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Introdução

A Ronda dos Prisioneiros de Van Gogh



Michel Foucault (1988:130).
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“No caso da prisão, não haveria sentido em limitarmo-nos 
aos discursos formulados sobre a prisão. Há igualmente 
aqueles que vêm da prisão: as decisões, os regulamentos 
que são elementos constituintes da prisão, o funcionamento 
mesmo da prisão, que possui suas estratégias, seus 
discursos não formulados, suas astúcias que finalmente não 
são de ninguém, mas que são no entanto vividas, 
assegurando o funcionamento e a permanência da 
instituição. É tudo isto que é preciso ao mesmo tempo 
recolher e fazer aparecer”.

A presente tese enfoca as práticas de encarceramento desenvolvidas em São Paulo no período 

compreendido entre a emancipação política do Brasil e o final da década de 30 deste século com o 

Estado Novo já instalado. No percurso das análises realizadas, a preocupação fundamental voltou-se 

para algumas das prisões que tomaram possíveis aquelas práticas, como a Cadeia da Capital, a Casa de 

Correção e a Penitenciária do Estado.

Dedicado a estudar a questão da prisão há quase uma década, sempre tive algumas inquietações 

que aqui expostas talvez ajudem a esclarecer parte das motivações subjetivas do trabalho e parte 

também dos desafios mais objetivos que se foram colocando até resultar nesta tese. Ao percorrer a 

literatura internacional para a elaboração de minha dissertação de mestrado, sobre o trabalho penal, 

ficava extremamente incomodado com as condições de deterioração que apresentavam as prisões de 

todo mundo e como vinham sendo cada vez mais sofisticadas as tentativas de encontrar uma solução 

para tal degradação, apesar de ocuparem um segundo plano na ordem das prioridades governamentais. 

Ficava claro que quase dois séculos de existência das prisões, com a tarefe de corrigir os criminosos, 

não haviam conseguido dar um padrão constante de dignidade para o cumprimento das penas privativas 

de liberdade. Estivéssemos olhando as prisões européias, as latino-americanas ou mesmo as norte- 

americanas e canadenses, a degradação das condições nas quais se encontravam os condenados era 

certa, aqui de modo mais incisivo ali dissimuladamente, mas com certeza, por todo lado, o traço comum 

era de que a prisão não servia para muita coisa. Talvez a longevidade desta deterioração da prisão 

explique porque hoje ela não ocupa, nem no país nem extemamente, papel de importância no âmbito das 

políticas públicas. E notório que, hoje, a questão de como a sociedade e os governos lidam com o crime 

só ocupa posição de destaque quando alguns acontecimentos sacodem as tranquilas consciências dos 

cidadãos. Rebeliões sangrentas nos presídios, ações policiais violentas, crimes perpetrados com 

requintes de barbárie, guerras entre grupos urbanos, são pequenos terremotos que atordoam os 

indivíduos por um curto espaço de tempo até que uma avalanche de outras imagens remova esta 

ansiedade de suas mentes. Mas, passado o abalo, a questão das prisões some do horizonte.



A familiarização com a literatura sobre as prisões, principalmente aquela voltada para a sua 

história, incansavelmente apontava que o confinamento dos indivíduos com objetivos de regeneração 

moral foi uma questão que não só ocupou, por um largo período, de modo abrangente as mentes de 

muitos governantes, de muitas elites, mas constituiu-se, além do mais, tuna área verdadeiramente 

fundamental nos projetos de construção da sociedade. Personalidades como John Howard e Alexis de 

Tocqueville, servem para ilustrar o fato de que voltar as vistas para os problemas que o crime e suas 

formas de punição levantavam não era ocasional, ou resultado de uma emergência em lidar com alguma 

rebelião ou algum crime hediondo. Sob a forte influência do iluminismo, o crime não era um problema 

simplesmente de repressão. Combatê-lo significava, entre outras coisas, proporcionar condições para 

que os indivíduos criminosos pudessem se regenerar para o retomo à sociedade. A construção da 

civilização passava, necessariamente pela modernidade penal, pela construção de prisões que 

recuperassem o indivíduo, que o reconduzissem, pela disciplina, pelo trabalho, pelo arrependimento, 

como ser útil, para a sociedade. A intensidade com que foram formulados os debates e as divergências 

sobre o maior ou menor papel regenerador da prisão, sobre as suas condições mais duras ou menos 

penosas de atingir os condenados, nada mais representaram do que a clara aceitação, junto a diversos 

grupos, da relevância da questão prisional no próprio contexto da organização da sociedade, ao longo de 

todo o século passado e parte do presente.

Percorrer esse itinerário me colocava diante da interrogação se aqui no Brasil também a questão 

havia, em algum momento de nossa história, ocupado um papel igualmente de destaque nas políticas 

públicas, nas concepções de sociedade formuladas pelos diversos grupos que dominaram nossa cena 

política, uma vez que contemporaneamente parecia inquestionável que em nada nos distinguimos dos 

demais países, com a condição agravante de que a pobreza económica, nossas heranças culturais e 

nossos descaminhos políticos tomam aqui as prisões espaços mais e mais deteriorados, de pouco ou 

nenhum motivo de lisonja. A primeira tarefa, então, consistiu em levantar e conhecer a literatura 

brasileira sobre as prisões. E logo ficou evidente que a questão nunca foi objeto de uma reflexão 

sistemática no Brasil, capaz de produzir estudos nas mais diversas áreas do saber, embora envolvesse 

governantes, estudiosos e integrantes das elites. Pouquíssimas foram as obras produzidas no século 

passado sobre as condições das prisões, sobre a situação do próprio pensamento contemporâneo em 

relação à pena de privação da liberdade. Foi apenas na passagem deste século que se avolumaram os 

trabalhos. A esta relativa pobreza de estudos especializados, corresponde uma irregular mas preciosa 

fonte sobre as prisões, neste período, que consiste nos documentos oficiais impressos, como relatórios 

dos ministros e secretários da Justiça, dos chefes de Policia, dos diretores das casas de correção, as 

mensagens de presidentes de Província ou do Estado às casas legislativas e outros. Tal é a importância 

destes documentos, que pareceria inconsequente querer traçar as linhas do encarceramento no Brasil 

Sem as informações neles contidas. Porém, esta fonte não deixa de apresentar os seus inconvenientes e 

limitações. Seu caráter oficial nem sempre deixou transparecer os problemas que a área investigada
4



No Arquivo do Estado, encontrei 15 latas de documentos manuscritos, sendo três da Cadeia da 

Capital e as demais relativas à Casa de Correção. Desconheço trabalho que tenha já dado algum 

tratamento interpretativo a esse material, o que o tomava praticamente virgem e exigindo um meticuloso 

trabalho de leitura. Embora aparentemente seja um volume farto de documentos, na verdade não o é. A 

Cadeia existia desde o final do século XVIII e a existência de apenas três latas, e ainda assim com 

pouco material específico sobre o seu funcionamento, empobreceu o volume de informações que se 

poderia obter. Tudo leva a crer que parte do material sobre a Cadeia esteja disperso dentre as centenas 

de latas existentes naquele arquivo referentes à Policia. Como os documentos contidos nas latas não se 

acham identificados OU discriminados foi praticamente impossível tentar localizar mais documentos 

sobre a Cadeia, embora alguns me tenham caído às mãos por mero acaso ou pela gentileza de outros
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pudesse apresentar. Assim, relatórios dos diretores da Casa de Correção, tanto para São Paulo como 

para o Rio de Janeiro, não costumavam ser prolixos nos problemas disciplinares ou mesmo de 

administração que apresentavam. Minimizados ou ignorados, os conflitos internos dos presos com a 

guarda ou mesmo com a direção, as revoltas e fugas, as resistências e enfrentamentos dos presos diante 

do sistema imposto não eram usualmente motivo de destaque nos documentos oficiais. Da mesma 

forma, os dados quantitativos eram geralmente oferecidos sem qualquer regularidade, homogeneidade e 

confiabilidade. Mesmo assim, apesar de todas estas restrições, não seria possivel compor um quadro do 

encarceramento no Brasil, e portanto também em São Paulo, sem extrair destes documentos, ainda que 

seletivamente, muitas informações que não são encontradas em qualquer outra fonte.

Um segundo ponto que me intrigava, desde as leituras para a dissertação, era o da existência de 

um descompasso entre os discursos que se formulam sobre as prisões, sobre as suas virtudes, missão e 

capacidade de regeneração dos indivíduos condenados e os cenários nada condizentes que elas 

apresentam. Os inumeráveis projetos de reforma penitenciária, os sucessivos modelos de tratamento 

penal que foram surgindo, ao longo de toda a existência das prisões, há quase dois séculos, atestavam 

que a tarefa de corrigir os presos fracassava. Era preciso verificar se, no Brasil, ao longo de nossa 

história, havia também uma profunda distância entre o que se falava das prisões e a condição vivida 

pelos presos. O olhar desconfiado para com o palavrório encantador sobre as prisões me levava a pôr 

sob suspeita então toda a produção, acadêmica ou não, que foi elaborada ao longo do período que 

pesquisei. Mas eram principalmente as informações contidas nos documentos oficiais que mais me 

preocupavam pelo seu volume e pela importância que representam para a composição de um quadro do 

encarceramento em São Paulo. E foi dentro desta preocupação que procurei contrapor, ao mundo quase 

ficcional que se elaborou em tomo das prisões, os cenários cotidianos que raramente ganharam 

visibilidade, lembrar outras palavras e resgatar outras imagens que com frequência desmanchavam os 

vários devaneios. E foi nesta empreitada que fui à cata de fontes que pudessem suprir aquilo que os 

parcos estudos não estavam preocupados em debater e nem tampouco o que os documentos oficiais 

estavam interessados em exibir.



No que se refere à Penitenciaria do Estado, as dificuldades com relação aos documentos oficiais 

certamente eram ainda maiores, porque o seu surgimento já foi envolvido pela ideia de que ela se 

constituiria uma prisão modelar. As portentosas dimensões da Penitenciária para o período, os elevados 

investimentos e as expectativas de que São Paulo, com ela, dava uma demonstração de seu mais alto 

grau de civilização tomariam as informações dos relatórios dos secretários de Justiça e outros 

documentos oficiais, depois do lançamento da pedra fundamental em 1911, de valor bastante limitado. 

Assim, para poder colocar sob suspeita os discursos grandiloqúentes sobre a Penitenciária do Estado, e 

as maravilhas e virtudes decantadas pelos seus admiradores de plantão, precisava de outra fonte de 

documentos que fornecesse informações sobre o seu cotidiano, trouxesse à tona aquilo que não ganhava 

visibilidade nos relatos oficiais que circulavam pela sociedade. Depois de árduas buscas, consegui 

localizar no Museu Penitenciário, da Secretaria da Administração Penitenciária, alguns livros de 

registros administrativos, livro de matrícula dos presos, fotos, entre outras coisas, que abriam alguma 

perspectiva para o que desejava fazer. Embora extremamente valioso, esse material era insuficiente e 

novas investidas me levaram direto à Penitenciária do Estado onde consegui localizar os prontuários dos 

presos que ali entraram nas duas primeiras décadas de seu funcionamento. Apesar de se encontrarem 

completamente abandonados e amontoados num pequeno depósito, sem qualquer classificação ou 

organização, esses prontuários foram vitais para compor um outro olhar sobre a Penitenciária. A vida 

do condenado estava ah tracejada: seu crime, sua sentença, toda a correspondência oficial, sua vida no 

interior da prisão desde a inclusão até o alvará de soltura. Como o preso se comportava, onde 

trabalhava, em que classe recebia instrução, que faltas cometia, como era punido, como tramitava seu
6

pesquisadores. Os documentos manuscritos da Casa de Correção (no Arquivo do Estado as latas estão 

com o título de Penitenciária), não ultrapassam a data de 1890, ou seja abrangem um período de cerca 

40 anos daquela prisão, uma vez que ela entrou em funcionamento em 1852. A documentação daquele 

presídio, entre 1890 e 1920, quando entrou em operação a Penitenciária do Estado, não foi localizada se 

é que existe.
Em muitas latas, grande quantidade de documentos da Casa de Correção era composta de 

mapas diários de movimentação de presos e poucas informações continham sobre o cotidiano ali vivido. 

Mesmo assim, a partir deles foi possível verificar as práticas de encarceramento de um diversificado 

conjunto de indivíduos (escravos, “africanos livres”, menores, vadios, condenados em geral, prostitutas, 

mendigos, bêbados) e também recolher observações esparsas feitas pelo diretor sobre questões 

disciplinares, remoções e acontecimentos extraordinários. No entanto, a maior riqueza de informações 

está contida na correspondência enviada e recebida pela direção da Casa de Correção. A troca de ofícios 

e memorandos entre o diretor e diversas autoridades como o presidente da Província, o juiz municipal, o 

chefe de Polícia, revelava com mais clareza os problemas vividos no interior daquela prisão, como as 

fugas, as revoltas, a guarda relapsa, os presos loucos, as epidemias, os doentes, as decisões arbitrárias 

do administrador.



um

pedido de livramento condicional, detalhes e mais detalhes brotavam daqueles documentos que faziam 

parte dos prontuários. Além desta profusão de informações, uma outra série de documentos, gerados 

principalmente pela Seção de Medicina e Criminologia, era colocada no interior destes prontuários. 

Assim, era possível também saber os tipos de exames médicos realizados nos presos logo ao dar entrada 

no presídio, como o médico psiquiatra avaliava os criminosos, de que informações se utilizava para a 

elaboração de suas avaliações e pareceres, como eram feitos os diagnósticos que atestavam a loucura de 

condenado, como ele interferia na aplicação dos castigos aos presos indisciplinados.

O acesso a esse material me permitiu, então, desnudar as práticas cotidianas que dentro da PE 

se desenvolviam e, mais do que isso, proporcionava condições de acompanhar como se construíam tais 

práticas, que mecanismos entravam na sua composição, como o médico atuava na área disciplinar, a 

partir de que representações se manipulava a distribuição dos castigos e privilégios. Enfim, tinha com 

esses documentos o essencial para reverter um consenso que havia sido criado em tomo da Penitenciária 

do Estado nos seus primeiros tempos de funcionamento, tomar flagrante que os discursos formulados 

em tomo dela não correspondiam às práticas normativas que ali se davam. O peso que eles tiveram na 

construção de meus argumentos não fez no entanto que eu desprezasse a reflexão acadêmica, os 

documentos oficiais, os relatos das visitas, as memórias, com os quais continuava também a dialogar. E 

foi principalmente com o retomo a estas fontes tradicionais que procurei encerrar o trabalho, 

valorizando, por um lado, autores que poucas vezes são lembrados por sua afinidade e preocupação 

com a questão penitenciária, como é o caso de Paulo Duarte, e, por outro, obras que só aos especialistas 

costumam interessar, em tempos de desprezo por esta questão.

Em síntese, portanto, procurei fazer o percurso do encarceramento em São Paulo observando 

como se formularam, em linhas gerais, os dispositivos legais que dele tratavam e os discursos em tomo 

da pena de prisão que circulavam entre os estudiosos e as autoridades. Ao mesmo tempo, quis 

demonstrar que entre estes domínios, ou seja, o das leis e das idéias e o das práticas vividas no cotidiano 

das prisões, existe uma grande distância.

A falta de uma tradição de estudos sociológicos, históricos, estatísticos, antropológicos e 

mesmo jurídicos sobre a questão penitenciária no Brasil serve em parte de justificativa para um 

desenvolvimento da tese sem uma idéia-força à qual eu pudesse me contrapor. Sem um conjunto de 

obras contemporâneas que tivesse sistematizado algum tipo de reflexão sobre o tema, no período que me 

propus estudar, construi minha argumentação fazendo periodizações, sistematizações e cortes que 

brotaram do próprio trabalho de pesquisa. As fontes, até então não estudadas, me seduziram de tal 

forma que desejei fazer com que os documentos falassem o mais que pudessem, esperando não ter 

empobrecido a condução dos principais pontos norteadores da tese.

Não muito afeito às linhas demarcatórias entre as diversas disciplinas, só me preocupei em não 

tomar este estudo uma história de qualquer das prisões aqui tratadas, embora não descuidasse do rigor 

que deva ser seguido ao se trabalhar com fontes e informações históricas. Não sei se reduzo a questão a
7



um simplismo insustentável, mas considero esse um trabalho de investigação sociológica sobre as 

prisões, que se dirigiu para a história para apaziguar inquietações e verificar como foram tratadas 

questões ainda não resolvidas no âmbito da reflexão acadêmica: por que hoje os problemas relativos à 

prisão não ocupam posição de importância junto aos cidadãos e principalmente na formulação de 

políticas públicas? Como se evidenciam as distâncias entre as eternas propostas de regeneração dos 

presos e as situações vividas por eles no interior da prisão?

Cabe, então, uma tentativa de explicação sobre o longo período abrangido por esta tese, ou seja, 

da emancipação política do Brasil até o final da década de 30 deste século. Julguei ser necessário 

percorrer esse espaço de tempo para poder fazer comparações entre os diferentes momentos e 

características das prisões. Poderia, assim, avaliar quais processos perduravam, quais se alteravam na 

ordem das idéias formuladas sobre as prisões, bem como na esfera das práticas desenvolvidas no seu 

interior. De onde partiam as resistências à inovação e também de onde surgiam os focos de mudança. 

Em nenhum momento, procurei atestar que estivesse em curso um movimento ascendente de 

aperfeiçoamento das prisões em São Paulo que culminasse com a construção da Penitenciária do 

Estado. Sempre tive presente que a criação e o funcionamento das prisões tratadas nesta tese - Cadeia 

da Capital, Casa de Correção e Penitenciária do Estado - atenderam cada qual a motivações peculiares 

de sua época. O ponto inicial é colocado na emancipação política do Brasil porque foi aí que começou a 

se organizar um novo perfil institucional e legal em substituição ao quadro herdado de Portugal. E 

porque foi neste período que começaram a se formular as primeiras sugestões de um novo tipo de prisão 

- as casas de correção - para substituir as cadeias para o cumprimento de penas. O ponto de conclusão 

da pesquisa é colocado no final da década de 30 deste século quando, depois de duas décadas de 

funcionamento, a Penitenciária do Estado, até então tida como uma instituição modelar, é alvo de um 

complexo projeto de reestruturação que expressava ainda o interesse de parte das elites com a questão 

prisional e a afinidade que ele possuía com os planos de organização das instituições de controle social 

que vêm desde os primeiros anos do regime republicano.

Organizei o resultado de minhas pesquisas em oito Capítulos. No primeiro deles, procuro fazer 

um pequeno conjunto de considerações teóricas sobre o encarceramento, deixando claros alguns 

pressupostos com os quais trabalho ao longo de toda a tese. Quis, de certa forma, apenas familiarizar o 

leitor com alguns dos caminhos da reflexão sobre o tema. E, ao mesmo tempo, apresentar um pouco do 

contexto em que ocorrem os assuntos aqui tratados.

No Segundo Capítulo, reuni informações com o intuito de verificar como se deu o 

encarceramento em São Paulo, na primeira metade do século passado, onde e como era feito. Tal 

empreitada levou-me a fazer algumas considerações sobre a passagem das Ordenações do Reino para o 

Código Criminal do Império e alinhavar informações a respeito da Cadeia da cidade de São Paulo. A 

situação vivida pelos presos na Cadeia, neste período, era tão dramática que não poderia deixar de abrir 

algumas páginas para apresentar partes dos relatórios das comissões de visitas e exibir o estarrecedor 
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cenário de violência e degradação imposto aos presos. Frente a esta situação, e uma vez em vigor o 

Código Criminal de 1830, tomava-se premente a construção de uma nova prisão que proporcionasse 

condições para o cumprimento da pena de prisão com trabalho.

No Terceiro Capítulo, apresento como se deu a criação e a entrada em funcionamento da Casa 

de Correção de São Paulo. E procurei detalhar, tanto quanto me permitiram os documentos, um pouco 

do cotidiano desta prisão, na segunda metade do século passado. O que significou verificar o papel que 

ela desempenhou no amplo encarceramento de vários segmentos neste período. E ainda como os presos 

opunham suas formas de resistência ao sistema disciplinar a eles imposto.

No Quarto Capítulo, procuro mostrar como, por volta da década de 70 do século passado, as 

prisões brasileiras se tomam alvo de críticas constantes em decorrência de novas idéias que nossos 

políticos, juristas e administradores públicos absorviam do exterior em tomo do encarceramento e das 

formas de funcionamento das prisões. É perceptível a presença, por exemplo, de idéias que se voltavam 

para a necessidade do estudo do criminoso nas prisões, ou de novas concepções sobre os crimes e suas 

origens. Procuro mostrar como tais idéias, durante este período do Império, apesar de fragmentárias e 

dispersas pelos diferentes campos do saber, foram essenciais para algumas das mudanças em relação ao 

Código de 1890, e para as concepções sobre o encarceramento no Brasil.

No Quinto Capítulo, apresento a génese da Penitenciária do Estado. Como se deu o debate em 

tomo da necessidade de uma nova penitenciária, face às limitações da Casa de Correção e diante das 

novas concepções que a criminologia vinha proporcionando. Destaco a atuação de alguns personagens 

nas formulações de propostas para a nova Penitenciária, em particular a de Paulo Egydio. Pelo realce 

que este deu à questão penitenciária, encaixando-a num amplo projeto de sociedade. Por ter, também, a 

sua proposta colocado na ordem do dia o debate sobre a criação de órgãos de controle social que 

atuassem vinculados e sintonizados com a Penitenciária. De tal forma que se não foi exatamente o seu 

plano que veio a ser concretizado, sem dúvida foi sob o seu impulso que instituições como o Instituto 

Disciplinar e a própria Penitenciária foram concebidas na primeira década deste século.

No Sexto Capítulo, apresento os primeiros tempos de funcionamento da Penitenciária do 

Estado. As expectativas em tomo de sua capacidade de regeneração dos criminosos, a sua exibição 

nacional e intemacionalmente como presídio modelar, a presença de variadíssima população visitante 

são aspectos abordados com o intuito de sentir um pouco das percepções em curso naquele período. 

Neste mesmo capítulo, é descrito o cotidiano da Penitenciária, com destaque para as manifestações de 

rebeldia e resistência que os presos apresentavam ao tratamento imposto. E são apresentados, também, 

os mecanismos de punição correspondentes que eram aplicados aos presos. Acredito que assim tenha 

sido possível retirar o manto de silêncio que, em geral, costuma cobrir as prisões, e em particular a 

Penitenciária do Estado. E também contrapor, à visão sempre presente de que elas regeneram, as 

práticas cotidianas que ali no seu interior minam tais sonhos.



10

Considerando as precaríssimas condições de preservação de documentos de toda ordem que 

prevalecem no Brasil, juntamente com a escassez dos trabalhos dedicados às prisões, procurei reunir, 

como anexos, algumas fotos, desenhos e cópias de documentos que foram aparecendo ao longo da 

pesquisa, de modo a não só ilustrar a tese, mas sobretudo colaborar com a conservação deste acervo.

Espero, com a presente tese, não confirmar a frase abaixo que Cândido Motta Filho (1972), um 

assíduo frequentador da Penitenciária, ouviu de um preso:

“Só o presidiário pode dizer o que é a prisão. Tudo o que se escreve por 
aí a respeito não passa de balela!”

No Capítulo Sétimo, são descritos e analisados os procedimentos da Seção de Medicina e 

Criminologia na geração de informações e documentos sobre os presos, bem como a sua participação na 

mecânica disciplinar do presídio. Capítulo que segue a direção do anterior no sentido de descortinar as 

práticas arbitrárias que eram desenvolvidas no interior da Penitenciária e que encontravam importante 

alavanca nos exames e diagnósticos que aquela Seção realizava.

Por fim, no Oitavo Capítulo é discutido o projeto de transformação da Penitenciária do Estado 

no principal órgão do Instituto de Criminologia. Esta proposta foi elaborada por Moraes Mello, o 

médico psiquiatra da PE e por Paulo Duarte, intelectual e participante ativo da vida daquele presídio no 

início da década de 30.



Capítulo 1 - Ideias norteadoras



Tocqueville e Beaumont (1984)

ou
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“Tandis que la société des États-Unis donne 1’exemple de la 
liberte la plus étendue. les prisons du même pays offrent le 
spetacle du plus complet despotisme”.

É de consenso, entre os principais estudiosos do tema, como Foucault e Ignatieff, que até a 

segunda metade do século XVIII as prisões ocuparam uma estreita faixa no campo das penas, até então 

recoberto pelos açoitamentos, enforcamentos, esquartejamentos, deportações. Recurso temporário 

utilizado para os criminosos que aguardavam julgamento, ou para os devedores até que saldassem seus 

débitos, ou ainda para os praticantes de pequenos crimes, geralmente eram as prisões dependências de 

prédios destinados a outros fins (torres, palácios, guarnições militares). Em alguns casos, eram elas o 

resultado da transformação destes locais para o fim exclusivo de detenção. Tal improvisação atestava o 

uso circunstancial do encarceramento como pena. Enquanto serviu de recurso provisório para que 

outras penas recaíssem sobre os indivíduos, nunca houve qualquer preocupação em "reformar" os 

criminosos recolhidos à prisão.

Na medida em que, tanto nos EUA como na Inglaterra e França, a prisão começou a ser 

colocada como alternativa de punição legal para a contenção de uma criminalidade real 

supostamente ascendente, foram surgindo as construções especificamente voltadas para a viabilização 

do encarceramento. Rothman (1990) em relação aos Estados Unidos e Ignatieff (1980) em relação à 

Inglaterra exemplificaram através de seus estudos a consolidação da pena de prisão com o surgimento 

de estabelecimentos prisionais próprios. Conjugada a esta preocupação com a edificação em si, da qual 

sem dúvida o Panóptico de Bentham é a manifestação exemplar, deu-se a elaboração paulatina de um 

conjunto de regras e procedimentos para o funcionamento interno da prisão extremamente meticuloso 

destinado então a reformar o criminoso. A dimensão da cela, a dieta, o uniforme, o trabalho, o horário 

para cada atividade, a capela, a leitura da Bíblia, o isolamento do mundo, os castigos, o silêncio - tudo 

era disposto de modo a compelir ora com mais ênfase a alma ora como alvo maior o corpo do criminoso 

para o caminho "correto" da existência.

As primeiras penitenciárias surgidas no final do século XVIII e ao longo da primeira metade do 

XIX, como Walnut Street e Aubum, nos EUA, Pentonville na Inglaterra, e que se tomaram modelos 

para outros países, eram edificações monumentais. Como afirmam Melossi e Pavarini (1985), a prisão, 

enquanto projeto arquitetônico assumia a condição de princípio educativo. Ao mesmo tempo que o 

ambiente interno das prisões constituía-se numa sofisticada engenharia de poder, extemamente elas 

ganhavam realce e força simbólica. Os muros, as celas, os corredores, as oficinas estavam dispostos 

para que o criminoso se confrontasse com a sua consciência e fosse constrangido a adquirir o treino
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para uma vida laboriosa. Para o restante da sociedade, a prisão sugeria uma força contenciosa, pairando 

sobre os potenciais criminosos como ameaça, em especial aos integrantes das camadas populares.

Não são poucos os autores (Rusche e Kirchheimer, 1939; Dobash, 1983 e Melossi e Pavarini, 

1985) que apontam a sintonia entre o processo de disciplinamento no interior das prisões e a emergência 

mesma do capitalismo, em particularmente da rotina fabril. Segundo tais concepções, o encarceramento 

e portanto a disciplina utilizada em seu interior se prestam a um controle do mercado de trabalho: se há 

mão-de-obra em excesso na sociedade, a prisão funciona como treino e recurso para conter a revolta; se 

há um crescente emprego de mão-de-obra, o encarceramento é breve e não obsta o acesso dos patrões à 

força de trabalho. A favor destas correntes, está uma presença forte na Europa das workhouses e 

houses of correction que, sobretudo a partir do século XVII, recolhiam os integrantes das camadas 

empobrecidas da população simultaneamente ao processo de formação do capitalismo. Dentro deste tipo 

de argumento, a prisão é um instrumento de poder empregado pelas classes dominantes ao longo de todo 

o processo de formação e desenvolvimento do capitalismo. Em Foucault, embora não se apresente com 

tal "mecanicidade", esta idéia é colocada de forma bem mais ampliada, ou seja, segundo ele há uma 

concomitância entre o florescimento do capitalismo e o uso do encarceramento como forma 

predominante de punição. A prisão, mesmo não dissociada do âmbito geral de funcionamento da 

economia política, vai servir muito mais aos fins de gestão das ilegalidades, no pensamento 

foucaultiano, do que a um papel de agência controladora da mão-de-obra1.

O encarceramento, enquanto punição, representa ainda um importante papel na mecânica das 

concepções e aplicações das penas forjadas no mundo moderno. Sob o impulso das ideias iluministas, as 

penas de um modo geral se revestiram de um caráter retributivo, igualitário, abandonando cada vez 

mais as práticas sanguinárias (esquartejamento, amputação, açoites etc.) de tuna justiça arbitrária e 

despojada muitas vezes de um corpo legal balizador de sua ação. O encarceramento ganhou destaque, 

desde o início do século XIX, por se constituir pena que confiscava a liberdade, o "bem" ao qual todos 

os indivíduos, elevados à condição de cidadãos, tinham o direito.

Grosso modo, é possível verificar que no Brasil ocorreu também uma passagem das penas 

cruéis e corporais para um predomínio da pena de prisão. A observação do encarceramento realizado 

em São Paulo, no século XIX, por meio da Cadeia, e sobretudo através da Casa de Correção, permitirá 

a verificação deste processo. Porém, mais do que similitudes é interessante salientar as variações 

nacionais e locais em tomo daquelas tendências que se observavam em muitos países.

O Anexo I apresenta um quadro comparativo das penas contidas nos três corpos jurídico-penais 

que aqui interessam: o Livro V das Ordenações Filipinas, o Código Criminal do Império e o Código 

Penal Republicano de 1890. A primeira observação a salientar é que a pena de prisão não consta das 

Ordenações, o que significa que durante toda a sua vigência no Brasil, de 16032 até 1830, as penas 

voltavam-se principalmente para o corpo dos condenados. O que era considerado crime envolvia não só



o homicídio, o furto, o roubo, a moeda falsa, mas um extenso conjunto de comportamentos e atitudes 

ligados à moral, aos costumes e à religião.

O processo de emancipação política acarretou a elaboração de toda a máquina jurídica e legal 

do país, expressa, por exemplo, no aparecimento do Código Criminal do Império, em 1830, e do Código 

de Processo Criminal, em 1832. Pode-se entender o Código de 1830 como um momento de transição 

entre as Ordenações que não contemplam a pena de prisão e o Código de 1890 onde este tipo de pena é 

o fundamental. Este caráter híbrido do Código de 1830 é dado, em primeiro lugar, pela sobrevivência de 

penas (morte, galés, degredo) já existentes nas Ordenações. Em segundo lugar, porque, mesmo 

estipulando a Constituição de 1824 a abolição de penas cruéis e infamantes, os açoites também 

continuam a existir, embora como pena exclusiva para os escravos. Em terceiro lugar, porque a pena de 

prisão com trabalho é atribuída à maioria dos crimes3. Apesar disto, só na Corte e em São Paulo foram 

criadas prisões próprias para atender aos condenados a este tipo de pena. Em outras províncias, houve 

praticamente uma adaptação de estabelecimentos prisionais para dar cumprimento à prisão com 

trabalho, mas em São Paulo e no Rio, a partir da década de 50 do século passado, começaram a 

funcionar as respectivas Casas de Correção.

Enquanto nos Estados Unidos e na Europa a pena de prisão passa a ser empregada 

simultaneamente à ampliação dos direitos do indivíduo como cidadão, esta mesma pena começou a ser 

utilizada no Brasil quando ainda conservava uma estrutura social cindida pelo escravismo e pelas 

diferenças e distâncias no acesso dos indivíduos à lei. A introdução de novos aparatos jurídico-penais só 

superficialmente conseguiu reverter o quadro herdado das cadeias da colónia. Neste sentido é que 

interessa observar a Casa de Correção de São Paulo, pois ao lado de suas funções específicas de 

oferecer as condições necessárias para o cumprimento da pena de prisão com trabalho, realizava ela um 

amplo encarceramento que compreendia menores, mendigos, vadios, negros fugidos, escravos enviados 

por seus donos para serem castigados, africanos “livres”, e outros indivíduos que circunstancialmente 

acabavam ali sendo recolhidos pelas autoridades.

Embora o Código Criminal do Império não determinasse o sistema pelo qual as prisões 

deveriam se organizar, ficando a escolha a critério dos governos das províncias, inevitável foi a 

organização da Casa de Correção de São Paulo e da Corte segundo o modelo de Aubum (trabalho em 

comum sob silêncio durante o dia e isolamento noturno). Como Ignatieff (1980) comenta, o modelo 

aubumiano é mais behaviorista (ambientalista) no tratar o crime, atuando diretamente sobre o corpo na 

tentativa de corrigir o condenado por meio de um treino no trabalho. Enquanto isso, o modelo de 

Filadélfia (isolamento celular diumo e noturno) procura colocar na alma do indivíduo, na auto

consciência as possibilidades de correção. Mais consoante aos princípios do liberalismo, no qual o 

crime vem em decorrência do uso do livre-arbítrio, este modelo, colocando o indivíduo isolado e diante 

de si mesmo, depositava igualmente aí, na capacidade de conversão, de arrependimento e de escolha do 

caminho “certo” da existência, o seu principal argumento. Há, portanto, na base do sistema de 
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Filadélfia, uma valorização implícita do indivíduo, de sua capacidade de arbítrio, de escolha de seu 

relacionamento com a sociedade, aspectos que não poderiam encontrar ressonância na formação social 

brasileira de meados do século passado, ainda escravista e impregnada de mais de três séculos de 

hierarquias e distâncias sociais que a constituíram.

A fixação de um modelo de organização do sistema penal aparece com o Código de 1890. Este 

abole as penas de morte e galés, que já vinham há anos sendo criticadas. Coloca como pena principal, 

para praticamente todos os crimes, a de prisão celular. Não havendo mais a escravidão, deixa de existir 

a pena de açoites. Com este Código, atinge-se um clímax, no Brasil, na tendência de utilização da pena 

de prisão como remédio para todos os crimes perpetrados na sociedade. Com a relevância que ganhava 

esta pena, os Estados eram forçados a construir ou adaptar suas prisões para a viabilização do sistema 

previsto no Código.

Neste sentido, a emergência da Penitenciária do Estado, em São Paulo, é um marco importante ' 

na história do encarceramento no Brasil. Porém, a concepção desta prisão e depois sua construção não 

foram apenas resposta ao Código. Ela se encaixa num amplo projeto de organização social elaborado 

pelas elites do período, no qual um estabelecimento prisional deveria estar à altura do "progresso 

material e moral" do estado. O que significava que, ao lado de outras instituições destinadas ao controle 

de mendigos, vagabundos, loucos, menores, a Penitenciária exerceria um papel paradigmático na 

construção da sociedade. Sua organização, sua disciplina, seu ritmo de produção industrial, suas 

disposições arquitetônicas, davam não só para aquelas instituições o norte de como deveriam se 

estruturar mas ainda representavam um importante símbolo para a sociedade. Expressava a 

Penitenciária, nestes moldes concebida, a crença na capacidade que ela exerceria de contenção do crime 

junto à sociedade bem como o firme propósito de que regenerar o criminoso era uma tarefa possível. 

Além disso, a Penitenciária servia de modelo de disciplinamento do preso como trabalhador, ajustando- 

se assim ao momento de avanço da industrialização e urbanização pelo qual passava o Brasil e, em 

particular, a cidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, foi a expressão de posições que viam a prisão 

como um local de cura, onde o preso é tido como um doente cujos "males" devem ser diagnosticados e a 

partir dos quais se formula e desenvolve um tratamento "científico", individualizado.

Muitas destas concepções se insinuaram a partir da criminologia. Desde as últimas décadas do 

século passado, esta "ciência" se expandiu, sobretudo, sob o impulso da observação e registro em tomo 

dos criminosos que passavam pelos aparatos policiais ou que eram detidos nas prisões. No Brasil, ela se 

dissemina sob forte influência de pensadores importantes do final do século passado e início deste que 

foram Lombroso e Ferri. Alguns aspectos fundamentais desta corrente, dita positivista, influenciariam 

decisivamente os juristas, pensadores de diversas áreas, além de administradores públicos e governantes 

no Brasil do final do século passado até praticamente os dias de hoje4. Com ela, se corporifica uma 

verdadeira medicalização e psicologização das questões criminais, além de propor uma diferente 

abordagem mesma do crime em relação ao direito clássico. Fry e Carrara(1986) resumem 
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adequadamente estas distintas concepções envolvendo, de um lado, os defensores do direito clássico e, 

de outro, os do direito positivo:

"Ligadas evidentemente a essas duas representações sociais do indivíduo, duas representações 
modelares do estado e seu papel na sociedade. De um lado, um Estado guardião de rebanhos, 
mantenedor, liberal; de outro, um Estado intervencionista e tutelar, para o qual não poderia haver mais 
nenhuma barreira sagrada à sua atuação em prol do "bem comum" (p.50).

"Os clássicos, portadores de uma concepção liberal, viam o indivíduo como possuidor de uma vontade 
ou consciência livre e soberana. Os "positivistas" de vários matizes representavam o indivíduo como 
produto, ou reflexo, de um meio genético e social singulares. Para os "clássicos", entre o criminoso e o 
não criminoso, nenhuma distinção de essência, apenas um erro de opção egoísta que reclamava 
punição. Para os "positivistas", o criminoso cumpria um destino gravado em sua natureza, 
materializado em impulsos anormais e doentios; ele deveria ser localizado, curado ou segregado para 
sempre" (p.50).

Quando se nota que a Penitenciária foi concebida em meio à implantação de uma variedade de 

outras instituições assistenciais e de controle (Manicômio, Instituto Disciplinar, Colónia Correcional 
\ 

etc.) que se desenvolvem no período, em sua maioria tendo por inspiração e patrocínio o Estado, é ;

possível ver de novo uma presença e influência de concepções da criminologia positivista. Recorrendo 

novamente aos mesmos autores, observa-se que as concepções expostas acima sobre o crime e a figura 

do criminoso implicam duas representações distintas de indivíduo e também de Estado. Assim, 

novamente se antagonizam de um lado o direito clássico e de outro o direito positivo, respectivamente:

Ao se contrapor à "metafísica" do livre-arbítrio na determinação do ato criminoso, a 

criminologia deste período procurou firmar os traços "positivos", "científicos" do cometimento do crime. 

Portanto, fez recair na pessoa do criminoso o feixe das determinações biológicas, mentais, ambientais 

que haviam sido inscritas no substrato deste indivíduo e que explicariam, mediante os procedimentos 

científicos de observação, a razão desta "patologia" e ao mesmo tempo o tratamento necessário para a j 

sua cura. Estes estudos implicavam a criação de uma infinidade de tabelas classificatórias dos "tipos 

criminológicos", instrumento fundamental para encaixar os indivíduos num determinado estrato e poder 

aplicar sobre eles um tratamento penal individualizado. A preocupação em criar quadros de referência 

classificatórios levou as teorias criminológicas positivistas a procurar nos aspectos raciais, físicos e 

sociais, os motivos para compor uma hierarquização entre os indivíduos que permitisse, ao mesmo 

tempo, uma explicação do comportamento criminoso. Tal era a crença no grau de determinação dos 

caracteres biológicos ou raciais, que se chegava a negar qualquer possibilidade de o indivíduo livrar-se 

dela (como no caso do criminoso nato). Ao Estado, sob o escudo da "defesa social", competiria segregar 

tais indivíduos, tratá-los e, em alguns casos, eliminá-los.

Se a Penitenciária foi o resultado de uma gestação intelectual e prática nutrida, direta e 

indiretamente, neste ideário "positivista", pode-se sugerir que ela, ao lado de outros tantos mecanismos 

(o desenvolvimento das técnicas de identificação, a atuação do próprio aparelho policial, o
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Notas

1 É em História da Loucura que Foucault, na verdade, reconhece esse papel económico destas casas de 
internamento, as funções de regulação da mão-de-obra e as possibilidades de contenção das revoltas populares 
em tempos de crise. Neste sentido, lembra que as principais casas surgem exatamente em regiões 
industrializadas tanto na Inglaterra, como na França e na Alemanha (p.67) E é em Irigiar e Punir que ele 
procura mostrar as funções da prisão mais na direção da criação e identificação de certas ilegalidades.
2

A legislação em vigor em Portugal, na época do descobrimento do Brasil, estava reunida nas chamadas 
Ordenações Afonsinas, em virtude de terem entrado em vigor em 1446, durante o reinado de D. Afonso V. 
Recompiladas e reavaliadas, foram substituídas, ainda no século XVI pelas Ordenações Manuelinas, 
promulgadas em 1521 por D. Manuel, o Venturoso. E, em 1603, depois de nova reelaboração, porém sem 
grandes alterações, entram em vigor as Ordenações Filipinas, também conhecidas como Código Filipino. em 
razão de ser Felipe I rei de Portugal e Espanha quem o promulgara (Gusmão. 1914:417). Determinadas
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funcionamento mesmo de instituições de controle), contribuiu para a sobrevivência de correntes de í 

pensamento no Brasil contrárias à consolidação das teorias e práticas relativas à igualdade de direitos j 

dos indivíduos. Colaboração que prestou ao proporcionar a aplicação e o exercício dos pressupostos 

que tais teorias criminológicas formulavam. E também com a formação, o treino, a experimentação de 

profissionais e administradores envolvidos na gestão da vida prisional e que tinham circulação e 

influência por outros espaços institucionais.

