reich tomar quaisquer “medidas 
excepcionais” em prol do restabelecimento da segurança e da ordem 
públicas. Foi se valendo justamente deste artigo que, tão logo subiu 
ao poder, Hitler promulgou o Decreto para a Proteção do Povo e do 
Estado (1933), que abria alas para a gradual e total suspensão dos 
direitos de toda uma diversifi cada classe de adversários políticos e de 
grupos raciais não desejados – dentre estes direitos, evidentemente, 
o direito de viver e o direito à integridade física. 

O totalitarismo moderno pode ser defi nido, nesse sentido, como a 
instauração, por meio do estado de exceção, de uma guerra civil legal 
que permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas 
também de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, 
pareçam não integráveis ao sistema político (Agamben, 2007, p.13).

A abertura destes espaços de “crimes legalizados” e a redução de 
determinados sujeitos à vida nua signifi cam, enfi m, a permissão para 
submetê-los à tortura ou o aval para sua execução sumária. 

As considerações de Teresa Pires Caldeira sobre o corpo incir-
cunscrito aproximam-se do diagnóstico de Agamben sobre a vida 
nua. O corpo incircunscrito não tem barreiras claras de separação 
ou evitação, é um corpo permeável, aberto à intervenção, no qual 
as manipulações de outros não são consideradas problemáticas. 
Por outro lado, o corpo incircunscrito é desprotegido por direitos 
individuais e, na verdade, resulta historicamente de sua ausência 
(Caldeira, 2000, p.370)
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O importante a se ressaltar, na tese de Agamben, é o triunfo do 
estado de exceção como técnica política, como recurso permanente-
mente ativado. Agamben retoma a afi rmação de Walter Benjamin de 
que “o estado de exceção [...] tornou-se regra” (Agamben, 2007a, 
p.18). O que era uma medida de emergência, de necessidade, tornou-se 
o paradigma político do século XX e início do XXI. Sua transforma-
ção em uma mera e recorrente técnica de governo fez que o campo de 
concentração, não mais a cidade, se tornasse a melhor representação 
espacial para a política contemporânea (cf. Agamben, 2007b). Hoje, 
o interminável estado de emergência, “ainda que, eventualmente, 
não declarado em seu sentido técnico [...] tornou-se uma das práti-
cas essenciais dos Estados contemporâneos, inclusive dos chamados 
democráticos” (Agamben, 2007a, p.13, grifos nossos). 

É na suspensão dos direitos essenciais de determinados indiví-
duos que o Estado (justamente o estado normalizador, disciplinar, 
biopolítico) opera o velho direito soberano de fazer morrer – em defesa 
e pela segurança das vidas sob sua tutela. 

Em resumo, poder-se-ia dizer que quando a prerrogativa da “pro-
teção da sociedade” (típica do biopoder) é exponenciada, o Estado abre 
as exceções: cerca os corpos ameaçadores e extermina a “vida indigna 
de ser vivida”. Faz transparecer em sua dinâmica o que comumente 
é tratado como “resquícios de períodos totalitários ou ditatoriais”: 
tortura, execuções sumárias, índices altíssimos de encarceramento, e, 
principalmente, uma relativa permissividade (inclusive popular) de 
práticas que em situações “normais” constituiriam “crime”.8

Há uma relação de contiguidade entre democracia de massa 
e totalitarismo: a “total politização de tudo” (Agamben, 2002, 
p.127). É somente pelas técnicas de apropriação do corpo e da vida 
pelo Estado que “é possível compreender a rapidez, de outra forma 
inexplicável, com a qual no nosso século [século XX] as democra-
cias parlamentares puderam virar Estados totalitários, e os Estados 
totalitários converterem-se quase sem solução de continuidade em 

