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RESUMO: A Organização Mundial da Saúde constatou que o suicídio representa 
mais de 804 mil mortes por ano, equivalente a uma morte a cada 40 segundos 
em face mundial. Ainda, estimou-se que, dentre os 194 países da OMS, apenas 
60 deles mantém regularmente informações sobre a problemática pública. 
Apesar da perspectiva de redução em 10% da respectiva taxa, a realidade 
brasileira caminha em direção contrária e, no cárcere, não se mostrou diferente: 
o Departamento Penitenciário Nacional apurou que a proporção suicida é 
praticamente cinco vezes maior em ambiente recluso, apesar da subnotificação 
existente e consequente distorção nos resultados. Discute-se, então, a 
capacidade do ambiente de influenciar na vontade do indivíduo, considerando a 
atual conjuntura dos presídios brasileiros, com uma ocupação de 709.888 
presos, em celas com capacidade para 424.554, perfazendo uma taxa de 
ocupação de 167,21%, consoante dados do Conselho Nacional do Ministério 
Público referentes ao ano de 2018. As condições carcerárias e o ambiente hostil 
traduzem todo tipo de repugnância, sendo o suicídio uma resposta rápida à 
realidade e, em que pese o viés ressocializador das penas, a saúde mental 
permanece esquecida no cárcere. Enquanto muitos já são presos com sérios 
distúrbios psíquicos e emocionais, outros os desenvolvem no ambiente recluso, 
que reflete, por si só, uma seletividade já inerente ao sistema penal, cuja 
verdadeira e oculta função busca retirar do convívio social aquele que não 
responde ao esperado “dever ser”, em nítida “limpeza social”, retomando ao ideal 
de suicídio egoísta tratado por Durkheim, segundo o qual o indivíduo se suicida 
por perder o senso de integração com seu grupo social. Assim, considerando a 
relação entre a desordem e suas consequências, em analogia a “Teoria das 
Janelas Quebradas”, propõe-se uma análise crítica acerca da efetiva aplicação 
das Regras de Mandela no cárcere brasileiro, no que tange à saúde mental dos 
detentos. Sendo o encarceramento uma medida aflitiva por si só, cabe ao 
sistema prisional não agravar o sofrimento inerente a tal situação, considerando 
as necessidades individuais dos detentos, especialmente daqueles em situação 
de maior vulnerabilidade, discutindo-se a responsabilidade estatal pela sua 
saúde mental e a aplicação de regras que preconizam a proteção e promoção 
de direitos humanos. Contudo, ante à crescente multiplicação das respectivas 
violações, tais regras ainda não encontram real respaldo, visto que ações 
considerando a saúde mental dos detentos são pouco assimiladas como 
políticas públicas em um país em que a própria humanidade do preso é 
descartada. Assim, para que as Regras de Mandela encontrem, de fato, 
aplicabilidade, há que se desconstruir ideais como “bandido bom é bandido 
morto”, visto que o cárcere influencia o indivíduo assim como a pressão social 
de um grupo que o estigmatiza também o faz. 
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