Assim, no momento em que desaparece a escravidão, que a Constituição Republicana reconhece 

um direito à cidadania um pouco mais ampliado5, que o Código Penal de 1890 anula as distinções entre 

cidadão-escravo e prevê o uso predominante da pena de prisão, que teoricamente nivela as diferenças 

sociais, a gestação e a entrada em funcionamento da Penitenciária do Estado vão significar o 

fortalecimento de um olhar que privilegia a dissimetria e a hierarquização entre os indivíduos, a partir 

de suas origens raciais, sociais ou mesmo nacionais, negando, pois, em muitas circunstâncias, a 

condição jurídica de igualdade do cidadão.

Neste sentido, ela desempenhou um papel importante num tipo de projeto de sociedade que as 

elites elaboraram, nos primeiros tempos da República. Mais do que buscar formas que pudessem 

consolidar os princípios de igualdade e liberdade que vinham contemplados na Constituição de 1891, 

mais do que lutar por meios que garantissem de um modo geral o exercício da cidadania, as elites 

compuseram uma representação de sociedade ordeira e disciplinada, na qual todo aquele que não 

estivesse a ela adaptado seria candidato às instituições especializadas para o seu “atendimento”. E para 

justificar a existência desta rede que compreendia hospício, prisão, recolhimento para menores, asilos 

para mendigos etc. recorria-se ao discurso da desigualdade entre os indivíduos, das heranças raciais, dos 

traços culturais, das taras e tantos outros aspectos. Ao negar os direitos que possuiria um cidadão, 

realçando as determinações incontomáveis das quais ele era portador, legitimava também a tutela na 

atuação do Estado ao manter a rede de instituições de controle que então se formava.
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disposições do Livro V das Ordenações só deixaram de vigorar quando surge o Código Criminal do Império, 
em 1830.

José Murilo de Carvalho (1985) mostrou como o regime republicano e mesmo os diversos grupos que 
defenderam a sua implantação no final do século passado não conseguiram dar um sentido amplo e 
participativo à cidadania, sendo muito maior o raio das restrições do que o leque das alternativas para o 
envolvimento do cidadão na vida política do país.

4 As últimas décadas do século passado e as primeiras deste foram o período de auge desta influência (Alvarez, 
1996). Embora relativizada, reelaborada, é notória a sobrevivência desta linha de pensamento por exemplo no 
Código de 40 e mais ainda a diluição de muitos de seus princípios na Lei de Execução Penal (Lei n°. 7210), de 
11/07/1984. A presença de outras vertentes de pensamento criminológico não parece ter deslocado a 
onipresença flagrante, ainda que dissimulada, do positivismo no pensamento jurídico nacional (Fry e Carrara, 
1986).

3 Já prevendo as dificuldades de cumprimento desta pena o Código estabelecia que onde não houvesse 
estabelecimentos adequados, a pena de prisão com trabalho poderia ser transformada em pena de prisão 
simples, acrescida de 1/6 do tempo (art.49).



Capítulo 2-0 encarceramento na primeira metade do século XIX

Cadeia da cidade de São Paulo
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Uma particularidade de São Paulo; parece que os paulistas 
eram em geral idealistas, pois deram nomes curiosos a partes 
da sua cidade. Assim o lugar mais solitário da zona nova se 
chama “Campos Elíseos” e uma pequena ilha do ribeirão 
Inhangabaí, onde está o quartel general das lavadeiras, se 
chama “Ilha dos Amores”! O cemitério está na Consolação e a 
Cadeia na Liberdade...”

Heranças

Este capítulo destina-se a situar, historicamente, as práticas de encarceramento desenvolvidas 

em São Paulo na primeira metade do século passado. Procura fornecer informações básicas para a 

compreensão do universo onde se localizam estas práticas desde o período colonial. Ao descrever as 

condições em que funcionavam a Cadeia da Capital e as circunstâncias que provocaram a criação da 

Casa de Correção, pretende evidenciar as representações em jogo no tocante ao crime e às formas de 

sua contenção.

As disposições relativas aos crimes e às formas de sua punição, durante quase todo o período 

colonial até a adoção do Código Criminal do Império de 1830, encontravam-se estabelecidas no 

volumoso e minucioso Livro V, das Ordenações Filipinas. Abrangia essa legislação questões as mais 

diversas possíveis como a blasfêmia, feitiçaria, benzimento de bichos, moeda falsa, sodomia, incesto, 

adultério, homicídio, injúria, furto, falsificação de mercadorias, vadiagem, bailes de escravos, resgate de 

presos, porte de armas, jogos, ocultamento de criminoso, incendiários, mexeriqueiros, caças e pescarias, 

judeus e mouros, cárcere privado, deserções etc. As penas ali previstas eram: morte natural, morte 

natural para sempre, morte natural cruelmente', morte pelo fogo, açoites, degredo para galés2, degredo 

para outros lugares (índia, África, Brasil, vila, termo, bispado), mutilação de mãos, língua, etc3, 

queimaduras com tenazes, "capella de chifres na cabeça" (para os maridos condescendentes com o 

adultério da esposa), polaina ou enxaravia vermelha na cabeça (insígnia usada pelas mulheres 

alcoviteiras enquanto aguardavam o desterro), confisco de bens e multas. No entanto, o recurso à prisão 

como pena para os crimes é inexistente nas Ordenações.

Desprovida de uma finalidade punitiva, a prisão foi frequentemente utilizada como um recurso 

coercitivo para o cumprimento de outras penas. É usual no Livro V das Ordenações a fórmula "sejam 

presos e da cadeia paguem.... cruzados". Numa época na qual inexistiam meios mais sofisticados, 

burocratizados de fazer cumprir o pagamento de uma multa, por exemplo, a prisão do indivíduo se 

tomava a garantia física, corporal, de que ele saldaria o pagamento imposto. Com relação às outras 

penas - morte, açoite, degredo etc. - até que fossem atribuídas ou executadas, contava-se com a prisão 

como meio para garantir a contenção do acusado ou criminoso.

Mesmo não se constituindo como pena, a prisão foi usada intensamente como instrumento de 

ameaça e de exercício do poder no mundo colonial. Alguns exemplos permitem avaliar a amplitude das
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Há um exemplo magnifico, na cidade de São Paulo, da presença dessa forma discriminatória de 

lidar com o crime e a punição segundo a qualidade do seu autor. Em setembro de 1810, o governador da 

Capitania, Antônio José da Franca e Horta, considerava muito danoso o hábito das mulheres andarem

“Achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assi a ella, como o 
adultero, salvo se o marido for peão, e o adultero Fidalgo, ou nosso Dezembargador, ou pessoa de 
maior qualidade. Porem, quando matasse algumas das sobreditas pessoas, achando-a com sua mulher 
em adultério, não morrerá por isso mas será degredado para África....” (Pierangelli. 1980:42; Almeida, 
1870:1188).

situações nas quais a ela se recorria. Em novembro de 1737, os oficiais da Câmara exigiram que o 

almotacel prestasse contas perante ela daquilo que ele vinha cobrando e como o funcionário tivesse se 

recusado a cumprir tal determinação “Requereram o senhor juis prezidente fose prezo o que asim se 

fes” (ACSP, 1737:85). Em 1765, o governador da Capitania de São Paulo determinava que todo índio 

que estivesse disperso por ela deveria viver em sua aldeia. Atribuía-se aos índios as desordens que 

ocorriam na cidade e pela capitania, e para se evitar que ficassem perambulando à solta, ou seja, longe 

de suas aldeias ou das fazendas de seus senhores, previa-se a “pena de que todo o que for achado fora 

das suas aldeias serem presos e castigados a arbítrio do ilustríssimo e excellentissimo senhor general...” 

(RGCSP, 1765:174). Os oficiais da Câmara, em fevereiro de 1766, ao anunciarem a realização de uma 

“correição geral” pela cidade, uma ampla fiscalização, faziam publicar um edital onde apontavam o que 

seria motivo de sua inspeção: a manutenção e limpeza das testadas das casas; as licenças para o 

exercício de ofícios; as licenças das padeiras e a pesagem do pão que comercializavam. Para todas as 

possíveis infrações previa que multas, confisco de pães ou outra pena seriam impostas ao arbítrio dos 

oficiais. E para os que estivessem vendendo nas suas lojas ou estivessem trabalhando em ofícios 

públicos sem a devida licença o edital já ameaçava os infratores de serem “condemnados em seis mil 

reis para as despesas do concelho e trinta dias de cadeia” (RGCSP, 1766:206). A recusa em servir ao 

poder municipal, por exemplo, como carcereiro, custou a muitos indivíduos algum tempo na cadeia da 

cidade. Há também frequentes referências a determinações da Câmara para que os moradores de 

algumas regiões próximas a caminhos que ligavam a cidade a outras áreas fizessem neles reparos de 

conservação e pequenas obras. A rebeldia de muitos moradores em não atender às solicitações da 

Câmara costumava redundar em multas e mesmo em encarceramento (ACSP, 1740:305).

E ainda peculiar das Ordenações Filipinas, que por tanto tempo nortearam as ações do corpo 

político-administrativo colonial, a distribuição das penas segundo a condição social do transgressor. O 

mesmo crime poderia ser punido, portanto, de formas distintas: se o indivíduo era peão ou escravo 

poderia ser recolhido à prisão, pagar multa ou ainda ser açoitado ou condenado à morte. Porém, se 

fosse um indivíduo de "maior condição" pagava apenas a multa ou então era degredado para o Brasil ou 

África, recebendo sempre tratamento distinto. Assim, por exemplo, no Livro V das Ordenações 

encontramos:
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“Portanto, pondo em seu inteiro vigor a lei que prohibe ás mulheres semelhantes rebuços novamente 
ordeno que toda a mulher que for achada rebuçada por qualquer maneira que traga a cara coberta (pois 
a devem trazer inteiramente descoberta) sendo nobre das quaes não espero a contravenção das reaes 
ordens, seja recolhida por qualquer official militar, ou de justiça a casa decente, e se mandará 
immediatamente parte para a mandar a sua casa com decencia devida á sua qualidade e pagará vinte 
mil réis para o Hospital dos Lazaros desta cidade se fõr mulher ordinaria, e mulata ou preta forra 
pagará oito mil réis da cadeia applicados na mesma forma com oito dias de prisão. As escravas porém 
não poderão trazer baeta pela cabeça, e as que assim forem achadas serão castigadas corporalmente na 
cadeia a meu arbítrio.” (RGCSP, 1810:305-6)

"Accumulando attribuições, como principal poder existente na sua restricta villa, tanto legislava a 
Camara de S.Paulo sobre questões políticas, administrativas e financeiras, como sobre assumptos 
policiaes e providencias hygienicas" (Taunay, 1920:114).

O principal órgão executor das disposições contidas nas Ordenações era, no Brasil, a Câmara. 

A fundação de vilas e cidades se deu simultaneamente ao processo de ocupação do território brasileiro. 

Nestas localidades, o poder político-administrativo e judicial encontrava sua expressão mais elaborada 

na Câmara. Ao mesmo tempo em que esta possuía grande autonomia na condução dos assuntos locais, 

era também por meio dela que a Metrópole fazia chegar as suas determinações de âmbito geral. Com 

base nas Ordenações do Reino, cuidava-se tanto dos pesos e medidas, das rixas, dos conflitos com os 

indígenas, do contrabando, dos órfãos, da distribuição de terras como da moral, dos costumes e da vida 

religiosa.

“embuçadas em baetas de modo que lhes ficam as caras cobertas, e dos prejuízos que daqui se seguia á 

Policia Publica”. Expediu então um bando, ou seja, uma proclamação, proibindo terminantemente as 

mulheres de andarem com as cabeças cobertas e, ao mesmo tempo, fixava as penalidades no caso de 

infração.

A Câmara era composta por um conjunto de “oficiais”, com atribuições estipuladas pelo Livro I 

das Ordenações: um juiz ordinário, três vereadores, um procurador, um ou dois ahnotacéis e um 

escrivão. Em muitos casos, a complexidade e importância das municipalidades proporcionava o 

provimento de outros cargos como o de meirinho, carcereiro, juiz de fora, tesoureiro. As funções 

deliberativas cabiam exclusivamente aos vereadores sob a presidência do juiz. O juiz ordinário, os 

vereadores, o procurador, o escrivão e o tesoureiro, quando havia, eram escolhidos por meio de eleição 

indireta, dentre os “homens bons” da localidade. (Mourão, 1916)

A cadeia era parte constitutiva do poder municipal. Era a ela que recorria a Câmara, com seus 

oficiais, para recolher criminosos e todo tipo de transgressores - escravos fugidos, índios rebelados, 

indivíduos que recusavam-se a servir como carcereiro da própria cadeia, infratores de posturas 

municipais e tantos outros. Mesmo sendo um instrumento fundamental, a cidade de São Paulo ficou 

durante muito tempo sem um local próprio para tal fim. Ora um cômodo aqui, ora uma casa alugada 

ali, ora uma dependência ao lado da Câmara, porém, sempre sem condições adequadas de segurança,
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Os ouvidores não poupavam esforços em sugerir à Câmara que, na ausência de um carcereiro, 

alguém fosse constrangido a aceitar a incumbência. A feita de tal funcionário provocava transtornos, 

pois segundo Taunay (1956:236,Vol.3) a Cadeia recolhia um número cada vez maior de presos, 

sobretudo porque as cidades do Interior, não dispondo de instalações adequadas, remetiam para São 

Paulo os seus criminosos. Quando no final de dezembro de 1824 o juiz ordena a entrega dos presos, 

chaves e utensílios da Cadeia para os novos responsáveis que assumiam as suas funções, aquela prisão 

tinha 61 presos, sendo quase metade constituída de escravos (RAM, CXL:46).

Prática desenvolvida no tempo colonial, a remoção de presos da Cadeia da Capital para Santos 

ou Rio de Janeiro continuava a ser praxe adotada pelos ouvidores para com "os criminosos de maior 

nota", nas duas primeiras décadas do século passado. Apesar da melhora nas condições de segurança da 

Cadeia de São Paulo, a de Santos era a mais sólida e durante o período colonial foi sempre utilizada 

como meio de garantir a contenção dos criminosos mais “fascinerozos” ou como posto intermediário 

para o preso seguir para o Rio ou Lisboa.

“Sobre a limpeza da Cadêa represento a V.Sas., que não sei qual seja o remedio para evitar-se a 
abundancia de agoardente que entra naquellas prizõens, pois no dia 4 do corrente os 2 gallés da 
limpeza achavâo-se muito embriagados na occazião que hião fazer a limpeza das immundicies, e 
derrubarão hua tina na 1" Enxovia, e outra na escada principal da Cadèa, e por isso me vi em 
circunstancias de mandar buscar alfazema para sanar o grande fétido que ali existia” (apud Sant Atina, 
1937:86, Vol.2)

"A Câmara de 1813 fêz uma calçada de pedra em tômo do cárcere, comodidade natural para os 
visitantes dos prisioneiros que viviam, como de praxe, dependurados às grades das suas enxovias a 
conversar com parentes e amigos, de acordo com a prática bonacheirona universal no Brasil" 
(Taunay, 1956:237,  Vol.3)'.

Em meio a esse desenho de regularidades que sobreviveram de séculos anteriores é possível 

observar que alguns novos traços surgem nas duas primeiras décadas do século passado. Em primeiro 

lugar, algo pitoresco mas elucidativo das prisões no Brasil durante todo o período colonial e mesmo 

imperial:

Apesar destas impressões do viajante, como fertamente iriam descrever as comissões de visitas 

às prisões nomeadas pela Câmara Municipal na década de trinta, a falta de higiene no prédio da Cadeia 

era flagrante, ao mesmo tempo em que pouca preocupação se tinha com a ordem interna e o acesso de 

presos a bebidas alcoólicas. Um funcionário da Câmara, por exemplo, assim pedia providências aos 

vereadores:
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"A 19 deste mês oficiava representando quanto às ruas da cidade se achavam em muito mau estado 
pelos muito lôdos e lixos de que se encontravam cheias. Requisitava pois permissão para se utilizar do 
trabalho dos presos da cadeia pública se acaso Suas Mercês assim o entendessem praticável.
Dias depois declaravam os oficiais presentes à vereança de 25 de que lhes merecera tôda a atenção a 
judiciosa reflexão de Sua Mercê. Autorizado estava a fazer os capitães do mato necessários à guarda 
dos detentos. Logo que êstes se achassem convocados representasse Sua Mercê ao carcereiro as 
providências de que viria a precisar a bem da higiene da cidade" (Taunay.l956:310-1 l.Vol..3).

A existência da Cadeia no centro mesmo da vida urbana promovia um intercâmbio entre os 

presos e a população que ajuda a compreender as fugas constantes de que se tem notícia durante o 

período colonial, a entrada de armas, álcool e as formas de obtenção dos recursos necessários para a 

garantia do sustento cotidiano. Não escapou ao olhar de Debret (1989), que o governo ao abandonar os 

presos à sua própria sorte promovia um “systema barbaro que obriga o indigente a recorrer para a sua 

subsistência ás esmolas dos transeuntes...” Situação que era em parte amenizada porque a Irmandade da 

Misericórdia garantia um mínimo de alimentação para os presos8.

E novidade também neste inicio do século XIX a destinação, em 1818, de um cômodo da 

Cadeia para servir de prisão para os religiosos, o chamado aljube dos clérigos. Fazia parte das 

Ordenações a determinação de uma prisão específica para os religiosos que viessem a transgredir as 

leis. Porém, parece que foi só nesta data que se proporcionou um espaço próprio da Cadeia para o 

encarceramento dos religiosos.

É igualmente um dado novo as referências a presos que eram destinados à realização de 

serviços, principalmente públicos. Taunay relata como, em 1821, o almotacel se dirigia à Câmara:

A ausência de muros para isolamento, o contato direto dos transeuntes com os presos, a 

possibilidade de relacionamento destes com o mundo circundante, recebendo alimentos, pedindo 

esmolas, obtendo informações revestia a Cadeia de um significado distinto daquele que viria a ter 

algumas décadas depois com a Casa de Correção. Até o surgimento desta, a Cadeia manteve-se única e 

geminada à Casa do Conselho. Suas enxovias sustentavam os cômodos do aparato político- 

administrativo da cidade. A superestrutura da vida política local fazia descer pelos alçapões das ditas 

enxovias os transgressores. Os “homens bons” e notáveis que conduziam a vida da cidade tinham a seus 

pés os criminosos e ao menos algumas vezes por mês, durante as reuniões da Câmara, conviviam muito 

proximamente com eles, seus ruídos, seus odores.

Um pouco longe se estava, ainda, da concepção da prisão como local "externo", corpo estranho, 

reunindo os "leprosos" que precisam estar à distância do meio por onde circulam os habitantes da 

cidade. Os muros que envolvem as prisões, exibindo uma parede de contenção e ao mesmo tempo um 

artifício simbólico de segregação entre os justos e os pecadores, os cidadãos respeitáveis e os 

criminosos, os puros e os contaminados, não se faziam presentes em qualquer dos edifícios que serviam 

de Cadeia na cidade de São Paulo. Com a Casa de Correção, construída em área distante do núcleo 

central da cidade, pela primeira vez se revelou a preocupação com o seu isolamento por meio de uma 

muralha.
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Até o trabalho de retirada das formigas de áreas públicas ou mesmo particulares começou a ser 

feito por presos acorrentados da Cadeia (p.331). A utilização dos galés, como eram conhecidos os 

presos que realizavam serviços públicos, toma-se mais usual na medida em que a cidade preocupava-se 

com a higiene e a limpeza, com zelo até então desconhecido. Ao mesmo tempo, recorrer ao trabalho dos 

condenados era uma forma barata de contornar a eterna escassez de recursos do erário público.

Mesmo assim, esse trabalho não ficou inteiramente livre ao sabor dos interesses da edilidade ou 

de particulares. Em 30 de janeiro de 1826, se tem notícia de um Regimento destinado a dar parâmetros 

para o seu funcionamento. Previa a forma de direção desenvolvida pelo feitor, horários, alimentação, 

vigilância, interdições. O que não impedia, segundo nos informa Taunay (1956b:481.Vol.4), que esses 

condenados fugissem ou mesmo promovessem levantes. Em 1827, na fixação de 80 réis a jornada dos 

galés, destacava-se a relevância de seus trabalhos para a cidade, e infere-se que ela corresponderia a 

algo em tomo de 1/4 a 1/3 da remuneração de um trabalhador livre9. Mas, em 1829, o fiscal protestava 

que os dez galés não cumpriam suas funções pois a "mor parte destes grilhetas se empregava em outros 

serviços que não utilizavam o público" (apud Taunay, 1956b:415.Vol.4). A preocupação em utilizar 

estes condenados nos trabalhos públicos era grande pois se encontram, ao longo de 1830, vários 

documentos trocados entre a vice-presidência da Província e a Câmara sobre o número de galés na 

Cadeia, as correntes e outros apetrechos necessários para o trabalho nos logradouros, a questão da 

escolta (RGCSP, 1830). Dos cerca de 70 presos da Cadeia, havia neste ano 19 galés, sendo 7 com 

penas perpétuas e 12 temporárias (p.454).
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"Toda a história da constituição política da nacionalidade brasileira, da independência ao segundo 
Império, gira em tomo de suas instituições judiciarias. É creando e disciplinando os seus juizes e 
tribunaes, a sua policia, os seus orgãos de prevenção e de repressão, as suas leis próprias, a sua 
regulamentação jurídica e original e autonoma, que a nação vai pouco a pouco tomando consciência de 
si mesma, e se affirma um organismo completo e apto para a vida de relação internacional" (Pereira, 
1916:160)

A transferência da Corte para o Brasil desencadeou uma série de modificações na vida da 

Colónia. Ao reaparelhar o aparato político-administrativo aqui em funcionamento, fomentou o próprio 

processo de emancipação. Neste sentido, algumas medidas de D.João VI contribuíram para modificar a 

complexa rede de órgãos e postos da justiça, provenientes do período colonial, tais como a Relação da 

Bahia e do Rio de Janeiro, os corregedores de comarca, ouvidores-gerais e ouvidores de comarca, juízes 

de fora etc. As reformas se fizeram dentro do espírito mesmo do funcionamento da justiça portuguesa 

até então em vigor também na Colónia. Assim, alguns órgãos foram "elevados", como a Relação do Rio 

de Janeiro, que passou a ser Casa da Suplicação. Outros foram criados, como o Supremo Conselho 

Militar e de Justiça ou ainda a Intendência Geral de Polícia.

Com o retomo da Corte portuguesa, as pressões de Portugal contra os avanços ocorridos no 

Brasil se acentuaram, e a luta pela organização de um aparato jurídico-político próprio começou a 

ganhar corpo, especialmente na área da justiça.

“Achando-se nas Cadêas publicas muitos réos condemnados por sentenças definitivas, a pena de morte, 
e a outras que podem commutar-se em galés perpetuas, ou temporárias, sem por huma parte se offenda 
com esta Commutaçâo a gravidade dos delictos; antes com taes castigos continuadamente presentes aos 
olhos do Publico, se consiga o fim principal do exemplo, a que são destinados; e por outra parte 
podendo tirar-se partido da mesma lastimável condição dos Delinquentes, empregando-os nos trabalhos 
públicos mais peniveis, quaes os de limpar e desentupir de lamas, e de lixos os Canos da Cidade, que o 
necessitem; e de varrer e de limpar diariamente as ruas; e outros semelhantes, a que se destinem com 
vantagem da Sociedade” (apud Almeida, 1870).

Assim, já em 1821, o Príncipe Regente, D. Pedro, por meio de um decreto de 23 de maio, 

ordenava algumas modificações significativas nas práticas das autoridades policiais e judiciárias, 

marcadas ainda pela arbitrariedade. Essas heranças das Ordenações não mais se coadunavam com a 

fachada liberal que o momento político exibia. Entre as determinações do decreto estava a proibição do 

encarceramento de "pessoa livre" sem ordem por escrito do juiz, exceto se em flagrante delito; vetava ao

A emancipação política

Embora a Metrópole revelasse um poder cada vez mais tirânico, ampliando os meios de seu 

controle sobre a Colónia, as transformações sociais, económicas, políticas, religiosas ocorridas na 

Europa da segunda metade do século XVIII e inicio do XIX não deixaram de chegar a Portugal. Na 

área da legislação penal, decreto de dezembro de 1801 (Almeida, 1870:1191), do Príncipe Regente, 

determinava a comutação de muitas penas de morte em penas de galés perpétuas ou temporárias, 

procurando garantir a exemplaridade do castigo e o caráter de utilidade para a sociedade.
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A Constituição de 1824, no seu artigo 179, apontava a necessidade de organização, “quanto 

antes”, de um Código Criminal, para que fossem substituídas as Ordenações do Reino e se fizesse a 

adequação da legislação ao espírito constitucional que passava a vigorar no país. Além disso, abolia os 

açoites, a tortura, a marca de ferro quente e todas as penas cruéis. Limitava os efeitos da pena à pessoa 

que havia cometido o crime proscrevendo o confisco dos bens e também a transmissão da infâmia do 

réu a seus parentes. E determinava, ainda, que as "cadeias serão seguras, limpas e bem arejadas, 

havendo diversas casas para separação dos réus, conforme suas circunstancias e natureza de seus 

crimes". O que viria estipulado na Constituição em termos de abolição das penas cruéis, degradantes e 

de açoites não se aplicaria aos escravos. Assim, por exemplo, no capítulo I, do Título II, no artigo 60 do 

Código Criminal do Império eram previstos os açoites aos escravos.

O poder legislativo, reunido na Assembléia Geral, já nas primeiras sessões de 1826 colocava na 

pauta de trabalho a elaboração de um código criminal. O deputado José Clemente Pereira apresentou 

um projeto, em junho do mesmo ano, e Bernardo Pereira Vasconcellos, no ano seguinte, um outro de 

sua autoria. Uma comissão de cinco membros da Câmara passou o ano de 1827 estudando estas duas 

propostas. Depois, outras comissões de trabalho foram nomeadas ao longo de 1828 e 1829 e, em todas, 

a simpatia recaía sobre o projeto de Bernardo Pereira Vasconcellos, embora se reconhecesse sempre que 

o projeto de José Clemente Pereira era levado "na devida conta". Os pareceres das comissões e os 

debates na Assembléia tiveram como destaque a polarização em tomo da questão da pena de morte e da 

pena de galés. Assim se manifestou a Comissão mista do Senado e da Câmara, em agosto de 1829:

No final de 1830, novamente nas discussões do projeto, levantou-se a questão da pena de morte 

e de galés como decisiva para a elaboração final e aprovação do Código. Nesta ocasião, o próprio

"...que, em caso nenhum, possa alguém ser lançado em segredo, ou masmorra estreita, escura, ou 
infecta, pois que a prisão deve só servir para guardar as pessoas e nunca para as adoecer e flagellar; 
ficando implicitamente abolido para sempre o uso de correntes, algemas, grilhões e outros quaesquer 
fenos inventados para martyrizar homens ainda não julgados a soffrer qualquer pena afflictiva por 
sentença final; entendendo-se, todavia, que os Juízes e Magistrados Criminaes poderão conservar por 
algum tempo em casos gravíssimos, incommunicaveis os delinquentes, comtanto que seja em casas 
arejadas e commodas e nunca manietados ou soffrendo qualquer especie de tormento".

"A commissâo desejou supprimir a pena de morte, cuja utilidade raríssimas vezes compensa o horror 
causado na sua applicação, principalmente no meio de um povo de costumes doces, qual o brasileiro; 
porém, o estado actual da nossa população, em que a educação primaria não póde ser geral, deixa ver 
hypotheses em que seria indispensável; tendo a consolar-se desta triste necessidade com a providencia 
da lei, que prohibe a execução de tal pena sem o consentimento do Poder Moderador, que seguramente 
o recusará quando convier a substituição" (apud Pereira, 1916:156).

juiz ou magistrado criminal expedir ordem de prisão sem preceder "culpa formada por inquirição 

sumaria de tres testemunhas"; aos que fossem presos deveria se garantir a imediata instauração de 

processo com prazos determinados, garantia de defesa e acesso público às provas; e quanto à 

permanência no cárcere o decreto estipulava:
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O próprio Código antevia que não seria fácil o cumprimento da pena de prisão com trabalho. 

Assim, depois de fixar como deveria ser o seu cumprimento, logo em seguida prevê como contornar a 

dificuldade de implementação.

Por estes artigos é possível perceber que a prisão toma-se um fim, uma pena propriamente dita, 

seja ela simples ou com trabalho. O encarceramento ocupa, então, um lugar próprio ao lado de outras 

possíveis formas de retribuição aos crimes. É grande o número de crimes e de criminosos, para o qual se 

prevê a atribuição da pena de prisão simples ou de prisão com trabalho. Assim, enquanto o Código 

Filipino praticamente não recorria ao encarceramento como pena, o Código Criminal do Império o fixa 

como predominante. Só no seu artigo 56 é que parece haver algo das Ordenações sobrevivido em termos 

de encarceramento como recurso de coerção para o cumprimento de outra pena.

"Art. 46 - A pena de prisão com trabalho obrigará aos réos a occuparem-se diariamente no trabalho que 
lhes fôr destinado dentro do recinto das prisões, na conformidade das sentenças e dos regulamentos 
policiaes das mesmas prisões.
Art.47 - A pena de prisão simples obrigará aos réos a estarem reclusos nas prisões publicas pelo tempo 
marcado nas sentenças.
Art. 48 - Estas penas de prisão serão cumpridas nas prisões publicas que offerecerem maior 
commodidade e segurança, e na maior proximidade que fôr possível dos lugares dos delictos. devendo 
ser designadas pelos juizes nas sentenças.
Art.49 - Enquanto se não estabelecerem as prisões com as commodidades e arranjos necessários para o 
trabalho dos réos. as penas de prisão com trabalho serão substituídas pela de prisão simples, 
accrescentando-se em tal caso a esta mais a sexta parte do tempo por que aquellas deverião impôr-se."

"Art. 56 - As multas serão recolhidas aos cofres das camaras municipaes; e os condemnados que. 
podendo, as não pagarem dentro de oito dias, serão recolhidos á prisão, de que não sahirão sem que 
paguem".

Bernardo Pereira Vasconcellos defendia a existência destas penas sob a alegação de não se dispor no 

Brasil de estabelecimentos que pudessem dar garantias à tranquilidade pública guardando os autores de 

grandes crimes. O argumento em defesa da manutenção destas penas no projeto era também de que sem 

estes estabelecimentos não se poderiam impor as penas de prisão com trabalho (Gusmão, 1916:421-2). 

A corrente defensora da manutenção das penas de morte e galés no projeto do Código Criminal sai 

vencedora e este é sancionado em 16 de dezembro de 1830.

As penas previstas no Código eram as de morte, galés, banimento, degredo, desterro, multa e as 

de prisão simples e prisão com trabalho, além de penas especiais para os escravos e funcionários 

públicos. Duas leis posteriores viriam diversificar ainda mais esse leque de penas: pela lei de 3 de 

outubro de 1833, a Ilha de Fernando de Noronha10 passava a ser usada para o cumprimento de pena de 

galés imposta aos moedeiros falsos; e a lei de 10 de junho de 1835 que estipulava rigorosas penas, sem 

os recursos ordinários do processo, para os negros escravos que atentassem contra a vida de seus 

senhores.
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"É escusado dizer que os chefes de policia têm feito dessa atribuição o uso mais extravagante. Os 
regulamentos adoptam providencias disparatadas e contradictorias. uns resolvendo sem critério todas 
as questões, outros limitando-se a preceitos genericos, o que importa deixar aos carcereiros, talvez os 
mais ignorantes de todos os nossos funccionarios, attenta a odiosidade do cargo e a mesquinheza dos 
vencimentos, amplíssima liberdade na maneira de executar a pena" (Bandeira Filho, 1881:36).

O Código Criminal não estipulou qualquer diretriz para os regulamentos a serem adotados para 

orientar o funcionamento das prisões. Pelo artigo 10, parágrafo 9, do Ato Adicional, às Assembleias 

Legislativas Provinciais cabia legislar sobre a construção de prisões e casas de correção e também sobre 

o regime nelas a ser adotado. Sobretudo no decorrer do século passado, foi enorme a responsabilidade 

que se atribuía aos regimes e regulamentos das prisões (Tocqueville, 1984, Bandeira Filho, 1881). As 

disposições sobre o funcionamento do estabelecimento, o tipo de trabalho, sua rotina, e disciplina eram 

encarados como essenciais para que a pena de prisão pudesse atingir os alvos regenerativos desejados. 

Às autoridades policiais confiou-se a tarefa de determinar alguns dos aspectos do funcionamento das 

prisões (forma de inspeção, sistema de classificação, castigos disciplinares, rações e forma de seu 

fornecimento etc.). Aos governos provinciais, e portanto por decisão local, coube a escolha do 

regulamento a ser seguido, como por exemplo na Casa de Correção do Rio e na de São Paulo, para as 

quais se escolheu o sistema aubumiano.

É o mesmo Bandeira Filho que comenta a surpresa do ministro da Justiça, Nabuco de Araújo, 

quando reuniu, para análise, os diversos regulamentos das prisões em vigor nas províncias. Perplexo 

constatava a sua variedade e o caráter muitas vezes contraditório que possuíam um em relação ao outro. 

Um tal grau de independência dos governos locais, na fixação da regulamentação relativa ao 

funcionamento das prisões, acabava por promover formas de punição específicas e não previstas no 

Código.

Parte importante ainda na montagem de um corpo de dispositivos legais e de órgãos destinados 

ao trato com a questão dos crimes era a elaboração de um Código de Processo. Os acontecimentos 

ligados à abdicação de D. Pedro, em 1831, retardaram a elaboração e aprovação daquele Código. 

Assim, só no final de 1832, em meio a uma vaga liberal que se estendia por todo o país, era ele 

sancionado. Por dez anos, o Código provocou os mais acirrados debates, polarizando liberais e 

conservadores, porque dispunha exatamente sobre a organização da máquina processual, as formas de 

provimento dos cargos e as relações de hierarquia entre as instâncias11. Em jogo, os conflitos de 

tendências para a centralização ou para a descentralização que tanto marcaram a vida política do 

Império. Não obstante os protestos dos liberais, lei de 3 de dezembro de 1841 assesta duro golpe ao 

sistema criado pelo Código de Processo Criminal de 1832. Restringe as atribuições policiais e criminais 

dos juízes de paz, transferindo-as para os delegados e subdelegados; ampliava as atribuições dos juizes 

de direito e colocava nas mãos do Imperador a nomeação destes e também dos juízes municipais.
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Assim, a emancipação política do Brasil certamente acarretou uma nova percepção, por parte 

dos quadros diretivos do país, em relação a diversas áreas, inclusive aquela ligada às prisões. O 

primeiro indicador desta mudança havia sido dado pelo decreto do Príncipe Regente, de maio de 1821, e 

depois também pelos vários artigos sobre as prisões constantes do projeto de Carta elaborado pela 

Constituinte de 182312. E finalmente pela Constituição Imperial de 1824 prevendo a existência de 

prisões sob condições de higiene e funcionamento até então inexistentes nos estabelecimentos coloniais. 

Um reflexo imediato disto, em São Paulo, foi a preocupação demonstrada pelo presidente da Província, 

em 1825, Visconde de São Leopoldo, em destinar uma parte da Cadeia de São Paulo para servir de casa 

de correção. O acanhamento das instalações da Cadeia deve ter limitado o alcance desta medida, pois 

são poucas as referências a este espaço e ao seu papel na dinâmica daquela prisão.



A Cadeia da cidade de São Paulo
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"Em verdade se a Camara Municipal puder intervir, para que os prezos trabalhem em objectos 
adequados à sua aptidão, fará um serviso mui relevante: porquanto então o produto deste trabalho não 
só fana minorar as despezas, com que a Santa Caza de Mizericordia. e Sociedade Filantrópica carregão

apresentam.

No conjunto, à exceção dos de 1834 e 1836, todos apresentam um quadro de grande 

precariedade das instalações e do funcionamento da Cadeia. O primeiro deles, de abril de 1829, 

apontava a existência de 66 presos "não pequeno número para o curto espaço da Cadeia". Acusava já o 

problema da mistura de criminosos e presos aguardando julgamento e também a “indisivel pequenez e 

completo abafo” dos dois quartos que eram usados como “prisões de segredo”. Conclusão a que 

chegava a Comissão, diante das rotas instalações, era a "necessidade de outro lugar para a Cadea, 

ficando o actual Edeficio destinado ao laboratório da lima Câmera Municipal, Conselho Geral, Juntas 

de Justiça etc" (p.72)14.

O segundo relatório, de setembro de 1829 apresenta duras críticas ao que encontrou na Cadeia, 

apontando a contradição com o que vinha determinado no art.179, § 21 do Título 8o. da Constituição do 

Império15 Assim, afirmava que a Cadeia era "hum lugar que causa horror e revolta a humanidade pela 

imundice, e desarranjo, que ali existe" (p.75). Ao descrever o sórdido ambiente, imundo e cheio de 

fumaça, deixa-se claro que os presos faziam pequenos objetos (pentes, colheres) com chifres de boi. 

Assistência médica precária, alimentação ruim e pouca, mistura de presos condenados e não- 

condenados, falta de água, acúmulo de lixo fizeram a Comissão concluir que tal era "o miserável estado 

da Cadea capas de revoltar ao espirito menos philantropo" (p.76).

O relatório datado de maio de 1831, reforça praticamente todos os aspectos negativos 

apresentados pela Comissão no ano anterior. Demonstra preocupação com a inexistência de trabalho 

regular para os presos como forma de emenda dos indivíduos e como recurso para que o delinquente 

volte "restituído à liberdade". É nesta oportunidade que a Comissão apresenta suas observações sobre o 

trabalho dos condenados e como poderia ser instrumentalizado.

Lei imperial de Io de outubro de 182813 previu a criação, pelas Câmaras Municipais, de 

comissões de visitas às prisões e estabelecimentos de caridade, o que motivou a sua instalação, aqui em 

São Paulo, logo em 1829.
Os relatórios das visitas empreendidas por estas comissões, dos anos 1829 a 1841, foram 

publicados por Nuto Sant'Anna (1951). Constituem-se estes relatórios peças de muita importância pelo 

volume de informações que apresentam sobre a Cadeia da cidade de São Paulo, no largo de São 

Gonçalo. O cuidado na descrição dos detalhes de seu funcionamento, as preocupações demonstradas 

pelos integrantes das comissões revelam material primoroso não só para uma avaliação das condições 

que apresentavam a Cadeia, mas também das inquietações que circulavam no período quanto ao crime e 

suas formas de punição. Assim, parece relevante analisar cuidadosamente o que estes relatórios
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Reporta-se, pela primeira vez, aos magistrados e integrantes da Junta de Justiça para que 

visitassem a Cadeia, na certeza de que sairiam dali igualmente solidários ao horror da Comissão e 

"apressarão sem dúvida os processos destes infelizes, e em suas sentenças minorarião as penas". A 

solução avistada e sugerida é a da construção de uma nova Cadeia, segundo a orientação e plano dos 

melhores criminalistas, obra que deveria ser compatível com a "humanidade, e com as vantagens d'ua 

sociedade de homens livres e não de feras". Até que fosse atingida essa meta de alcance mais demorado, 

a Comissão sugeriu 10 itens para melhorar de imediato o estado atual da Cadeia e a sorte dos "infelizes" 

presos. O primeiro dentre eles era a transformação plena do prédio em Cadeia, sendo removidos para 

outro local os demais órgãos que lá funcionavam. Isto possibilitaria o uso de número maior de salas 

desafogando a aglomeração de presos.

Recomenda que se providenciem "tarimbas" para que os presos não dormissem no chão úmido e 

pouco asseado . Duas sugestões eram diretas para o carcereiro - que limpasse as prisões com o auxílio 

dos galés e que encaminhasse os presos doentes para a enfermaria. Indica a necessidade de separação 

dos presos segundo os delitos, reparos na construção para melhor circulação de ar, atividades de 

trabalho e espaço para uma cozinha. O olhar da Comissão capta o que chamou de dois instrumentos "do 

detestável despotismo": um tronco na enxovia grande e uma corrente de "pezo enorme [que] não serve 

para prender mas sim para matar os homens". Tudo indica que esses dois instrumentos eram usados 

freqúentemente para punir presos que se embriagavam e, portanto, se constituíam fonte de 

"arbitrariedade de alguas authoridades". Recomenda que houvesse um capelão para os ofícios religiosos

A necessidade de remoção de presos doidos da Cadeia, pelos transtornos que provocava, levou 

a Comissão a sugerir, além da destinação do prédio da Câmara integralmente para os presos, a 

edificação de uma "prizão particular para os doidos". No final de agosto do mesmo ano de 1831, a 

Comissão (composta por pessoas diferentes da anterior) encaminha à Câmara um novo e bem mais 

detalhado relatório. A situação da Cadeia da Cidade chocou os seus componentes, tamanho desrespeito 

à Constituição do Império.

para o seu sustento, mas ainda eles não vivirião em tão grande ociosidade sempre fatal à Sociedade e à 
Moral" (p.81).

"A Cadeia da Cidade hé imunda, pestilente, com ar infectado, estreita, não tem as necessárias devizões, 
em huã mesma Salla estão involvidos o ladrão, o assacino, os correcionarios, e outros de menores 
crimes. O seu n° chegava a 59, sendo 51 homenz, e 8 mulheres. Na Cadeia de S.Paulo os prezos são 
tractados com a ultima desumanidade, seu alimento é quaze nenhum, e dado no longo espaço de 24 
horas, em fim a fóme, a nudez, a falta de asseio, o ar impestado pelo Carbonico, e fumo, são os 
contínuos tormentos daquelles desgraçados; e o que lucrará a Sociedade com um Cárcere tão 
horrorozo, e tão irregular? a familiarização com o Crime, o ódio, as Leis, e imoralidades incalculáveis: 
por tanto se os prezos já perderão os direitos da humanidade, conserve-se este Cárcere que bem mostra 
a tirania dos tempos em que foi feito; porem se os prezos ainda não perderão a essencia de homens, se 
mesmo por serem desgraçados meressem compaixão, se a Sociedade deve melhorar a sorte dos 
desgraçados, e não fazel-os muito infellices; em fim sê a Sociedade deve punir os dellictos, e toma as 
medidas necessárias para os prevenir, hé de absolucta necessidade a pronta, e indefectivel reforma de 
tão horroroza prizão" (p.87)



“Dizem os desvalidos e despatriados abaixo asignados que se axão nas cadeias desta Imperial cidade 
de São Paulo que elles supplicantes com o mais profundo respeito e submissos vão aos pés de Vo.Sa. 
para que haja de Vo.Sa. ser para com os supplicantes hum sagardo (sic) Messena em mandar por sua 
bondade e humanidade dar aos supplicantes huma esmola com que os supplicantes cubrão suas 
desgarsada (sic) nudez pois os infelises supplicantes não tem huma camisa para vestir nem huma 
coberta para se cobrirem pois vivem cobertos de piolhos nos rottos panos em que vivem envolvidos 
para tanto he o que os supplicantes dizem a Vo.Sa. para sua gratta piedade haja de attender...”