 8 Esta parece ser uma via de análise muito adotada por pesquisas recentes sobre 
a “guerra contra o terror”, p. ex. (v. Morton & Byrave, 2008; Andrews, 2005).
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democracias parlamentares” (idem, p.128). Aliás, a mais persuasi-
va justifi cativa para o estado de exceção só poderia ser encontrada 
numa democracia moderna, na qual o valor mais alto é a defesa da 
população. No “campo”, a soberania nacional reivindica o corpo 
do terrorista com o mesmo ímpeto que a soberania régia clássica 
reivindicava o corpo e a vida do supliciante. Embora atente para 
as peculiaridades do “extremo” que signifi cou o Estado nazista, o 
diagnóstico de Foucault não se situa muito distante do de Agamben: 
“Tal jogo está efetivamente inscrito no funcionamento de todos os 
Estados” (Foucault, 2005, p.312).

Percebe-se um certo grau de impropriedade na tentativa de se 
reduzir as presenças da execução e da tortura nos Estados modernos 
a simples “contradições”, como se elas não tivessem um mínimo 
grau de suporte nas democracias parlamentares já experimentadas.

A tese da contiguidade entre as democracias do século XX (e início 
do XXI) e o totalitarismo pode se confi rmar historicamente pela faci-
lidade com que regimes democráticos se converteram em regimes de 
privação e violação das liberdades individuais. A tortura parece não 
conhecer a linha tênue que virtualmente os separa. Em nossos dias, 
o estado de exceção não precisa ser declarado tecnicamente – basta 
que se justifi que restrições de direitos pelo viés da “defesa nacional” 
ou da “defesa de vidas inocentes”. Agamben explora o exemplo de 
Guantánamo, em que suspeitos de atos terroristas foram submetidos 
sistematicamente a sessões de tortura por militares norte-americanos 
(Agamben, 2002). Os debates sobre a punição dos torturadores e so-
bre a situação jurídica dos torturados estão longe de algum consenso 
(cf. Butler, 2007).

A tortura pode ser estranha aos projetos originais da punição 
moderna, baseados na crença na ressocialização e na obliteração do 
sofrimento corporal. No entanto, como se tentou demonstrar acima, 
a abertura de campos de exceção está inscrita na origem mesma das 
democracias modernas. Ou seja, a tortura não pode ser analisada 
como um fenômeno simplesmente exterior, estranho às experiências 
democráticas do século XX (como simples “resquícios de períodos 
ditatoriais”, como muitos o fazem). Talvez hoje, em um momento de 
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ampliação dos direitos políticos e da ratifi cação de tratados interna-
cionais de defesa aos direitos humanos,9 a tortura de criminosos tenha 
um apoio ainda mais maciço do que tinha em contextos político-
institucionais francamente autoritários, pelo menos em algumas 
regiões. Trazer tal paradoxo à pauta das políticas públicas é um dos 
grandes desafi os deste início de século.

Alguns autores explicam a abertura destes campos de exceção, a 
seleção dos “terroristas matáveis” da vez, pela prioridade da seguran-
ça estatal. Segundo Marcelo Lopes de Souza, no Brasil os trafi cantes 
teriam substituído os comunistas na posição de “inimigos internos” 
(cf. Souza, 2000, p.96) – pela lógica, portanto, os trafi cantes seriam 
os corpos sobre os quais, hoje, o Estado militarizado poderia agir li-
vremente.10 Entretanto, sabe-se que suspeitos dos chamados “crimes 
comuns” sempre foram submetidos à tortura no Brasil, mais ainda 
do que qualquer outro tipo de criminoso.11 Se, retrospectivamente, 
destacamos os presos políticos como principais vítimas de tortura nos 
períodos ditatoriais, isto se deve em parte à franca institucionalização 
da tortura a eles imposta: lemos em relatos que “o método de tortura 
foi institucionalizado em nosso país, e [...] a prova deste fato não 
está na aplicação das torturas pura e simplesmente, mas, no fato de 
se ministrarem aulas [nos quartéis] a este respeito” (Arquidiocese 
de São Paulo, 1985, p.31). A maneira como desconsideramos os 
maus-tratos aos presos comuns em tal período talvez se deva tam-
bém à forma como o problema era tratado pelas lideranças políticas 
de defesa aos direitos individuais, cuja pauta se limitava, na maioria 

 9 No caso do Brasil: Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura 
(1989); Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos 
e Degradantes (1989); Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1992); 
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1992); 
Convenção Americana de Direitos Humanos (1992); Protocolo à Convenção 
Americana referente à Abolição da Pena de Morte (1996). A tortura, no entanto, 
só foi tipifi cada como crime hediondo pela Lei 9.455 de 1997.