O relatório seguinte, de 1833, mantém a tendência revelada nos anteriores de apontar a 

precariedade das instalações, a aglomeração, a sujeira e a necessidade de provimento de uma nova 

Cadeia. A população era de cerca de 100 presos, pois nem mesmo o carcereiro sabia ao certo quantos 

exatamente havia na Cadeia. Há referências, novamente neste relatório, ao trabalho dos presos com 

chifre de animal. Reportam-se à existência de uma casa (sala) para a realização deste trabalho, onde 

permaneceriam cerca de 40 presos apinhados, cheia de fumaça de chifre queimado, sem ventilação, com 

uma única janela.

A alimentação dos presos estava entre os mais agudos problemas apontados pela Comissão. A 

comida era distribuída uma única vez ao dia para os presos o que fazia "agravar bastante os seus 

tormentos". Como esta tarefa estava nas mãos da Sociedade Filantrópica, apontava a Comissão para a 

precariedade desta solução e indicava que à Câmara caberia o ónus do sustento dos presos e não confiar 

tão importante questão a uma sociedade que apesar dos "grandes benefícios que ella tem feito fresta 

Cidade" poderia falir ou deixar de prestar serviço adequadamente17.

A novidade do relatório desta comissão fica por conta da primeira referência que aparece no 

sentido de promover o isolamento da Cadeia e de seus presos do meio que o envolve.

"...seria necessário faserem-se latrinas próprias que fossem arejadas, e que fossem lavadas ou por agôa 
corrente que se podesse faser correr por baixo d'ellas, ou pelo menos pelas agôas da chuva: seria 
necessário que a communicação para fóra não se podesse faser de maneira que possa deixar de ser 
inspeccionada. As janellas para a rua tem esse inconveniente: mas não podendo ellas deixar de 
subsistir por causa da luz e do ar. seria necessário cercar a prisão com um muro em roda, deixando um 
pateo intermédio. Por este meio se embaraçaria a entrada de licores espirituosos, e outros objectos de
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junto aos presos. E, por fim, faz duas sugestões específicas em relação às mulheres presas: a primeira 

dizia respeito à ampliação do espaço a elas destinado, de uma para duas salas para que então se pudesse 

separar as condenadas das não-condenadas. Em segundo lugar, dever-se-ia prover o necessário alimento 

e vestuário para que elas não se prostituíssem. Com tal providência, além da instalação de uma segunda 

grade, a conservação da moralidade poderia ser alcançada com a guarda das mulheres sendo confiada a 

"pessoas probas e bem morigeradas".

Embora não se tenha conhecimento do relatório do ano de 1832, não parece que as reclamações 

e denúncias apontadas pelas comissões até então tenham revertido o quadro que apresentava a Cadeia. 

E um exemplo da sobrevivência das condições em que viviam os presos nela pode ser dado, a partir de 

um documento de 183216 no qual alguns presos pedem ao presidente da Sociedade Filantrópica uma 

esmola para que possam se vestir:
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Outra grande inquietação revelada peio relatório é com o grau de arbitrariedade do carcereiro20.

É ele que "á seo bei praser" lança os presos nas divisões da Cadeia, promovendo a mistura odiosa

Três grandes preocupações apresenta o relatório do ano seguinte, retomando o tom das 

Comissões dos anos anteriores a 34. Grande parte das observações volta-se para o problema da mistura 

de presos. Além de acusar a danosa prática da distribuição de não-sentenciados e condenados no mesmo 

espaço, critica a mistura dos indivíduos pela sua idade, raça e cultura distinta que possuem. As 

representações eivadas de preconceitos revelam algo que permeia a reflexão sobre o encarceramento no 

Brasil praticamente dos primórdios de nossa história aos dias de hoje: a condição diferente na hierarquia 

social determina a situação igualmente diferenciada sob a qual estarão submetidos os indivíduos no 

cárcere.

igual ou maior perigo; por este meio se embaraçarião as continuadas chufas e descomposturas ás 
pessoas que são obrigadas a passar por alli: e por este meio se augmentava a segurança podendo 
diminuir-se a gente: duas sentinellas nos ângulos oppostos e quando muito quatro poderião faser a 
guarda de toda a prisão, pois qualquer pessoa que encontrassem no pateo sabião que era fugido" (p.92).

"Diga-se embora que o que cometêo o crime fica igual á outro criminozo; todavia é precizo attender 
que segundo a diversidade de educações, e indoles, as mesmas penas diversificão no seu effeito, 
affectando mais ou menos á este, ou aquelle delinquente, por que, por exemplo, á hum homem de 
educação, que teve a desgraça de cometer hum crime, he muito mais sensível a pena de prizão simples, 
do que á pretos, por genio preguiçozos, e sem princípios de pundonor, que nessa pena encontrarão 
antes hum bem. do que hua punição, ou hum mal. Demais desse contracto (?) indistincto dos homens 
alli presos, que não podem cohibir as más acções dos pretos, resulta o se hirem acostumando á olhar 
com indifferença actos, que o homem de brio não poderia suportar, e desta maneira em vez da pena de 
prisão refformar o caracter do delinquente, moralizando-o, bem antes o perverteria: ora se as prisões 
não podem desde já por muitas circunstancias ser a eschóla da moral para aquelles que se hão 
corrompido pelo vicio, não o sejão ellas ao menos da imoralidade" (p.102)19

Juntamente com a proposta desse isolamento para com o mundo exterior, a Comissão propõe 

que se construa "logar para se ter um preso incomunicável", promovendo assim o isolamento no interior 

mesmo da Cadeia, fosse pela natureza do crime fosse pela necessidade da "Polícia da Casa" em manter 

a ordem. De tal forma que julgavam os visitadores mais adequado o preso ficar alguns dias 

incomunicável "do que carregal-o a ferros"18.

O relatório de 1834, lavrado num estilo completamente distinto dos anteriores, prescreve uma 

receita, com as devidas proporções para cada elemento (sal, água, ácido), para o trabalho de 

"desinfectar o ar corrupto" da Cadeia, de suas enxovias e da enfermaria. Sintético, limita-se a apontar a 

presença de 103 presos, dos quais 40 trabalhavam e 25 se achavam na "prizão forte". Eram 8 as 

mulheres, dois presos com problemas mentais e mais cerca de dez na enfermaria. Porém, enquanto os 

relatórios até então eram unânimes em descrever as condições precárias das instalações e as condições 

severas e desumanas a que ficavam submetidos os presos, este acha a enxovia grande (onde ficavam 86 

presos), espaçosa e bem arejada. Nada de deplorável aponta em relação à prisão de mulheres e à prisão 

onde se realizava o trabalho.
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apontada acima. Mas, além disso, a Comissão acusa-o de usar deste expediente para obter ganhos para 

si.

A solução apontada pelo relatório é algo que, até então, pouco havia ocupado as comissões 

anteriores e mesmo os funcionários municipais encarregados da Cadeia: a partir da necessidade de 

separar-classifícar os diferentes tipos de presos (homens, mulheres, doidos, pronunciados, condenados, 

escravos, livres), racionalizar o uso dos espaços da Cadeia. Propõem a destinação de cada sala para 

uma das categorias de sua classificação.

Sem explicar as razões, os integrantes da Comissão afirmam que o trabalho com chifres estava 

proibido, o que fazia subtrair o pouco dinheiro que se poderia obter para o sustento dos presos. Sustento 

que aliás era precaríssimo pois a ração diária era pouca e continuava "sendo ella hua só vez no dia". Por 

fim, é pela primeira vez que uma Comissão reporta-se ao que se denominava Casa de Correção. Não se 

tratava efetivamente de uma construção própria, mas sim de uma pequena dependência do quartel, 

inaugurada em 1834. Havia ali 8 presos. As impressões da Comissão não foram nada otimistas: o lugar 

era pequeno, acanhado e o trabalho não se realizava todos os dias, como era de se esperar, e havia uma 

única forja. Outras precisariam ser logo ali instaladas para que os condenados à prisão com trabalho 

deixassem de ser um ônus "ao cofre do municipio".

No exíguo relatório de abril de 1836, a Comissão comunicava à Câmara, contra todas as 

evidências apontadas pelas visitas anteriores, que

A uma tão míope observação, a Comissão sucessora, que apresenta seu relatório em setembro 

de 1836, esmiuça pacientemente o estado de cada uma das instituições que percorre. O acanhamento 

das instalações para o número de presos (113), a alimentação insuficiente (continuava uma ração diária, 

sendo 103 presos que se alimentavam do caldeirão comum e apenas 10 por sua própria conta), a 

mistura de condenados e não-condenados, loucos, a facilidade de evasão, são os problemas que a 

Comissão aponta. Além destes, outros poderiam ser elencados,

"teem a satisfacção de poder asseverar, que não só na cadêa. e nas prisões dos quartéis, mas também na 
casa das educandas pobres, e nos dous Hospitaes dos enfermos da Santa Casa de Misericórdia, e dos 
Lazaros nada encontrou que seja digno de censura, e pelo contrario havendo procedido a cada uma das 
visitas inesperadamente achou tudo em boa ordem, aceio, o que parece conforme a seos respectivos 
Estatutos" (SanfAna, 1951:106)

"...julgamos porem isso inútil e não queremos cançar a attenção da Camara, com aquillo que tantas 
outras Comissões teem dito, e sobre que nem uma providencia se ha dado..." (SanfAnna. 1951:113)

"...os Carcereiros metem nas enxovias aquelles que são presos por pronuncia, e que só os conservão na 
salla superior junto á enfermaria, quando lhes pagão algum estipendo para alcançarem este benefcio, 
seguindo-se d'aqui, que o pobre, muitas vezes innocente, vá soffrer os incommodos de hua má prisão, 
no emtanto que o devasso opulento, quiça mais criminozo, esteja em hua boa salla muito á commodo 
seo"(p.l03)
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Conseqíiência disto é que as condições deterioram a situação dos indivíduos e a pena deixa de 

cumprir as funções a ela previstas. A grande iniquidade é a Cadeia assemelhar-se a uma "escola de 

imoralidade erecta pelas Autoridades, paga pelos cofres públicos". Ao invés de os indivíduos, sob a 

tutela da lei, se emendarem, pelo contrário, parece que mais se corrompem. E, conseqúentemente, se 

coloca o problema da reincidência, o que é original neste relatório. A Comissão demonstrava sintonia 

com as grandes questões em debate no mundo em tomo dos regimes penitenciários. Assim, acreditava, 

que a contenção da reincidência poderia ser feita com a adoção do sistema de segregação noturna e 

trabalho diurno em conjunto, sob condições mínimas de intercâmbio entre os presos. Propõe ela "a 

fundação do Systema Penitenciário" com base em três aspectos: instrução moral e religiosa, trabalho e 

segregação celular noturna. Defende este sistema inspirada em Gand, pois,

"Este estado de cousas porem não é somente indecoroso para um Estado, que alardia de Christâo. e de 
civilizado; é mais: é uma verdadeira violação do Codigo Penal. Ninguém negará, que elle agrava as 
penas legalmente impostas aos réos, far-lhes soffrer maior soma de males do que a que a Lei 
respectivamente preestabeleceu para seus crimes; e esses males são o sofrimento moral, e physico de 
todos os momentos produsido pela impureza do ar, e dos aposentos, a deterioração da saude, e por 
conseguinte o encurtamento da vida dos presos, males que elles não soffririão, si o estado das Prizões 
fosse tal, como a Razão, e a Constituição o prescrevem, entretanto, não é licito (Cod.Crim. art.33) que 
um crime seja punido com penas diversas, ou maiores do que as que para elle estiverem decretadas" 
(Sant'Anna, 1951:125).

"de todos os systemas de castigos é este o mais Christâo, e o mais humano, porem ao mesmo tempo o 
mais efficaz para diminuir as probabilidades de reincidência; que é o mais economico. porque utilisa as 
forças produtivas dos delinquentes, e alivia immensamente os Cofres Públicos..." (SanfAnna, 
1951:126).

A posição de desconsolo frente à inoperância da Câmara em promover as soluções para os 

problemas apontados pelas Comissões prenuncia um "esvaziamento" de seus trabalhos, ou melhor, uma 

rotinização das observações já feitas e em tomo das quais poucas providências eram tomadas.

Em 1838, cerca de 20 presos da Cadeia e alguns guardas ficam doentes de varíola provocando 

uma intensa mobilização das autoridades. Em primeiro lugar, a Câmara tenta transferir os presos para a 

Fazenda de Santana, um próprio nacional, lugar afastado do núcleo central da cidade. As dificuldades 

com recursos financeiros para fazer alterações mínimas no prédio inverteu a posição até então tomada e 

o que se passou a sugerir foi a transferência das reuniões (vereadores, jurados), que ocorriam no prédio 

que servia de Câmara e Cadeia, para outros locais da cidade (RGCSP, 1838).

O último dos relatórios publicados por Nuto SanfAnna, de 1841, trata extensamente da questão 

das prisões. Seus integrantes (Antonio Joaquim Ribas, Manoel Joaquim Experidião, Luis Antonio 

Gonçalves e Severino Pinto da Silva) demonstram um acurado senso de crítica às péssimas condições 

que a Cadeia da cidade apresentava. O seu tom inovador reside na apresentação de argumentos que 

apontavam as deficiências encontradas (superlotação, alimentação, promiscuidade, falta de higiene) 

como acréscimos da pena e violação do Código Penal.
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Já neste último relatório comentado acima, se percebe que no Brasil a reflexão, em tomo da 

maior ou menor eficiência dos sistemas de funcionamento prisionais, é acompanhada. E não tardaria a 

se tomar mais acirrado o debate quando as casas de correção do Rio de Janeiro e a de São Paulo 

entraram em funcionamento na década de 50.

Pela primeira vez, aparecem reflexões sistemáticas e oficiais revelando a preocupação em 

organizar as prisões tendo o trabalho dos presos como a base para gerar recursos para amortização dos 

gastos, além de "avigorar nos delinquentes hábitos de moralidade, de ordem e de trabalho" e ainda 

supostamente conter a reincidência. Lançava-se, já neste período, os primeiros indicadores para a 

adoção do sistema aubumiano de organização de prisões, que iria vigorar na Casa de Correção de São 

Paulo, inaugurada efetivamente em 1852.

Por fim, a Comissão, reconhecendo que a adoção do sistema proposto demandasse algum 

tempo, aponta seis sugestões de cunho imediato para amenizar o quadro critico que ela constatava em 

relação à Cadeia. Dentre elas, a primeira é relativa aos 4 homens e duas mulheres que eram tidos como 

loucos. Como o carcereiro não soubesse dizer desde quando estavam ali recolhidos, a Comissão 

apontava a ilegalidade do fato e afirmava, recorrendo ao auxílio de saberes já especializados, que "é 

preciso, pois, que se verifique pelos meios technicos, quaes d'elles são verdadeiramente alienados". A 

separação dos presos por espaços determinados está também entre outras sugestões, vindo 

acompanhada da melhoria da higiene, alimentação e ainda da retirada do poder do Carcereiro "de a seo 

bel-prazer mudar os presos de uma para outra sala".

Em suma, é possível inferir que as atividades das comissões de visitas, aliadas a uma nova 

percepção das questões criminais que surgem com a emancipação política, juntamente com a adoção do 

Código Criminal do Império, em 1830, e também do Código de Processo, de 1832, provocaram 

importantes modificações no panorama das prisões no Brasil cuja manifestação mais expressiva foi a 

construção das casas de correção de São Paulo e da Corte.

Enquanto se davam estas significativas alterações no plano interno, não são poucas as 

influências que chegavam ao país em tomo das novas formas de punição que o século XIX presencia A 

prisão passa a ser o principal meio de punição, porém agora envolta na tarefa de requalificação dos 

criminosos. De meros instrumentos destinados a garantir o controle sobre os indivíduos que deveriam 

ser julgados, banidos, açoitados ou ainda que deveriam pagar multas, as prisões passariam a ocupar um 

novo papel no cenário das penas. Entre as décadas de 30 e 50, polarizaram-se nos EUA e Europa os 

debates sobre os sistemas penitenciários que maior eficiência apresentariam. O isolamento contínuo, 

diurno e noturno, com trabalho na própria cela, seguido em Filadélfia e depois Pentonville, se opunha ao 

de Aubum onde o isolamento noturno era seguido de trabalho diurno em conjunto sob o silêncio dos 

condenados.
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1 Segundo Cândido Mendes de Almeida (1870), nas Ordenações encontram-se duas formas de morte: a morte 
natural e a civil. "Segundo a lei chama-se morte natural a que se dá nas execuções dos condemnados. Em geral 
he a causada por doença, velhice, veneno, golpe, suffocação, decapitação etc. Morte civil he uma expressão 
figurada, por isso que não ha propriamente perda da vida, mas simplesmente perda de direitos e graduação 
social" (p. 1162). Com essa distinção Cândido Mendes observa que são inúmeras as vezes que aparecem as 
fórmulas "morra por isso" ou "morra por ello" em retribuição a algum crime. Seu uso parece ser confuso na 
legislação, mas quando não claramente determinadas, elas não significavam o mesmo que morte natural 
(p.1165). Em geral, estas expressões referiam-se à necessidade de imposição de penas relativas à morte civil, 
como o desterro, o degredo, o banimento. A morte natural cruelmente era aquela realizada "com todo o cortejo 
das antigas execuções, o que dependia da ferocidade do executor, e capricho dos juízes que neste ou em outros 
casos tinhão arbítrio" (p. 1154). Mais adiante, Cândido esclarece ainda, baseado em outros estudiosos da 
legislação portuguesa, que a pena capital cruel "era a que tinha por fim tirar a vida lentamente, e no meio de 
tormentos, para toma-la mais dolorosa, como era o atenazamento, queimar ou esquartejar vivo o réo, mata-lo a 
fome, ou com veneno, ou açouta-lo até morrer, enterra-lo vivo, etc." (p. 1191). Já a pena capital atroz, em 
contrapartida, era aquela acompanhada de circunstâncias que agravam a morte mas não o sofrimento do réu 
(confisco de bens, açoites, queimar o corpo depois de morto, a proscrição etc.). A morte natural de fogo, 
comum aos crimes de heresia, era às vezes também determinada para o crime de moeda falsa ou mesmo 
excepcionalmente para os de Lesa Majestade. Consistia na "queima do réo vivo, mas por costume e pratica 
antiga primeiramente se dava garrote aos Réos, antes de serem lançados ás chammas" (p. 1160). A pena 
sugerida na expressão "morra morte natural na forca para sempre" para os escravos que matam seus senhores 
apresenta, segundo o mesmo Cândido Mendes, uma aparente contradição, de acordo com as explicações que 
apresentou, pois não há como uma morte natural ser provisória. Porém, investigando as razões da presença 
desta fórmula nas Ordenações, vai ele se basear num artigo da Gasetta dos Tribunaes, de Lisboa, do Dr. João 
José Miguel Ferreira da Silva e Amaral. Este, recolhendo antigas leis e tradições existentes em Portugal, 
esclarece: "Os Juizes que em sua Sentenças condemnavâo o delinquente a pena capital pela expressão de - 
morte natural - expiava o crime sendo enforcado no Pelourinho, seu cadaver era levado pela Confraria da 
Mizericordia. e no seu cetniterio sepultado. Quando porem na Sentença usavão da frase - morte natural para 
sempre - o padecente ia a forca da cidade [que era em lugar afastado], onde morria, e ficava pendente até cahir 
pôdre sobre o solo do patíbulo, insepulto, despindo-se seus ossos da carne, que os vestia: ali se conservavão até 
a tarde do 1° de Novembro, e condusidos pela Confraria da Mizericordia em suas tumbas, para a sua Igreja, e 
no seguinte dia os soterravão" (p. 1192).

3 É Cândido Mendes (1870) que chama a atenção, na p. 1185, para o pouco uso deste tipo de pena na legislação 
portuguesa, comparada a outras do período, ao comentar o crime de "matar outro por dinheiro" que prevê a 
mutilação das mãos e depois a morte.

2 Esta pena, segundo as Ordenações, consistia no envio do condenado para embarcações (galés), onde era 
obrigado a remar. Depois, tal pena foi comutada em serviço a ser realizado em obras públicas (Almeida, 
1870:1319).

■' Com a construção da Casa de Câmara e Cadeia do Largo de São Gonçalo, São Paulo passava a ter um prédio 
que seguia em grande parte os padrões arquitetônicos deste tipo de edifício colonial. Segundo Barreto (1978), 
no andar térreo encontram-se os cômodos destinados à Cadeia. No andar de cima, a maioria das salas era 
destinada às atividades da Câmara, não sendo raro, no entanto, existirem algumas dependências neste 
pavimento também voltadas para o funcionamento da Cadeia. A repartição do espaço da Cadeia compreendia: 
enxovias (prisões, celas, salas ou "casas" nas quais ficavam os indivíduos isoladamente ou em conjunto) de 
homens, mulheres, de pretos, cujo acesso se fazia por alçapões abertos no piso superior e pelos quais se descia 
com o auxílio de “escadas-de-mão”, isto é, móveis; caza para presos (sala para encarceramento sem uma função 
ou tipo especial de pessoa); sala-livre, geralmente destinada à gente "qualificada"; sala-fechada. algo 
provavelemente similar às celas fortes; aljube, local (casa, cela) onde ficavam detidos os clérigos; segredo ou 
moxinga era a cela onde ficavam trancafiados os presos por culpa grave e onde eram geralmente aplicadas

4 Saint-Hilaire (1976) nota que este tipo de construção era muito ususal. Assim se refere ao passar por Itu: “A 
Câmara Municipal de Itu foi construída num dos canto da praça onde se ergue a igreja paroquial. O prédio é de 
dois pavimentos e não difere de uma casa comum. A cadeia, conforme o costume, ocupa o andar térreo” 
(p. 174).
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torturas para obtenção de informações. Era esta última local que não possuía qualquer abertura para o exterior. 
O oratório era uma sala (cela) com um altar. "Aí passavam seus últimos dias, os condenados à morte, 
recebendo o conforto da religião" (p.153). Em algumas cadeias aparecem as casas do carcereiro, local onde 
habitava esse funcionário; as casas do corpo da guarda e ainda uma sala destinada a servir de enfermaria, fss, 
demais dependências, no piso superior, eram as salas destinadas ao trabalho da Câmara, como audiências, 
reuniões. Quando o número de presos era grande, em relação à capacidade da cadeia, ocorria uma expansão 
desta para ocupar também dependências no piso superior, como foi o caso mesmo da cidade de São Paulo.
Segundo Marques (1980:154), anteriormente a esta construção a casa de câmara e cadeia da cidade “estiveram 
colocadas no largo de São Francisco, em prédios particulares e, posteriormente, na segunda metade do século 
XVIII em uma ou duas das casas contíguas à igreja da Misericórdia, pelo lado da rua do Comércio”.

Ofício de outubro de 1809, da Câmara de São Paulo, informava sobre a “necessidade que temos de um 
carcereiro capaz de se confiar delle os muitos presos, que entram para a cadeia desta cidade”, mas que não se 
achava homens com a devida “inteireza” para o tal cargo que era considerado de “muita sujeição e perigo e pelo 
diminuto interesse de trinta e seis mil reis que lhe paga annualmente esta Camara e pelo incerto lucro das 
carceragens”. Este último aspecto consistia num rendimento que o carcereiro podia obter com a soltura de 
presos, quando estes deveriam acertar as contas de sua manutenção na cadeia. Mas o próprio ofício reconhece 
que os presos, na sua maior parte eram “pobres, e desamparados, que portanto morrem nas prisões servindo só 
de mortificação e lida ao carcereiro”. Todo esse quadro dificultava muito para que o cargo permanecesse 
regularmente ocupado: “só se sujeitam a servir nesta occupação de carcereiro homens totalmente ineptos, e de 
nenhum credito, de que resulta a frequente fugida de presos, ou porque os ditos carecereiros se deixam subornar 
delles. ou por mera ineptidão” (RGCSP, 1809:149)

9 Pode parecer irrisória a remuneração daqueles presos trabalhadores, porém, hoje, a situação certamente atinge 
um perfil nada tranquilizador. Em São Paulo, por exemplo, em 1994, apenas 10% dos presos confinados nas 
unidades da Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado - COESPE. desenvolviam atividades 
de trabalho para a FUNAP (Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso), instituição que de longe apresenta os 
melhores patamares de remuneração. O restante dos presos ocupa variada gama de trabalhos internos que vão 
desde a manutenção, conservação e funcionamento das atividades do próprio presídio, até oficinas mantidas por 
empresas no seu interior. A média das remunerações, segundo dados da COESPE, de 1989, incluindo todas as 
modalidades de trabalho e entidades gerenciadoras, era de 11% do salário-mínimo vigente no período.

10 Segundo as informações de Evaristo de Moraes (1923). são obscuras as origens da utilização da ilha de 
Fernando de Noronha como prisão. Parece que os prisioneiros civis e militares começaram a ser para lá 
enviados de modo regular no começo do século XIX, onde se ocupavam das obras das fortificações na ilha. Lei 
de outubro de 1833 determinava que os condenados por crimes de fabrico de moeda falsa fossem para lá 
remetidos. Depois disso, decreto de março de 59 especificou as várias categorias de condenados que para ali 
poderiam ser recolhidos, mesmo contrariando o que estava contido no Código que por exemplo estipulava o 
cumprimento da pena de prisão no lugar da residência do condenado ou no mais próximo possível. A 
concentração de condenados civis e militares, a diversidade das penas ali cumpridas (galés perpétuas ou 
temporárias, prisão simples, prisão com trabalho), a ausência de trabalho sistemático para os presos, a prática 
do jogo, o consumo de álcool, tomavam as condições da ilha motivo constante de preocupação por parte das 
autoridades imperiais.

7 Também Saint-Hilaire deixou registrada a transigência que existia em relação aos contatos entre os 
confinados e os indivíduos do lado de fora: “Em São Paulo, como em outras cidades, os presos podem ficar à 
janela e conversar com os passantes” (1976:129)

8 A questão do sustento dos presos era tão delicada e irregularmente resolvida, desde o período colonial, que 
ainda em 1848 a Assembléia Legislativa Provincial atendia uma solicitação dos presos da Cadeia de São Paulo 
que pediam autorização para pedir esmolas através do mordomo da Santa Casa de Misericórdia. A Comissão de 
Constituição e Justiça ao acatar o pedido justificava sua posição principalmente pela insuficiência na cota dos 
alimentos para os presos.
Ainda em julho de 1854 o governo provincial baixava um regulamento sobre o sustento dos presos pobres 
reiterando que era às câmaras municipais que cabia esta atribuição, devendo ser posteriormente ressarcidas nos 
seus gastos por aquele governo. Sobre a participação da Santa Casa de Misericórdia na assistência aos presos 
pobres dando-lhes alimento, roupas e mesmo apoio e suporte jurídico, ver Mesgravis, (1976).



11 Em linhas gerais, o Código de Processo acabou com a estrutura judiciária herdada das Ordenações. 
Deixavam de existir as ouvidorias, os juízes de fora e juízes ordinários. A nova organização proposta envolvia 
juízes de paz eleitos pelo povo de cada distrito com seus respectivos escrivães e inspetores de quarteirão, estes 
nomeados pela Câmara. Depois, os juízes municipais e os promotores públicos eram nomeados pelos 
presidentes das províncias, mas por indicação das Câmaras Municipais. Nesta instância havia os escrivães e 
oficiais de justiça. Para o nível das comarcas, havia os juízes de direito que eram nomeados pelo Imperador. Os 
jurados eram alistados anualmente pelo juiz de paz, pelo pároco e pelo presidente da Câmara. E havia ainda as 
juntas de paz. Abolia-se com o Código as devassas gerais, as devassas especiais, as querelas e as denúncias, tal 
como existiam na ritualística das Ordenações. A acusação e o julgamento nos crimes de pena prevista de mais 
de 2 meses de prisão, passaram a ser feitos em processo público e oral perante o júri.

17 Há uma série de ofícios deste ano de 1833, publicada no Registo Geral da Câmara da Cidade de S.Paulo, 
onde são constantes as referências ao problema do sustento dos presos. As reclamações de insuficiência dos 
alimentos para os presos era grande pois o próprio presidente da Província. Rafael Tobias de Aguiar pediu 
esclarecimentos à Câmara, que era a responsável pela manutenção da cadeia, sobre esta questão. E como a 
Câmara estivesse vacilando em dar de imediato as informações e providências pedidas pelo presidente, resolveu 
este ir pessoalmente vistoriar a distribuição dos alimentos. Assim descreveu esta visita: “Com effeito conheci 
então qto. erão bem fundadas as publicas reclamações a tal respeito, vendo que não só é muito mal feito, e 
pouco aceiado o sustento distribuído, como até absolutamente insufíiciente, o que se verificou ficando seis 
prezos sem elle apezar da minguada ração que cabe á cada um de vinte em vinte quatro horas". O presidente 
utiliza-se das informações da própria Câmara sobre o quanto era gasto com a alimentação dos presos e conclui 
que o problema era de desvio dos recursos. “Sendo ps. de humanide. q. aos prezos se ministre um sufficiente 
alimento, e de rigorosa justiça q. não sofra o mais leve extravio a qta. q. a Lei dedica a esse fim. toma-se mister 
q. Vmcês. dêm terminantes providencias sobre este objecto, e q. fação responsabilizar os causadores de um tão 
odioso extravio dos dinhros. públicos qdo. exista como estou persuadido” (RGCSP. 1833:198-9). A Câmara, 
quando responde ao presidente, tenta justificar os problemas com o sustento dos presos atribuindo-os à 
necessidade de construção de um fogão no interior da Cadeia para que se pudesse fazer a comida, uma vez que
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13 Esta lei dava nova forma às Câmaras Municipais e dispunha, no seu artigo 56, que elas "Em cada reunião, 
nomearão uma commissâo de cidadãos probos, de cinco pelo menos, a quem encarregarão a visita das prisões 
civis, militares, e ecclesiasticas, dos cárceres dos conventos dos regulares, e de todos os estabelecimentos 
públicos de caridade para informarem do seu estado e dos melhoramentos que precisam". Por esta mesma, lei 
ficou fixado o número de quatro reuniões ordinárias da Câmara ao ano.

12 Além de prever a abolição da tortura, marca de ferro quente, confisco de bens, "enfim todas as penas cruéis e 
infamantes", o projeto em relação às prisões sugeria os seguintes artigos:
"Art. 202 - Toda a especie de rigor, além do necessário, para a bôa ordem e socego das prisões, fica prohibido e 
a lei punirá a sua contravenção.
Art. 203 - As casas de prisão serão seguras, mas commodas que não sirvam de tormento.
Art. 204 - Serão visitadas todos os annos por uma commissâo de tres pessoas, as quaes inquirirão sobre a 
legalidade ou illegalidade da prisão e sobre o rigor supérfluo praticado com os presos.
Art. 205 - Para este effeito se nomearão em cada commarca seis pessoas de probidade, que formem 
alternadamente a commissâo dos visitantes.
Art. 206 - Serão eleitos pelas mesmas pessoas a maneira porque se elegem os deputados, e durarão em 
actividade o mesmo tempo que as legislaturas.
Art. 207 - A commissâo de visita dará conta ás salas da Assembléa. em um relatorio impresso, do resultado de 
suas visitas periódicas e solemnes.
Art. 208 - A apresentação do preso nunca será negada aos parentes e amigos, salvo estando incommunicavel 
por ordem do juiz na forma da lei" (apud Mello, 1916:115)

14 Fina (1961:104) aponta que com a Independência criou-se o Conselho Geral da Província que passou a 
funcionar também no prédio da Câmara e Cadeia. A balbúrdia era grande pois, segundo ele. além destes dois 
órgãos, outros ali funcionavam como os administrativos da Câmara, a Junta de Justiça e a Cadeia com seus 
espaços para presos, corpo de guarda e cômodos para carcereiro.

15 Trata-se do item já citado acima no qual prevê que as cadeias serão seguras, limpas e bem arejadas e em 
condições de separar os criminosos segundo a natureza de seus crimes.

16 AE. lata 3268.



18

42

não se encontrava na cidade pessoa capaz de fazê-la. Mas o que mais pesava segundo o ofício da Câmara era o 
elevado número de presos ali concentrado, sendo que muitos não deveriam estar ali. Presos sentenciados que já 
poderiam estar em outro destino e também os escravos que foram ao longo do século um problema nas prisões: 
“De mais sendo avultado o numero dos escravos prezos a requerimento de seus Senhores sem que estes cuidem 
em mandal-os soltar, seria de grande utilidade mino. pa. segurança da Cadêa que V.Exa. ordenasse digo V.Exa. 
recomendasse aos Juizes não consintâo. se etemisem nas prisões taes escravos” (p.230-1).

Estas pressões para a adoção de providências em relação à necessidade de separar presos pelas suas 
características de maior ou menor gravidade, segundo o crime cometido, encontrou ressonância junto à 
Câmara, pois ofício de 18 de novembro de 1833 informava ao presidente da Província que “achão-se promptas 
as 2 pequenas prizões fortes que se estavão arranjando na enxovia velha da Cadêa, e que assim o comunicou 
n’esta data ao Juiz de Direito para poder mandar passar para ellas os prezos de maiores crimes que alli 
couberem” (RGCSP, 1833:382).

19 Vale observar dois exemplos da sobrevivência desta forma diferenciada de lidar com os indivíduos segundo a 
sua condição social. Em primeiro lugar, o Relatório do Chefe de Polícia de São Paulo, Olegário Herculano de 
Aquino e Castro, de janeiro de 1865, ao descrever a situação das celas da cadeia da cidade refere-se a duas 
delas destinadas claramente a pessoas de condição social distinta. Uma, que servia de custódia, precisava de 
ingentes reparos e nela eram “recolhidos escravos e miseráveis, [e] de ordinário se acha em estado immundo. e 
depressa se damnifíca”. A segunda foi assim descrita pelo Chefe de Polícia: “destinada aos presos que tem 
condição qualificada na sociedade, com quanto não corresponda ao fim que a lei teve em vista com sua creação, 
acha-se. com tudo, em bom estado”. Em segundo lugar, exemplo posterior foi dado com o Regulamento da 
Cadeia Pública de São Paulo (Dec.2592), de 1915, que trazia um Capítulo intitulado “Das Immunidades”, cujo 
artigo 71 indicava um local privilegiado - a sala livre - dentro da cadeia para ser ocupado por determinados 
presos: “Art. 71. Como simples indiciados em crimes communs ou no caso de pronuncia, serão recolhidos á 
sala livre da Cadeia Publica: a) os militares de terra e mar; b) os que tenham titulo scientifico de escola 
superior, nacional ou extrangeira; c) os officiaes da Guarda Nacional com patente regular e os da Força Publica 
do Estado; d) os negociantes matriculados.”

20 As Atas da Câmara de São Paulo frequentemente se referiam às dificuldades não só com o provimento do 
cargo de carcereiro como também às constantes irregularidades que eles promoviam no exercício de suas 
funções. Exemplo típico da rotatividade de indivíduos no cargo e da arbitrariedade que apresentavam encontra- 
se no ano de 1769. Em abril há um documento da Câmara referindo-se a um certo Pedro José de Azevedo que 
era “provido novamente na occupação de carcereiro”. Apresenta um mestre pedreiro como fiador dos ferros e 
apetrechos que recebia para o exercício do cargo. No princípio de julho do mesmo ano tinha a Câmara que dar 
nova provisão a outro indivíduo para servir como carcereiro, uma vez que o tal Pedro José havia sido afastado 
por “culpas graves”, isto é, “por este deixar andar presos criminosos, tanto de mortes, como de devassas, e 
querellas fóra da cadeia publica aonde por ordem de justiça estavam recolhidos; como também por metter 
presos em prisões rigorosas sem causas, nem motivos de que podesse haver desconfiança de fuga da cadeia e 
por andar o dito Pedro José alienado de seu juízo; e por ser muito prejudicial na mesma cadeia e não ser capaz 
de exercer a dita occupação...” (ACSP, 1769:474). Em janeiro de 1835 encontramos outro exemplo dos 
desmandos de um carcereiro em ofício da Câmara ao presidente da Província no qual pede providências a esta 
autoridade uma vez que aquele funcionário “é bastante relaxado, pois conserva a hum indivíduo que está 
cumprindo sentença feito seo sota carcereiro como solto; passa attestações ou certidões de terem os multados em 
virtude de Posturas sido presos ou cumprido a pena sem que taes indivíduos entrem na Cadêa. e conserva fora 
do xadrez da prizão a prezos inafiiançaveis pela gravidade do delicto” (RGCSP, 1835:15)



Capítulo 3 - A Casa de Correção de São Paulo

Casa de Correção

___
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Era inquietante o quadro que apresentavam as cadeias, nas duas primeiras décadas da 

existência do Brasil emancipado de Portugal. Os relatos das comissões de visitas da cidade de São 

Paulo revelavam, em parte, seus principais traços. A sobrevivência das práticas e características das 

prisões coloniais era ainda evidente: imundície, exiguidade dos espaços, presos de toda ordem 

aglomerados nas mesmas enxovias, penúria de alimentos, de vestimentas, ausência de trabalho. A 

continuidade do panorama prisional herdado da colónia era reforçado pelo uso do mesmo edifício que 

servia de Casa de Câmara e Cadeia que havia sido construído no final do século anterior. A 

emancipação política fez surgir novas inquietações quanto às penas e às formas de sua execução. E por 

isso que além de todas as transformações apontadas no capítulo anterior, redesenhando o universo 

jurídico-penal, no início da década de 30 começaram a surgir também os primeiros movimentos em 

favor da construção de prisões adequadas ao novo conjunto de penas que vinha estabelecido pelo 

Código Penal do Império, em substituição às Ordenações do Reino. Quando, em meados do século 

passado, entraram em funcionamento a Casa de Correção do Rio e a de São Paulo significaram elas 

uma ruptura com o padrão que vinha existindo de prisões, na medida em que foram concebidas segundo 

outros princípios, como o do isolamento dos indivíduos nas celas, a construção de espaços próprios para 

servirem de oficinas de trabalho, a higiene do prédio e um conjunto meticuloso de normas de condução 

da vida prisional. Foijam, para tanto, uma arquitetura igualmente apropriada e em nada similar à das 

cadeias coloniais. O seu aparecimento representa uma nova sensibilidade para com o encarceramento: 

não mais a mera detenção do indivíduo, mas acima de tudo a idéia da necessidade de regenerá-lo para a 

volta ao convívio social.

O que se procura, neste capítulo, é mostrar o significado e importância desta nova prisão - a 

Casa de Correção de São Paulo - voltada para os condenados à pena de prisão com trabalho, e ao 

mesmo tempo tomar claro o papel que ela possuía como parte das estratégias de um confínamento mais 

amplo que atingia outros indivíduos que não tinham aquele tipo de condenação. Para a realização de tal 

objetivo, foi necessário esboçar, ainda que através de cenas curtas e isoladas, parte do cotidiano da 

Casa de Correção, no período entre a sua fundação até o final do Império. Além disso, até onde os 

documentos puderam fornecer informações, são apresentadas algumas das formas que encontravam os 

indivíduos presos de se antagonizar, de resistir, ao sistema de funcionamento da prisão. Com isso, 

talvez seja possível recompor, mesmo que palidamente, parte da rede de tensões que afloram entre o 

mundo das concepções e expectativas sobre a prisão, quanto às possibilidades de regeneração e de 

transformação dos indivíduos, e o universo cotidiano ali vivido, corroído pela rebeldia, pelos conflitos, 

pela corrupção, pelas desilusões, pelas mortes, pelas fiigas.
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Essa fala do presidente da Província expressa, em boa medida, o sentido que tiveram estes 

estabelecimentos criados já na década de 20 e que seriam acompanhados de outros que foram 

aparecendo ao longo do Império, como o Hospício de Alienados, em funcionamento desde o início da 

década de 50. O governo era entendido como o intérprete da vontade divina e para tanto criava 

instituições para atender os desgraçados de toda sorte, como os órfãos, os loucos, os pobres, os doentes, 

os criminosos. Tratava-se de recompor uma moral pública combatendo e corrigindo, de um lado, os que 

se abandonam às “paixões violentas” e sucumbem à ociosidade, à libertinagem, à embriaguez, ao crime. 

De outro, amparando, assistindo os que tiveram a desventura de serem órfãos, pobres, incapazes, mas 

que não poderiam ser abandonados pelo governo como instrumento e intérprete dos desígnios de deus. 