 10 Precisaríamos de confi rmação documental para esta suposição.
 11 As práticas de tortura em Picos, p. ex., cuja repercussão abre o presente artigo, 

foram impostas a suspeitos de roubos e assaltos.
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das vezes, aos “presos políticos de classe média” (Caldeira, 2000, 
p.345). Já os presos comuns não tinham bandeira.12

A tortura na modernidade tardia

Nos últimos trinta anos, têm ocorridas signifi cativas mudanças 
no campo punitivo e, principalmente, nas motivações legitimadas da 
tortura. O projeto disciplinar previdenciário, de que trata Foucault 
em Vigiar e Punir, teria entrado em crise e novas representações so-
ciais da pena parecem emergir. Estas mudanças afetam drasticamente 
as motivações legitimadas da tortura.

Na esteira das investigações sobre as transformações da tecnologia 
da dominação nos últimos decênios, Gilles Deleuze já apontava a 
emergência de uma “sociedade de controle”. Foucault teria analisado 
adequadamente o “projeto ideal dos meios de confi namento”.

Mas o que Foucault também sabia era da brevidade deste modelo: 
ele sucedia às sociedades de soberania cujo objetivo e funções eram 
completamente diferentes (açambarcar, mais do que organizar a 
produção, decidir sobre a morte mais do que gerir a vida); a transi-
ção foi feita progressivamente [...] Mas as disciplinas, por sua vez, 
também conheceriam uma crise, em favor de novas forças que se 
instalavam lentamente e que se precipitariam depois da Segunda 
Guerra Mundial: sociedades disciplinares é o que já não éramos mais, 
o que deixávamos de ser (Deleuze, 1992, p.220)

Trata-se de uma crise do projeto disciplinar, uma “crise das 
instituições, isto é, a implantação progressiva e dispersa de um novo 
regime de dominação” (Deleuze, 1992, p.226). Uma nova cultura de 
vigilância e punição vem à luz, baseada na colonização do futuro pelas 
noções de tecnologia do risco, na teia eletrônica dos controles virtuais 
e na “crise dos sistemas tradicionais de controle social [...] funda-
mentados nos direitos e nas liberdades” (cf. Souza, 2006, p.241-59).

 12 “A atenção aos direitos de prisioneiros comuns não era incluída nas exigências, 
apesar de a violação a seus direitos ser rotineira” (Caldeira, 2000, p.345)
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Dentre os autores que atestam a emergência de novos paradigmas 
punitivos, encontra-se David Garland (2008). O regime punitivo 
previdencialista, ao que Garland se refere como Penal Welfarism, 
teria se deteriorado drasticamente, a ponto de hoje predominar o 
seu reverso (Garland, 2008). As peças que compunham o aparato 
disciplinar, mais ou menos persistentes na modernidade tardia, re-
cebem uma reorientação, um deslizamento de sentido – novos usos 
lhes são atribuídos, do tribunal ao exame médico-legal, da prisão 
ao policiamento.

No que toca mais diretamente ao tema da tortura e dos maus-tra-
tos, poderíamos destacar algumas mudanças apontadas por Garland. 