Neste sentido, a “desordem” é entendida como uma ruptura de um mundo hierarquizado onde cada qual 

tem o seu lugar. Negros rebeldes no mundo do trabalho deveriam ser corrigidos para se adaptarem e 

aceitarem o seu papel de escravos na sociedade. índios, ex-escravos, mestiços em geral são alvos das 

investidas dos poderes locais igualmente com o intuito de manter esses grupos confinados ao lugar

Origens

Em sintonia com as novas idéias que circulavam no mundo europeu e norte-americano, que 

procuravam transformar as prisões em redutos de regeneração dos condenados, já foi citada, no capítulo 

anterior, a iniciativa tomada de criação de uma casa de correção nas dependências da Cadeia de São 

Paulo. Embora escassas, as informações disponíveis indicam que o primeiro a manifestar o intuito de 

criar essa casa de correção na Cadeia foi o Visconde de São Leopoldo, em 1825. E a palavra “casa” 

aqui deve ser entendida dentro do uso que dela se fazia no período colonial, especialmente para se 

referir a uma “casa de prisão”, ou seja, uma dependência, uma sala, um cômodo, no interior de uma 

construção. Na condição de presidente da Província, na sua fala ao Conselho do Governo, em outubro 

daquele ano, tomava claro o sentido da criação daquele “estabelecimento”. Alinhava-o à instalação de 

quatro outros estabelecimentos, todos orientados por um sentimento de assistência, e voltados para 

infelizes e desgraçados que incumbia à caridade cristã atender: “o collegio de meninos pobres, e orphãos 

na Fazenda de Sant’Anna”, o colégio de meninas órfãs, pobres e filhas de militares mortos, na chácara 

da Glória, o Hospital de Caridade, na chácara dos ingleses, para enfermos pobres e desvalidos e a “casa 

d”Expostos e Roda de Enjeitados”. A Casa de Correção, ao lado destes “estabelecimentos pios”, 

ocupava o seu lugar no ordenamento de um mundo que se organizava segundo a vontade de Deus:

“Os bons costumes impedem mais os crimes que as Leis penaes. mas na falta da Moral publica é 
indispensável recorrer ás garantias legaes e não resta outro meio senão o da conceção para corrigir os 
hábitos menores e a pratica das acções vedadas por Deus, nocivas aos indivíduos e a sociedade, como a 
embriaguez, a ociosidade, a libertinagem, a impudicicia e outras paixões violentas e desordenadas; e 
assim como a correção é dos mais impreteriveis deveres dos paes aos filhos, assim também ella 
compete aos governos por ser necessária ao exercício da autoridade, devendo ser moderada e 
temperada com brandura para a supressão de meios e para formar a moral publica” (RPPSP, 1925).



O diretor da Casa de Correção, o professor Manoel Dias de Toledo, por exemplo, relatava em 

1872 o número de empregados que dispunha aquela prisão. Possuía o estabelecimento um capelão, um 

diretor, um ajudante-secretário ou escrivão, um almoxarfe, cinco carcereiros, dezesseis guardas 

internos, quatro guardas de calabouço, um enfermeiro e um ajudante. Dentre o serviço dessas trinta e 

uma pessoas, o diretor atribuía como o “mais proeminente” o do capelão, como “agente indispensável 

para a regeneração dos criminosos”. Subjacente a isso, está a idéia de que o erro cometido pelo 

indivíduo, usando de seu livre-arbítrio, pode ser reparado pela conversão que se opera também no plano 

da consciência e com a ajuda da religião.

Mas, retomando a experiência iniciada na década de 20, em 1834, o presidente da Província, 

Rafael Tobias de Aguiar, transferiu a "Casa de Correção", da Cadeia, para uma pequena dependência 

do quartel da Tropa de Primeira Linha. Tal providência destinava-se, por certo, a dotar a Província de 

algum lugar, ainda que extremamente exíguo, para o confínamento dos criminosos condenados às penas 

de prisão com trabalho, uma vez que já estava em vigor o Código de 1830.

Pela lei orçamentária n°.14, de 6 de março de 1837, foi destinada verba para o começo da 

construção de um prédio para uma Penitenciária1 "no campo fronteiro ao convento de Nossa Senhora da 

Luz" (RSJSP de 1911:15). Os trabalhos de construção da Casa de Correção tiveram início em 1838 e se 

arrastaram até 1844, quando se encontravam praticamente paralisados. Presos da Cadeia da Capital, 

condenados à pena de galés, trabalharam desde 1839 nas obras da Casa de Correção, a pedido do 

presidente da Província (RGCSP, 1839:153). No entanto, foi somente em 1851 que ficou pronto o 

primeiro raio para cerca de 40 presos e a inauguração se deu, apenas, em 6 de maio de 1852. O 

funcionamento dela ficou regido por um decreto de 5 de maio de 1852 que seguia, com pequenas 

alterações, o Regulamento da Casa de Correção do Rio de Janeiro2.

O aparecimento da Casa de Correção de São Paulo, em 1852, e também a do Rio de Janeiro, 

em 18503, significou a materialização de um novo olhar, de uma nova percepção das formas de 
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subalterno que ocupam na sociedade imperial. Custa a enraizar aí algum sentido de uma esfera pública 

na qual transitem indivíduos portadores de direitos iguais.

A forte presença da religião católica na sociedade imperial reiterava as concepções 

hierarquizantes a partir das quais se entendia a ordem social. Não são poucas as vezes que chefes de 

Polícia ou mesmo ministros da Justiça colocavam os problemas do crime na falta de instrução religiosa, 

no distanciamento do povo das práticas ditadas pela Igreja. Ao afastamento do criminoso da orientação 

e do caminho traçado pela religião competia à Casa de Correção intervir e tentar recompor a sorte 

daquele que havia perdido a graça divina. O principal artífice desta obra era o capelão. A instrução, o 

isolamento, o trabalho, a disciplina eram coadjuvantes neste cenário onde a religião ocupava o papel 

principal. Inúmeras foram as manifestações, neste sentido, dos diretores do estabelecimento até o final 

do Império, período em que já se achavam em curso novas percepções em relação à sociedade e também 

ao crime e ao criminoso.



atribuição e execução das penas que vinham se dando desde o processo de Independência. A nação 

emancipada construía um novo perfil em todos os setores e o encarceramento não deixou de ser alvo das 

investidas dos diferentes grupos que estiveram comandando o país na primeira metade do século. 

Embora ainda conservasse a escravidão, e, portanto, as práticas de punição impostas diretamente pelo 

senhor sobre o escravo, houve empenho, ao menos em São Paulo e Rio de Janeiro, em proporcionar 

alguma condição para que as penas previstas no Código Criminal de 1830 fossem de aplicação possível. 

Neste caso, estão especialmente a pena de prisão simples e a de prisão com trabalho, que as casas de 

correção, seguindo os moldes vigentes na época, procuraram servir de resposta, dotando-se estes 

edifícios de oficinas de trabalho, celas individuais, pátios e demais dependências que significaram, ao 

menos em alguns aspectos, uma variante em relação aos padrões até então predominantes nas cadeias 

que funcionavam anexas aos prédios das Câmaras. Os regulamentos que orientaram o funcionamento 

destas casas é também indicador desta nova preocupação que predominava. Passavam a existir 

inúmeras determinações prevendo detalhes na organização e dia-a-dia das penitenciárias que o mundo 

colonial não conheceu e o Império nas suas primeiras décadas também não conseguiu foijar. Assim, 

ficavam explícitos: as rotinas do trabalho; os horários das diferentes atividades; as penas disciplinares a 

serem aplicadas aos presos; o vestuário; a alimentação; o serviço de enfermaria; a vida religiosa; a 

própria organização administrativa da prisão com os funcionários e respectivas funções.

Em São Paulo, a Casa de Correção foi construída longe do centro, defronte ao Convento da Luz 

(atual Av. Tiradentes), área então pouco habitada. Já banido das vistas dos moradores do núcleo 

central, o edifício não mais seguia o padrão das construções de cadeias coloniais, porém os modelos de 

prisões européias e norte-americanas. O edifício, composto por raios com celas individuais e oficinas de 

trabalho, revelava um distanciamento, ou pelo menos uma tentativa, das práticas de confinamento que 

vinham sendo feitas nas cadeias da Província. Ao lado destes princípios de segurança e de isolamento, o 

seu regulamento dispunha de regras para o funcionamento cotidiano, como o silêncio, o trabalho em 

conjunto, o isolamento noturno, as atividades educativas e religiosas etc. que revestiam a pena de prisão 

de um sentido claro de transformação dos indivíduos condenados.

Porém, isso não significou que as cadeias existentes pelo Brasil passassem por um processo de 

remodelação arquitetônica ou mesmo de modificação das formas de seu funcionamento. A existência 

das casas de correção da Corte e de São Paulo representavam um fino verniz na tentativa de cobrir o 

encarceramento com um mínimo de dignidade. Intento que não conseguia, porém, esconder os cenários 

dantescos que as cadeias espalhadas pelo país continuavam a exibir. Ainda em agosto de 1848, uma 

comissão de visitas, nomeada pela Assembléia Legislativa Provincial, pedia ao governo urgência na 

conclusão das obras da casa de correção porque o que encontrou na cadeia foi um quadro deplorável 

“achando-se um tão grande numero de presos em tão pequeno espaço” (AALPSP, 1848:75). Mesmo 

depois de entrar em funcionamento a Casa de Correção, São Paulo não foi exceção, frente às demais 

províncias, uma vez que ela oferecia alguma condição razoável para os presos, enquanto a Cadeia da 
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Capital continuava cronicamente com os mesmos problemas sobre os quais as comissões de visitas 

haviam se debruçado ao longo da década de 30.

Em resumo, o ajuste de São Paulo e da Corte com o padrão de prisão que vinha se 

desenvolvendo fora daqui, no exterior, pouco efeito teve sobre as condições em que eram encarcerados 

os indivíduos nas cadeias das províncias. Ao lado disto, é possível verificar também que as práticas de 

encarceramento herdadas do mundo colonial não foram absolutamente colocadas de lado com a

emancipação do Brasil. Apesar da existência da Constituição de 1824 e das novas diretrizes legais em 

vigor, com o Código Criminal do Império, de 1830, e com o Código de Processo, de 1832, o país 

continuou por muito tempo mergulhado em práticas e rotinas de encarceramento que não se 

distanciavam daquelas realizadas durante o mundo colonial e que freqúentemente denunciavam o viés 

violento e arbitrário da sociedade escravista. E, neste sentido, as casas de correção, inauguradas na 

década de 50, não só foram impotentes para reverter este quadro e impor um novo padrão ao 

encarceramento no país, como na verdade serviram de depósitos, melhor construídos e mais 

organizados, para um variado leque de indivíduos que para lá eram recolhidos, envolvendo não só os 

condenados propriamente à pena de prisão com trabalho mas também vadios, menores, órfãos, 

escravos, africanos “livres”.

No ano de 1851, a Província possuía 1446 presos espalhados pelas inúmeras cadeias e casas de 

prisão. Esta designação era também usada para os prédios improvisados que conservavam presos por 

curto espaço de tempo - fenômeno que ocorria principalmente nas pequenas localidades interioranas 

(Egas, 1926:201, Vol.l). Nos anos de 1852, 53, 54, o número de presos recolhidos à Casa de Correção 

variou entre 30 e 40. A partir de 1855, com a conclusão do segundo raio, a capacidade passa a ser de, 

no mínimo, 80 presos. Ao final desta década, passa então a girar em tomo de 120, com a conclusão do 

terceiro raio. E a partir de 1870, pronto o quarto raio, a capacidade chega a 160. Levando-se em conta 

que a maioria das penas atribuídas aos réus era de prisão com trabalho, prisão simples e galés (que 

implicava também o confinamento), a entrada em funcionamento da Casa de Correção de São Paulo não 

deve ter significado um desafogo para o quadro precário das cadeias da Província ao qual aludem 

incessantemente chefes de Polícia e presidentes de Província em seus relatórios oficiais.

A partir dos dados contidos nos relatórios da década de 60, é possível avaliar a exiguidade do 

número de vagas disponíveis na Casa de Correção para o cumprimento da pena de prisão com trabalho. 

Assim, enquanto em 1864 ela reunia 118 presos em cumprimento de pena, quase um terço das 109 

sentenças condenatórias determinadas neste ano era representado pela pena de prisão com trabalho.



N.Penas

Morte 04

Galés 24

Prisão com trabalho 31

17

02

Multas 19

Açoites 12

109Total
Fonte: Rei. do Chefe de Polícia de São Paulo, de Janeiro de 1865

Tabela 1- Número de condenações, segundo as penas 
Província de São Paulo 1864

Prisão simples

Desterro

Se a isso adicionarmos a informação do mesmo chefe de Polícia de que havia 199 presos na 

Cadeia da Capital, dos quais 43 eram condenados à pena de prisão com trabalho fica mais evidente a 

insuficiência da Província em proporcionar condições adequadas para o cumprimento daquele tipo de 

pena, dispondo naquela data de 120 vagas na Casa de Correção. Assim, a mesma situação se repete no 

ano de 1866, onde dos 225 presos existentes na Cadeia, 203 cumpriam pena, sendo 132 de galés, 63 de 

prisão com trabalho e 8 de prisão simples.

Outro dado importante é que a Casa de Correção tinha parte de suas dependências destinada ao 

calabouço onde ficavam os escravos que eram recolhidos ali por seus senhores, para serem castigados, 

ou fugitivos que eram capturados4. Não raro se encontram referências a presos condenados a pena de 

galés que para ali eram também levados. O próprio Código Penal (artigo 13) previa o recolhimento para 

a Casa de Correção dos menores de quatorze anos que houvessem cometido crime e no qual ficasse 

constatado que “obrarão com discernimento”. E, ainda, abrigava os vadios e mendigos. Segundo o 

regulamento da Casa de Correção, além dos escravos recolhidos ao calabouço, os presos dividiam-se 

em duas categorias: a correcional, que era composta pelos menores, pelos vadios, mendigos e demais 

indivíduos para lá enviados pelo chefe de Polícia. E a criminal, que era formada pelos condenados 

propriamente à pena de prisão com trabalho conforme previa o Código. Mesmo não prevendo o 

recolhimento dos galés, em 1866, por exemplo, cerca de 25% dos presos da Casa de Correção era de 

condenados a esta pena ou estavam recolhidos ao calabouço.

Dessa forma, com raras exceções, vai ser frequente na década de 60 a constatação do estado 

calamitoso das cadeias existentes nas comarcas, apresentando um quadro de abandono expresso 

sobretudo na falta de condições de higiene, segurança e alimentação. Circunstância que provocava 

sistematicamente a transferência de presos para a Cadeia da Capital, que não deixava de apresentar 

iguahnente uma situação critica. O recurso cada vez mais intenso de uso do encarceramento está na 
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base desta situação. Escravos a serem punidos, fugitivos recolhidos, vadios que não encontravam um 

lugar, uma ocupação, mendigos, menores, loucos, mulheres, criminosos de toda sorte condenados à 

prisão simples ou prisão com trabalho, e às galés - formam um largo espectro de indivíduos punidos 

com o encarceramento. Agravava ainda mais a situação muitas condenações à pena de galés serem de 

cunho perpétuo.

Com isso, pode-se concluir que a instalação da Casa de Correção trouxe algum alivio de 

consciência para os governantes quanto às possibilidades de cumprimento das exigências do Código 

Penal de 1830. Mas não conseguiu dar conta do número de condenados à pena de prisão com trabalho 

na Província, nem provocar uma reformulação no quadro que apresentavam as cadeias. O seu 

“sucesso” se deve sobretudo às condições mais decentes que ela apresentava em relação às cadeias da 

Província, à sua organização e ainda ao papel estratégico de abrigar o variado leque de indivíduos, 

como se verá adiante. Apesar desta condição diferenciada em relação às demais prisões, os itens que se 

seguem procuram mostrar que a Casa de Correção de São Paulo reproduziu as situações de violência, 

arbítrio, constrangimento sobre os condenados, escravos, africanos, mulheres, vadios, mendigos.
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A subordinação da direção a um grupo externo de controle, na prática, não representava uma 

limitação do poder do administrador que tinha liberdade para responder às autoridades pelos 

acontecimentos ocorridos. Na primeira década de seu funcionamento, ainda se encontram documentos

Os castigos e as revoltas

O primeiro diretor da Casa de Correção foi Thomaz de Menezes de Vasconcellos Drumond, que 

havia sido trazido do Rio de Janeiro para São Paulo pelo próprio presidente da Província de então, 

Nabuco de Araújo. Antes mesmo da inauguração, vinha sendo ele o responsável pelo término da 

construção do primeiro raio. Do período que esteve à frente da Casa de Correção, conhecemos alguns 

episódios de fugas e revoltas de presos que por certo maculavam a sua imagem de prisão mais bem 

ajustada às necessidades de regeneração dos criminosos. Ao mesmo tempo, revelaria já um dos mais 

controversos aspectos das prisões que é a autonomia do dirigente (diretor ou administrador) na 

condução da vida cotidiana destes estabelecimentos. Mesmo cercadas de regulamentos e leis que 

orientam o seu funcionamento, ou fiscalizadas por comissões de inspeção ou visitas ou qualquer outra 

entidade específica do aparato judiciário, as prisões sempre favoreceram uma enorme margem de 

atuação da equipe dirigente, para além dos contornos propriamente legais. Durante todo o período do 

Brasil Imperial, se as comissões de visitas possuíam pelo regulamento uma função de controle sobre o 

andamento geral da prisão, e em particular sobre a mecânica das infrações e dos castigos a serem 

infligidos aos presos, elas jamais chegaram a se tomar efetivamente uma força capaz de amenizar o 

grau de concentração do poder que detinha o diretor.

Assim, por exemplo, o regulamento da Casa de Correção previa o funcionamento de uma 

Comissão Inspetora do estabelecimento, composta de cinco membros nomeados pelo governo. O seu 

artigo 113 determinava-lhe as competências, que não eram poucas: realizava a primeira classificação do 

condenado quando este dava entrada no presídio; resolvia se a algum preso deveria “pôr-se ferros”, em 

razão de reiterada quebra das normas e aplicação de punições; podia revogar ou modificar penas 

disciplinares impostas pelo diretor, quando não estivessem de acordo com o regulamento; deveriam 

elaborar um relatório mensal, a ser publicado pela imprensa, sobre as condições do estabelecimento; a 

ela competia examinar uma vez por mês toda a escrituração e contabilidade e “dar balanço á respectiva 

caixa, averiguando se as obrigações do Director a respeito do pecúlio dos presos tem sido fielmente 

cumpridas”; era ainda de sua atribuição aprovar todos os contratos firmados pelo estabelecimento. Mas, 

ao lado deste variado leque de atribuições, o próprio regulamento previa que o diretor tivesse igualmente 

uma ampla margem de poder, apesar da submissão formal prevista à Comissão Inspetora. Exemplo 

disso está contido no artigo 115:

“Artigo 115-0 Director é o Chefe do Estabelecimento, com subordinação á Comissão Inspectora. mas 
poderá dirigir-se immediatamente ao Governo. Chefe de Policia e mais Auctoridades. as quaes em sua 
correspondência com o Director usarão de Officios e requisições, e não de portarias ou ordens.”
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Em setembro de 1852, ocorrem duas fiigas, uma envolvendo dois escravos do calabouço e a 

outra um africano “livre”. Tais ocorrências deveriam ser muito frequentes pois um ofício do chefe de 

Polícia ao presidente da Província, no dia 11 do mesmo mês, demonstrava todo o seu aborrecimento:

Quando o diretor da Casa de Correção, Thomaz de Menezes, apresenta suas explicações, revela 

que a fiiga de um dos escravos se deu em decorrência da imposição de castigo que ele havia aplicado 

àquele escravo e a outro “por terem jogado as pancadas”, ou seja, por terem brigado. Além disso, as 

condições do prédio ainda em construção e o desleixo do feitor em zelar pela segurança do calabouço 

foram apontados como motivos para as fugas.

Pouco antes de ser afastado do cargo, o diretor enfrentaria, em março de 1853, uma tentativa de 

levante e fiiga de presos. Temos conhecimento deste episódio por meio de um ofício que ele endereça ao 

presidente da Província pedindo que a guarda do estabelecimento passasse a ser feita por praças do 

Corpo de Permanentes.

“Ainda ignoro o modo por que se vão realisando estas evasões, pois que as partes recebidas são mui 
succintas e nada explicão; mas se isto continuar, será conveniente mandar fechar o Estabelecimento; 
por quanto começa a offerecer menos segurança do que a cadea. e quem sabe se mais dia ou menos dia 
fugirão também os condemnados... Passo a exigir do Administrador explicações mais amplas á este 
respeito...” 6

que mostram um intercâmbio constante de informações entre o administrador e a comissão inspetora. 

Depois, no entanto, estas práticas escassearam e praticamente desaparecem as referências à comissão e 

sua atuação.

Dessa forma, mesmo com todo o possível cerceamento ao arbítrio da autoridade do 

administrador, o que se tem com frequência é a direção do estabelecimento desfrutar de um poder quase 

pleno nos assuntos internos. O que tomava a gestão da Casa de Correção, e depois também da 

Penitenciária do Estado, algo marcado pelo personalismo. Era a figura e qualidade do diretor colocada 

como o trunfo do qual dispunha o governo para gerir a prisão do modo que se julgava conveniente. Isto 

significa que a avaliação que se fazia do diretor era muito mais em razão de seu prestígio político e 

público do que pelo seu respeito ao regulamento5. A projeção da figura do administrador não 

significava, por um lado, que a sua autoridade fosse o suficiente para impor a disciplina. Não garantia, 

também, que a massa de presos não resistisse ao encarceramento das mais variadas formas. E, por 

outro lado, não o tomava imune às práticas de corrupção e arbítrio que a própria natureza da prisão 

acaba por favorecer.
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Porém, irregularidades tomaram breve a condução da Casa de Correção por Thomaz de 

Menezes. Desde o início do ano de 1853, vinha o governo provincial fazendo uma devassa em toda a 

escrituração da Casa. Segundo os “auditores”, as irregularidades eram muitas, principalmente aquela 

que dizia respeito aos lançamentos nos livros contábeis que o diretor fazia pessoalmente ao invés de 

confiá-los ao escrivão. De tal modo que, as apurações em papéis e os interrogatórios a guardas e ao 

escrivão não deixaram dúvidas quanto aos desvios de dinheiro que vinha promovendo o diretor em seu 

favor. Até mesmo os salários dos guardas foram alvo de sua investida. Acusavam os recibos o valor de 

200 réis mas, na realidade, recebiam os funcionários apenas 160, ficando o diretor com a diferença. Nas 

palavras do presidente da Província Josino do Nascimento, em 1854, o diretor “não tinha o devido 

escrupulo na gerencia delia [Casa de Correção], foi por isso processado e condenado”7.

Sucedeu-o Francisco Antonio de Oliveira8, que iria dirigir a Casa de Correção de 1853 até 

1871. Não demorou para que ele também, já em junho de 1853, enfrentasse uma tentativa de fuga que 

assim descreveu ao presidente da Província:

“Sou agora mesmo informado, por um dos sentenciados reclusos nesta casa, de uma nova conspiração 
de dés outros com o fim de evadirem-se, hoje á tarde; e com quanto tenha dado todas as providencias 
que estão ao meo alcance no momento para nullificar qualquer tentativa que neste sentido pudesse 
verificar-se, sou todavia forçado a rogar a V.Exa. ordene a immediata vinda de 6 ou 7 praças 
escolhidos do corpo de permanentes para reforçar a guarda do Estabelecimento que alem de diminuta 
acha-se muito mal servida.”

“...com a descoberta que fiz de uma tentativa de sublevação e fuga. na qual estão compromettidos mais 
de dose sentenciados, a qual se devia effectuar na occasião do passeio, assaltando os guardas internos e 
investindo ao portão. Não sei se serião bem succedidos, no entanto querião tentar um tal passo 
contando com a incapacidade da guarda e pouca resistência que nella tinhão de encontrar”.

Em outubro do mesmo ano, o diretor aponta, num relatório para a Comissão de Visitas, que 

dois eram os presos que haviam sido “castigados por occultarem um pequeno canivete de ponta 

aguçada”. Segundo ele, os dois presos, de números 15 e 27 tramavam plano de evasão do 

estabelecimento. Tais manifestações de rebeldia e insubordinação iriam novamente aparecer em outro 

ofício do diretor para a Comissão, em fevereiro de 1854, quando ele aplica a um sentenciado o castigo 

“de tres dias de reclusão na cellula escura, com jejum de pão e agoa, por alguns fúrtos que fez na 

oficina de çapateiros onde trabalha”.

Infelizmente, estas manifestações de indisciplina e de revolta com as regras impostas pela prisão 

serão aos poucos, ao longo dos anos 50, cada vez mais omitidas. As observações do diretor sobre a 

imposição de castigos, por meio de ofícios ou por meio de anotações nas partes diárias do movimento da 

Correção (Anexo 2), ou se tomam lacónicas ou simplesmente não aparecem, mesmo quando há presos 

colocados de castigo. Dessa forma, vale a pena apresentar algumas das anotações deixadas nos



documentos para se poder avaliar as formas de rebeldia que opunham os presos e as punições que eram

impostas. Em 14 de outubro de 1854, aparecia a seguinte anotação no mapa do movimento diário:

“castigado com prizão solitaria”, “prizão obscura e jejum de pão e agoa”. Mas nem sempre eram
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O castigo mais usado, ou pelo menos o mais conhecido, que era imposto aos presos consistia no 

confinamento na cela. São inúmeras as vezes que aparecem as expressões “castigo de prizão escura”,

opunham em relação ao sistema disciplinar imposto como também a possibilidade de que muitos 

castigos chegassem a atingir a forma corporal. Assim se manifestou, em ofício de setembro, o diretor da

explicitados os motivos que provocavam estes castigos, limitando-se as observações a frases como “por 

infracção do Regulamento”, “por infracção da disciplina”, “por insubordinação”.

No início do ano de 1857, dos 80 presos sentenciados existentes na Casa de Correção, 8 foram 

colocados em castigo por terem tramado um “projeto de sublevação”. O movimento deve ter sido 

ameaçador para a disciplina interna do Estabelecimento, pois ficaram os sentenciados no castigo, que 

não foi especificado de que tipo, por 30 dias.

Em 1868, o caso de um sentenciado, que questionou em determinado momento a legalidade da

“O sentenciado n. 1, João Gonçalves Portela, acha-se soffrendo a pena de cellula escura e jejum de pão 
e agoa por haver furtado vários objectos na ofíícina de funileiros, onde era mestre, e por ter declarado 
a intenção de matar outro prezo que supunha seo denunciante, o que é de crer que faria a vista da 
perversidade que o caracteriza”.

“Entre os presos contidos nesta Penitenciaria cumprindo as penas a que forão condemnados existe o de 
numero 279 chamado Pedro Celestino.
Este sentenciado sendo como soldado em hum dos Corpos do Exercito e por frequentes actos de 
indisciplina foi ali constantemente punido; mas não obstante, tantos e de tal naturesa forão as 
reincidências d'insubordinação que submettido á Conselho de Guerra foi condemnado a pena ultima 
em 11 de Março de 1862, e a 21 de Maio do mesmo anno foi esta sentença reformada pelo Conselho 
Supremo Militar que o condenou a 6 annos de prisão com trabalho; tendo entrado nesta Caza a 18 de 
julho de 1862.
A sua conducta n’ella manifestada em todo este tempo, tem sido péssima e provocado constantemente 
a applicação das penas disciplinares.
É difficil compreender-se um indivíduo saturado de tanta malignidade e perversão! Durante sua 
reclusão cellular perturba o silencio com estrepitosas vociferações. e nas officinas onde o conduz o 
trabalho diuturno, não se comporta melhor, o que faz crêr que o seo cynismo e malvadez são 
incorrigíveis.
Em data de 30 de Maio deste anno officiei ao Dr. Juiz Municipal desta Capital que se havia concluído 
o tempo de prizão com trabalho a que fôra condemnado este réo, afim de que em consequência o 
mandasse relaxar; e como este até hoje não o fizesse, constou-me que assim obrara por ser elle sugeito 
a outra pena anterior imposta mas que não consta nos assentos desta Caza.
Nestas circumstancias. fatigado pela ineficácia da severidade e firmesa com que tem applicado todas 
as penas disciplinares, até mesmo attingindo ao seu máximo; recorro a V.Exa. afim de que se digne 
ordenar a remoção deste sentenciado para a Cadeia, visto ter elle cumprido aqui a pena de seis annos 
de prisão com trabalho a que fôra condemnado.”

sua reclusão na Casa de Correção, trouxe à tona não só o grau de insatisfação que alguns presos
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Fica evidente neste documento enviado ao presidente da Província que o condenado estava 

sendo mantido na Correção ilegalmente uma vez que a sua pena terminara em maio e ainda em setembro 

ele estava preso. E nenhuma guia do juiz ou qualquer outro documento tinha sido expedido para 

justificar a manutenção de sua prisão naquele estabelecimento.

O mapa de Io. de junho de 1868 indicava a presença de 127 condenados e mais 12 escravos no 

calabouço. Dentre as observações que, às vezes, eram colocadas neste documento aparecia uma 

manifestação de rebeldia de uma presa, sem que houvesse informações suficientes para se dizer das 

razões daquele incidente:

Um dos principais traços do sistema de funcionamento e da manutenção da disciplina na Casa 

de Correção era o silêncio. De acordo com o artigo 44 de seu Regulamento, que seguia as regras do 

modelo de Aubum, os presos poderiam sair de suas celas durante o dia para o trabalho em comum nas 

oficinas, porém sob a regra estrita do silêncio, que só poderia ser quebrada quando houvesse 

necessidade de o preso dirigir-se a um funcionário, e mesmo assim “em voz submissa”. Não deve ter 

ocorrido coisa diferente em São Paulo, ao que constatou a Comissão Inspetora da Casa de Correção da 

Corte, quanto às dificuldades de manutenção do silêncio reveladas em seu relatório ao Ministério da 

Justiça, no inicio de 1874:

Não obstante serem frequentes as menções, nos documentos oficiais, de que o “estado moral 

dos sentenciados era lisonjeiro”, no seu relatório de dezembro de 1875, o diretor da Casa de Correção 

de São Paulo, Joaquim Mariano Galvão Bueno, reconhecia que muitos dos presos ali recolhidos 

resistiam à imposição do regime prisional que era imposto. Segundo ele, os presos, de um modo geral, 

aceitavam bem as condições em que se dava o cumprimento da pena:

“salvo algumas excepções creadas por poucos indivíduos dominados por viciosos instinctos. que se tem 
ostentado refractarios ás regras disciplinares do estabelecimento, mas que ham de afinal ceder á 
perseverança das medidas repressivas”

“Pela huma hora da noite, mais ou menos, a condemnada Justina, sem que fosse presentida. retirou o 
lampeão de gaz que dava luz a prizão em que se achão as sentenciadas, e com trapos nelle acesos 
tentou incendiar a porta de chadrez que dá entrada á prisão. O fogo communicou-se e effectivamente, 
mas sendo observado foi opportunamente extincto sem ter produsido maiores estragos”.

“O isolamento, o silencio e o mutismo são a maxima disciplina, á que se procura attingir: mas não é 
possível conseguil-o por maior que seja a inspecção a qual é continuamente illudida na passagem das 
cellas para os pateos ou para as officinas e vice-versa: na própria officina. onde facil é quebrar o 
silencio e estabelecer conversação, uma vez que os presos o façam em voz baixa, não podendo ser 
devidamente vigiados em turmas de dez a vinte condemnados; ainda mais facil é entenderem-se por 
signaes e gestos, e isto sempre acontece quando os guardas distrahem sua attenção com qualquer dos 
presos, ficando os outros livres para sustentarem entre si uma correspondência, tanto mais apreciada 
quanto maior fôr a prohibição e impotente a vigilância”, (p.227)
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“...a sorte dessa mísera gente foi de fato igual, senão pior que a dos escravos, quer os dados a serviço 
urbano, quer ao rural. De raça negra como os outros, eram igualados em razão da cor; porém, não 
sendo escravos, eram menos bem tratados do que estes, ou quando muito do mesmo modo. Serviço e 
trabalho dia e noite: castigos: falta até do necessário, ou escassez de alimentação e vestuário; dormiam 
pelo chão, em lugares impróprios, expostos às enfermidades; a educação era letra morta. Os filhos 
eram lançados às rodas dos enjeitados a fim de alugarem as mães para amas-de-leite (...)
Em resumo, o Africano livre era igualado ao escravo. O abuso e escândalo chegou ao extremo de 
darem por mortos escravos do mesmo nome que Africanos em substituição destes, reduzindo desta arte 
à escravidão esses Africanos! E de batizarem como escravos os filhos de Africanos livres!” (p.61-2)

No entanto, as principais ocorrências na Casa de Correção, até meados da década de 60, 

ficaram mais por conta dos escravos do calabouço e dos africanos “livres” que ali residiam. Os mapas 

diários deste período mostram que o movimento de presos sentenciados era pequeno, ocorrendo uma vez 

ou outra a transferência de um preso da Cadeia para a Correção ou mesmo desta para aquela. Porém, 

na página destinada aos apontamentos relativos ao calabouço há um fluxo muito mais intenso de 

entrada e saída, bem como de ocorrências envolvendo os escravos e os tais africanos “livres”. Não é 

descabido considerar que, neste período, a Casa de Correção desempenha um importante papel no 

controle dos escravos rebeldes e fugitivos, bem como na administração da vida e do trabalho dos 

africanos ditos livres, mas que na verdade estavam sob a tutela do Estado.

A questão destes africanos remonta às exigências que a Inglaterra vinha fazendo ao governo 

brasileiro em favor da abolição do tráfico de escravos, desde as primeiras décadas do século passado. 

Seguindo a reflexão de Perdigão Malheiro (1976), a condição de africano “livre” surge a partir de 

legislação de 1831. Ao considerar ilícito o tráfico de escravos, esta legislação determinava que seriam 

livres todos os escravos que dessem entrada nos portos do Império e que deveriam ser reexportados para 

a África. Mas, a dependência da economia brasileira ao trabalho escravo nada mais fez do que tomar o 

contrabando de africanos, desde então com grandes riscos, um negócio ainda mais lucrativo e que não 

cessou apesar das pressões e da vigilância que mantinha a Inglaterra.

Quanto à reexportação dos africanos apreendidos, Malheiro diz que o governo tentou realizá-la 

algumas vezes mas abandonou-a em razão das dificuldades com o local para estabelecê-los e 

“principalmente pela enorme despesa a fazer e dificuldade de transporte”. Enquanto aguardavam uma 

solução, os africanos eram mantidos pelo governo. E foram estas limitações e dificuldades de sustento 

que fizeram com que o governo, em meados da década de 30, permitisse que os africanos tivessem os 

seus serviços arrematados por particulares, mediante salário, e que fossem destinados a 

estabelecimentos públicos, sob a proteção dos juizes de órfãos, porém neste caso, sem salário. Fora 

criado o cargo de Curador Especial dos Africanos exatamente para defendê-los em juízo. E foi com a 

experiência neste cargo que Perdigão Malheiro pôde atestar a condição destes africanos da seguinte 

maneira:



57

A desgraçada condição destes africanos também deixou indignado Tavares Bastos (1975) que 

observou como eram estes indivíduos levados à condição escrava, em total desrespeito ao artigo 179 da 

Constituição do Império que punia o crime de redução de pessoas livres à escravidão. Para ele, prova 

maior de que isto poderia ocorrer estava no fato de a própria legislação de 1834 já prever a necessidade 

de os serviços dos africanos serem arrematados por “pessoas de muita inteireza e probidade”. E mostra 

como se utilizavam da Casa de Correção os arrematantes para se desvencilhar daqueles africanos depois 

de não terem mais uso para eles:

“...iam alguns arrematantes entregar na Casa de Correção, por não querer tratá-los, os africanos, 
quando se achavam doentes de moléstias incuráveis, de que logo morriam, já adquiridas casualmente, 
já em consequência de serviços pesados de que os encarregavam, e até mesmo de rigorosos castigos". 
(p.73)

Desde 1850, a mesma lei n °. 581 (Eusébio de Queirós) que estabelecia as medidas para 

repressão ao tráfico de escravos, não permitia mais que os africanos fossem concedidos para serviços 

particulares “em caso algum”, ficando empregados em trabalho sob a tutela do Governo até que fosse 

providenciada a reexportação dos escravos apreendidos. E depois, com o decreto n°. 1303, de 1853, os 

africanos que já haviam prestado catorze anos de serviço a particulares seriam emancipados. Para não 

perder o ranço de tutela sobre estes africanos, o curto decreto estipulava, porém, que teriam a obrigação 

de “residirem no lugar que for pelo Governo designado, e de tomarem ocupação ou serviço mediante um 

salário”. No início da década seguinte, esta medida passou a alcançar também os africanos que estavam 

em estabelecimentos públicos. Até que, finaúnente, em 24 de setembro de 1864, pelo decreto n °. 3310, 

todos os africanos “livres” do Império foram emancipados.

É por conta de todo esse quadro que aparecem tantos africanos “livres” na vida da Casa de 

Correção, desde a sua fundação até meados da década de 60. Pela documentação consultada, restrita 

àquele estabelecimento, pôde-se constatar que esses indivíduos eram colocados em vários serviços do 

governo provincial e tinham sua circulação estreitamente controlada. Assim, alguns moravam na Casa 

de Correção, inclusive com as suas famílias, onde prestavam serviços internos (limpeza, cozinha, 

lavagem de roupas) e também dali saíam para serviços “externos” como por exemplo no Palácio do 

Governo ou no Jardim Público; outros moravam e trabalhavam nas obras da estrada de Cubatão; outros 

residiam em instituições como o Seminário de Educandos, Hospício de Alienados, Seminário de 

Educandas. Em todos estes locais a prestação de serviços e a sua circulação era rigorosamente 

controlada pelo governo como se fossem trabalhadores escravos. E assim que, muito provavelmente, a 

Casa de Correção tenha se transformado num ponto de convergência para o remanejamento destes 

africanos à medida que eles apresentavam “problemas” nos locais onde trabalhavam. Os exemplos disto 

são inúmeros neste período. Em fevereiro de 1856, o diretor, em ofício ao vice-presidente da Província, 

dava mostras de como eram deslocados e usados estes indivíduos:



Em 17 de maio de 1856, assim oficiava o diretor da Casa de Correção ao presidente da

Província:

em 22 de novembro de 1859:

“servos do Estado”:
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A Casa de Correção servia, portanto, como depósito destes africanos e à medida que o 

presidente da Província autorizava, eles eram destinados para obras e instituições. Vemos isto, também,

Outro exemplo destes remanejamentos que eram feitos de uma para outra instituição, aparecem 

em abril de 1861 quando temos a seguinte informação do diretor:

enviada pelo diretor ao presidente da Província, em 13 de agosto de 1858, nos ajuda a dimensionar o 

seu contingente na Casa de Correção e também as ocupações nas quais se procurava empregar estes

“Não sendo sufficiente o numero de Africanos livres, que existem neste Estabelecimento, para os 
diversos e diuturnos serviços que deles se exige, maiormente agóra que com a fiiga de um e a 
distracção de outro constantemente servindo na Enfermaria, ficou esse numero já diminuto ainda mais 
reduzido; vejo-me impellido á pedir a V.Exa. para que venha do Cubatão o Africano Estevão, que já 
aqui servio acompanhando-o sua mulher Luiza que poderá aplicar-se á lavagem e tratamento da roupa 
dos sentenciados, enfermaria e do calabouço que óra peza sobre tres negras africanas, uma das quaes 
se acha gravida”.

“Por ordem de S.Exa. o Sr. Prezidente da Província forão entregues ao director do Jardim Publico os 
africanos livres Clemente, Antonio e sua mulher Emilia e uma filha menor”.

“Exigindo V.Exa. que eu informe sobre a possibilidade de serem fornecidos por este Estabelecimento 
dois africanos livres, tirados dentre os que n’elle se achão. afim de serem empregados no costêio das 
carroças para a limpeza das ruas, como solicita a Camara Municipal desta Cidade; tenho a honra de 
declarar á V.Exa. que existindo actualmente nesta Penitenciaria o total de 11 africanos, destes são 
cazados 5, dois são empregados como cozinheiros, hum como servente da enfermaria e dos tres 
restantes, um é de péssima conducta, outro se acha recluso até ulterior reclamação para responder ao 
Jury e o ultimo finalmente é completamente idiota. Por esta occazião observei mais a V.Exa. que este 
pessoal é apenas sufficiente para os diversos e indispensáveis serviços desta Casa, como sejão. alem 
dos que forão mencionados, a policia constante e effectiva. tanto interna como externa do Edifício; o

“O Africano livre José que V.Exa. me ordena mande entregar ao Director do Seminário de Educandos, 
não foi recolhido a este Estabelecimento por haver-se evadido na occazião em que o Director do 
Hospício de Alienados o devia para aqui remetter...”

“Tenho a honra de participar a V.Exa. que em execução a sua ordem expedida em data de hontem fiz 
hoje entregar ao Syndico do Seminário d’Educandas desta Cidade a africana Carolina, que se achava 
desocupada neste Estabelecimento”.

É relativamente difícil precisar, ao menos até o ano de 1858, quantos eram os africanos livres 

no conjunto da população da Casa de Correção. Os mapas diários neste período ainda não eram 

padronizados e não apresentavam regularmente as mesmas informações. Assim, por exemplo, em abril 

de 1857 eram 74 os presos sentenciados e dezessete os escravos recolhidos ao calabouço (quatorze 

homens e três mulheres), mas nenhuma indicação da presença dos africanos livres. Correspondência
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Não se sabe ao certo como, que negociações e que ocorrências provocaram o recolhimento de 

uma negra ao calabouço em agosto de 1862. No dia 8 deste mês, o mapa diário apontava a existência de 

126 sentenciados, sendo 3 menores da categoria dos correcionais. No calabouço havia 13 escravos e 12 

“africanos de ordem da Authoridade” e mais um colono. Na folha que apresentava o mapa do calabouço 

encontramos a seguinte observação sobre esta negra que teve os seus serviços arrematados por um 

particular:

Alguns dias depois daquela informação o tal Marcelino retirou-a do calabouço.

Até mesmo o casamento entre estes africanos era algo que deveria ter a aprovação “superior”. 