• O declínio do ideal de reabilitação. Cada vez mais a ratio cor-
recional e previdenciária da intervenção do sistema penal é 
desacreditada. Por um lado, isto pode ser resultado de um senti-
mento generalizado de que o previdencialismo “não deu certo” 
e de que “nada funciona” senão uma ação enérgica repressiva 
por parte do Estado (ou mesmo dos agentes da segurança pri-
vada). O ideal da ortopedia social – transformar, reeducar – cede 
lugar ao ideal do controle do delinquente irrecuperável. Em todo 
caso, “uma reduzida ênfase na reabilitação como objetivo das 
instituições penais” (Garland, 2008, p.50). O ocaso da reabili-
tação, como o chama Garland, é sintomático: por um século a 
reabilitação foi a “mola mestra”, o “suporte estrutural central 
do sistema”, um dos valores máximos sobre o qual a pena 
moderna foi erigida (idem, p.51). Se não se pode recuperar o 
criminoso, o Estado deveria investir somente na sua eliminação 
ou intimidação – assim justifi cam a execução e a tortura.

• O ressurgimento de sanções retributivas e da justiça expressi-
va. Talvez um dos itens que mais interessam o debate sobre 
a tortura. Como demonstra Foucault (1999), as penas que 
ostentavam um caráter expressamente vingativo, pessoal e 
retributivo foram tratadas pelos reformadores como “barbá-
rie”. A “manifestação aberta de sentimentos de vingança era 
virtualmente um tabu” (Garland, 2008, p.52). Se, por um lado, 
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a defesa do “dar o troco na mesma moeda” nunca se extinguiu 
de fato, por outro, ela nunca havia irrompido das próprias 
instituições, dos políticos e dos agentes públicos com tanta 
franqueza e vitalidade. Garland aponta o “ressurgimento da 
retribuição ‘justa’” no campo punitivo atual. A ascensão deste 
discurso explicitamente retributivo “incentivou os políticos a 
manifestarem mais abertamente seus sentimentos punitivos e 
a aprovarem leis draconianas” (idem). Muitos discursos atuais 
favoráveis à tortura e/ou à ação repressiva ilimitada da polícia 
procuram se justifi car com o argumento de que o mero encarce-
ramento não é tão efi ciente como uma boa dose de dor imposta 
ao criminoso na mesma proporção da dor por ele causada. 

• Mudanças no tom emocional da política criminal e a ascensão de 
um populismo no que tange à punição. O medo dos “cidadãos de 
bem” e a ousadia nefasta dos criminosos tendem a agir decidi-
damente sobre as medidas de segurança pública. Declarar-se 
contra os excessos da polícia é declarar-se contra os direitos da 
população – eis um dos motivos pelos quais os defensores dos 
direitos humanos têm sido estigmatizados atualmente.13 Estes 
não recebiam críticas no início de sua militância no Brasil, 
quando defendiam a causa de presos políticos de classe média 
sob uma liderança formada por intelectuais e membros da Igreja 
Católica (cf. Caldeira, 2000, p.343-6). As críticas só vão surgir 
quando vem à nova pauta uma velha conhecida – a violação 
dos direitos dos “delinquentes”. “O crime foi redramatizado. A 
imagem aceita, própria da época do bem-estar, do delinquente 
como um sujeito necessitado, desfavorecido, agora desapare-
ceu. Em vez disto, as imagens modifi cadas para acompanhar a 

 13 Empregamos o termo “direitos humanos” como signifi cando um conjunto de 
práticas cultural e politicamente interpretados e modifi cados (cf. Caldeira, 2000, 
344). Portanto, vale lembrar, não se pretende aqui adentrar a interminável dis-
cussão sobre seus fundamentos “universais” ou mesmo defendê-los – busca-se 
apenas compreender as críticas a eles dirigidas como um sintoma da crise dos 
valores e ideais que orientaram a sociedade disciplinar até as últimas décadas.
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nova legislação tendem a ser esboços estereotipados de jovens 
rebeldes, de predadores perigosos e de criminosos incuravel-
mente reincidentes. [...] o novo discurso da política criminal 
insistentemente invoca a revolta do público, cansado de viver 
com medo, que exige medidas fortes de punição e de proteção” 
(Garland, 2008, p.54). Tal tendência é ainda mais visível quan-
do se fala em crimes hediondos.