Pois ao menos duas vezes se tem notícia destas uniões, pelos mapas diários da Casa de Correção, onde 

ficavam registrados alguns eventos dela. Em junho de 1861, ofício trocado entre o diretor e a 

presidência da Província dá detalhes de uma destas uniões:

carrêto diuturno dos objectos necessários a alimentação dos prezos, bem como dos materiaes 
destinados ás officinas; serviços que nem todos podem prestar por que sendo a maior parte destes 
africanos nimiamente viciosa, não podem sahir para fora do estabelecimento sem voltarem 
embriagados”.

“Hontem pelas 10 horas da manhan, evadio-se deste Estabelecimento o africano livre Bonifácio na 
occasião em que sahio em serviço da Casa”.

“Em virtude de ordem do Dr. Chefe de Policia do Io. do corrente foi hontem recolhida ao callabouço 
respectivo. a crioula Gonzaga, cujos serviços forão dados por 10 annos a Marcellino Pinto do Rêgo”.

“Tendo-me o africano Gaspar, empregado no serviço deste Estabelecimento manifestado o desejo de 
casar-se com a africana [nome ilegível] que se acha nos trabalhos da Serra de Santos; destacando-me 
simultaneamente que para esse fim já solicitara e obtivera a sanção de V.Exa.; e parecendo-me que 
uma tal aspiração é tanto mais justa e razoavel quanto mais regular e morigerada é a conducta do 
aspirante, hoje um dos melhores serventes desta Caza; não duvidei em rogar á V.Exa. para que em 
semelhante conjuntura se digne determinar a vinda da Africana em questão afim de que se possa 
realisar o projectado casamento”.

A falta de autonomia destes indivíduos era absoluta pois em março de 1859 se tem exemplo 

disso quando uma autoridade completamente estranha à Casa de Correção, como era o Fiscal da 

Câmara Municipal, requisita o recolhimento de um africano livre, de nome Cypriano, que se achava 

nela prestando serviços. Mais freqiientes, no entanto, eram as anotações como a seguinte, constantes 

dos mapas: “Foi recolhido em deposito á ordem do Dr. Delegado de Policia o africano livre 

Boaventura”. A maior parte destes recolhimentos envolvia a autoridade policial, à qual estava 

subordinada a administração da Cadeia e das diversas delegacias.

O que não é difícil de constatar nos documentos, também, que eram freqiientes as recusas que 

estes indivíduos provocavam a esta subordinação de tipo escravo. No mapa do movimento de 12 de 

novembro de 1857 havia a seguinte observação, que era muito comum,
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Novamente, em fevereiro de 1863, o diretor viu uma sequência de fugas de africanos livres não 

como eventos isolados mas como algo conspirativo:

Em dezembro de 1860, havia ocorrido um fato interessante envolvendo o preto de nome 

Joaquim e sua mulher. Através deste caso pode-se observar os possíveis castigos que eram empregados 

pelo diretor na condução do estabelecimento e a questão da indefinição da emancipação deste indivíduo 

que não era escravo mas sim um africano livre. Um advogado escreve ao diretor da Casa de Correção

Tais evasões eram intensas sobretudo porque os africanos realizavam serviços fora do 

estabelecimento. Assim, numa correspondência do diretor para a presidência da Província, em 1861, 

temos além da notificação de mais uma evasão de africano livre também os sinais pessoais que 

permitiriam a sua captura:

O africano de nome Aniceto, em setembro de 1862, ao sair para a cidade em serviço evadiu-se, 

na direção da estrada de Santos, segundo informação do diretor. Na tentativa de esclarecer as razões 

desta ocorrência, o diretor assim explicou a questão ao presidente da Província, João Jacintho de

“O desapparecimento deste africano não foi provocado por outro motivo a não ser a decidida negação 
que a certo tempo manifestou para o serviço, ou as sugestões de pessoas gratuitamente predispostas em 
desmoralisar os africanos desta Caza”.

“Hontem pelas seis hóras da tarde, evadio-se desta Caza o africano livre de nome Romão. em occasião 
que sahio em serviço sem ser acompanhado, por que nem uma desconfiança inspirava a sua conducta 
actual. Esta fiiga e as que precederão, há poucos dias, fazem presumir que são o effeito de um plano 
concertado e que evasões successivas terão lugar. Já em outra occasião tive a honra de assegurar a 
V.Exa. que nem uns castigos, ou máos tratamentos se derão nesta Caza. que justificassem a fiiga dos 
dois primeiros africanos e as mesmas circumstancias se dão a respeito deste ultimo'’.

“...no dia 18 do corrente desapareceo desta Penitenciaria, sem cauza justificada o africano livre de 
nome Gaspar, em occazião que fôra á cidade em serviço da Caza. A esta participação acompanha a 
competente nóta dos signais do evadido (...) Nação Benguela - estatura baixa - reforçado de corpo - 
preto - sem barba - bons dentes e abertos - falia bem e é muito inteligente - costuma embriagar-se. (...) 
Mostra ter 24 anos mais ou menos”.

“...ante-hontem a tarde evadio-se o africano livre de nome - Gaspar - por occazião de ter ido a rua em 
serviço desta Caza aonde se acha empregado.
A péssima conducta deste africano não só neste Estabelecimento, donde já se evadio duas vezes, como 
em outros lugares em que tem sido empregado no serviço publico, dispensa-me de mais nada dizer a 
seu respeito, mormente quando suas fugas são sempre sem o menor motivo”.

Este e outro africano, que haviam se evadido na mesma época, depois de algum tempo foram 

capturados e o diretor pedia para o presidente da Província, “a vista da incorrigibilidade de um e de 

outro”, que eles fossem enviados para a serra do Cubatão para os trabalhos que estavam ali se 

desenvolvendo. Este mesmo africano Gaspar voltaria a se evadir outras vezes e numa delas, em julho de 

1863, o diretor assim se manifestava ao presidente da Província, Vicente Pires da Motta:
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pedindo para “relaxar do serviço o preto Joaquim Benguela” assim como sua mulher para que pudessem 

receber a carta de emancipação que dizia ele ter obtido para os dois. Como o diretor não desse 

confiança ao caso, nova correspondência do advogado, enviada para a presidência da Província, faz a 

ele duras acusações. Afirmava que o preto já era legalmente emancipado e que tivera sofrido violência 

por parte do diretor. Alegava que o seu defendido tinha sido desobrigado “de serviços forçados á Nação, 

entretanto hontem pelas 8 horas da noite sem formalidade algua [foi] violentamente arrastado á 

correcção”. Acusava ainda o diretor de colocá-lo de castigo “para confessar onde se acha a mulher do 

supplicante”. E, por fim, arremata afirmando que

Irado, o diretor, ao ser questionado pelo presidente da Província, afirma que respondera 

diretamente ao advogado que não seria possível relaxar os tais africanos sem que ele presidente desse 

ordens expressas para tanto, como era de praxe. E esclarece que, no dia anterior, quando saíram à rua 

os dois africanos, “fui instruido de que elles não pretendiam mais voltar ao Estabelecimento. Fiz em 

continente procurar os fugitivos dos quaes foi apenas capturado o africano Joaquim, que, até ulterior 

deliberação de V.Exa. fica retido na Caza”. Defende-se alegando que não poderia jamais relaxar do 

serviço os africanos sem que todos os documentos fossem devidamente apresentados, o que não foi o 

caso. Refuta as acusações de castigos, sem no entanto deixar exatamente claro se eles não eram ali 

usados vez por outra:

Os documentos não permitiram apurar qual foi o desfecho do caso. É possível supor que o Juiz 

de Órfãos tenha enviado para a Casa de Correção os documentos necessários para a liberação do 

africano, como ocorreu em fevereiro de 1862, quando ofício do diretor informava ao presidente da 

Província:

Os africanos livres prestavam serviços fora, em diversos lugares da cidade, e recolhiam-se no 

fim do dia ao Estabelecimento. Ali era a sua residência e também, em alguns casos, seu cárcere. Foi o 

caso de oito africanos livres que trabalhavam no Jardim Público e que foram recolhidos ao calabouço,

“...são absolutamente falças as arguições que se me fazem dos castigos infligidos ao Africano Joaquim: 
Elle aqui existe apenas em custodia e dependente da ulterior deliberação de V.Exa. Se não faço parte 
da seita dos pretendidos negrophylos. sou assás conhecido e sabem todos que não sou insensível aos 
sentimentos de philantropia. e que se alguma severidade tenho manifestado na gerencia desta casa é 
ella sempre modellada pelas circumstancias e jamais excedendo das vagas da humanidade”.

“A Constituição porem do Império brasileiro não tolera taes tiranias e por isso o supplicante vem 
implorar de V.Exa. o socorro que as leis lhe garantem, resguardado o direito de qualquer do povo de 
provocar a acção da justiça criminal contra o autor de taes violências” .

“Tenho a honra de communicar a V.Exa. que tendo-me hontem sido apresentada uma carta de 
emancipação, em forma, passada pelo Juizo d’Orphãos desta Capital em 19 do corrente, a favôr do 
africano livre de nome João, que aqui se achava, pertencente ao serviço de Jardim Publico, dei-lhe em 
continente o devido cumprimento, mandando pôr em liberdade o referido africano”.



* * *
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por ordem do Delegado de Polícia, por serem “accusados dos dannos que aparecerão na Estrada de 

ferro”. Nesta condição de reclusos permaneceram durante várias semanas.

Ao lado das evasões, estes africanos aparecem constantemente como negligentes e pouco 

adaptados aos diversos serviços nos quais eram colocados pela cidade e nas instituições. Na avaliação 

do diretor, e certamente também na de outras autoridades como o delegado de Polícia, eram portadores 

de uma série de hábitos condenáveis. Quando, em março de 1864, o presidente da Província, Francisco 

Ignacio Homem de Mello, solicita ao diretor da Casa de Correção que indicasse algum africano livre de 

“melhor comportamento” que pudesse ser empregado no Hospício de Alienados, substituindo a outro 

“cuja má conducta tomou inconveniente a continuação de seo serviço”, obteve a seguinte resposta:

No mapa de 29 de novembro de 1864, havia a indicação de que existiam 118 sentenciados (8 

mulheres) e no calabouço 49 escravos. Não mais aparecia o número de africanos livres porque constava 

a seguinte observação:

Foi grande o papel que a Casa de Correção desempenhou no tocante ao controle dos escravos. 

Por ordem do chefe de Polícia ou a pedido de seus donos, o estabelecimento abrigava os rebeldes, os 

insubordinados no trabalho, os fugitivos para serem corrigidos. A sua importância neste papel fica mais 

evidente quando se considera que, já em julho de 1852, portanto alguns meses logo após a entrada em 

funcionamento da Casa de Correção, o diretor estivesse com dificuldades para administrar a questão do 

sustento dos escravos que davam entrada ao calabouço, mesmo sem ter este sido oficialmente 

regulamentado:

Ao lado de uma função de controle externo que a Casa de Correção exercia sobre os escravos, 

intemamente eles eram fundamentais na vida da prisão na medida em que sobre eles pesava o maior

“Cumprindo pois esta determinação de V.Exa. devo declarar que sendo quase todos os africanos 
recolhidos neste Estabelecimento de uma conducta assás reprehensivel. por seus péssimos costumes e 
hábitos crapulosos; apenas posso considerar como o menos viciozo d’entre elles o Africano Crispim, 
por não ser como os mais dado a embriaguez”.

“Forão concedidas cartas de emancipação á todos os africanos livres que existião n‘este 
Estabelecimento”.

“Tendo sido remettidos para o calabouço desta Casa alguns escravos já pelas authoridades e já pelos 
proprios senhores e sendo certo que elles devem ser aqui vestidos e alimentados pelos donos e não pela 
nação...”



O destino de muitos escravos era a venda. Em seis de abril de 1866, dos cerca de 30 escravos
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volume das atividades de manutenção e conservação do estabelecimento. O confínamento não 

significava uma interrupção na obrigatoriedade de realização de tarefas impostas ao escravo. Durante o 

tempo que ali permanecesse, a figura do senhor era substituída pela do administrador.

Embora fossem claras as finalidades do calabouço quanto ao recolhimento e correção dos 

escravos, não são muito frequentes as anotações sobre os motivos que provocavam a entrada ou saída 

deles do calabouço. Em outubro e novembro de 1862, encontramos as seguintes anotações no 

movimento diário:

Além dos escravos que eram recolhidos por fuga ou para receberem corretivos a pedido de seus 

donos, temos também casos de outros que eram condenados a pena de galés e que eram igualmente 

mantidos no calabouço da Casa de Correção:

que estavam no calabouço, sete foram “arremattados em hasta publica”.

Dentre as formas mais usuais de que se utilizavam os escravos para resistir ao confínamento no 

calabouço, certamente, a fuga era a principal. Como eram frequentes tais ocorrências, assim se 

manifestou o diretor, em março de 1876:

Apesar deste alerta feito ao presidente da Província, em julho deste mesmo ano o diretor volta a 

comunicar a fuga de sete escravos do calabouço. Haviam perfurado a parede e saído “sem que fossem 

pressentidos pelos empregados daquela prisão”.

Depois de um escravo ter tentado uma fuga e ter sido ferido por uma sentinela do calabouço, o 

diretor da Casa de Correção, em dezembro de 1876, reclama ao presidente da Província que estas 

tentativas eram comuns e que reclamavam, portanto, medidas destinadas a “melhorar o Regulamento”. 

E sua exposição mostra a rotina e o uso regular que se fazia do calabouço:

“Em virtude de ordem de 17 do corrente do Dr. Delegado de Policia, foi hontem recolhido ao 
callabouço deste Estabelecimento o preto Antonio. escravo de D.Thereza Benedicta da Costa para ser 
corrigido a pedido de sua Senhora”.

“Por ordem do Doutor Delegado de Policia desta Capital veio hontem para esta Penitenciaria o réo 
Pedro, escravo do Reverendo Conego Fidelis, afim de cumprir a sentença a que foi condemnado de 8 
annos de galés”

“Em virtude de ordem de hontem do Dr. Delegado de Policia, foi (...) recolhido ao callabouço deste 
Estabelecimento o pardo Manoel, escravo do Dr. João da Silva Carrão, afim de ser corrigido por faltas 
domesticas a pedido de seu senhor”.

“...tam repetidos os casos de fuga de escravos, que para sanal-os só o estabelecimento passando pela 
enorme despesa de chamar indivíduos alugados para fazer o serviço da cosinha. remoção do lixo (...) 
Os muros internos não offerecem bastante segurança e sam facilmente escalados pelos escravos que 
andam soltos pelos pateos”.



de manutenção do escravo no calabouço).
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Dentre as sugestões que faz para modificação no Regulamento, o diretor aponta a necessidade 

de os escravos usarem o argolão no pescoço; a substituição dos escravos por pessoal livre nos serviços 

do estabelecimento e providências em relação aos escravos que ficavam ali detidos por mais de 2 ou 3 

anos, sem que fossem reclamados por seus senhores (que eram os responsáveis pelo acerto das despesas

“Ordinariamente o escravo para aqui remettido. vem para ser vendido. O senhor annuncia a venda; o 
comprador apresenta-se no estabelecimento; exige vel-o e o seo cynismo vai ao ponto de muitas veses 
examinar se as suas carnes já foram dilaceradas pelo azorrague! E quando não se effectua a venda, 
quer pela avançada idade do escravo, quer pelos seos vicios; deixam-no então aqui morrer, ou dam-lhe 
a Uberdade como acto de philantropia quando as despesas contrahidas no estabelecimento cobrem o 
seo valor. Esta scenas. Exmo. Snr. devem ser daqui banidas principalmente hoje que o estabelecimento 
como nunca attrahe a attenção publica”.



Suicidas
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O suicídio é sem dúvida uma das principais formas pelas quais muitos presos, condenados ou 

não, expressam seu horror, desespero e recusa em se submeter ao encarceramento. Tomados pelo medo, 

pela angústia, pela incerteza, certos indivíduos atirados às prisões encontram no suicídio uma saída para 

o seu tormento. A perspectiva de uma longa permanência no cumprimento das penas de prisão reforça 

esses sentimentos de aversão. Para as prisões construídas e organizadas com o intuito de regenerar os 

criminosos, o suicídio constitui-se num verdadeiro atestado de incapacidade de realização da sua tarefa. 

Fracassam as disposições normativas que os regulamentos se esmeram em dispor, assim como o 

capelão e o seu conforto espiritual, o diretor e o seu conselho, o mestre da oficina e o seu treinamento. 

Na Casa de Correção de São Paulo, uma das primeiras tentativas de suicídio que foram documentadas 

aparece em 24 de agosto de 1862:

Outra tentativa de que se tem notícia ocorreu, em dezembro de 1864, quando o escravo de nome 

Faustino ia ser entregue ao procurador de seu senhor, da cidade de Campinas. “Munido d’um canivete 

pequeno passou-o na garganta”. De pronto foram chamados o delegado de Polícia e o médico do 

estabelecimento. Mas a informação, redigida no mapa do movimento diário, apenas indicava que não 

era possível “bem avaliar a gravidade de seu estado”.

Em agosto de 1873, há uma informação do diretor, enviada ao presidente da Província João 

Teodoro Xavier, relatando o caso de um suicídio que tem de interessante a preocupação demonstrada 

em associar aquele tipo de morte à manifestação da prática do onanismo.

“Levo ao conhecimento de V.Exa. que hoje foi encontrado enforcado em um barbante, nas grades do 
cubículo, o sentenciado João Francisco Rodrigues. Este preso dado ao vicio do onanismo a um anno 
mais ou menos começou a sentir as consequências desta enfermidade, já por extrema debilidade, já 
pelo enfraquecimento de suas faculdades.”

“Hontem a 1 ‘A hora da tarde o sentenciado n°. 216 Jose de Godoy Bueno. dirigindo-se com outros 
presos da turma á officina onde trabalham, deitou-se a correr em direcção ao poço d’ágoa e até 
precipitou-se; mas accudido oportunamente foi delle retirado sem lezão algua e até agora nem um 
symptoma aprezenta que possa em consequência deste acto de monomania. inspirar receio por sua 
saude. Não obstante o Facultativo da caza foi avisado para examinal-o”.

Um outro caso, de 1876, revelava que uma certa perícia entrava em cena para apurar as 

condições em que havia ocorrido o suicídio. O diretor, ao comunicar que um sentenciado havia se 

enforcado com a cinta de couro na porta da cela, procurava convencer o presidente da Província, a 

quem se dirigiu em oficio, que não fora possível impedir o suicídio, pois tinha sido praticado “sem 

estrepito”, passando despercebido pela vigilância e pelos sentenciados que habitavam as celas vizinhas. 

E ressalta que “communicou-se o occorrido ás autoridades policiaes, conservando-se o cadaver na 

posição que fora encontrado”.

Em outubro e novembro de 1878, dois outros casos de suicídio mostravam o quanto era 

incómoda a sua ocorrência e como desafiava o regime penitenciário, de tal modo que o diretor do



66

estabelecimento, ao comunicar o presidente da Província, se esmerou em apresentar justificativas. O 

suicídio de outubro não foi objeto de procedimento de corpo de delito nem de “auto de identidade de 

pessoa”. Assim se manifestou o diretor em relação a ele:

Em novembro, outro suicídio obrigou o diretor a recorrer a argumentos que apelavam para a 

debilidade mental do sentenciado para justificar o caso. Por solicitação do presidente da Província, foi 

feito o tal auto de identidade de pessoa.

Além destes dois casos, em 1878, houve mais um que foi documentado. Laconicamente se 

informou que o sentenciado suicida era um “morphetico”, sem se apresentar qualquer outro detalhe. 

São, portanto, três ocorrências registradas numa população de cerca de 160 sentenciados, o que 

significa um índice de 1,8% naquele ano. Tal porcentagem estava muito próxima da que apresentavam 

as prisões inglesas, 1,76%, em 1877 (Rusche e Kirchheimer, 1939:150). Porém, o índice pode parecer 

mais significativo ao se comparar o número de 11 suicídios notificados pelo chefe de Policia no seu 

relatório de dezembro de 1879 para toda a Província de São Paulo (RCPSP, 1880:36)9.

Em 1886, ocorrem vários suicídios e tentativas, começando pelo sentenciado de número 993 

que não conseguiu seu intento por ter sido socorrido em tempo. Dois se estrangulam nas grades de seus 

respectivos cubículos e em relação a um deles o diretor comunicava que “há tempos soffria das 

faculdades mentaes”.

Em 1888, um caso de tentativa e outro de suicídio efetivo foram apresentados como decorrência 

de distúrbios mentais que os condenados apresentavam. No entanto, a avaliação destes casos era feita 

apenas de modo a poder dar alguma explicação para o ocorrido, daí a recorrência frequente da doença 

mental como razão do suicídio. Assim, o mesmo condenado que se fere mortalmente com uma tesoura, e 

que era considerado portador de distúrbios mentais, mantinha certa “normalidade” na sua vida prisional 

trabalhando na oficina de alfaiataria.

“Nâo obstante as medidas empregadas, hontem suicidou-se por estrangulação. nas grades do seo 
cubículo um sentenciado monomaniaco. Difficilmente, Exmo. Snr. se evitará que o sentenciado 
predisposto ao suicídio numa ou n outra occasião ponha termo á sua existência, porque até a própria 
roupa da cama fornece-lhe meio.
Conforme a recomendação de V.Exa. foram feitos os autos de corpo de delicto e de identidade de 
pessoa”.

“...o suicídio foi por estrangulação nas grades do seu cubículo, com o emprego do cinturão e um lenço, 
os quaes faziam parte do seu uniforme; que Agostinho tendo ficado doente no cubículo aproveitára 
para suicidar-se, a occasião que seos companheiros e empregados achavam-se nas officinas. pelo que 
só pôde ser socorrido opportunamente.
Acontece muitas vezes Exmo. Snr., ficar alguns sentenciados reclusos em seos cubículos pelos motivos 
de enfermidade, castigo ou prova, e nessas occasiões elles não podem ser constantemente vigiados, 
porque o numero de empregados é apenas sufficiente para guardal-os reunidos, mas não quando 
dispersos nestas condições; por esta razão Agostinho quando suicidou-se não teve um guarda interno 
junto de si”.
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Tal sucessão de pelo menos seis tentativas de suicídios levou o presidente da Província a buscar 

junto ao diretor da Casa de Correção alguma explicação. Procurava saber dele se isso ocorria por conta 

da “prisão cellular”. Ao responder, o diretor aponta vários fatores que seriam, na sua opinião, os 

responsáveis por “aquele mal”. Dessa forma, começa por indicar as penas fixadas no Código Penal do 

Império, por serem de longa duração. Depois, observa que:

Considerava que só no trabalho é que os presos tinham uns poucos momentos de convivência 

uns com outros. E acrescentava que “a acção deprimente do systema faz-se sentir especialmente pelo 

regimen do silencio”. Para o diretor, a forma pela qual se poderia contornar o “indicado mal” consistia 

na atuação mais constante do capelão junto aos presos. Nada mais fazia Manoel Dias do que expressar 

uma das mais fortes representações de seu tempo quanto ao trabalho de “correção” dos condenados. O 

treino para o trabalho, a submissão aos horários à disciplina e autoridade no interior da prisão eram 

apenas partes menores no processo de conversão da alma do condenado que seria operada não pelo 

mestre da oficina, pelo conselho do funcionário, mas pela habilidade do capelão.

“será a residência obrigatória do Capellão no estabelecimento com o encargo diário e indeclinável de 
visitar os condemnados em suas cellulas. animando-os e moralisando-os.
Este trabalho quasi que hoje corre exclusivamente por conta da administração cuja palavra não tem 
nem a autoridade nem a unção que só lhe póde imprimir o caracter e missão dos representantes 
officiaes da religião”.

“Os sentenciados, nos primeiros tempos de sua clausura, cahem frequentemente em desanimo, e, é 
preciso muito trabalho para confortal-os e levantar-lhes o moral profundamente abatido.
A leitura de livros de piedade lhes é permittida; mas infelismente grande parte dos sentenciados são 
analphabetos”.

Mas foi durante o ano de 1889 que se deu uma sucessão de tentativas de suicídio que colocaram 

o diretor Manoel Dias de Toledo em posição nada cômoda para justificar esses fatos. Para uma 

população de cerca de 160 presos, têm-se documentado, por meio de correspondência trocada entre o 

diretor e o presidente da Província, pelo menos seis casos de tentativa, o que significa 3,7 % dos 

detidos. O número total de falecimentos, na Casa de Correção, que em 1888 havia chegado aos 21, cai 

para 16 em 1889, segundo as notificações que fazia o diretor. Embora fosse alto o número de 

falecimentos, eram as tentativas de suicídio que mais chamavam a atenção, por expor a condição 

opressiva na qual eram colocados os presos na Penitenciária.

Em todos estes casos, como sempre ocorria, o diretor informava o que havia se passado, 

limitando-se porém a descrever qual foi o modo utilizado pelo preso para tentar o suicídio, se barbante 

para se enforcar, caco de vidro, folha de flandres e assim por diante. Não fazia qualquer menção a 

possíveis razões que pudessem esclarecer a tentativa. Apenas em relação a um deles o diretor pede a sua 

transferência para o Hospício de Alienados, juntando, para tanto, um atestado médico no qual afirma 

estar o condenado “soffrendo de monomania suicida” que se manifestaria por meio de “frequentes 

acessos”.
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Porém, as considerações e reflexões do diretor e o interesse das autoridades para com o número 
elevado de suicidas não deve ter alterado em nada as rotinas do funcionamento da Penitenciária que em 
boa parte respondiam pelas razões daquelas tentativas. De tal forma que, em janeiro de 1890, há nova 

comunicação do diretor sobre outra tentativa de suicídio.



Encarceramento massivo
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Nas duas primeiras décadas de funcionamento da Casa de Correção, prestou-se ela a um 

intenso e bastante diversificado encarceramento. Embora tivesse sido criada para abrigar os condenados 

à pena de prisão com trabalho, só raramente o seu uso para o confinamento de outros indivíduos, 

condenados ou não, foi questionado. E assim que desde o início, ao lado dos sentenciados àquela pena, 

encontram-se sistematicamente para ali recolhidos os escravos e os africanos “livres”, que ficavam no 

calabouço. Porém, o leque era muito mais diversificado. Quando, em agosto de 1858, a Casa de 

Correção já abrigava 118 condenados sentenciados, além de 18 africanos no calabouço, aparece a 

seguinte observação ao pé de um mapa de movimento diário:

No final de março de 1859, encontramos um exemplo dentre os variados tipos que estavam 

sendo para ali recolhidos. No mapa da movimentação diária, o funcionário aponta que por ordem do 

chefe de Polícia havia dado entrada o “alemão Henrique Schursten por quebra de termo”. Sua

“Por ordem do limo. Douctor Juiz Municipal foi hontem recolhido neste estabelecimento o menor 
José, escravo de Joaquim José da Silva, que foi condemnado pelo Jury da cidade de Campinas, a ficar 
detido nesta Penitenciaria até completar a idade de quinze annos”.

“tanto porque o numero dos prezos enviados em correcção para o Estabelecimento é progressivamente 
augmentado, como porque as authoridades policiaes tem ultimamente remettido para o mesmo 
indivíduos livres para aqui cumprirem a pena de prizão em consequência de infracção ou 
quebrantamento de termos de bem viver, o que estabelece uma nova cathegoria de prezos 
correccionaes, que deve ter os seos guardas e vigias especiaes”.

Outra observação do mesmo tipo aparece em fevereiro de 1859, quando, por solicitação do Juiz 

de Órfãos da cidade, “foi recolhido a esta Penitenciaria, como em deposito e ficando a sua disposição o 

pardo menor de nome Benedicto”. Variações deste padrão de anotação ocorrem, às vezes, quando há 

por exemplo a entrega de um “pardo menor” ao seu senhor, ou então quando há uma requisição do Juiz 

de Órfãos para ser entregue o “menor pobre”.

Outro caso interessante de recolhimento de menor aparece em outubro de 1861, quando aparece 

no mapa de movimento diário a observação:

“A requisição do Dr. Juis de Orphãos desta Cidade dirigida a esta administração em data de hontem, 
foi-lhe entregue o orphão Custodio que aqui se achava a sua disposição”.

O encarceramento de indivíduos de várias condições para a Casa de Correção, que até então 

vinha se dando de modo pouco sistemático, a partir do início do mês de maio de 1859, tomou-se 

frequente e regular, como o atestam os mapas de movimentação diária que passam a ter um 

preenchimento mais completo de seus itens. Reflexo imediato disto é que em junho, por exemplo, o 

diretor pede ao presidente da Província que dê permissão para aumentar o número de guardas no 

calabouço, dois até então, uma vez que o serviço muito se avolumara,
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Da mesma forma, é possível pensar que este era também um recurso do qual lançava mão o 

diretor da própria Casa de Correção, pois não são poucos os casos em que presos são para a Cadeia 

transferidos sem que apareçam os motivos claramente. Porém, quando ocorria remoção neste sentido, a 

autorização era dada pelo Juiz Municipal.

É fácil supor que o poder da autoridade policial fosse grande não só nestes casos de remoção de 

presos de uma para outra prisão como também na fixação de penas correcionais para mendigos, 

vagabundos, ébrios. Além disso, há alguns casos, como este de julho de 1863, que demonstram como 

essa autoridade não encontrava muitos obstáculos no seu exercício:

A Casa de Correção deve ter servido também de local que a autoridade policial utilizava para 

remanejar temporariamente presos da Cadeia que apresentassem qualquer tipo de problema. É por isso 

que não são raros os casos de presos que davam entrada na Casa de Correção e depois eram novamente 

recolhidos para a Cadeia, sempre a pedido do chefe de Polícia. Exemplo deste tipo de ocorrência vemos 

em dezembro de 1859:

“correção”, por ter quebrado o termo de bem viver10 foi de três meses. Em outubro, a pedido novamente 

daquela autoridade, é recolhido “o mendigo José Manoel de Abreo”, pelo mesmo motivo do alemão. A 

“parda Jacyntha” teve a igual sorte, assim como a “ebria habitual Anna Maria da Conceição”. Os casos 

se repetem sendo que alguns nem chegam a ser identificados nas observações anotadas no mapa, como 

ocorreu em 16 de outubro daquele ano:

“Hontem forão recolhidos a este Estabelecimento os réus absolvidos, Henrique Luis Levi e Luis 
Bherendt. em virtude de ordem do Sr. Dr. Delegado de Policia da mesma data”.

“Por exigencia do Dr. Delegado de Policia da Capital foi transferido para a cadeia, o prezo L.Roiz 
Machado que se achava condenado a gales perpetuas”.

“Por determinação do Exmo. Chefe de Policia da Província forão recolhidos 3 vadios mendigos e uma 
vadia ebria”.

Em 1868, temos mais exemplos de vagabundos e mendigos que eram retirados das ruas e para a 

Correção enviados, como foi o caso do “ebrio incorrigível” Manoel Pires da Motta.

Até mesmo pessoas ligadas ao funcionamento do estabelecimento não escapavam das 

possibilidades de serem ali encarceradas. Encontramos o curioso caso de um ajudante de enfermeiro que 

foi preso pela sentinela do presídio “por haver negado ao (sic) ordem que ao acto de entrada e sahida do 

estabelecimento (...) mando submetter os guardas internos da caza” e por ter ainda o tal indivíduo 

“desobedecido a dita sentinela com expressões injuriosas”. No dia seguinte, o presidente da Província 

determina a soltura incontinente do indivíduo.
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Os documentos encontrados não puderam esclarecer convenientemente as dúvidas que esta 

observação no mapa diário provocaram: se foram absolvidos, por que o recolhimento na Casa de 

Correção? Se aguardavam outro julgamento, por que não estavam na cadeia? Pelos nomes, eram 

provavelmente estrangeiros e isto teve algum peso no seu envio para a Casa de Correção?

Já desde o final do ano de 1858, vamos encontrar referência à existência de três suíços em 

trabalho”. A situação peculiar destes presos provocou uma comunicação, de fevereiro de 1859, do 

diretor ao presidente da Província na qual revelava os transtornos que eles (agora somente dois colonos) 

vinham provocando no estabelecimento e a dificuldade que o administrador tinha em enquadrá-los no 

seu funcionamento:

“Tomando-se cada vez mais incompatível a ordem, regularidade e decencia que devem presidir o 
serviço dos guardas internos nesta Penitenciaria com a prezença dos colonos suissos Carlos Zabel e 
José Salen. cujas mulheres inteiramente desprovidas de sentimento de pudor, constantemente 
provocam as scenas mais revoltantes e escandalosas na Casa, sem que por muito tempo possão conte- 
las os meios repressivos que oportunamente tenho empregado; atingindo a sua immoralidade e 
degradação o ponto de corromper, pelos meios mais torpes e vergonhosos os proprios africanos 
empregados na cozinha, afim de obterem duplicadas rações e outros indevidos favores, em prejuízo da 
economia que procuro manter nesta parte administrativa da Casa: não posso em tal situação deixar de 
rogar a V.Exa. a remoção destes colonos para a cadeia desta cidade ou para onde melhor convenha. 
(...) A falta de que ainda se ressente esta Penitenciaria de accomodações apropriadas á cathegoria 
criminal destes colonos, obrigou-me a mandá-los recolher em um quarto, que não pode ser 
caracterizado como prizão, senão porque está colocado dentro dos muros exteriores da Casa; 
rezultante deste inconveniente a necessidade de confiar á um dividuo (sic) a sua exclusiva e 
permanente guarda.
A intenção de V.Exa. tanto mais louvável quanto mais philantropica, de os não fazer separar de suas 
mulheres, tendo por fim o adoçar por esse modo a desgraça de sua condição actual. tomou-se em sua 
realidade, e pela depravação destas infelizes creaturas perfeitamente nullificada; por que alem dos 
factos suprareferidos. estes colonos vivem em permanente desarmonia conjugal, de tal modo que a 
mulher de José Salen. que como as outras tinha liberdade de sahir á rua. desde hontem não voltou ao 
Estabelecimento”.

O chefe de Polícia, questionado sobre o caso, afirma não dispor de qualquer informação sobre 

os motivos do recolhimento daqueles colonos à Casa de Correção, e não perde a oportunidade de 

prescrever para o diretor o caminho para evitar as ditas cenas escandalosas: “desapparecerão 

prohibindo-se as suas auctoras a entrada na Casa de Correcção”.

O diplomata Tschudi foi encarregado de vir ao Brasil e verificar as condições dos colonos 

suíços no Brasil. Relatou parte das impressões de suas visitas no seu livro Viagem às Províncias do Rio 

de Janeiro e São Paulo. Antes de conhecer várias fazendas que tinham trabalhadores suíços, comenta 

que, logo ao chegar a São Paulo, foi recebido pelo presidente da Província que o levou para uma visita à 

Penitenciária. Deixou registradas suas excelentes impressões sobre o estabelecimento quanto à 

organização, limpeza, oficinas, celas, alimentação: “não exagero se a comparo com os melhores 

institutos congéneres existentes na Europa, sendo que ainda os sobrepuja”. O aspecto físico dos presos 

“cuja maioria era composta de gente de cor”, era, segundo ele, excelente. Mas indicou também que o 

caso dos colonos suíços o interessava acima de tudo, e fornece algumas outras informações sobre o
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certo regime 

visita de suas

recolhimento deles na Penitenciária. Segundo ele, eram os colonos acusados de “graves e repetidos 

excessos na colónia Laranjal, perto de Campinas”, de onde acabaram fugindo. Capturados, foram 

julgados e condenados a trabalhar na Penitenciária para pagar, com o fruto de seu trabalho, as dividas 

deixadas na fazenda. Tschudi teve oportunidade de folhear os autos e constatar que a sentença estava de 

acordo com o Código Penal, mas não com a legislação específica que regia os assuntos relativos aos 

colonos. Segundo este dispositivo legal, um colono que foge deixando dívidas não poderia ser 

condenado a mais de dois anos de prisão, servindo o produto do trabalho ali realizado para pagar a 

dívida. Mas o que fora determinado pelo tribunal era ficar na Penitenciária o tempo necessário para 

amortizar as dividas, o que significava “ficar toda a vida na prisão”, pois suas dívidas eram grandes e o 

que ganhavam na Penitenciária muito pouco.

Tschudi contratou um advogado para apelar da sentença do tribunal de Campinas. E ele mesmo 

cita que o presidente da Província o auxiliou em muito no desenlace da questão, o que explica a 

correspondência do ano de 1860, trocada entre ele e o diretor da Casa de Correção sobre os colonos. 

Por meio dela, foi possível saber que os suíços trabalharam nas obras de construção da própria Casa de 

Correção, recebiam uma certa quantia e pagavam o seu sustento. Quando, porém, houve interrupção 

das obras, estes presos reivindicaram o pagamento de salários pelos seus outros serviços que prestavam. 

O diretor, ao ser interpelado pelo presidente da Província nesta questão e, também, quanto aos serviços 

possíveis nos quais poderiam ser empregados aqueles colonos, afirmou que enquanto estavam paradas 

as obras de construção: “consistem na limpeza, policia interna da Casa, cultura do quintal e no sóque de 

adobes destinados a futuras obras”. Lembrava que tais serviços eram feitos pelos pretos do calabouço e 

“por outros presos correccionaes que nenhum salario recebem por elles” e se o presidente quisesse que 

os suíços fossem remunerados que indicasse de qual verba deveriam sair os recursos. Tschudi teve 

oportunidade de conversar com os colonos em outras vezes que visitou o estabelecimento e registrou que 

eles se manifestaram favoravelmente ao tratamento dispensado, confirmaram um 

diferenciado que tinham com trabalhos leves (jardim e horta) e a regalia de receber a 

esposas “que se tinham estabelecido na cidade como lavadeiras”.

Algumas semanas depois da intervenção de Tschudi, já em dezembro de 

completaram dois anos de sentença, os colonos foram postos em liberdade.

No mês de outubro de 1859, ao lado dos colonos suíços recolhidos na Casa de Correção, 

aparece um colono português recolhido ali, por determinação do delegado de Polícia da Capital, em 

razão de condenação à pena de prisão com trabalho imposta pelo juiz de Paz da cidade de Rio Claro, 

“afim de pagar o que esta a dever de seo contracto de locação de serviço”. Quando, em setembro de 

1861, foi questionada a legitimidade do recolhimento deste português à Casa de Correção, documentos 

trocados entre as autoridades esclareciam que aquele juiz havia fixado a condenação por não ter pago o 

tal português o que lhe fora estipulado numa primeira pena e como estivesse detido precisava ainda
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pagar o seu sustento na cadeia. Como nem uma nem outra coisa tivessem ocorrido, o juiz de Rio Claro 

o condena então à prisão com trabalho na Casa de Correção

A depender da informação do diretor da Casa de Correção, aquele condenado não sairia jamais 

da prisão: trabalhava como empregado nos serviços de horticultura “sem salario algum, por não haver 

quóta por onde lhe pudesse ser abonado, sendo unicamente alimentado, curado a custa do Estado”. De 

qualquer forma, “por determinação do limo. Dr. Delegado de Policia desta cidade” em 10 de outubro de 

1861 era ele colocado em liberdade “por haver cumprido a pena da lei”.

Há um outro caso de colono que aparece confinado na Casa de Correção. Como os demais, 

estava sempre identificado à parte no mapa do calabouço, ao lado dos escravos. Tratava-se de um belga 

que foi condenado, em 1860, e deu entrada ali em maio de 1861. Novamente a sentença de condenação 

foi imposta pelo juiz de Paz de Rio Claro, seguindo os moldes daquela determinada para o colono 

português. Pela transcrição do despacho do juiz sabe-se neste caso, ao menos, quem era o locatário 

prejudicado. Ficava o colono condenado

O colono belga só sairia da Casa de Correção em 27 de maio de 1863.

Em setembro de 1867, o “súbdito ffancez João Bompard” foi recolhido à Casa de Correção por 

ordem e à disposição do Juiz Municipal. Tal como o caso de um outro estrangeiro, alemão, que ocorre 

no mesmo ano, é curioso que a sua entrada no estabelecimento não alterasse o mapa diário de 

movimentação dos presos, o que faz supor que eram eles enviados para lá sem que participassem da 

rotina da vida prisional dos condenados.

No ano de 1860, temos alguns bons exemplos de como era diversificada a clientela da Casa de 

Correção:

Mapa do dia 28 de setembro de 1862 mostra isso igualmente: 3 menores da primeira classe 

dentro da primeira divisão (correcional), 108 sentenciados da 1*. classe, 5 mulheres, na segunda divisão

“ou a trabalhar em obras publicas por tanto tempo quanto fôr necessário para o producto de seu 
trabalho satisfaser ao Locatario o que lhe está devendo em virtude da primeira sentença e a despesa 
feita com a sua prisão”.

“...a trabalhar em obras publicas, ou a prizão com trabalho, conforme a ultima parte do artigo 8o. da 
Lei de 11 de outubro de 1837 por tanto tempo quanto fôr necessário para com o producto de seu 
trabalho satisfaser aos locatários Vergueiro & Cia. o que lhes estiver devendo”

‘'Por ordem do Dr. Delegado de Policia foi recolhido para ser conservado até verificar-se se é livre 
como parece, o menor Antonio Joze”.

“Por ordem do dr. Delegado de Policia desta cidade, foi recolhido o vadio Antonio Moreira a 
requerimento de seo Pai para ser corrigido”.

“Por determinação do Dr. Delegado de Policia da Capital foi posta em liberdade a parda Maria e seo 
filho menor”.
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(criminal) e ainda 11 sentenciados na 2*. classe, o que perfazia o total de 127. No verso desta página era 

colocado o mapa do movimento diário do calabouço que neste dia apresentava os seguintes itens

É provável que o estudante fosse pertencente a alguma família de destaque e o seu crime, de 

estupro, tenha provocado uma certa reação na cidade, uma vez que não eram usuais as indicações do 

tipo de crime que levava alguém para a Correção. Tais motivos explicam porque um preso ainda não 

condenado, respondendo a processo tenha merecido o recolhimento naquele estabelecimento e não na 

própria delegacia ou na cadeia da Capital que apresentava condições bastante deterioradas.

A diversidade dos indivíduos recolhidos para a Casa de Correção provocava diferentes tipos de 

tratamento e por certo, como alguns exemplos já permitiram verificar, de distribuição pelos espaços do 

Estabelecimento. Mesmo os escravos, que eram recolhidos para o calabouço, tinham também variações 

no tratamento, como deixa entender o ofício do diretor ao presidente da Província, em 4 de setembro de

“Colonos 1
Menores 2

Os menores que aparecem nesta parte foram recolhidos à Casa de Correção, “em custodia”, 

por ordem do delegado de Polícia. E é por ordem desta mesma autoridade que alguns dias depois um 

dos menores foi entregue à sua mãe.

Por certo, alguns casos que eram mais salientes na cidade recebiam alguma referência especial 

por parte de quem anotava as observações nos mapas de movimentação diária, como ocorreu em 

dezembro de 1866:

Callabouço
Escravos 10
Ditos em deposito 3
Africanos de ordem da authoridade 12

15”

“Pelo Exmo. Dr. Delegado de Policia desta Capital foi hontem a noite remettido preso a esta 
Penitenciaria o Estudante de preparatórios Henrique Porchat Júnior que por aquella Delegacia se acha 
em processo pelo crime do artigo 222 do Codigo Penal”.

“Por ordem do Sr. Conselheiro Delegado de Policia, foi recolhida a esta Penitenciaria Maria das 
Dôres, indiciada no crime d’offensas phisicas praticadas em um seu filho menór”.

“Conununicando a V.Exa. que o pardo captivo que V.Exa. enviou á esta Penitenciaria para aqui ser 
conservado até segunda ordem, não como preso, porem simplesmente como depositado, evadiu-se

Também foi o caso de Henrique Porchat Júnior, um estudante, quando em setembro de 1868 

mereceu uma anotação no mapa que, embora não fosse longa e detalhada, revelava alguns 

procedimentos que só poderiam ser explicados pela condição social do indivíduo, pelo crime praticado e 

pelo impacto que este deve ter provocado na cidade. Assim aparecia a nota:
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Até mesmo o sentido de um albergue público muitas vezes parecia assumir a Casa de Correção. 

Em dezembro de 1866, vamos encontrar sete índios que estavam ali sendo alojados e alimentados, por 

ordem do presidente da Província, José Tavares Bastos. Ficam por volta de 20 dias e depois seguiram 

viagem a pedido de um missionário.

Este não foi o único caso pois, em abril de 1871, o diretor do estabelecimento pede ao 

presidente da Província permissão para providenciar vestuário para outros sete índios, “pertencentes ao 

aldeamento de São João Baptista, que V.Exa. mandou serem acommodados n’esta Penitenciaria”.

Outro caso interessante, que dá idéia de como a Casa de Correção aparecia como o sorvedouro 

de indivíduos candidatos ao encarceramento, surge em junho de 1866 numa troca de ofícios envolvendo 

a presidência da Província, o Seminário de Educandos de Santana e a própria Correção. Tudo gira em 

tomo de um jovem que estava no Seminário desde janeiro de 1864, “por despacho do Exmo. Governo”. 

O diretor daquela instituição oficia então ao vice-presidente da Província:

hontem saltando o muro que cerca o edifício. Com elle não houve a vigilância empregada com os 
demais por causa do caracter em que aqui se achava, e é esta a razão de sua evasão”.

O diretor da Casa de Correção, quando consultado sobre a possibilidade de atendimento ao 

pedido acima, julga-o inexequível. E dá duas razões: em primeiro lugar, a de que não existia no 

estabelecimento “uma prizão própria para tal cathegoria de presos”. E, em segundo lugar, quando 

ocorriam casos de alienados mentais entre os presos o seu destino era o Hospício de Alienados.

“...quando foi adnúttido appresentava symptomas de idiotismo, quis ver se com a subjeição lhes se 
desvanecerião, mas tem sido até agora baldados todos os esforços, tendo chegado ultimamente a ponto 
de auzentar-se, nas horas vagas, do estabelecimento, e vagar a esmo por diversos sitios e estradas. E 
como não haja aqui um lugar onde o possa ter retido, peço a V.Exa. se digne providenciar para que 
elle seja mudado para um estabelecimento onde haja a necessária segurança, visto que seo pai o não 
procura, e poder acontecer-lhe nestes passeios alguã desgraça que eu não possa evitar e que sobre mim 
recaia a responsabilidade. Permitta V.Exa. que lembre a Caza de Correcção onde elle pode ser 
guardado com segurança e entretido em alguã officina”.
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toda a sorte de discriminação.

Um caso particularmente interessante foi o do sentenciado n°. 251 que, segundo o atestado do 

médico da Casa de Correção, sofria de “Elephantiasis, moléstia incurável” e como cautela recomendava 

que não se misturasse aos demais presos. Uma das sugestões para contornar o problema foi a de 

construir “prisões no Hospital dos Lazaros da Cidade”. Tão incomodado estava o diretor que pede ao 

presidente da Província para que o preso fosse transferido para “qualquer outro ponto que convenha”. 

Justificou sua solicitação com o fato de ser aquela moléstia contagiosa e em função do horror que ela 

infundia entre os outros condenados e nos funcionários. E argumentava, por fim, “que a única medida 

que me foi possível empregar, sequestrando-o permanentemente em prizão cellular, não previu a 

infecção que o progresso de seo mal há de necessariamente produzir no Estabelecimento”.

Já casos de alienação mental, como o do sentenciado de n°.152, foram muito frequentes na vida 

da Casa de Correção, nas suas primeiras décadas. Assim se referia o diretor em relação a este 

sentenciado:

O diretor, considerando que o Hospício de Alienados possuía melhores condições de tratamento 

que a Correção, pede ao presidente da Província a remoção para lá “deste desgraçado prezo”.

Talvez a alegação de um possível suicídio fosse um bom argumento que o diretor usasse para 

tentar obter a transferência de um preso que estivesse dando problemas e tivesse algum distúrbio

“tem apresentado symptomas não equívocos de alienação mental, e que em consequência tem sido 
opportunamente medicamentado sem que todavia tenha obtido melhoramento algum.
Actualmente estes symptomas tem sido caracterizados pela mania do suicídio como prova o attestado 
que incluso....”

Os loucos, os morféticos

Já desde o início do funcionamento da Casa de Correção foi possível apurar que os loucos 

constituíam-se um problema frequente para a administração. Na condição de escravos, africanos 

“livres”, presos correcionais ou sentenciados, vários foram os casos em que a direção do 

estabelecimento vai recorrer ao presidente da Província para que estes indivíduos fossem removidos 

para o Hospital de Alienados, onde se acreditava que existissem melhores condições de atendimento do 

que na Casa de Correção. Ao mesmo tempo, defrontava-se ela algumas vezes com o problema que era 

também o preso leproso. Em 1861, a diretória se mostrava vivamente interessada em construir algumas 

celas para isolar os presos morféticos. E, na oportunidade, o diretor informava o presidente da 

Província que seria conveniente criar mais algumas celas para os “feridos de demencia quer passageira 

e sanavel, quer permanente e irreversível”. Apontava que os casos que já existiram ali tinham sido 

responsáveis pelo “notável comprometimento da ordem disciplinar, especialmente na parte relativa ao 

silencio”. Estes presos, com os transtornos que provocavam para a administração, eram freqúentemente 

isolados dos outros condenados, viviam muitas vezes um confínamento constante na cela, além de sofrer
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mental. Pois, novamente, foi com este pretexto que ele assim se manifestou sobre uma presa, em agosto 

de 1866, pedindo a sua remoção para o Hospício de Alienados:

Em fevereiro de 1869, em meio a novo pedido de remoção de preso para o Hospício de 

Alienados, pode-se encontrar o exemplo de um destes atestados do médico da Casa de Correção que 

eram encaminhados com a correspondência oficial do diretor para o presidente da Província com o 

intuito de revestir a necessidade da transferência de um caráter irrefutável. Afirmava, brevemente, que o 

fulano de tal “tem soffrido progressivamente obliteração das faculdades intellectuais de modo que acha- 

se em estado de demencia”.

Mas, era sem dúvida o tumulto das rotinas prisionais que provocava o maior incomodo para a 

administração com relação aos loucos e consequente pedido de remanejamento deles para outro local. É 

este o caso do condenado de número 471, William Busch, em abril de 1869, que tem a sua remoção 

solicitada em ofício do diretor ao presidente da Província nos seguintes termos:

“Pelo attestado que incluso tenho a honra de sugeitar á concideração de V.exa. authentica-se o 
deplorável estado intellectual em que se acha a ré Delphina Maria Cardozo. Nos frequentes accéssos 
de alienação de suas faculdades moraes. vociféra furiosamente e perturba a quietação e silencio que 
deve reinar nesta Caza, á ponto de já ter pretendido suicidar-se”.

“os médicos passarão a examinal-os declarando afinal que aquelles sentenciados se achavão com 
effeito soffrendo de alienação mental: e assim derão por terminado o exame que lhes foi ordenado”.

“As continuas e estrepitosas vociferações deste preso, e outros factos consequentes de sua loucura, 
perturbando a tranquilidade e silencio que devem reinar nesta Caza, exigem a sua prompta remoção 
para o Hospício de Alienados...”

Novamente, o parecer do médico que acompanha o pedido é bastante lacónico limitando-se a 

atestar que o preso “acha-se em estado de alienação mental”.

Em setembro de 1876, quando o diretor pede a remoção de dois presos para o Hospício de 

Alienados, porque perturbavam, com a sua condição mental, “o silêncio e o aceio que deve remar neste 

estabelecimento”, encontra-se talvez pela primeira vez, na história do encarceramento em São Paulo, 

um laudo elaborado por dois médicos, feito por solicitação do juiz para atestar a condição dos presos e 

respaldar a solicitada transferência (o usual era juntar ao pedido do diretor um pequeno parecer do 

médico do estabelecimento atestando a insanidade do indivíduo). Por meio de uma portaria, o juiz de 

direito Bellarmino Peregrino de G. e Mello nomeara os médicos Francisco Honorato de Moura e João 

Carvalhal. O laudo é desprovido de considerações propriamente médicas, mas é representativo da 

reverência, que já começava a se esboçar, do poder judiciário em relação ao saber especializado, em 

particular da medicina, para pautar as suas decisões. Por meio de cópia do “auto de exame”, sabe-se 

que os sentenciados foram apresentados pelo diretor da Casa de Correção e que
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Apesar deste primeiro ensaio de busca de legitimação para as ações de controle da execução 

das penas a partir da medicina, muitos outros pedidos e remoções que ocorreram posteriormente não 

chegaram a contar com este tipo de parecer, tomando a experiência relatada acima apenas uma tentativa 

que não encontrou continuidade.

Até mesmo agressões praticadas entre os condenados alinhavam-se a traços de distúrbio mental, 

como o atestam as informações contidas em documento do diretor da Casa de Correção, de abril de 

1870, enviado ao presidente da Província:

Tão frequentes foram se tomando os pedidos de remoção de condenados da Penitenciária para o 

Hospício de Alienados que, em 17 de outubro de 1884, o diretor deste estabelecimento, face a uma nova 

solicitação, que lhe havia chegado às mãos, escreve ao presidente da Província, José Luís de Almeida 

Couto, argumentando que a situação estava se agravando:

Mas tal manifestação e recusa não significou que a Penitenciária deixasse de tentar resolver 

seus problemas de quebra da disciplina e silêncio, promovida pelos sentenciados loucos, removendo-os 

para o Hospício de Alienados. Em setembro de 1886, o diretor do Hospício tentava conter os pedidos de

"Tenho a honra de levar ao conhecimento de V.Exa. que tendo sido hontem solto por ordem do Dr. 
Juiz de Direito do 2o. Districto Criminal o sentenciado Joaquim Miguel, o conservo detido no recinto 
deste estabelecimento, por se achar em completo estado de demencia; pelo que rogo a V.Exa. 
determinar o seo recolhimento no respectivo Hospital”.

“...tenho a honra de informar a V.Exa. que entre os 177 alienados que acham-se hoje recolhidos ao 
Estabelecimento, existem já 8 criminosos, havendo no edifício apenas 10 prisões destinadas para 
homens furiosos, as quaes não devem ser todas occupadas pelos réos, com prejuízo da segurança 
daquelles que podem occasionar grandes desastres ficando em commum pelo que vejo-me forçado á 
deixar os réos pacíficos com os demais alienados em salas que não offerecem a segurança precisa para 
conter criminosos, como V.Exa. já teve occasião de observar, entretanto se fôr de absoluta necessidade 
a remoção do referido sentenciado, não haverá outro recurso senão recolhel-o ao Hospício apesar do 
inconveniente apontado”.

O presidente da Província, senador Florêncio Carlos de Abreu e Silva, recebia em junho de 

1881 um ofício do diretor da Penitenciária, Joaquim Mariano Galvão Bueno. Nele aparecia algo de 

estranho, do ponto de vista legal, que era a conservação de um indivíduo preso, mesmo depois de 

cumprida a sua pena. Porém, no que diz respeito ao poder e arbítrio do diretor era algo em nada 

incomum na vida da Casa de Correção:

“...o preso Alexandre Ferreira dos Santos ferio gravemente a um seo companheiro. Alexandre é 
reincidente em crime de morte: e durante o tempo que esteve cumprindo a primeira pena manifestava 
symptomas de alienação mental. A aggressão foi repentina, sem que houvesse provocação da parte do 
offendido; o que faz crer que este sentenciado fosse de novo acommettido da mesma enfermidade. 
Communicou-se o facto ás autoridades competentes”
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transferência de sentenciados para o estabelecimento que dirigia, apresentando os seguintes argumentos 

ao Barão de Pamaiba, presidente da Província:

“...tenho a honra de informar a V.Exa. que actualmente acham-se recolhidos ao Estabelecimento 251 
alienados, existindo entre elles 13 criminosos, havendo falta de prisões para estes e para os furiosos. 
Entretanto V.Exa. resolverá como entender conveniente”.

Revelando a intensidade com que eram feitos os internamentos no Hospício neste período, cabe 

observar que a sua população, no espaço de dois anos, havia crescido cerca de 50% e o número de 

criminosos ali recolhido seguia este aumento. No seu relatório anual, datado de novembro de 1886, o 

diretor da Penitenciária colocava como emergente a necessidade de construção de duas novas prisões, 

uma pelo sistema celular com espaço para trabalho para as mulheres condenadas e a outra para os 

sentenciados que “começam a soffrer das faculdades mentaes, que assim submettidos á regímen menos 

severo não só não tentarão contra a própria existência, como também poderão senão alcançar uma cura 

completa, ao menos a conservação de um resto de razão”.



A administração

Constitui-se um traço marcante da existência da Casa de Correção no século passado a 

fragilidade de sua organização. O diretor, acompanhado de uns poucos funcionários e guardas, 

comandava uma prisão desprovida da complexidade técnico-burocrática que se verá em funcionamento 

depois na Penitenciária do Estado. Um médico, um capelão, um escrivão, um almoxarife, um enfermeiro 

formavam o staff da direção. Nem mesmo as oficinas contavam com funcionários. Geralmente, eram 

indivíduos que faziam contratos por tempo determinado para comandá-las12. Em 1866, no seu relatório, 

o diretor afirmava que das oficinas existentes na Casa de Correção - funileiros, ferreiros, sapateiros, 

alfaiates, chapeleiros, encadernadores e marceneiros - apenas a de encadernação era dirigida por um 

mestre com o qual se fizera um contrato, “todas as outras eram conduzidas por presos ou guardas”. Os 

serviços essenciais da casa, como alimentação, limpeza, eram feitos principalmente por escravos ou 

pelos africanos livres que ali residiam.

Esta simplicidade acarretava duas consequências importantes. Em primeiro lugar, isto explica a 

fé que se depositava na eficiência dos regulamentos no século passado. Foram grandes os debates e as 

controvérsias sobre a melhor forma de organizar e fazer funcionar uma prisão, se com trabalho na cela 

ou na oficina, com isolamento celular contínuo ou não, os rígidos horários para tudo, as atividades 

possiveis dos presos, as regras disciplinares e as punições, as interdições e os privilégios. Acreditava-se 

que era este ou aquele corpo de regras bem delimitado que iria subjugar o condenado a um regime de 

regeneração. Só depois começou a tomar corpo a idéia de intervenção de saberes especializados, como a 

medicina, a psicologia, não só para conhecer o criminoso mas também para prescrever o tratamento 

mais adequado para ele na prisão.

Em segundo lugar, centrava-se na figura do diretor o rumo de cada um dos aspectos da Casa de 

Correção. Entendia-se que a eficiência desta, em boa medida, dependia da vontade e das virtudes de seu 

administrador. Um exemplo de como o diretor assumia uma posição extremamente centralizadora, 

controladora e decisiva na vida dos presos se dava quando estes tentavam obter do Imperador o perdão 

de parte da pena que ainda restava cumprir. Em alguns documentos, o diretor simplesmente remete os 

pedidos para o presidente da Província que, por sua vez, deveria encaminhá-los ao Imperador. Porém, 

em outros encontramos um “parecer” do diretor sobre o preso que pede o benefício. E difícil avaliar se o 

seu silêncio em se pronunciar sobre um determinado preso era indicação de que ele não tinha bom 

comportamento na prisão e, portanto, não era merecedor do perdão. Mas, tal suposição é possível 

porque as manifestações do diretor que aparecem são quase sempre positivas, como a que temos de 21 

de abril de 1869:

“O supplicante entrou para esta Caza a 6 de maio de 1852 para cumprir a pena de vinte annos de 
prizão com trabalho a que fôra condemnado pelo Jury da Villa de São Roque em Sessão de 8 de março 
de 1849, como incurso no gráo minimo do artigo 192 do Codigo Criminal, tendo por tanto já 
cumprido onze annos da respectiva sentença. A intelligencia e assiduidade com que se tem condusido 
no magistério da officina de funileiros, uma das mais profícuas da caza; sua inteira submissão ás
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Embora a Casa de Correção tivesse uma estrutura de funcionamento simples, com um reduzido 

número de pessoas, o corpo da guarda era motivo de preocupações constantes do diretor. Tudo indica 

que os indivíduos que realizavam este serviço fossem completamente despreparados para o trabalho de 

vigilância e policiamento do estabelecimento. Nem se cogitava de terem estes indivíduos algum papel de 

regeneração dos condenados. O máximo que deles se esperava é que não fossem provocadores de atos 

de imoralidade e indisciplina. Em julho de 1864, aborrecido com ocorrências, das quais não nos dá 

detalhes, o diretor escrevia nestes termos ao presidente da Província:

Durante muito tempo, as transferências de presos da Correção para a Cadeia e desta para 

aquela foram práticas regulares. A maioria destes remanejamentos atendia a uma lógica de controle da 

massa de encarcerados e só em determinados casos a remoção se dava por motivo puramente legal, 

como a efetiva condenação à pena de prisão com trabalho, o término deste tipo de pena e a ocorrência 

de um novo julgamento e até mesmo casos de atendimento médico. No conjunto, porém, a transferência 

de presos era feita sem critérios cercados pela legalidade. O chefe de Polícia ou o juiz municipal 

recolhiam e autorizavam remoções de uma para outra instituição com ceita frequência. Mas estas 

transferências começaram também a criar problemas de competência entre as autoridades envolvidas. 

Em fevereiro de 1868, documentos apontam que um preso foi transferido da Casa de Correção para a 

Cadeia por ordem do juiz municipal. Porém, num ofício, o chefe de Policia mostra a inconveniência de 

se remover aquele preso para a Cadeia e que o seu lugar deveria ser a Correção por causa de sua 

indisciplina:

regras disciplinares e a permanência em fim das provas de sua rehabilitação moral, tem sido tão 
manifestas quanto admiráveis.
Em taes circumstancias parece-me digno da clemencia de S.M. o Imperador”.

“... deve ser tido sob a maior vigilância visto que por duas vezes já tentou evadir-se da Cadêa desta 
cidade assombrando a prisão em que se achava”.

“Os actos de immoralidade e de escandalosa indisciplina praticada por muitos soldados que tem 
servido montar a guarda deste Estabelecimento, são tão frequentes, apresentâo um tal caracter de 
gravidade que apenas deixão entrever a possibilidade de um futuro melhoramento (...) É raro o dia em 
que elles se não reproduzem em huma progressão deplorável!
Em todas as occasiões (e são muitas) em que precedentemente se tem dado factos desta natureza, eu 
me tenho limitado, para sua repressão, a prender os delinquentes a ordem de seus respectivos 
commandantes e a fazer-lhes contar os motivos que para tanto me determinarão”



condições do encarceramento.

* * *

Por meio deste documento, enviado pelo diretor ao presidente da Província, uma vez mais se 

nota que o perfil indisciplinado de um condenado está no centro dos motivos para a remoção ou não. 

Por ele, fica evidente também que há uma preocupação em construir uma biografia do delinquente, 

recorrendo o diretor aos traços já conhecidos da vida criminal e prisional daquele condenado. 

Construção esta que proporciona elementos para questionar a remoção do preso para a Cadeia como o 

solicitara o juiz municipal. E fica claro, ainda, que o regime da Casa de Correção deveria ser muito 

mais rígido e duro de ser suportado, significando a transferência para a Cadeia um abrandamento das

Num relatório encaminhado ao presidente da Província, datado de setembro de 1873, o diretor 

da Casa de Correção, Manoel Dias de Toledo13, apontava para um dos problemas que iria se tomar 

crónico e alvo de constantes críticas em relação àquele estabelecimento: as mulheres encarceradas.

“Não posso deixar de informar a V.Exa. que o réo Vicente Ferreira Bastos de que óra se tracta. é um 
réo reincidente. Perpetrou com circumtancias mui aggravantes uma morte na cidade de Mogy-mirim 
pela qual foi julgado e condemnado a seis annos de prisão com trabalho. Permaneceo por muito tempo 
na cadêa desta cidade, até que por ordem do digno Chefe de Policia d’então foi remettido á esta 
Penitenciaria para n’ella cumprir a sua pena; sendo depois perdoado pelo Poder Moderador, e em 
consequência relaxado da prisão.
Estabeleceo-se com negocio no bairro da Luz, onde pelo humor rixozo e atrabiliario, tentou matar um 
individuo. ferindo-o gravemente pelo que foi novamente prezo, julgado por duas vezes e condemnado 
definitivamente a primeira vez com um anno de prizão com trabalho e multa correspondente; e a 
segunda a 8 annos também de prisão com trabalho e multa correspondente a metade do tempo cuja 
pena vai cumprir nesta Caza.
A sua remoção para a Cadêa depois de taes factos é um favor tam pouco merecido, quanto é certo que 
nesta Penitenciaria existem desvalidos sentenciados que por sua conducta estavão no caso de mais 
merecel-o”.

determinado tipo de pena.

Tais acontecimentos não provocaram nenhum tipo de solução, pois, em maio de 1869, 

novamente o diretor se vê obrigado a informar o governo provincial de que estava em meio a um 

conflito envolvendo as requisições de remoção entre o chefe de Polícia e o juiz municipal:

“...refiro-me ao estado de completo abandono em que pelas condições actuaes do estabelecimento se 
achão as sentenciadas. Como V.Exa. sabe a prisão que lhes é destinada está em frente a uma outra em
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Diante disto, o diretor deste estabelecimento pede a manifestação da presidência da Província 

para dar a devida orientação quanto a quem deveria ser atendido. E esta afirma que, embora fosse 

competência do juiz municipal a execução criminal, não poderia ele, ao seu arbítrio, remover um 

condenado que estava cumprindo sentença na Casa de Correção, que era o lugar próprio para
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Seu sucessor, Joaquim Mariano Galvão Bueno, em relatório de dezembro de 1875, ao pedir a 

conclusão das obras da Casa de Correção, segundo o plano original, continuava a apontar a situação 

precária em que se conservavam “promiscuamente em um pequeno xadrez, mulheres condemnadas com 

as da que pertencem á classe correccional”. Recomendava que fossem submetidas à prisão celular.

Neste mesmo relatório, de dezembro de 1875, há um quadro com todo o movimento de entrada 

e saída dos condenados na Casa de Correção, desde o início de seu funcionamento, que permite indicar 

já algumas questões que posteriormente seriam alvo de duras criticas, no período republicano, como é o 

caso do número de falecimentos.

Tabela 2 - Movimento de presos, segundo sexo 
Casa de Correção 1852-1875

que são encarcerados os escravos, que para aqui são remettidos por seus senhores ou pelas 
authoridades policiaes. Á este inconveniente já por si tão contrario a decencia, acresce um outro de 
não menos importância - o de serem ellas confiadas a vigilância de guardas que, já por seu sexo, já por 
nem sempre offerecerem garantias de honestidade, trazem a administração em continuo sobressalto, e 
o que mais é. a impossibilitão de promover nesta parte a regeneração que tem em vista as instituições 
desta ordem”.

Saíram
371
79

450

Removidos
117

6
123

Existentes
141
12

153

Classificação Entraram Saíram Faleceram
Homens 753 371 124
Mulheres 99 79 2
Soma 852 450 126

Fonte: Relatório do Diretor da Casa de Correção de 1875

A irregularidade na produção de dados sobre os mais diferentes aspectos da Casa de Correção 

não permite a sua confrontação com outros relativos à sociedade em geral. De qualquer forma, do 

quadro acima, é possível destacar que o contingente de mulheres para lá recolhido tinha sido de 

11,6%14. Embora pareça pequeno este percentual, ele pode representar um intenso controle sobre as 

mulheres naquela época, quando se compara ao contingente feminino encarcerado em São Paulo, em 

1986, que era de 1,5% (Brant, 1986) ou ainda à apuração do censo penitenciário nacional, de 1996 que 

apontou 3,69% de mulheres nas prisões brasileiras. O número elevado de saída das mulheres da Casa de 

Correção, ou seja, 79,8% (enquanto os homens têm um índice de 49,2%) pode sugerir que elas tinham 

penas curtas e, ao mesmo tempo, que muitas eram enviadas para lá na condição de presas correcionais, 

por ordem do chefe de Polícia. Reforça essa sugestão o número de falecimentos entre as mulheres que 

foi de apenas 2%, ao passo que o dos homens atingiu 16,4%. O chefe de Polícia, Joaquim José do 

Amaral, em seu relatório de 1874, apontava que no ano anterior, na Capital da Província fora de 317 o 

número de ébrios detidos, sendo que 115 deles, ou seja, 36,3% era de mulheres.

Mesmo sendo considerada uma prisão de instalações e condições higiénicas superiores às 

cadeias da Província, chama a atenção na tabela o número de falecimentos. Dos 852 presos que deram 

entrada, entre 1852 e 1875, 126 morreram, o que representa 14,7%, com uma média de 5,4 mortes por
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Resta ainda fazer algumas considerações sobre o papel do diretor da Casa de Correção nos 

rumos do encarceramento praticado no Brasil do século passado. Mais do que meros funcionários 

executores de um regulamento, eram eles personagens importantes na formulação do debate que 

envolvia as prisões. Parte deste prestígio provinha do relevo que possuía o cargo de diretor da Casa de 

Correção na acanhada capital da Província. E também pela capacidade que demonstraram de 

argumentar a favor ou contra as diferentes formas de organização e funcionamento da prisão, revelando 

a constante atualização com as linhas do debate formulado no exterior. Exemplo maior disso encontra- 

se nas posições que defendiam, em seus relatórios anuais, em tomo do mais adequado sistema a ser 

implementado na Correção, se o de Aubum ou o de Filadélfia.

Durante os quase vinte anos da administração de Francisco Antonio de Oliveira, não são feitas 

críticas ao sistema de funcionamento da Casa de Correção. Via ele eficiência no modelo aubumiano 

adotado, indicado pelos baixos índices de reincidência, e onde o trabalho em conjunto, ainda que sob 

silêncio, não só o preparava para a vida depois da pena, como também não o submetia a um isolamento 

ainda mais doloroso do que aquele que já se vivia numa prisão. Ao mesmo tempo, tinha em conta o 

outro sistema, o de Filadélfia, como “uma atrocidade legal” ao suprimir completamente qualquer forma 

de vida social, provocando uma dolorosa existência no isolamento da cela. “Ainda bem que não teve 

cabida entre nós um tão funesto regimen!”, concluía o diretor Francisco Antonio de Oliveira.

O seu sucessor, Manoel Dias de Toledo, permaneceu por cerca de três anos no cargo de diretor 

da Casa de Correção (1871-1873), embora já ocupasse há alguns anos ali a função de escrivão. Suas 

posições quanto ao sistema de funcionamento daquela prisão eram, porém, bem diferentes. Professor
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ano. Apesar da dificuldade em se ter estes dados com regularidade, tudo indica que os índices variaram 

muito ao longo dos anos de funcionamento da Penitenciária. Enquanto, por exemplo, em 1869, o chefe 

de Polícia interino da Província, Vicente Ferreira da Silva Bueno apontava 4 falecimentos na Casa de 

Correção numa população de 162 condenados (2,4%), em 1879, foram 19 casos em relação a 166 

presos, saltando, assim, o percentual para 11,4 (RPPSP, 1880). Reconhecia o diretor do 

estabelecimento que este número estava relacionado às más condições sanitárias ali apresentadas 

naquele ano. E foi exatamente a melhoria das condições gerais de higiene e de disciplina interna, com a 

redução de castigos violentos, que provocou, segundo Rusche e Kirchheimer (1939:150), o decréscimo 

no índice de falecimentos nas prisões inglesas de 1,08%, em 1877, para 0,56%, em 1896. Mas, em São 

Paulo, a Casa de Correção, no mesmo ano de 1896, apresentava 16 mortes dentre os seus 157 presos 

condenados, o que representava 10,2% (RSJSP, 1897).
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também da Faculdade de Direito de São Paulo até 1870, junta-se a outras vozes do período que 

começam a pôr em dúvida a eficiência do sistema aubumiano no processo de recuperação dos 

condenados. A incapacidade em proporcionar trabalho adequado para todos, as dificuldades em 

conseguir a manutenção do silêncio na convivência entre os presos, encontram-se entre as principais 

razões de sua crítica.

O almoxarife da Penitenciária, Joaquim Mariano Galvão Bueno, que entre outras atribuições 

era também o responsável pelo ensino das primeiras letras aos presos analfabetos, desde 1874, passa a 

diretor e vai aprofundar as críticas ao modelo aubumiano e lutar para que se adotasse o sistema de 

Filadélfia ou então que se construísse novo estabelecimento arquitetonicamente planejado para tanto.

As constantes investidas dos diretores da Casa de Correção, em tomo das alternativas mais 

viáveis para a sua organização e funcionamento indicam que alguns importantes processos estavam em 

curso. O primeiro deles dizia respeito ao questionamento, que começa a se tomar cada vez mais intenso, 

desde o início da década de 70, do sistema aubumiano implantado na Casa de Correção de São Paulo e 

na do Rio de Janeiro. Nas duas décadas em que esteve em vigor, naquelas prisões, poucas foram as 

vozes dissonantes quanto à forma de organização penitenciária segundo esse sistema. A base escravista 

da sociedade era, provavelmente, um sério impedimento para que o modelo filadelfiano triunfasse como 

predileto logo que as casas de correção começaram a funcionar na década de 50. Como pensar a 

regeneração de condenados de toda a ordem e origem social através de um sistema no qual o trabalho, 

quando existente, é mera recompensa e consolo para condenados que, isolados ininterruptamente no seu 

mundo celular, dão mostras de terem se arrependido dos atos criminosos que praticaram? A proposta de 

Filadélfia é de regenerar o indivíduo pelo isolamento na cela, onde trava ele um combate consigo 

mesmo, medita sobre o seu crime, recebe os conselhos do capelão ou do diretor. Deposita sua força na 

transformação da vontade. A mesma capacidade de uso do arbítrio que leva o indivíduo ao crime o 

conduz também a sua regeneração. Há uma suposição implícita, de cunho igualitário, de que todos os 

indivíduos são capazes de usar livre e conscientemente o seu arbítrio. Já o modelo aubumiano tributa 

suas esperanças de regeneração no trabalho fora da cela, duro e sob o silêncio. Pouco importa se 

qualificado ou não, desde que submeta o corpo do condenado ao exercício diário e contínuo. Há uma 

concepção aqui de que o crime é o avesso do mundo do trabalho. E pensado como a consequência de um 

alheamento do indivíduo das virtudes que o trabalho proporciona. Ócio e vícios de toda sorte o 

predispõem ao crime. Para os defensores do modelo de Aubum, a regeneração, assim, é menos a 

consequência de uma conversão da alma que brota da meditação e mais o resultado de um 

condicionamento do corpo promovido pelo trabalho na prisão. Não é difícil associar esse sistema a uma 

maior adequação à sociedade brasileira do século passado, com a massa de escravos a ser conservada 

na sua posição no mundo trabalho, à margem dos direitos garantidos aos demais indivíduos e alvos de 

uma legislação punitiva discriminatória. Sociedade que tinha, ao lado de sua elite, uma extensa
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população de pobres no inundo rural, mas principalmente nas cidades, que para sobreviver movia-se 

perigosamente entre os caminhos do mundo dos pequenos e irregulares serviços e as atividades ilegais.

Dessa forma, quando os diretores da Penitenciária de São Paulo começam a questionar o 

modelo aubumiano esse movimento coincide com uma corrente de novas percepções sobre o

encarceramento que se faz presente no Brasil no início da década de 70. Embora surgissem defensores 

radicais da adaptação de nossas prisões ao modelo de isolamento absoluto, o que predominou, entre 

estudiosos e administradores, foi a adesão ao sistema irlandês ou progressivo que conciliava, com

1 O termo mais usado, até o final da década de 50 do século passado, foi Casa de Correção. Porém, foi sendo 
sistematicamente utilizado na documentação oficial a partir deste período o termo Penitenciária para se referir 
ao estabelecimento localizado na Av. Tiradentes destinado aos presos condenados à prisão com trabalho. Uso 
aqui indistintamente os dois termos, dando preferência ao de Casa de Correção, para o período do Império, para 
não confundir com a utilização mais comum do termo Penitenciária para a que foi inaugurada em 1920. no 
Carandiru.

Efetivamente eram mínimas as alterações. Restringiam-se a poucos artigos relacionados às classes em que 
deveriam ser distribuídos os condenados e principalmente ao número e tipo de funcionários do estabelecimento.

alguns acréscimos, o modelo aubumiano e o de Filadélfia. Solução que se ajustou bem ao Brasil, uma 

vez que neste período eram revalorizadas, na Europa, as concepções em favor do isolamento absoluto 

como melhor caminho para o tratamento penal. Mantinha-se assim afinado com as principais tendências 

no plano mundial, e, ao mesmo tempo, não abandonava a preocupação em fazer com que a prisão 

exercesse, por meio do trabalho, um claro papel de disciplinamento.

3 A criação de uma casa de correção no Rio de Janeiro surgiu, segundo Evaristo de Moraes (1923:12), a partir 
de proposta da Sociedade Defensora da Liberdade e Independencia Nacional, em 1831. E muito provável 
também que esta iniciativa seja decorrência do quadro deplorável das prisões que encontrou a Comissão de 
Visita às Prisões da Camara Municipal do Rio de Janeiro, com superlotação, mistura de presos, falta de higiene 
e salubridade. As obras da casa de correção foram iniciadas em 1834, segundo o plano arquitetônico de um 
sistema panóptico. copiando modelo da Sociedade Ingleza para Melhoramentos das Prisões. Este plano porém 
sofreu modificações e a casa de correção e só foi inaugurada em Io de agosto de 1850. Ver também Britto 
(1924, Vol.2).
A Bahia chegou a construir uma penitenciária própria para o cumprimento da pena de prisão com trabalho. As 
outras províncias ao que parece apenas adaptaram prédios já existentes.

4 O calabouço consistia num espaço ou num conjunto de celas destinadas à prisão correcional dos escravos. 
Ficavam ali recolhidos por ordem de seus senhores e às suas custas por prazo certo e eram geralmente 
açoitados. Os escravos fugidos que eram recapturados ficavam ali também até que os seus senhores fossem 
retirá-los. Quando foi criado o calabouço na Casa de Correção de São Paulo, em 1854, destinava-se ele. pelo 
regulamento próprio de 23 de setembro, ao recolhimento de escravos "presos policialmente, ou por andarem 
fugidos, e os que forem remethidos por seus senhores, e administradores, ou pelas authoridades judiciarias em 
deposito”. Determinava que os escravos ficassem sujeitos às mesmas regras disciplinares e castigos impostos 
aos demais sentenciados “e mais á palmatoadas, e chibatadas por qualquer falta grave e especialmente 
insubordinação contra os guardas e outros empregados da casa”. Antes da entrada em funcionamento da Casa 
de Correção são frequentes as informações sobre a existência de escravos que eram recolhidos, por ordem se 
seus senhores, à cadeia de São Paulo. Quando, em 1833. houve muito conflito entre a Câmara e a presidência 
da Província com relação ao sustento dos presos pobres, os escravos recolhidos à cadeia constituíam um
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Todas as citações deste capítulo que não estiverem especificadas referem-se a documentos manuscritos 
consultados no Arquivo do Estado nas latas de n °. 3268 a 3282.

problema para as autoridades porque a obrigação de sua manutenção era do senhor que. nem sempre, no 
entanto, se preocupava com isso. O carcereiro tinha a responsabilidade de dar-lhe sustento a partir do seus 
proventos e quando fosse o escravo liberado o senhor deveria reembolsar as despesas que ele tivera. A Câmara o 
proibia de dar alimento aos cativos com a verba destinada aos presos pobres (RGCSP, 1833:256-8). Quando 
ocorria de os senhores não retirarem seus escravos, a Câmara autorizava a sua venda, como ocorreu em janeiro 
de 1835. Uma comissão de visitas encontrou uma escrava condenada a dois anos de prisão mas que ali já estava 
há quatro, e como a sua proprietária não tivesse pago o sustento da escrava na prisão estava ela ainda detida. A 
Câmara autoriza então a venda não sem antes ‘"promover primro. a cobrança pr. meios amigaveis”. (RGCSP, 
1835:41).

7 Muito tempo depois, Washington Luis no relatório que apresentou ao presidente do Estado como secretário da 
Justiça e Segurança Pública, em 1911. fazia um breve histórico da Casa de Correção e observava que “O 
administrador era accusado de dissipar em proveito proprio os dinheiros destinados ao custeio do 
estabelecimento e ao prosseguimento das obras, não tinha força moral, nem prestigio e energia que 
assegurassem a ordem necessária” (p. 18).

5 Especialmente nos relatórios oficiais são rotineiras as menções ao tino e esforço do administrador em conduzir 
o estabelecimento apesar de todas as dificuldades e deficiências que poderiam ocorrer. Vale lembrar que ainda 
hoje são muito conhecidas no meio penitenciário as expressões “feudo”, “sua casa” para se referirem às prisões 
como o território sobre o qual se estende o poder dos diretores.

Q

Marques (1980) dá algumas informações sobre Francisco Antonio de Oliveira. Era natural de São Paulo, onde 
nasceu em 1796. “Assentou praça de cadete em tenra idade: dotado de inteligência notável, deu-se de motu- 
proprio ao estudo de línguas, matemáticas, ciências naturais e literatura, adquirindo ilustração superior. No 
exército, percorreu os postos até o de tenente-coronel, em que reformou-se. Foi coronel da guarda nacional e 
brigadeiro honorário do exército, por ter sido nomeado diretor geral dos índios: desempenhou muitas comissões 
científicas como engenheiro; organizou e comandou nesta cidade [São Paulo] o 7o. Batalhão de voluntários da 
pátria por ocasião da guerra com o Paraguai. Foi diretor da casa de correção desta província, emprego em que 
prestou relevantíssimos serviços e em cujo exercício faleceu. Era oficial da ordem da Rosa e cavaleiro das de 
Cristo e de Aviz.” (p. 277, Vol. 1).

9 Considerando a precariedade das estatísticas sobre as prisões no Brasil, a citação aqui de alguns dados tem por 
objetivo trazer à tona informações nem sempre disponíveis nos documentos oficiais, permitindo assim, uma 
pálida e tímida aproximação da realidade. A utilização de um índice de mortalidade para as prisões inglesas é 
puramente ilustrativa e sugestiva para uma reflexão mais aprofundada e comparativa, uma vez que não foram 
por certo uniformes os procedimentos de apuração para a Casa de Correção e para as prisões inglesas. Mas o 
que se espera com a apresentação destes dados é também estimular novos trabalhos de pesquisa que possam 
“passar a limpo” as fontes às quais temos inevitavelmente de recorrer, como os relatórios oficiais, e gerar para o 
futuro um instrumental de pesquisa menos bruto e menos disforme daquele existente hoje.

10 O termo surge em decorrência principalmente do art. 295 do Código Penal, do Capítulo IV - Vadios e 
Mendigos (Parte IV - Dos Crimes Policiais) que previa pena de prisão com trabalho de oito a 24 dias para quem 
não tomar “uma ocupação honesta e útil de que possa subsistir”, depois de receber advertência do juiz de paz. 
João Mendes de Almeida Jr. (1901) informa que este tipo de termo se encontra, também, na tradição inglesa ao 
lado dos termos de segurança destinados a conter “os suspeitos de pretenção de cometter algum crime”. 
Lembra, ainda, que tanto os termos de bem viver como os de segurança estão presentes nas Ordenações, no seu 
Livro V. título, 128, com o nome de Seguranças Reais. Foi com o Código de Processo Criminal, de 1832, que 
estes termos foram claramente fixados em relação ao Código de 1830. Assim, o seu artigo 12 concedia ao juiz 
de paz dos distritos o poder de: “Par. 2o. Obrigar a assinar termo de bem viver aos vadios, mendigos, bebedos 
por habito, prostitutas que perturbam o socego publico, aos turbulentos que por palavras ou acções offendem os 
bons costumes, a tranquilidade publica e a paz das famílias. Par. 3o. Obrigar a assinar termo de segurança aos 
legalmente suspeitos de pretenção de cometter algum crime, podendo conuninar neste caso, assim como aos 
comprehendidos no paragrapho antecedente, multa até trinta mil réis, prisão até trinta dias e tres mezes de casa 
de correcção ou officinas publicas” (p. 180. Vol. II). Uma vez quebrado o termo, o juiz podia impor ao 
indivíduo a pena que seria “repetida quantas forem as reincidências”. Com a lei de 3 de dezembro de 1841,
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estas atribuições foram colocadas também para o chefe de Polícia, e outras autoridades policiais como delegados 
e subdelegados.