• O retorno da vítima. Esta parece ser a mola propulsora de muitos 
casos de tortura na atualidade. Punir era interesse impesso-
al do juiz, representante de uma justiça fria. Hoje, “o novo 
imperativo político é no sentido de que as vítimas devem ser 
protegidas, seus clamores devem ser ouvidos, sua memória deve 
ser honrada, sua raiva deve ser exprimida, seus medos devem 
ser tratados” (idem, p.55). Ou se está do lado da vítima ou se 
está do lado do criminoso. Os direitos deste implicam neces-
sariamente um rombo na satisfação ou na memória da vítima. 
Para a população, a imagem projetada da vítima representa o 
coletivo – “poderia ter sido você” (cf. idem, p.56). Comumen-
te, esta imagem projetada sustenta punições extralegais como 
torturas, maus-tratos e execuções; ou ainda ajudam a dar um 
novo sentido à prisão: uma pena de privação da liberdade só é 
considerada justa pela vítima se for acompanhada da certeza 
de que seu predador irá sofrer “lá dentro”.

Conclusões 

A recorrência da tortura mesmo em regimes democráticos exige 
que não se trate do fenômeno como exclusivo e restrito aos regimes 
totalitários, mas como um paradoxo próprio das democracias moder-
nas – seja como prática subsidiada por essa técnica de governo que é 
o estado de exceção na atualidade, cuja válvula é acionada cotidiana-
mente (Agamben, 2002); seja como justaposição ou funcionamento 
do antigo poder soberano por meio do próprio biopoder (Foucault, 
2005, p.309). 
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Alguns clamores por penas diretamente retributivas e ostensivas, 
focadas no sofrimento do corpo e na teatralização da vingança, podem 
lembrar alguns elementos do antigo suplício – como se estes fossem 
“despertados” no ocaso da sociedade disciplinar. Por outro lado, a 
tortura nunca foi a mesma na modernidade. Referindo-se ao suplício, 
Foucault (1999, p.37 grifos nossos) alerta: “[o interrogatório clássico] 
não é absolutamente a louca tortura dos interrogatórios modernos”. 
A desrazão da tortura a que Foucault se refere consiste no fato de ela 
ter sido, durante a modernidade, “conduzida quase sempre de forma 
extralegal, praticada sem regulamentação precisa e em segredo” 
(Alvarez, 2008, p.297). Havia manuais de interrogatório usados por 
militares em sessões de tortura.14 Havia aulas de tortura durante a 
ditadura militar.15 Mas estes não passam de um vade mecum de pro-
cedimentos, que, se por um lado envolvem um conhecimento mais 
ou menos sistematizado da tortura, por outro se desenrolam sem o 
subsídio jurídico normativo de que estavam investidos no Antigo 
Regime e, principalmente, sem a sagrada irrefutabilidade de seu 
efeito de verdade.16

Muitas das mudanças no discurso punitivo, apontadas por Gar-
land, são perceptíveis no caso brasileiro. “O Estado busca a vingança 
e a exclusão, marcas incontestes de uma justiça privada, mas também 
aplica uma tecnologia de controle altamente moderna e cara. A pu-
nição exemplar e severa une-se à tecnologia eletrônica de vigilância 
– essa é a tendência que parece consolidar-se” (Souza, 2003, p.163). 
No Brasil, as políticas estatais de segurança têm se concentrado no 
objetivo de controle do crime mediante o maior número de detenções 

 14 Dentre os utilizados no Brasil, havia o Manual do Interrogatório, encontrado 
no acervo do Departamento de Ordem Política e Social – DOPS. Era quase 
uma transcrição literal de um Manual do Serviço Secreto inglês. Encontra-se 
disponível integralmente em: http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/historia/
article/viewFile/2742/2279.