Apesar das dificuldades quanto à apuração dos dados relativos ao número de mulheres encarceradas na 
Província, na segunda metade do século passado, essa porcentagem de 11,6 não deveria estar muito distante da 
que Patrícia O Brien (1995) levantou em relação à França. Segundo ela, do número total de presos na metade 
do século. 20% era composto por mulheres. índice que cai para 12 a 13% no final do século.

Sobre a presença de colonos ao longo do século passado no Brasil e particularmente em São Paulo ver Costa 
(1977).

13 'E novamente Marques (1980:94-5, Vol. 2) quem nos dá informações sobre este que foi o terceiro diretor da 
Casa de Correção e que era oriundo de importante família de São Paulo, “a distinta família de Toledos Pizas da 
Capitania de São Vicente”. Natural de Porto Feliz, nasceu em 1802. Formou-se em direito pela Academia de 
São Paulo em 1832. Ali foi lente substituto, passou então a lecionar Direito Eclesiástico e depois foi transferido 
para a cadeira de Direito Criminal onde permaneceu até 1870. “Teve assento no Conselho de Governo, na 
legislatura de 1824 a 1837, e foi vice-presidente da província em 1835 e 1838. Foi membro do Conselho geral 
da província na 3a. legislatura. Em 1836 presidiu a província de Minas Gerais; deputado por São Paulo nas 
legislaturas de 1838 a 1841 e eleito para a de 1842 prèviamente dissolvida. Também foi membro da Assembléia 
Provincial nas Ia., 2a., 3a. 4a. e 6a. legislaturas. Em 1846. foi condecorado com o oficialato da Ordem da Rosa, 
em 1859 foi agraciado com o título do conselho, e em 1872 nomeado diretor da Casa de Correção, lugar que 
ocupou até março de 1874. em que faleceu”. Infelizmente não foi possível obter informações sobre todos os 
diretores que estiveram à frente da Casa de Correção, desde meados do século passado. Cabe esclarecer, em 
função dos nomes serem os mesmos desta “distinta família” a sequência dos diretores da Casa de Correção no 
século passado, observando que há uma divergência nas informações dadas por Marques e aquelas disponíveis 
no Relatório da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, de 1911, quanto às datas de exercício da direção do 
estabelecimento. Sigo aqui a sequência deste último documento:
1. Tomaz de Menezes Vasconcelos Drummond - de maio de 1852 a janeiro de 1853
2. Francisco Antonio de Oliveira - de março de 1853 a agosto de 1871
3. Manoel Dias de Toledo - de agosto de 1871 a dezembro de 1873
4. Manoel Dias de Toledo Jr. - de janeiro de 1874 a março de 1874
5. Joaquim Mariano Gabão Bueno - de março de 1874 a março de 1888
6. Aquilino Leite do Amaral Coutinho - de março de 1888 a junho de 1889
7. Manoel Dias de Toledo - de junho de 1889 a maio de 1907

12 Em abril de 1864 o diretor da Casa de Correção pedia ao presidente da Província a revogação do contrato do 
mestre alemão Henrique Sydow, encarregado da oficina de serralheiros que estava em vigor desde setembro de 
1861. Assim justificava seu pedido: “Extremamente morozo e lérdo em todo trabalho que executa 
pessoalmente, é ainda mais que negligente no ensino dos sentenciados: de que rezulta que elles pouco ou nada 
mais sabem do que antes da vinda do Mestre cuja conducta parece influenciada por um reprehensivel 
monopolio profissional”. Além disso, não trazia a sua direção à frente da oficina qualquer ganho para as 
finanças do estabelecimento. E para contornar o caso, o diretor afirma que “O cargo de Mestre da officina de 
ferreiros será confiado á um prezo recentemente aqui recolhido, assás provécto no seo officio e perfeitamente 
habilitado, para bem desempenha-lo, sem que custe ao Estabelecimento a não pequena quantia de 130S000 reis 
que mensalmente se paga ao Mestre alemão”.
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Procuro mostrar, neste capítulo, que as explicações para as causas dos crimes, para as 

motivações do indivíduo para cometê-los, bem como a busca de formas de a sociedade punir os 

criminosos, ganharam novos horizontes, a partir da década de 70 do século passado. Aos referenciais 

religiosos e morais que até então predominavam, são cada vez mais intensas as atribuições de causas 

sociais, psicológicas, raciais e biológicas para a prática dos crimes. A falibilidade, o acaso, o erro, a 

tentação são tópicos que começam a ser substituídos pela condição miserável do criminoso, pelo local 

de sua moradia, pela sua filiação ao grupo étnico, pelas suas características psicológicas e até pela 

disposição de seus traços físicos e biológicos. As prisões, por sua vez, deveriam deixar de ser meros 

depósitos de presos, onde se operaria uma regeneração moral, e tomarem-se locais de um verdadeiro 

tratamento, no sentido médico.

A mudança ocorreu por meio de um lento processo de assimilação de novas idéias provenientes 

da Europa e Estados Unidos que, no entanto, não chegou a desconsiderar os referenciais até então em 

uso. A circulação destas idéias entre ministros da Justiça, chefes de polícia, delegados, diretores de 

penitenciárias consolidou um certo consenso em tomo de alguns pontos de vista relativos ao crime, aos 

tipos de pena e às formas de sua aplicação. Neste sentido, o intervalo entre as décadas de 70 e 90 

revelou também a emergência de uma série de sugestões para o funcionamento dos órgãos encarregados 

da administração das penas impostas pela justiça.

Como se verá mais adiante, o Código Penal de 1890 significou a consagração das 

reivindicações e propostas que aqueles agentes produziram entre 1870 e 1890. Apesar de aparecer já 

sob a vigência do regime republicano recém-implantado, o Código Penal não significou uma radical 

revisão daquilo que estava contido no Código Criminal do Império. Ou seja, as inovações ali contidas 

são muito mais exigências por assim dizer práticas, de cunho a viabilizar a gestão das penas, do que um 

redimensionamento “filosófico” da forma pela qual se tratava o crime e o criminoso.

As novas concepções sobre o crime e o encarceramento foram brotando em meio a um intenso 

suceder de transformações económicas, políticas e culturais no período. Tais transformações 

dispuseram os homens em relações sociais nas quais a própria vida urbana, as condições de trabalho, os 

modos de sentir e pensar ganhavam novos contornos. As estatísticas oficiais, porém, não nos permitem 

avaliar se um maior número de crimes aparece em função deste novo perfil que vai se delineando. E 

possivel conferir, nestes mesmos documentos oficiais que tratavam da questão do crime e de sua 

repressão e punição, que as preocupações começam a se tomar maiores com o controle da vida urbana, 

com as áreas de maior incidência de crime, com os grupos sociais com maior potencial para as práticas 

criminosas (geralmente identificados como pertencentes às camadas mais pobres da população).

Dentre as muitas transformações que ocorreram nas décadas de 70 e 80 do século XIX no 

Brasil, e que tiveram influência direta no perfil do crime, da criminalidade e das concepções sobre eles, 

algumas devem aqui ser apontadas, ainda que superficialmente. No plano político nacional, o final da 

guerra do Paraguai projetou, com maior intensidade, a participação das forças militares. Este novo ator 
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Desde o início da década de 70, o movimento republicano começa a ganhar corpo e sacudir o 

jogo político nacional, adicionando-lhe novos ingredientes: as formas de representação política, a forma 

de funcionamento institucional, a necessidade de maior autonomia local e a própria questão da 

escravidão.

A reforma do judiciário, ocorrida em 1871, expressava mais uma faceta das contendas entre 

liberais e conservadores que ocuparam o cenário da política do Império. O Código de Processo 

Criminal, de 1832, havia consagrado as teses liberais de não-centralização e de valorização dos 

institutos judiciários em detrimento dos policiais. Assim, por exemplo, toda a investigação criminal 

ficava a cargo da Justiça que recorria à Polícia só a seu pedido e na condição de recurso auxiliar. Havia 

uma magistratura eletiva e temporária, constituída pelos juízes de paz e as juntas de paz, que 

dependiam, por sua vez, da interferência do leigo, através de eleições em cada distrito. A efervescência 

dos movimentos políticos rebeldes, na década de 30, fortaleceu a posição dos conservadores que 

atribuíam parte da ebulição política ao Código de Processo e à descentralização e falta de controle que 

estatuía.

A lei de dezembro de 1841, que consagrou a vitória das correntes conservadoras, promoveu 

forte centralização e a retirada da participação popular nos assuntos judiciários. Entre outras coisas, 

suprimiu as juntas de paz, limitou os poderes dos juízes de paz e ampliou as atribuições das autoridades 

policiais, inclusive concedendo a estas poder jurisdicional sobre os chamados crimes policiais e os 

praticados contra as posturas municipais. Com a reforma de 1871- lei 2 033 de 20 de setembro - os

até então limitara-se a um papel de conter os conflitos que pululavam nas províncias do país durante o 

Império. Ao prestígio ganho na guerra, no desempenho da arte militar, irá aos poucos corresponder a 

relevância da instituição no cenário político nacional e no conjunto de idéias que acalentava. A força 

militar, sobretudo o Exército, tomara-se um dos principais centros difusores do positivismo e 

conseqúentemente do ideário que associava a realização do progresso material com o estabelecimento e 

manutenção da ordem social.

O retomo das tropas trouxe além do triunfo, da vitória, um rastro de novos “problemas”. A 

nação não tinha como ocultar que as hostes compostas por negros, que engrossaram as forças militares, 

haviam sido fundamentais na imposição da derrota aos paraguaios. Libertos da condição escrava, os 

negros afluíam para as cidades. Era este espaço que possibilitava algumas estratégias de sobrevivência, 

ainda que marginais, a partir de uma gama de oportunidades em pequenos serviços. A aglomeração 

destes grupos nas precárias habitações do centro urbano ou de suas vizinhanças assustava as elites aí 

moradoras que começavam a atribuir ao modo de vida das camadas pobres uma estreita ligação com o 

crime. A partir de 1885, quando o fluxo migratório para o Brasil se acentuou, em particular para São 

Paulo, essa associação entre o elemento estranho, pertencente às camadas empobrecidas, e a 

criminalidade se tomaria ainda mais intensa.



Em seguida, investe contra os estrangeiros:

liberais conseguiam reverter alguns dos aspectos da lei de dezembro de 1841. Além de ampliar o direito 

de habeas corpus, reestruturar os órgãos do poder judiciário,

Caminhava, simultaneamente a estas mudanças, um conjunto de transformações económicas: a 

desagregação do trabalho escravo, com a interrupção do tráfico desde 1850; o desenvolvimento de 

novas áreas de projeção como São Paulo e sua produção de café; os primeiros ensaios de 

industrialização; o fluxo de capitais estrangeiros não só na produção de bens mas também na área de 

serviços públicos como fornecimento de energia, água, gás, transporte. Esta presença ajudaria a integrar 

o país cada vez mais no cenário da economia mundial ao mesmo tempo que desfigurava a paisagem 

urbana colonial que ainda resistia em cidades como o Rio e São Paulo.

As transformações económicas e sociais foram lentamente provocando, para as elites que 

dirigiam o país, novos desafios na medida em que começavam elas a viver de modo mais próximo do 

estilo europeu urbano (inglês e francês principalmente) e ao mesmo tempo tinham que dividir o espaço 

da cidade com uma nova composição da sociedade. Sintoma deste estranhamento que as elites 

demonstravam eram os reclamos de uma criminalidade cada vez maior que a cidade apresentava - 

imigrantes, pobres, negros forros eram vistos como os responsáveis pelo número cada vez maior de 

prostitutas, de ladrões, de vadios e de mendigos.

O chefe de Polícia de São Paulo, João Augusto de Pádua Fleury, ao apontar em 1880 as causas 

da situação insatisfatória da segurança pessoal e da propriedade na Província, mesclava razões 

profundas de nossa estrutura social com um ingrediente da modernidade que começava a atravessar a 

vida do país:

“...nitidamente separou as funcções policiaes das judiciarias, estatuindo no paragrafo 4o daquelle artigo 
[art. Io] a incompatibilidade entre o cargo de juiz municipal ou substituto com o de qualquer 
auctoridade policial, e tomando facultativa a acceitação do cargo de chefe de policia pelos juizes de 
direito; extinguio a jurisdicção dos chefes de policia, delegados e subdelegados no tocante aos 
chamados crimes policiaes, ás infracções dos termos de bem viver e segurança, e ás inffacções 
municipaes; acabou com a competência das auctoridades policiaes para o processo e pronuncia nos 
crimes communs, podendo somente o chefe de policia exercel-a quando o poderio e prepotência dos 
indiciados pudessem empecer a marcha regular do processo e frustrar a acção legitima da auctoridade 
do foro do delicto; restringio os casos de prisão preventiva, concedendo-a apenas quando houvesse duas 
testemunhas contestes sobre o crime e seu auctor, e ainda assim, deixando ao arbítrio do juiz decidir 
da conveniência da medida...” (Pereira, 1916:176-7).

“A facilidade com que pela estrada de ferro os criminosos passão de um para outro ponto, embaraça 
também o bom desempenho das mais bem combinadas diligencias. A protecção finalmente que os 
criminosos encontrão em certos indivíduos, que se dizem poderosos e que julgão por esse meio 
conseguir respeito e as glorias de uma triste popularidade, colloca os agentes subalternos da policia em 
bem penosa posição. O patronato occulto de algumas autoridades locaes e a fraquesa. ou ignorância de 
outras, são também motivos que explicam a multiplicidade de crimes pela impunidade d’elles.”

“Avultam sobretudo os attentados commetidos pelos estrangeiros, vagabundos, turbulentos e vadios; 
que. perseguidos na Côrte e em outros lugares, encontram pela linha ferrea facil ingresso n esta
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Peculiares à cidade do Rio de Janeiro, esses personagens foram alvo de intensa repressão 

policial e os diversos reclamos dos chefes de Policia, associando a vadiagem, a desordem, à prática da 

capoeira chegou ao ponto culminante quando o Código de 1890 a reconhece como contravenção 

(Capítulo XIII, artigos 399 a 404). Enquanto não era assim tratada, a capoeiragem deixava as 

autoridades policiais em situação um tanto constrangedora, pois segundo o chefe de Polícia, Ludgero 

Gonçalves da Silva, não poderiam muitos destes indivíduos ser considerados como vagabundos “por 

serem guardas nacionaes, praças escusas ou reformadas do exercito e da armada, artífices dos arsenaes 

de marinha e guerra e nesta qualidade reclamadas pelos respectivos commandantes”1.

Já desde meados do século passado, no Rio de Janeiro, aparecia nos relatórios oficiais a 

preocupação com os cortiços e sua vigilância por parte da Polícia de modo a cuidar de sua limpeza e 

asseio e também no sentido de prevenir a prática de crimes e “actos immoraes, mui facil de se dar em 

lugares habitados por numerosa quantidade de gente sem educação e de condições diversas”. No 

relatório de 1859, o ministro da Justiça defendia a criação de uma força policial especial, os urbanos ou 

serenos, para a vigilância noturna. Para justificar tal corpo, tece um quadro da cidade do Rio de Janeiro 

que faria parte, no entanto, cada vez mais da visão das elites brasileiras:

“...a quasi totalidade dos crimes contra a pessoa têm sido perpetrados por indivíduos da infima classe 
da sociedade - escravos, estrangeiros, proletários e desordeiros, vulgarmente conhecidos como 
capoeiras...” (RMJ, p.20)

"Huma cidade como esta, que tem tão numerosa população, em grande parte composta, tornarei a 
repetil-o. de estrangeiros proletários e viciosos, com decidida anti pathia ao trabalho, mas querendo 
viver folgadamente, que diariamente aporta á nossas praias, assim como de escravos e libertos, 
igualmente viciosos e vadios, que occupa uma area tão extensa, talvez excedentte á duas léguas, poderá 
ser policiada durante a noite pelo limitadíssimo numero de praças, quaes as que pode fornecer o cargo 
de policial, cujo estado completo de 918 praças jamais pôde ser preenchido e que alem disso, as 
distribue por outros muitos e differentes serviços?"

Capital. Graças á docilidade dos Brazileiros, esses hospedes importunos vivem á sombra de uma 
protecção que não merecem.
A ousadia tem chegado a ponto de atacarem os transeuntes á mão armada, nas ruas mais 
frequentadas...”

Preocupações mais intensas com a vadiagem, ao longo da década de 70, aparecem também, e 

até mais intensamente, nos relatórios dos chefes de Polícia da Corte. Ao se considerar como “excessivo” 

o número de vadios que infestava a cidade, levantava-se a necessidade de criação de uma polícia 

correcional que pudesse proceder a julgamentos sumários de crimes policiais sem que fosse preciso 

recorrer, como previa o Código Criminal, a instauração de processo com o arrolamento de testemunhas 

para que o crime de vadiação fosse reconhecido como tal. Sendo a vadiagem entendida como “embryão 

de crimes contra a segurança individual e de propriedade”, a atuação da Polícia se via contida pelas 

formalidades burocráticas. Nas palavras do chefe de Polícia da Corte, em 1871,
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Decorrência deste tipo de leitura, é que foram se intensificando também as ideias a cerca do 

vínculo entre crime e camadas pobres da população. Assim, enquanto em São Paulo ainda demoraria 

alguns anos para se tomar frequente este tipo de observação2, o chefe de Polícia da Corte, no seu 

relatório de 1870, apontava os 642 cortiços existentes na cidade, com suas 21 929 pessoas, como locais 

onde “criminosos, ratoneiros e desordeiros” se refugiavam em meio a gente “boa e pacifica”. Os 

territórios da criminalidade começavam a ser identificados com as moradias pobres e deterioradas da 

cidade. Além disso, as autoridades alinhavam desordem, pobreza, criminalidade, higiene como 

problemas que aquelas habitações apresentavam e que requeriam um poder vigilante.

Para algumas autoridades, não era a condição de pobreza, no entanto, que provocava a 

existência de crimes. O moto principal que impulsionava os indivíduos para tais práticas eram as “más 

paixões” resultantes da falta do “temor de Deus” e de uma educação civil que cultivasse o “sentimento 

do dever”. Na ausência da religião como freio à “torrente das paixões”, e da educação como forma de 

incutir idéias de sociabilidade e modificar os “dannosos instinctos”, o chefe de Polícia da Corte não via 

alternativa para coibir o excesso dos maus senão por meio de medidas eficazes que provocassem o 

“receio do castigo”, único caminho para que os indivíduos guardassem os preceitos da lei.

Mas, para outras autoridades, as causas do crime, além dos aspectos morais e religiosos, 

alcançavam um conjunto variado de determinantes como o revelou o vice-presidente da Província de 

São Paulo, Antonio Roberto d’Almeida, já em seu relatório de fevereiro de 1856:

“Na maior parte dos cortiços, onde residem centenares de indivíduos, não são observadas as mais 
comesinhas regras de hygiene, e em alguns delles sente-se falta d’agua, ar e luz.
Enquanto o poder competente não providenciar convenientemente a tal respeito, como aliás se lhe tem 
representado, emquanto os cortiços não estiverem sob a immediata inspecção da autoridade e sujeitos a 
um regulamento adequado ás suas circumstancias especiaes, continuar-se-ha a lutar com difficuldades 
para conseguir que deixem elles de ser o theatro de crimes, o valhacouto de criminosos e fócos de 
infecção” (p.59)

“Sendo certo que devem ser assignadas como causas dos crimes nesta Província, não a miséria, não a 
embriaguez, e muito menos a ferocidade, mas o habitual uso de armas defesas, a impunidade, a falta de 
educação civil da classe infima da sociedade, e sobre tudo a ignorância ou esquecimento dos preceitos 
da Religião Santa que professamos...” (p.4)

“Nem a pobreza por falta de trabalho e nem mesmo a impunidade, devem ser consideradas como 
causas do mal que nos oprime (...)
A principal causa do mal é a falta de educação religiosa e civil” (RMJ. 1871)

Desde o período colonial, são incontáveis, em São Paulo, as referências à proibição, sem 

sucesso, ao porte e uso de armas, sobretudo por parte dos “negros da terra”. Por muito tempo, “o uso de 

armas prohibidas”, enquanto um hábito arraigado das populações do país, foi reiterado como causa dos 

crimes na Província.
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É de certa forma consensual que os crimes mais frequentes, durante o século passado, eram os 

cometidos contra a pessoa: homicídios, tentativas de homicídios e agressões. As estatísticas policiais, 

com toda a precariedade que possuíam, eram constantes em indicar uma hierarquia na distribuição dos 

crimes, na qual os de sangue superam aqueles cometidos contra o património (roubo, furto). Porém, são 

igualmente rotineiras as observações das autoridades de que os crimes contra o património também 

eram numerosos. O que ocorria é que não chegavam a se transformar em processo, sobretudo por 

omissão do lesado em apresentar queixa ou por impossibilidade motivada pela ausência de autoridade 

em muitas localidades.

A alguns observadores, como o ministro Eusébio de Queirós, já em 1850, não passou 

despercebido que o problema maior com relação aos crimes estava envolvido na trama das relações 

sociais e políticas que moviam o pais e na deficiência do funcionamento do aparato de justiça3.

E lembra que o instrumento principal para a realização destes objetivos eram os capangas, 

mantidos pelos fazendeiros. E contando com o serviço destes indivíduos, para perpetrar os mais

"A impunidade dos crimes contra a segurança individual, quando protegidos, ou mandados praticar por 
pessoas poderosas, especialmente no interior do paiz. é um dos maiores males que nos flagellão: é 
incalculável a audacia de alguns d'esses homens, cujo poder se funda na fraqueza do jury, que dominão 
ou por suas relações e parentella, ou pelo terror que inspirão ás testemunhas e jurados. É necessário 
combater com energia essa impunidade; o carater doce de nossa população fará o resto". (RMJ. 1850: 
14)

“Pergunto eu - quantas vezes aconteceu no Brasil que um homem rico e influente tivesse sentado no 
banco dos réus afim de se justificar de seus crimes? Quantas vezes teria sido condenado tal homem? 
Certamente nunca. O promotor público jamais ousaria proceder contra homem de posição. E se um 
promotor o quisesse fazer, não havia de faltar dinheiro que abafasse o escândalo; nem faltariam 
jurados convencidos da suprema importância e do direito onipotente do dinheiro.
Ai da testemunha que ousasse opor-se a um acusado desta espécie. Ficaria na alternativa de 
desaparecer durante o processo ou sofrer a vingança pessoal do acusado quando terminasse o 
julgamento.” (p.81)

A impunidade, a reduzida força policial, sua negligência ou conivência eram ingredientes que 

compunham a massa básica da violência, dos assassinatos praticados por todo o país. Os conflitos entre 

famílias poderosas, cercadas cada qual de assassinos profissionais, espalhavam terror por toda uma 

região na qual a população, dispersa e atemorizada, tendia antes a colaborar com os malfeitores do que 

com as forças policiais das províncias.

Mesmo quando eram presos, ocorria o arrombamento das prisões e a fuga dos criminosos. Tal 

cenário não parecia ser de ocorrência esporádica, pois a se considerar como verdadeira a afirmação do 

ministro “não ha exageração no quadro que acabo de traçar”.

Tschudi (1954), depois de sua viagem de visita às colónias que abrigavam trabalhadores suíços, 

em São Paulo e no Rio de Janeiro, em 1860-61, relatou igualmente sua indignação em relação à 

fragilidade da justiça em punir os poderosos senhores proprietários de terras e de escravos.
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variados crimes, que o “brasileiro rico não suja as mãos com sangue”. Em troca, dá proteção e concede 

favores. Percebia Tschudi que esse “flagelo da humanidade” só poderia existir num país onde a 

“depravação moral”, ao atingir todas as classes sociais, fazia com que sobretudo as classes mais 

elevadas não só admitissem o crime, protegessem o criminoso e ainda com ele se confraternizassem

O ministro Nabuco de Araújo achava, igualmente, bastante grave para a ordem pública o 

grande número de “resistências e tiradas de presos do poder da policia e justiça”, pois demonstravam a 

fraqueza da autoridade constituída ao mesmo tempo que revelava o poder que possuíam as forças 

locais, as famílias, que nem sempre se submetiam ao jogo das regras estabelecidas pela Constituição e

pelos códigos.

O presidente da Província de São Paulo, João Teodoro, em 1873 também tece o seu quadro das

“Apezar das difficuldades de todo genero, com que lutão as autoridades policiaes; apezar da falta de 
força, e da proteção que alguns homens ricos e importantes prestão aos criminosos, de quem fazem 
seus guardas-costa ou capangas, as autoridades policiaes ainda puderão entregar á acção da justiça 270 
criminosos!” (RPPSP, 1873:8).

“O atrazo em que se achão alguns lugares do interior da Província a respeito da instrucção; a 
impunidade dos crimes, que segundo Montesquieu é a causa principal de todas as relaxações: a 
indulgência do Jury; a criminosa frouxidão de alguns Juizes; a falta de educação moral que se nota em 
certas classes de sociedade; o indifferentismo em matéria de religião que infelizmente vai se 
apoderando de alguns espíritos fracos; o luxo que muitos procurarão ostentar sem poder; o jogo e a 
devassidão, são as causas principaes dos crimes entre nós, como em toda a parte.
E para que elles diminuâo. não bastão o zêlo e energia das autoridades, nem o augmento de força 
publica, nem outras medidas geralmente reclamadas. Cuide-se seriamente da educação moral do povo, 
e não se consinta que continue elle a embrutecer-se ahi pelos sertões e a desmoralisar-se nas grandes 
Cidades; occupe-se o Parocho e doutrinar o povo; derrame-se a instrucção por todas as camadas da 
sociedade; fortaleça-se o principio da autoridade, e cerque-se a todos os agentes do poder publico de 
prestigio e de consideração, e a estatística criminal não registrará tantos crimes.” (RPPSP, 1873:2)

(p.82).

Algum tempo depois, a situação em nada se mostraria alterada, uma vez que o presidente da 

Província de São Paulo considerava um feito notável ter conseguido a Polícia prender 270 criminosos, 

em 1872, diante da força que possuíam os homens ricos4.

O professor Antônio Herculano de Souza Bandeira Filho (1881) produziu uma série de artigos, 

publicados na imprensa do Rio de Janeiro, sobre a questão penitenciária no Brasil. Reunidos depois em 

livro, constituem-se um dos raros trabalhos específicos sobre as inquietações vividas, no início da
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Na verdade, ele constrói um discurso cheio de ambiguidades, uma vez que procura demonstrar 

ajuste às novas formas de pensar as questões do crime, dos criminosos e das penas a serem aplicadas, 

ao mesmo tempo em que se conserva próximo das explicações do crime e da necessidade de sua punição 

de acordo com os moldes liberais, seguindo sobretudo Herbert Spencer. Encara a sociedade como um 

organismo social que depende, para o seu funcionamento, do conjunto harmónico das vidas individuais. 

O direito de punir é colocado, então, como questão vital do “desenvolvimento evolutivo”. O criminoso é 

todo aquele “que se constitúe um embaraço aos outros para conseguirem os meios indispensáveis á 

harmonia das relações vitaes” (p. 12). A pena imposta ao criminoso é, em primeiro lugar, um mecanismo 

de defesa do organismo social. Em segundo lugar, vem a função da pena de restauro do indivíduo pelo 

melhoramento de sua índole. E é neste ponto que ele vai, uma vez mais, recorrer às novas concepções 

criminológicas que vinham se opondo aos fundamentos do direito clássico:

Mas as novas ideias que iam penetrando no país não ficaram circunscritas ao domínio das 

explicações do crimes e dos criminosos. Estendiam-se também, e por consequência, para as formas de 

tratamento penal, o que significava repensar a forma de funcionamento das prisões.

“Já vae longe o tempo em que a igualdade absoluta da natureza humana era dogma irrecusável: esse 
sonho, desacreditado pela anthropologia e pela historia, é esquecido para se attender de preferencia ás 
condições tão variadas do clima, do alimento, do território, do aspecto geral da natureza, ás quaes 
cumpre ainda acrescentar as tradições, o estado de adiantamento, e todas as causas complexas que 
influem sobre o indivíduo, alterando-lhe o physico e o moral.” (p.31)

“Os estudos modernos, quer sobre a natureza humana, quer sobre a vida social, requerem que seja 
reconsiderada a tendência das leis criminaes para se moldarem por princípios abstractos...” (p. 10)

década de 80 do século passado, em tomo do crime e de suas formas de punição. Certamente é ele um 

dos primeiros autores brasileiros a incluir, numa reflexão sistemática, uma pequena consideração sobre 

a obra de Cesare Lombroso, L’Uomo Delinquente, ao discutir as causas dos crimes na sociedade. 

Embora a referência mostre a atualidade que mantinham os autores nacionais com relação ao debate em 

andamento na Europa e Estados Unidos, Bandeira Filho não toma Lombroso sustentáculo de sua 

argumentação e nem o ceme de suas observações nas questões que aborda. Mas fica clara a tendência, 

já na sua obra esboçada, de lidar com alguns temas que viriam a se tomar recorrentes, poucos anos 

depois, como é o caso da natureza humana:



Sobre as prisões

A instalação das casas de correção da Corte e de São Paulo, no início da década de 50, 

significou uma certa aproximação, ainda que tímida, das formas de punição penal desenvolvidas no país 

àquilo que já estava em curso em vários países europeus e nos Estados Unidos. Embora existisse uma 

variedade de penas - desterro, degredo, multa, morte, galés - a de prisão simples e a de prisão com 

trabalho ganharam ascendência sobre as demais no Código que sucede as Ordenações.

Enquanto estabelecimentos destinados especificamente ao cumprimento da pena de prisão com 

trabalho, as casas de correção do Rio e de São Paulo se destacaram, fosse pelo potencial de eficiência 

regenerativa que delas se esperava, fosse porque poderiam servir de modelo a ser copiado em outras 

localidades do país. Além do mais, representavam, em alguns aspectos, uma ruptura com a forma de 

existência das cadeias brasileiras, herdadas do período colonial, nas quais se confundiam no mesmo 

espaço as funções administrativas da vida das cidades com as de repressão. Significavam as casas de 

correção uma quebra relativa deste molde, uma vez que ocorria uma especialização na tarefa de impor o 

encarceramento e, ao mesmo tempo, a busca da regeneração do condenado.

Quase que simultaneamente à entrada em funcionamento destas casas, desenvolve-se um debate 

- especialmente no âmbito do governo central, e em particular no Ministério da Justiça - sobre as formas 

de operação destes estabelecimentos, as características de sua construção, adequação aos fins colocados 

e regulamentos adotados. Debatia-se a maior ou menor eficiência dos sistemas de Aubum e Filadélfia 

como modelos a serem seguidos. Eram frequentes as viagens de juristas, políticos e mesmo diretores da 

Casa de Correção da Corte, para a Europa ou para os Estados Unidos, à cata de informações sobre as 

novidades em termos de cumprimento da pena de prisão.

Os relatórios de ministros da Justiça como, por exemplo, Eusébio de Queirós (1850-52), 

Nabuco de Araújo (1854-6 e 1866-7) e Duarte de Azevedo (1872-74) representam momentos distintos, 

mas significativos, que expressam as formas pelas quais a questão penitenciária vinha sendo olhada no 

país. É Nabuco de Araújo quem sugere, ainda na sua primeira passagem pelo Ministério, a criação de 

colónias penais - uma para forçados, para substituir a pena de galés, e outra de livrados para os galés 

que mostrassem boa conduta, aptidão no trabalho, arrependimento e ainda para aqueles que estivessem 

em fase final de cumprimento de pena. Quando assume pela segunda vez o Ministério, retoma essas 

idéias e as amplia, propondo que fossem de três tipos aqueles estabelecimentos: marítimos (anexos aos 

arsenais da Marinha), agrícolas e industriais. Os esforços do governo, segundo ele, deveriam se 

concentrar numa reforma do Código de tal modo a contemplar a substituição da pena de galés por 

colónias penais ou que seu cumprimento se desse em estabelecimentos industriais e agrícolas. Além 

disso, o governo deveria atuar no sentido de fundar colónias agrícolas, correcionais e repressivas para 

menores, vadios, mendigos e vagabundos (Bandeira Filho, 1881:50).

Pouco depois, em 1870, o ministro Otávio Nébias voltaria a criticar duramente a pena de galés, 

“a mais grave das penas em execução”. Sua sugestão era no sentido de se criar estabelecimentos 
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próprios e condições adequadas para os trabalhos forçados dos condenados a esta pena. Além disso, 

acrescentava a necessidade de proporcionar a eles instrução moral e religiosa “como meio de 

regeneração e de sua futura rehabilitação”. Apontava os problemas que os regimes de funcionamento 

das casas de correção apresentavam e as consequências em termos de enfermidades que provocavam 

nos condenados os longos períodos de encarceramento com trabalho e isolamento. Lamentava não ter 

nenhum estabelecimento experimentado o sistema pensilvânico, com isolamento diurno e noturno. E 

frente à diversidade das formas de implantação e funcionamento das casas de correção sugeria a adoção 

de legislação que fosse uniforme, “adoptando um unico systema”

Parece que o Conselheiro Furtado, na sua curta passagem pelo Ministério da Justiça, em 1868, 

foi quem pela primeira vez expôs no Brasil o sistema irlandês que tanto fascinaria juristas e demais 

estudiosos no Brasil e que ficaria consagrado na legislação nacional por meio do Código Penal de 

1890. Pouco tempo depois do relatório do ministro, o sistema irlandês ganhou impulso com a adesão, 

difusão e defesa feita pelo Conselheiro Pádua Fleury, a partir de um relatório, de 1874, de uma visita 

feita à Casa de Correção da Corte, no qual expressava minuciosamente sua simpatia para com esse 

modelo "progressivo" de cumprimento de pena.

O ministro Francisco de Paula Sayão Lobato, no seu relatório de 1871, apresentado à 

Assembléia Geral Legislativa, ao lastimar o estado da maioria das prisões do país, recomendou a ajuda 

às províncias para que pudessem providenciar melhores condições para o cumprimento das penas 

determinadas pelo Código Criminal. Ao mesmo tempo que sugeria este socorro financeiro, clamava pelo 

estabelecimento de um plano geral afinado com o Código, de tal forma que se evitasse a quase 

multiplicidade de formas de execução das penas de prisão pelo país.

No seu relatório de 1874, a forma sugerida pelo ministro para contornar a variedade dos 

regulamentos das prisões, que se dava em razão da faculdade concedida às Assembléias Legislativas

“Deixar ao arbítrio das Assembléas Provinciaes a construcção das prisões, sem attender ao seu 
regimen. é crear penas diversas para o mesmo crime, visto como o maior ou menor rigor nas prisões 
importa em aggravação ou attenuação da pena.” (p. 14)

Outro expoente a fomentar o debate sobre a questão penitenciária foi o Conselheiro Duarte de 

Azevedo. Ministro da Justiça, em 1872, constatava o estado precário das prisões em todo o país, 

inclusive as das capitais das províncias, onde a reunião de presos de diferentes idades e condições, 

somado a uma ociosidade constante tomava a situação destas instituições ainda mais lastimável. A falta 

de espaço nas cadeias, os condenados estavam sendo sistematicamente enviados para Fernando de 

Noronha, onde viviam em estado deplorável - “no estado de quasi nudez”. Esse presídio, então 

pertencente ao Ministério da Guerra, tinha 1338 condenados, 1160 pertencentes à justiça e 178 eram 

réus militares, sendo, portanto, recomendável que passasse para a pasta da Justiça, o que ocorreu em 

1877.
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Provinciais de legislar nesta matéria, era a adoção de uma lei geral uniformizadora. Ou seja, todas as 

províncias deveriam seguir um mesmo padrão de organização de suas cadeias. Além disso, suas 

propostas de reforma penal e penitenciária foram no sentido de, por um lado, abolir completamente a 

pena de galés, adotando-se unicamente a pena de prisão com trabalho em seu lugar e, de outro, 

implementar formas de graduação das penas. Inspira-se também no modelo irlandês e centra o problema 

na necessidade de reforma do Código. Foi, provavelmente, dentro deste espírito de uniformização das 

formas de cumprimento de pena que se estudava um uso distinto para o presídio de Fernando de 

Noronha, especialmente a idéia de sua transformação em presídio central do Império.

Ao mesmo tempo, se tem noticia, pela primeira vez, de uma preocupação "médica" com o 

tratamento do condenado. Quem trabalhou sistematicamente nesta direção foi um diretor da Casa de 

Correção do Rio, o médico Luiz Vianna de Almeida Valle, cujos relatórios de 1869, 1870 e 1872 são 

importantes documentos indicadores de uma nova percepção do criminoso que ia se apresentando. 

Bandeira Filho (1881) refere-se assim a esse médico a quem ele reputava grande importância para a 

elaboração de uma reforma penitenciária:

É possível perceber que, no final da década de 60 e ao longo da de 70, tem início a conformação 

de um discurso em tomo do crime e do encarceramento que apontaria para uma negação sutil do 

indivíduo genérico, universal, contemplado pela lei. Ao criminoso como cidadão que rompe, de seu 

livre-arbítrio, o pacto legal, sucede o criminoso portador de uma enfermidade. Os traços biológicos, 

psicológicos e sociais específicos, particulares a um determinado indivíduo, ganham realce e começam a 

fundamentar não só uma teoria sobre o crime e o criminoso, mas, também, as formas de atuação de 

instituições como a polícia e a prisão. No entanto, embora esse discurso comece a ganhar conformação 

neste período, só depois, com a presença das correntes criminológicas positivistas, é que ele consegue 

substância e poderosa influência junto aos juristas (Alvarez, 1996). Antes disso, as observações são 

esparsas, fragmentárias e, por assim dizer, ensaios de uma nova interpretação que não chegavam a 

ganhar consistência.

"O preso era tratado como um enfermo, e cuidadosamente estudadas todas as alterações do seu caracter 
desde a entrada para a cellula até a saida da prisão. Não contente com essa paciente observação, o Dr. 
Valle inquiria sempre dos antecedentes do condemnado, informava-se do processo, para conhecer as 
condições do crime e a natureza dos moveis que o determinaram. Uma só circumstancia, que pudesse 
influir sobre o temperamento do preso e explicar os seus actos anteriores á prisão, e praticados após, 
não escapava ao illustrado director, e assim é que constantemente estudava o effeito das variações 
meteorológicas, as causas physiologicas e moraes: até os exames craneologicos entraram no plano de 
suas observações" (p.71)
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No relatório do dr. Luiz Vianna de Almeida Valle, de março de 1870, é saliente a preocupação 

em estudar a variedade dos criminosos recolhidos à Casa de Correção da Corte, pois tais “typos, sem 

duvida diversos., reclamão diversos meios para a sua regeneração, quando ella é possivel”. Suas 

observações o levam a oscilar entre uma visão determinista do crime, de cunho biológico (“os crimes 

são como que constitucionaes, hereditários”) e outra mais de ordem social (“as desordens, vicios e 

crimes, que diariamente testemunhamos, são originados dos maus exemplos, e da falta de educação e 

instrucção”). Seus relatórios constituem-se um primeiro ensaio, no sentido de eleger o criminoso, sua 

vida anterior à condenação, seu comportamento na prisão, como chave para entender o crime e propor 

as formas de seu combate. Para classificar os condenados, segue uma fórmula cujo critério é a ação do 

criminoso segundo o grau de sua consciência durante o crime. Acreditava, portanto, que a aplicação das 

penas disciplinares seria mais justa se tivesse presente a classificação do condenado pela sua 

premeditação do crime, se é um vicioso que se entrega ao “mal” por ser indiferente ao bem ou por 

feltar-lhe discernimento ou ainda se é um inepto que não entende porque foi condenado.

Em sintonia com os trabalhos que vinham sendo desenvolvidos na Europa neste campo 

(Darmon, 1991), o doutor-diretor propõe ao ministro, neste mesmo relatório, a instalação, na Casa de 

Correção, de um espaço, um gabinete, para estudos “craneologicos” já imbuído da convicção de que a 

ciência deveria ter um papel fundamental na prevenção do crime e punição do criminoso. Preocupação 

que as décadas seguintes veriam elevadas à máxima potência.

Em seu relatório de 1871, o médico reiterava as críticas ao “sistema cellular” de cumprimento 

de pena impondo isolamento e mutismo - conforme fora estabelecido pelo regulamento da Casa de 

Correção, desde 1850. Os danos à saúde em geral, física e mental dos condenados, a mortalidade ali 

existente, o levam a sugerir a necessidade do estabelecimento de uma “Penitenciaria Agrícola, cujos 

resultados, é de esperar, sejam mais proveitosos, quér se attenda á nossa raça e indole, quér ás nossas 

necessidades e costumes”. Tudo isso coadjuvado por um sistema de transição onde seria feita cuidadosa 

avaliação quanto ao “melhoramento ou a aggravação” da pena durante o seu cumprimento.