 15 Há alguns relatos destes procedimentos na publicação do Projeto “Brasil Nunca 
Mais” (Arquidiocese de São Paulo, 1985, p.31)

 16 Extrair uma valiosa informação por meio de tortura não é a mesma coisa que 
utilizá-la como elemento de prova no tribunal. Provas obtidas mediante tortura 
são categoricamente desconsideradas nos processos modernos. 
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possível. Houve um aumento de 37% da população carcerária de 2003 
a 2007.17 Há um altíssimo número de mortes violentas ocasionadas 
por policiais – em 2008, a Polícia Militar foi responsável por 8% das 
mortes violentas no estado de São Paulo e por 18% no estado do Rio 
de Janeiro.18 Soma-se a isto a forma arbitrária e violenta das deten-
ções, os excessos “justifi cados” de policiais e as péssimas condições 
das celas.19 Em algumas cidades (por enquanto poucas), tem sido 
decretado “toque de recolher” para jovens na tentativa de contenção 
da criminalidade – alguns municípios estudam meios de copiar o 
modelo. O controle é ativado ao menor sinal de delinquência. Isto 
tudo é relevante para se pensar a tortura, afi nal, neste novo cenário 
os clamores por punições mais corpóreas ganham volume.

A mídia tem veiculado timidamente as frequentes denúncias de 
tortura recebidas pelo Ministério Público. Muitas delas atentam a 
presença da tortura em cursos e treinamentos de policiais.20 A apura-
ção de tais denúncias é prejudicada pela intimidação (muitos policiais 
e superiores acusados permanecerem em serviço) e pelo corporativis-
mo predominante no meio. São incalculáveis as consequências destes 
treinamentos. A tortura então ganha um novo objetivo, diferente da 
punição, mais próximo do efeito pedagógico, da instrução. 

 17 Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional – Depen. Disponível 
em: http://www.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJE7CD13B5ITEMID2FE-
EC93DDE6345B4B1E45071A0091908PTBRIE.htm.

 18 Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,pm-comete-8-dos-
homicidios-em-sp-revela-levantamento,290919,0.htm.

 19 As próprias más condições das celas nas prisões brasileiras são descritas em 
relatórios internacionais como tortura sistemática.

 20 A denúncia do Ministério Público contra 12 policiais militares envolvidos em 
tortura durante um estágio tático entre 20 de outubro e 4 de novembro de 2008 
no 1º Batalhão da Policia Militar de Itajaí (SC) (Diário Catarinense, ed. on-line, 
23/5/2009, nº8.444). De acordo com os relatos de maus-tratos, as violências 
chegaram a queimadura da córnea, tímpanos gravemente danifi cados, além 
de tapas nos rostos, uso de pistola de choque e outras formas de violência e 
humilhações. Em outra notícia veiculada pela mídia, agora referente ao estado 
do Rio de Janeiro, houve denúncias de maus-tratos e tortura contra recrutas da 
Polícia Militar, que estavam fazendo curso para ingressar no Batalhão da Polícia 
Rodoviária Militar, em Niterói (O Globo on-line, 29/9/2008).
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O lema “direitos humanos para humanos direitos” ganha cada vez 
mais adeptos, sinalizando para uma nova representação social da pena 
– de um poder voltado para o total controle do criminoso “a qualquer 
custo”. Ao mesmo tempo, há os que defendem a manutenção de 
princípios punitivos da sociedade disciplinar, baseados na punição 
como “arte dos direitos suspensos”:

ele é um cidadão, embora com os direitos restringidos por uma ação 
condenatória. Ele foi condenado a perder sua liberdade, mas só 
isso, e de acordo com os limites da sentença. Ele não foi condenado 
às humilhações e outros tipos de violência que ocorrem dentro da 
prisão (José Carlos Dias, Entrevista, 10/10/1990 apud Caldeira, 
2000, p.324).

Por sua natureza ampla (seja como recurso punitivo, exemplar, 
ostensivo, na “guerra contra o crime”, seja como técnica de extra-
ção de informações justifi cadas pela ameaça de vidas inocentes) o 
combate à tortura deve ser discutido em todos os níveis e âmbitos 
das políticas públicas (segurança pública, programa de efetivação 
dos direitos etc.).