É deste relatório, também, que o dr. Luiz Vianna dá notícia da colocação, por sua iniciativa, de 

uma “machina de photographar” na Casa de Correção5. Tem-se informação de solicitação deste 

equipamento para a Casa de São Paulo pelo relatório do chefe de Polícia em 1874, que o considerava 

“um auxilio muito importante para os casos de evasão”. Embora sejam poucas as informações sobre o 

seu uso no período, tal iniciativa é pioneira no Brasil no processo de elaboração das formas de

“Os estudos craneologicos parecem-me necessários, (provavelmente porque sou medico) e é de 
lamentar que ainda não tenhamos feito alguma cousa á respeito. Se V.Ex. honrar-me com sua 
annuencia, eu pedirei a V.Ex. auxilio, para montar n’esta casa um gabinete, onde sejão depositados, 
estudados e annotados os craneos dos criminosos mais notáveis. (...)
É minha convicção que a humanidade nada perde, bem pelo contrario, deve lucrar com o cultivo de 
sciencias, que talvez possão auxiliar a justiça e as leis, no emprego dos meios necessários para prevenir 
o crime e punir o culpado”, (p.71)
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identificação do condenado e criminoso. Pela observação do chefe de Polícia de São Paulo se nota que a 

sua utilização se consolida, nas duas décadas seguintes, pois em 1893 é reconhecida a fotografia como

É, ainda, o dr. Luiz Vianna que nos seus relatórios procura analisar os casos de reincidência, 

registrando-os, acompanhando-os e divulgando-os. Em alguns momentos, apresenta suas observações, 

entre atónito e impotente, inconformado com as trajetórias dos condenados, pela prisão e depois sua 

vida como egressos, quando acabam por fracassar, sem um motivo aparente para ele. Mas em alguns 

momentos, como no relatório de novembro de 1872, direciona sua preocupação para o grande número

de portugueses que passava pela Casa de Correção, que feito órfãos em terra estrangeira, ficavam mais 

expostos aos caminhos que o crime proporcionava. O mundo da cidade era então apresentado como um 

encontro traiçoeiro e determinante para a reincidência:

“Continua fúnccionando regularmente a officina photographica da Repartição, achando-se seus 
apparelhos, machinas, drogas, etc., em boa ordem e bom estado de conservação.
Afim de tomar bem conhecidos os indivíduos que têm sido photographados por delictos graves, 
providenciei no sentido de se organisarem quadros com os retratos desses infractores da lei.
Logo que alguns ficaram concluídos foram immediatamente expostos ao publico, nesta Repartição, nas 
estações de Estrada de Ferro da Luz, Nórte, e Campinas, nas Estações Policiaes da Consolação, Braz, 
Santa Ephigenia e Barão de Iguape. no Correio Geral e na sala do “Correio Paulistano”.
As vantagens de semelhante melhoramento dispensam qualquer commentario” (RCPSP de 1893:70).

“Cumprida a pena, depois de ficar por maior ou menor espaço de tempo segregado do resto do mundo, 
sahe o condemnado com algumas dezenas de mil réis provenientes do saldo do seu pecúlio. O desar e a 
ausência tem produzido a indifferença senão o desprezo dos antigos conhecidos. Sigamol-o. Vê-se 
atirado de chofre no meio desta grande cidade, ebrio das sensações tão naturaes a quem sahio á pouco 
do captiveiro: victima dos gatunos e jogadores, provocado pela torpe cubiça das mulheres perdidas, 
attrahido pelos espetáculos públicos ao alcance da bolsa delle, pelos cafés cantantes, casas de pasto e de 
bebidas, fabricas de cerveja, onde á luz profusa do gaz tocão bandas de musica. O espaço pequeno para 
elle, que deseja vêr tudo, é facilmente vencido pelos vapores, que incessantemente cortão as aguas da 
nossa soberba bahia, pelas estradas de ferro e trilhos urbanos que o conduzem aos encantadores 
arrabaldes da côrte. tão proprios para exaltarem ainda mais uma imaginação já devorada pela febre do 
desejo de gozar um mundo novo.
E realmente uma grande capital com as circumstancias, que muito succintamente acabo de mencionar, 
deve ser um mundo novo para quem viveu annos solitário em uma cellula, obrigado ao silencio, á 
isolação e ao mutismo.
Em poucos dias exhaurem-se os pequenos recursos, que levara, rúnguem o guiou, e menos agora 
alguém o guia. Pelo contrario, o cardume de vadios e ratoneiros. que infestão a cidade, o attrahe como 
que por força centrípeta. Realizando-se o que muitas vezes acontece, serem applicaveis no mundo 
moral as leis, que regem o mundo physico, e ahi o vemos de novo recorrendo ao furto, ao roubo, ao 
estellionato, á falsidade, ao crime emfim” (p. 171-2).

O destino dos “nacionaes” não se diferencia muito da situação dos portugueses, porém é 

provocado, segundo o médico, pela família com os castigos mal-calculados e a frouxidão dos seus 

costumes. De curioso é que o diretor da Casa de Correção, mesmo reconhecendo as dificuldades em 

relação à questão da reincidência, vai fazer propostas bem práticas para combatê-la calcadas no 

trabalho. “A questão é de dirigir, encaminhar” a aquisição de terras por parte de associações protetoras
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Na mesma direção, foi feita a avaliação da Casa de Correção da Corte pela Comissão de 

Visitas, composta pelo Visconde de Jaguary, André Augusto de Pádua Fleury, Antônio Nicolau 

Tolentino, Luís Bandeira de Gouvea e José Augusto Nascentes Pinto, apresentada ao ministro da 

Justiça, Duarte de Azevedo no início de 1874. Este documento apresenta o eixo das principais questões 

que eram alvo de preocupação naquele momento em relação ao funcionamento das prisões e expressa, 

assim, o rumo que tomariam os debates até a adoção do Código de 1890. Em primeiro lugar, se 

colocava a necessidade de oferecer condições dignas de encarceramento, quanto à higiene e salubridade 

do local.

Com relação a este aspecto, era tão intensa a insistência das diferentes comissões que visitam as 

casas de São Paulo e da Corte, no século passado, que se pode avaliar como eram ruins as prisões para 

onde eram enviados os criminosos no Império. E, ao mesmo tempo, nos permite especular que se 

utilizavam elas deste quadro como uma justificativa para explicar o fracasso da prisão em reconduzir os

“Parece-me, como já disse, pouco proprio para os homens da nossa raça, costumes e condições 
climatéricas do paiz, em que vivemos; entretanto como fresta sciencia a observação e a pratica são os 
mais seguros elementos de juízo, eu não duvidaria lembrar a V.Ex a conveniência de edificar-se uma 
penitenciaria para a applicação d'esse systema com o fim de serem estudados e comparados os seus 
resultados.” (p. 173)

“O estado não tem o direito de empregar como castigo uma prisão, que por sua natureza e 
circumstancias exerça influencia perniciosa á saude dos sentenciados; e, sob o ponto de vista da 
instituição, todos os esforços para a reforma moral serão inefficazes. se não forem acompanhados dos 
meios necessários ao bem estar physico” (p.216).8

e a fundação de estabelecimentos agrícolas propiciando trabalho. Ao governo caberia estreitar a 

vigilância sobre os egressos. Porém, a ele caberia igualmente fornecer emprego e condições para que o 

ex-condenado conseguisse, com o tempo, dispor de seus próprios meios para viver. Trabalhos em 

fortificações, colónias militares, fronteiras, fabricas, como a de São João de Ipanema6, seriam 

alternativas para dar ‘"trabalho a essa classe de gente que todos os dias augmenta em detrimento da 

segurança publica”.

Ao lado ainda da necessidade de promover a educação do povo, o diretor sugere que se instale 

experimentalmente uma penitenciária sob o sistema de Filadélfia, ou seja, a do isolamento celular 

continuo7. Parece ceder a um movimento que ocorre no plano internacional de valorização deste sistema, 

mesmo tendo ele criticado as desvantagens do sistema celular, o isolamento e o mutismo.
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criminosos para a integração na sociedade ou mesmo para conter a criminalidade. A falta de ventilação, 

a pequena dimensão das celas, a pouca luminosidade, a umidade, apareciam para as comissões, e 

também para esta de 1874, como entraves para uma boa política em relação às prisões. Não se tratava 

de ter uma casa de correção, uma penitenciária qualquer, mas de ter uma prisão onde a construção 

atendesse a todos os requisitos físicos, materiais para o cumprimento da pena segundo as exigências 

ditadas pela experiência.

A comissão, em segundo lugar, vai apontar para o que considerava falho no regulamento da 

casa de correção. O centro de interesse era o modelo aubumiano, a imposição da lei do silêncio durante 

o dia, enquanto havia trabalho dos presos, e isolamento noturno. Importante é que ela não se colocaria a 

favor do sistema de Filadélfia, propondo o completo isolamento diurno e noturno na cela, como em geral 

se fazia, quando não era aprovado o de Aubum. Via naquele também sérios problemas. Seguindo as 

experiências já em andamento fora do Brasil, defendiam que a melhor forma de tratamento para o 

criminoso era não aprofundar o isolamento, mas justamente o contrário, considerá-lo como um ser 

social que deveria, ao término da pena estar preparado para reingressar no convívio com a sociedade. 

Portanto, a prisão não deveria promover formas de existência, durante a pena, que aprofundassem ainda 

mais o isolamento da sociedade que, por si só, a privação de liberdade já provocava. Para a época, o 

que de melhor se tinha de “engenharia” nesta direção era o modelo irlandês, que conciliava aspectos do 

modelo filadelfiano com o de Aubum com a adição de elementos como a penitenciária agrícola e a 

liberdade condicional que se destinavam a promover a inserção do criminoso na sociedade, numa escala 

do confinamento mais rígido para o seu abrandamento e obtenção da liberdade. Os integrantes da 

comissão descrevem, em detalhe, como funciona este sistema (ver nota 3 do capítulo seguinte), de modo 

a se poder considerar que foi este documento um dos principais, senão o de maior peso, a divulgar estas 

idéias que se confirmariam no Código de 1890. O que significava, inevitavelmente, novas construções e 

novas adaptações de ordem legal para que esse sistema pudesse entrar em vigor.

Em terceiro lugar, a comissão também formula alguns aspectos interessantes que sugerem uma 

nova percepção quanto ao crime e ao criminoso, e que coincidem com posições expressas pelo diretor 

da Casa de Correção, Luís Vianna de Alemeida Valle.

“Devemos ter sempre diante dos olhos que o crime não é um defeito da intelligencia. mas fraqueza 
moral ou falta de energia para seguir a voz da consciência. Póde-se dizer como Ayres de Gouvêa que “o 
criminoso é um enfermo, a pena um remedio, e o cárcere um hospital”. Mas. assim como a cada 
enfermo se prescreve tratamento particular, conforme sua natureza e circumstancias. cumpre aos 
directores e guardas das prisões estudarem a indole, o passado, as aspirações, a natureza intima de cada 
sentenciado, respeitando-lhe sempre a dignidade de homem, que nunca perde: mostrando e ensinando- 
lhe os meios de se regenerar, dando-lhe mão amiga e inspirando-lhe confiança, em vez de o maltratar e 
humilhar” (p. 231)
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A eficiência desta pena seria atingida com a adoção do sistema irlandês ou progressivo com 

algumas adaptações à sociedade brasileira e à sua legislação. Defendendo a centralização do sistema 

penitenciário, sugere que este deva se desenvolver por meio de três períodos, onde apenas o primeiro 

ficaria a cargo das Assembleias Legislativas Provinciais (art.10, parágrafo 9 do Ato Adicional) que 

dispunham dos recursos possíveis para a construção e funcionamento das prisões, para custódia dos 

presos sujeitos a processo. Ao governo central, caberia responder pelos estabelecimentos para o 

segundo e terceiros períodos: prisão celular com trabalho em comum e colónias penais respectivamente.

Um de seus alvos prediletos foi o quadro de fragilidade da legislação penal então em vigor no 

Império. O banimento, embora previsto pelo Código, não foi atribuído como pena para nenhum crime; o 

degredo, o desterro, a multa, a pena de galés (com a humilhação que acarretava), enfim, "nenhuma traz 

o importante resultado da regeneração do culpado". Ao apontar o que julgava deficiente nesta 

legislação, buscava provocar um movimento favorável ao que ele denominava reforma penitenciária.

Em relação à pena de morte, ela deixara de ter eficácia durante o Império, na medida em que ao 

chefe do poder Moderador competia confirmar a pena a ser executada - o que ocorria raríssimas vezes - 

e usualmente era comutada em pena de galés perpétuas. Esta, por sua vez, era poucas vezes executada

"A prisão com trabalho tem a propriedade valiosa de acarretar o sofrimento sem a humilhação, e pesar 
igualmente sobre todos porque importa o padecimento physico: é ella ainda muito superior á prisão 
simples, que complica o systema penitenciário por meio de indivíduos votados á ociosidade, quando 
esta é causa conhecida de grande numero de vicios" (p.78-9)

"A execução das penas no Brazil inutilisa as condemnações. Não ha prisões apropriadas, os 
condemnados vivem na ociosidade em quasi toda parte, e os maiores abusos são acobertados com a 
falta de recursos" (1881:36-7)

Caberia, agora, acompanhar algumas colocações formuladas por Bandeira Filho (1881), na 

obra aqui já várias vezes mencionada. Tem ela enorme valor por representar uma síntese das principais 

preocupações referentes às prisões na última década do Império. Tal como os aspectos abordados pela 

comissão de 1874, os pontos que levanta e as críticas que desenvolve indicam a direção das soluções 

que acabaram por vir com o Código de 1890.

Ao longo da década de 70, já se levantava a necessidade de um cuidado maior para com os 

"menores desvalidos", e que viria a se concretizar com a criação, no Rio, de um Asylo de Meninos 

Desvalidos. Estabelecimentos como este eram colocados por Bandeira Filho como "a primeira 

necessidade da questão penitenciaria" (p.76), uma vez que os que não pudessem ser atingidos pelo 

Código Criminal, seriam por este meio "corrigidos". Quanto aos adultos, sugere ele que as penas sejam 

uniformizadas em tomo da pena de prisão com trabalho.
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como se esperava, ou seja, não havia trabalho forçado disponível e só raramente eram empregados os 

condenados em trabalhos públicos de forma regular. Para Bandeira Filho, esta pena muitas vezes 

significava algo mais brando que a própria pena de prisão, pois facultava a circulação do condenado, 

uma certa ociosidade "raras vezes interrompida por insignificante faxina".

Engrossaram as críticas às penas estatuídas pelo Código Imperial homens como o diretor da 

Casa de Correção da Corte, Luiz Vianna do Valle, que apontava a necessidade de as penas terem um 

sentido de reabilitação dos condenados, não tendo lógica, por exemplo, a manutenção de penas 

perpétuas (galés, prisão simples e prisão com trabalho). Seu conjunto de propostas de reforma voltou-se 

para quatro pontos: uma reforma do Código Criminal, uma reforma do regulamento de 1850 (que 

estabelecia o sistema aubumiano para a Casa de Correção da Corte), a abolição da prisão simples e a 

“regular educação do povo”.

Assim, este é um dos muitos aspectos que viriam a ser criticados na década de 70 e que seriam 

posteriormente contemplados na edição do novo Código de 1890. As penas perpétuas passavam a ser 

encaradas como absolutamente inúteis. O confinamento, por si só, já se considerava penoso, insalubre, 

quando por tempo limitado. Na condição de perpétuo era verdadeiramente desastroso. O diretor da Casa 

de Correção da Corte, Luiz Vianna, começa a defender o máximo de 30 anos para a pena de prisão e 

mesmo assim matizada por um processo que combinasse os elementos “prémio e castigo” e que fosse da 

prisão celular para a penitenciária agrícola.

Esta posição de crítica à pena de galés que se avoluma na década de 80 não era, no entanto, 

recente. No final de 1867, o chefe de Polícia de São Paulo, Daniel Accioli de Azevedo, considerava da 

máxima urgência que uma nova prisão fosse construída para aliviar a cadeia da cidade, não só evitando 

a aglomeração de presos, mas sobretudo para abrigar os condenados à pena de galés, que segundo ele 

promoviam cenas públicas reprováveis:

Joaquim José do Amaral, também chefe de Polícia em São Paulo, em meados da década de 70, 

dizia fazer o possível para retirar os condenados a galés do meio da população e despachá-los para 

Fernando de Noronha. Pois, segundo ele, o exemplo que a pena deve servir para os demais não ocorria 

absolutamente com os galés. Seu destino deveria ser as colónias penais ou os estabelecimentos 

agrícolas, nos moldes europeus. Na verdade, o chefe de Polícia colocava também as razões da 

inquietação com “esses entes que arrastão a cadêa da ignominia”. Como a maior parte dos condenados 

era formada por escravos, a pena de galés era entendida como uma forma destes indivíduos escaparem à 

escravidão, saírem de uma situação de exploração para uma outra um pouco menos aflitiva, ainda que

“Digno é de lastima o hediondo espectaculo que a população da Capital observa, todos os dias, nos 
passeios, não só que fasem, pelas ruas, os forçados postos em trabalhos, no commercio livre a que se 
dão. de compra e venda de objectos, como nos actos de escandalosa immoralidade, que praticam, de 
parceria com as praças incumbidas de vigial-os e guardal-os”.
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degradante. Um chefe de Polícia, em 1880, literalmente afirmou que “a pena de galés está de facto 

commutada na de prisão simples em commum”.

Como o número de condenados a esta pena não era algo de pequena monta, dentre os demais, é 

possível ver nestas inquietações o sintoma de uma preocupação maior que era o próprio mundo do 

trabalho escravo e sua gradual desarticulação. Assim, dos 235 presos existentes em 1868 na Cadeia da 

Capital, 91 eram escravos e o número total de condenados a galés perpétuas e temporárias chegava a 

118. Também deve ser levado em conta que, com a escassez de mão-de-obra, a condenação de um 

escravo a galés temporárias, e principalmente à perpétua, significava privar o senhor de seu recurso 

fundamental de geração de riqueza.

Com relação à pena de prisão, Bandeira Filho expressava uma tendência do pensamento da 

época que iria inclusive marcar a questão no final do Império e ao longo da Primeira República, ao 

colocar como central o tema do trabalho.

Acentuava, ainda, a estas dificuldades a prática usual de remeter os presos das cadeias 

municipais para aquelas localizadas nas capitais, fazendo com que estas estivessem sempre abarrotadas. 

Foram considerados por ele estabelecimentos destinados ao cumprimento de pena de prisão com 

trabalho, no Brasil, apenas o presídio de Fernando de Noronha, a Casa de Correção da Corte, a de São 

Paulo, a penitenciária da Bahia, as casas de prisão de Sergipe e Goiás.

Segundo os relatórios do Ministério da Justiça do início da década de 70 o presídio de Fernando 

de Noronha abrigava em tomo de 1800 condenados a todo tipo de penas (prisão simples, com trabalho, 

galés temporária e perpétua). Já a Casa de Correção da Corte ficava com cerca de 150 criminosos, e a 

de São Paulo em tomo de 160. E a prisão da Bahia, confinava em 1872 cerca de 300 condenados.

As preocupações com relação ao trabalho no interior das prisões apareceram também no 

relatório do vice-presidente da Província de São Paulo, de 1882. Apontava ele para a necessidade de 

sofrer a Casa de Correção reformas que a tomassem adaptada às novas exigências do momento. Suas 

críticas ao trabalho, ali, foram talvez as mais detalhadas que apareceram nos documentos oficiais 

pesquisados deste período. As oficinas, em número de cinco eram poucas e contratadas por particulares 

que retribuíam com salários nada satisfatórios os presos-operários. Apontava que era preciso ter o

"A grande idéa moralisadora do trabalho ainda não conseguiu penetrar nas prisões, e constituir-se a 
regra geral. O Codigo, instituindo as duas penas de prisão, simples e com trabalho, permitiu a 
conversão da segunda com augmento de duração, nos logares onde não houvesse casa apropriada. 
Tanto bastou para que, pela indolência natural dos nossos costumes, se désse valor absoluto a esta regra 
transitória; não se levantaram mais casas de trabalho e a pena de prisão simples é a unica com que os 
tribunaes brazileiros contam para a punição dos crimes, sem embargo dos vicios da execução. As 
províncias não têm cadêas apresentáveis; são casas particulares alugadas, sem accommodações 
próprias, nem segurança alguma, e só as das capitaes estão em circumstancias mais vantajosas, 
comquanto offendam os preceitos mais comesinhos da hygiene. (...) Não se impõe aos presos trabalho 
de especie alguma; bem poucas têm escola, e em raríssimas o ensino religioso é chamado a produzir 
seus salutares effeitos" (p.37-8).
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trabalho um sentido de aprendizagem profissional para o preso e não se constituir apenas uma fonte de 

renda para o estabelecimento. Percebia, portanto, a necessidade de ser o pecúlio fixado em níveis mais 

elevados do que aqueles praticados até então. Com isso poderia ser melhorada a produção. E sugeria 

que bons mestres pudessem conduzir oficinas para a produção de calçados e roupa para a Força 

Pública. Era necessário também cuidar da melhor comercialização dos produtos ali elaborados.

No ano de 1884, o governo provincial de São Paulo nomeava uma comissão inspetora da Casa 

de Correção que apresentou, no final do ano seguinte, detalhado relatório das condições daquela prisão. 

Fazia sugestões que se ajustavam às concepções dominantes quanto às penas e sua forma de 

implementação. Composta por André Augusto de Pádua Fleury, Joaquim Pedro Villaça e Francisco 

Rangel Pestana, revela a comissão as suas preocupações com a necessidade da prevenção do crime por 

meio da educação “especialmente das classes necessitadas”. Já contém seu relatório o que se tomaria, 

depois, um constante apelo para a contenção dos crimes: a sugestão para se amparar a infância 

desvalida, corrigir a culposa, socorrer os mendigos inválidos, reprimir os ociosos, não tolerar que as 

cadeias fossem escolas de vícios e crimes.

“Não precisa concorrer com a industria particular para o consumo da população, que este não é o fim 
principal do estabelecimento; basta supprir as repartições publicas dos objetos necessários, e não será 
pequena a renda dos contractos que hoje tomam outra direcção” (p.21)

Por fim, um ponto bastante polêmico, durante o Império, e que também não escapou às críticas 

de Bandeira Filho, foi o da subordinação das prisões às autoridades policiais das províncias. Pela lei de 

3 de dezembro de 1841, aos chefes de Polícia e delegados competia fiscalizar o funcionamento das 

prisões, de acordo com o regulamento que lhes havia dado a Assembléia Provincial. Assim, além das 

cadeias que eram diretamente subordinadas à autoridade policial, o chefe de Polícia chamava para si 

também estabelecimentos destinados ao cumprimento de pena, como era o caso da Penitenciária (Casa 

de Correção) de São Paulo. E é isto que explica aparecerem sempre nos relatórios do chefe de Polícia, 

ao presidente da Província, um item dedicado à Casa de Correção, mesmo existindo um relatório 

próprio do diretor daquele estabelecimento. Apesar disso, toda a trama burocrático-administrativa se 

dava diretamente entre o diretor da Correção e o presidente da Província, sem intermediação hierárquica 

do chefe de Polícia. Mesmo assim, no início de 1865, referia-se o chefe de Polícia de então ao fato de 

existir na Capital, “funccionando sob a immediata inspecção da policia, uma casa de correcção”.
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A insalubridade das celas e a mortalidade encontrada na Casa de Correção, com o índice de 

21% de todos os presos que haviam dado ali entrada, são apresentadas como agravantes da pena e 

demonstração de que uma nova prisão celular deveria ser construída. Ao mesmo tempo, avaliam as 

condições da Cadeia que funcionava nas dependências da Casa de Correção, na antiga casa de seu 

diretor. Falta de segurança, de higiene, de disciplina, ausência de qualquer critério para separar ou 

reunir os presos provisórios e os condenados a todo tipo de pena pelos nove cômodos da casa são as 

marcas constantes da Cadeia.

A avaliação que os integrantes da comissão fazem da Casa de Correção é negativa, tanto em 

relação aos aspectos puramente arquitetônicos como também em relação à forma de seu funcionamento.

A inexistência de espaços adequados para o cumprimento de penas, na Capital e na Província, 

ficava evidenciada com a descrição da população da Cadeia de São Paulo, que tinha então cerca de 214

“Acredita-se geralmente que possuímos dous estabelecimentos penitenciários - a Casa de Correcção da 
Côrte e a Casa de Correcção desta cidade, mas. em nenhum delles se observa systema algum; em 
ambos ha apenas, na phrase de Tocqueville, máo systema de prisões e não regimen penitenciário; por 
que o adoptado, em vez de regenerar ou de moralisar o delinquente, tende a corrompel-o ainda mais, 
acrescentando que, ha 50 annos. descançamos nessas tentativas, enquanto a sciencia tem ja condenado 
o regimen que ensaiamos, conhecido pelo nome de systema de Aubum ou da separação a noite e 
trabalho em commum sob o mais rigoroso silencio” .

“É um antro de corrupção, um fóco de miasmas e uma sentina do vicio. Toma-se impossível obter a 
expiação do crime e a regeneração do delinquente em tal prisão.
As prisões são acanhadíssimas para o numero avultado de presos; não teem a devida segurança, nem o 
indispensável asseio, faltando-lhe todas as condições de salubridade.
Os presos estão accumulados e vivem em atmosphera mephitica, entre bahús. esteiras e vários 
utensílios, sem poder estabelecer-se a sua separação, conforme as circumstancias e natureza dos crimes, 
e em observância do preceito constitucional” (RPPSP, 1889:12).

Já desde 1870, havia lei autorizando a desapropriação de terrenos junto à Casa de Correção 

(Lei n.86, de 18/04/1870) com o objetivo de construir uma nova cadeia. Cinco anos mais tarde, 

nenhuma edificação estava em andamento e o Governo resolveu autorizar a transferência dos presos da 

cadeia do Largo de São Gonçalo para o casarão onde residia o diretor da Casa de Correção. Assim, em 

1876, foram transferidos os presos para o “novo” presídio, enquanto o diretor passou a residir numa 

outra dependência num dos cantos da muralha da Casa de Correção. Esta e a Cadeia ficaram sob a 

mesma direção. A Comissão, dentre as sugestões que apresentava, propunha não a edificação de uma 

Casa de Detenção mas sim de uma “casa cellular” com 400 celas para serem habitadas dia e noite. 

Sugeriam também o estudo de alguns sistemas de “separação continua”, como o belga, o inglês e o 

irlandês, para que um dentre eles fosse adotado.

Porém, às vésperas da proclamação da República, as condições em que se encontrava a Cadeia 

da Capital eram tão ou mais degradantes daquelas apresentadas no antigo prédio. Nas palavras do chefe 

de Polícia, Ernesto Júlio Bandeira de Mello, a Cadeia:
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Notas

presos: 3 condenados à morte; 74 a galés perpétuas; 99 à prisão com trabalho, que deveriam, pelo tipo 

de pena, estar na Casa de Correção; 5 à prisão simples ou multa; e apenas 18 pronunciados e 10 

indiciados.

1 Para maiores informações sobre a capoeira ver o artigo de Kant de Lima e Magali de Lima (1991) e a obra de 
José Murilo de Carvalho (1987)

2 Em 1880. o já referido Relatório do Chefe de Polícia de São Paulo. João Augusto de Pádua Fleury. trazia um 
item específico sobre os vagabundos, denotando a preocupação que se tinha com todo um conjunto de 
"desajustados” que sistematicamente eram obrigados a apresentar seu termo de bem viver às autoridades 
policiais. E não deixava de vincular tais indivíduos às chamadas classes perigosas: “O vagabundo, o desordeiro,
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A esse intenso, porém, desarticulado conjunto de novas concepções sobre o crime, o criminoso e 

as formas de puni-lo, que se procurou aqui mostrar, juntaram-se dois movimentos que acabaram 

determinando, de modo decisivo, os rumos do encarceramento no Brasil. Em primeiro lugar, as idéias 

republicanas e o próprio movimento que depôs o imperador colocaram na ordem do dia a recomposição 

do Estado. A ruptura com a herança imperial significava organizar as instituições de modo a colocar o 

país nos trilhos do progresso. A ciência, a razão, eram os instrumentos essenciais para esta missão. E 

na modelagem desta nova sociedade as formas de controle social assumiriam um papel muito mais 

relevante do que tiveram até então. E é neste percurso que a organização de uma rede de instituições de 

controle (para menores abandonados, loucos, criminosos, vagabundos) ocupa importante espaço na 

agenda republicana. Pode-se dizer que a elite que assumiu o controle dos rumos do pais colocou no seu 

projeto de sociedade um lugar de realce para estas instituições, dentre elas principalmente a 

Penitenciária.

Em segundo lugar, o outro movimento foi o da forte presença das idéias da escola penal 

positiva que, apesar de todas as contradições que pudessem apresentar com o Brasil republicano, foram 

ferramentas importantes para as elites. Os principais representantes desta escola buscavam 

incansavelmente formular seus argumentos calcados na ciência. Suas idéias contrapunham-se 

vigorosamente aos “velhos” padrões que o direito clássico estabelecia e se autodenominavam modernos 

e guardiães do que de melhor podena oferecer a razão para explicar e combater o crime. Esta seria, 

portanto, uma das portas pelas quais o Brasil ingressaria na modernidade.
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Este número era acompanhado por mais 1306 indivíduos que haviam sido presos principalmente por 
desordens e embriaguez e ainda por 311 escravos fugidos.

o jogador, o bêbado, o ratoneiro, a prostituta e os menores abandonados ao vicio e á especulação de creaturas 
dispresiveis. são os typos d’essas classes perigosas, e não pouco concorrem para o movimento da Penitenciaria”. 
(P-45)

3 Na mesma direção vai a Fala do Presidente da Província de São Paulo, na abertura da Assembléia Legislativa 
Provincial, em junho de 1848, que vincula os crimes e a violência existentes na Província ao porte de armas, ao 
espírito partidário que acoberta os criminosos e dificulta a atuação da justiça. Ver também o relatório do 
Presidente da Província de São Paulo, Dr. Josino do Nascimento Silva, de 1853, que atribui o número elevado 
de crimes ao problema da impunidade e da fraqueza da autoridade pública.

5 Esta iniciativa é particularmente reveladora da sintonia que os órgãos de repressão no Brasil mantinham com 
as mais avançadas técnicas de identificação da época na Europa. Pode-se avaliar isto considerando que, 
segundo Corbin (1991:432), a polícia francesa passou a empregar a fotografia, para fins de identificação de 
criminosos em 1876. Para uma reflexão mais ampliada sobre a questão da identificação no Brasil, ver Carrara 
(1990)

7 Ao mesmo tempo, Manoel Dias de Toledo, logo que assume a direção da Casa de Correção de São Paulo, 
substituindo a Francisco Antonio de Oliveira, em 1871, revela um notável fascínio pelo sistema de Filadélfia, 
apontando os vários problemas que no seu entender possuía o de Aubum. adotado aqui e na Corte. Discordando 
de seu antecessor, que louvava os aspectos do regime adotado, Manoel Dias afirmava que a regeneração 
ocorreria por “Misericórdia Divina mas não como consequência dos meios adoptados por este systema”. Ao 
invés da proposta de construção de uma nova cadeia na Capital da Província, clama pela implantação de uma 
penitenciária segundo os moldes de Filadélfia.
É ainda sob a inspiração das preocupações com a necessidade de separação dos presos segundo a sua condição é 
que ele vai propor a construção de um local próprio e isolado, no interior da Casa de Correção, para as 
mulheres presas. “Duas irmãs de caridade são sufficientes para dirigir e tentar a regeneração destas 
miseráveis”. Só no início da década de 40. do presente século, aqui em São Paulo essa sugestão se tomaria 
concreta, quando ocorreu a assinatura de um contrato entre o governo do Estado e a Congregação de Nossa 
Senhora da Caridade do Bom Pastor d Angers. As religiosas ficaram com a responsabilidade da direção do 
Presídio de Mulheres da Capital até setembro de 1977. Também assumia a Congregação, em 1962, a 
Penitenciária Feminina de Tremembé à frente da qual ficou até o inicio da década de 80. Para acompanhar 
parte desta discussão sobre a necessidade de uma penitenciária para mulheres ver Alvarez (1996).

8 Sob o título “A ilegitimidade atual da Justiça”, artigo do escritor espanhol Javier Marias, ao jornal Folha de 
São Paulo, de 26 de maio de 1996, mais de 120 anos depois das observações da comissão, continuava a 
demonstrar a perversidade em que se encontram no mundo contemporâneo as prisões. “Hoje em dia. 
aparentemente, continua sendo esta privação da liberdade a única pena que se impõe aos delinquentes, mas de 
fato não é assim. Ao enviá-los a nossas prisões, na realidade se lhes está submetendo a penas corporais tão 
duras e abjetas como as medievais. Quando um indivíduo hoje ingressa em uma prisão, não está sendo 
mandado para passar um tempo afastado da convivência e a sofrer o único castigo do seu encerramento, mas 
antes ele está sendo condenado a quase certas violações e violências várias, talvez à utilização de drogas, muito 
provavelmente a contrair enfermidades - sobretudo uma mortal, a Aids.”

6 Ver. no capítulo seguinte, como surgirá na década de 90. em São Paulo, outra proposta de uso da fábrica de 
ferro de São João de Ipanema ligada à questão prisional.
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Nas últimas décadas do século passado, com o desenvolvimento da chamada escola de 

antropologia criminal, ou escola penal positiva, capitaneada por Lombroso, o direito clássico tomou-se 

alvo de poderosas investidas que visavam a sua desqualificação enquanto conjunto de regras voltadas a 

dar combate ao crime. Seus fundamentos são minados, o livre-arbítrio como matriz norteadora da ação 

do indivíduo recebe ataques contundentes. Igualmente suas propostas de punição são vistas como 

meramente retributivas, vingativas, mas de pouca capacidade regenerativa para o criminoso. Aos 

referenciais universalistas, metafísicos, presentes nos pressupostos teóricos do direito clássico, a nova 

vertente positivista do pensamento criminológico, resultado de uma fusão de saberes variados como a 

medicina, a biologia, a sociologia e a antropologia, opõe o discurso do particular, das características 

peculiares do indivíduo, dos grupos e das raças. Cada um daqueles campos, munido do escudo da 

“ciência”, invade áreas nas quais até então não havia sido facultada a sua presença, especiamiente a do 

direito.

Não obstante a emergência destas novas idéias, o Código de 1890 não aparece como a 

consequência da incorporação destas inovadoras tendências que o mundo jurídico-penal apresentava. E 

nem mesmo foi o desdobramento lógico do novo regime político que se implantava. Foi, antes, o 

resultado de um “amadurecimento” de várias críticas que vinham sendo desenvolvidas, desde meados do 

século, em relação às penas previstas no Código do Império. Nabuco de Araújo, Duarte de Azevedo, 

Pádua Fleury, Bandeira Filho são alguns dos principais responsáveis pelas novas sugestões que passam 

a povoar o debate na área. Neste sentido, o Código de 1890 pouco representa do universo ideológico 

republicano em contraposição ao monárquico, mesmo promovendo algumas alterações quanto às penas 

infamantes, de galés e aquelas relativas aos escravos. Na sua maior parte, o primeiro Código Penal

O Código Penal de 1890

A passagem do regime monárquico para o republicano no Brasil coincide com um período 

marcado por uma série de processos de mudança que ocorrem no mundo todo nos mais variados 

campos. Da consolidação do capitalismo no plano mundial às novas técnicas que surgem no universo da 

produção industrial, passando pelas agitadas relações internacionais, pelos novos padrões culturais que 

a vida moderna ia moldando, até chegar à formação de um corpo mais solidificado das “ciências 

humanas”, com a sociologia, a antropologia, tudo parece trazer novos ares e novos contornos para a 

vida dos indivíduos.

“Ciertamente lo que se vé, camino a Santa Ana, parece 
una fábrica, una imensa fábrica.”

“Não ha crimes, ha criminosos.”
Paulo Egydio
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republicano seguiu, por assim dizer, a orientação filosófica do Código Imperial, ficando imune àquelas 

novas tendências do pensamento jurídico que foram se disseminando no final do século passado. A sua 

decretação em 18901, antes mesmo da entrada em vigor da Constituição, constata a certa independência 

das suas caracteristicas em relação ao quadro político em transformação do período.

Não é novidade alguma afirmar que o mundo da justiça criminal sempre desfrutou de um alto 

grau de autonomia em relação às possibilidades de fiscalização e controle por parte de agências 

externas, impondo, assim, praticamente suas rotinas, suas versões, suas preocupações e suas propostas 

de atuação, mesmo quando não concretizadas. Neste sentido, é possível pensar numa escalada crescente 

de construção desta autonomia que vai ocorrer nos órgãos voltados ao controle da criminalidade em 

relação ao organismo político e que coincide com o processo mesmo de constituição da burocracia 

governamental. A República talvez tenha potencializado, de modo profundo, esse processo que vem se 

desenvolvendo desde a independência do Brasil. As prisões e mesmo os aparatos policiais do Império 

funcionavam sem qualquer sofisticação técnico-burocrática, mantendo muitas vezes as caracteristicas 

herdadas do tempo colonial. As prisões, por exemplo, mantinham uma estrutura quase que 

exclusivamente voltada para a segurança e vigilância e mesmo quando existiam oficinas de trabalho e 

classes de alfabetização, como na Casa de Correção de São Paulo, nunca chegavam a elaborar um 

conjunto de informações em tomo do crime e do criminoso fosse para o judiciário, fosse como 

referencial qualquer para a sociedade como um todo. É no início do período republicano que vão surgir 

as primeiras experiências, em manicômios e prisões principalmente, de forja de um conjunto detalhado 

de informações “científicas” sobre os loucos e os criminosos a partir do próprio interior destas 

instituições. Em grande parte, a Penitenciária do Estado representa um dos momentos mais fortes neste 

processo ao se enquadrar no papel de instância produtora de informações sistematizadas sobre o crime e

Isto revela que a República, no tocante ao aparato de controle social, inaugurou um novo perfil 

não só de percepção das questões específicas da loucura, da criminalidade, da assistência aos menores, 

aos mendigos e inválidos, mas colocou também como parte de sua agenda política a organização da 

sociedade na qual as instituições de um modo geral, sobretudo as conduzidas pelo Estado, teriam um 

papel igual ou mesmo de maior importância que outros setores. Ao que se julgava desorganização, 

obscurantismo e “primarismo” presente nas instituições herdadas do Império, os republicanos, de modo 

claro ou não, vão contrapor o discurso da iluminação pela razão, pela ciência, de todos os domínios da 

sociedade. Isto significava que cada setor, cada aspecto da vida social deveria ser recoberto pelas leis 

inquestionáveis da ciência que o “progresso” no período tomava evidente. Só assim se entende a 

seriedade com que as elites que conduziam os governos republicanos em São Paulo colocaram a 

necessidade de construção de uma Penitenciária, não apenas como medida que desse conta de um 

número insuficiente de vagas na época, mas como um estabelecimento modelar, que ao se contrapor às
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Em segundo lugar, contemplava também o Código a preocupação com as diferentes formas de 

execução das penas de prisão ao fixar o modelo irlandês ou progressivo3, prevendo diferentes estágios 

no seu cumprimento, de um isolamento celular absoluto para um regime aberto.

A presença clara no Código de um sistema, de um regime penitenciário a ser seguido, era 

resposta evidente às críticas que foram se desenvolvendo durante o Império diante do que se considerava 

a anarquia pela qual era cumprida a pena de prisão pelas províncias. Além disso, o sistema irlandês 

ganhava simpatia por atender também a uma série de erros apontados pelas autoridades com relação ao 

sistema aubumiano implantado nas casas de correção do Rio e de São Paulo. Depois de pelo menos 
-i . „

vinte anos de uso, o modelo do trabalho diurno sob silencio com isolamento noturno foi alvo de intensas 

críticas e ganhava, em contrapartida, cada vez mais simpatia o isolamento celular absoluto preconizado

“Art. 45. A pena de prisão cellular será cumprida em estabelecimento especial, com isolamento 
cellular e trabalho obrigatório, observadas as seguintes regras:
a) se não exceder de um anno. com isolamento cellular pela quinta parte de sua duração;
b) se exceder desse prazo, por um período igual à quarta parte da duração da pena e que não poderá 
exceder de dois annos; e nos períodos successivos, com trabalhos em commum, segregação noctuma e 
silencio durante o dia.

Art.50. O condemnado a prisão cellular por tempo excedente a seis annos e que houver cumprido 
metade da pena, mostrando bom comportamento, poderá ser transferido para alguma penitenciaria 
agrícola, afim de ahi cumprir o restante da pena.
Parágrafo Io - Si não perseverar no bom comportamento, a concessão será revogada e voltará a 
cumprir a pena no estabelecimento donde saiu.
Parágrafo 2o - Si perseverar no bom comportamento, de modo a fazer presumir emenda, poderá obter 
livramento condicional, comtanto que o restante da pena a cumprir não exceda de dois annos”.

condições precárias das prisões do Império, oferecendo excelentes condições de cumprimento de pena, 

com higiene, trabalho e bom tratamento dispensado aos condenados, simbolizasse toda a preocupação 

em edificar uma sociedade organizada, disciplinada, trabalhadora e civilizada.

Mas, retomando a transição de um código para outro, no que se refere à retribuição aos crimes, 

um dos principais pontos, alvo da crítica ao de 1830, era o da multiplicidade das penas (galés, açoites, 

pena de morte, prisão com trabalho, prisão simples, degredo, multas, etc.) e a sua pouca capacidade 

“regenerativa” em relação aos criminosos. A ausência naquele Código de um padrão fixado para todo o 

país, para a organização das prisões (expressando-se na ausência dos regimentos ou regulamentos 

internos), havia sido, para os críticos, algo de desastroso e que tomara-se imprescindível rever. Estes 

dois aspectos viriam a ser contemplados no novo Código de 1890. Determinava este, em primeiro lugar, 

a pena de prisão celular para a quase totalidade dos crimes, ao mesmo tempo que abolia as penas de 

morte, galés e açoite. Juntamente a esta modalidade de encarceramento, o Código de 1890 previa ainda 

três outras, porém de uso muito restrito: a reclusão, a prisão com trabalho obrigatório e a prisão 

disciplinar2. Em resposta ainda aos problemas que as penas do tempo do Império apresentavam, o novo 

Código estipulava que não haveria mais a de prisão em caráter perpétuo. E também que não poderia ela 

exceder a 30 anos.
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pelo esquema de Filadélfia. Com as experiências ocorridas na Irlanda e na Inglaterra, o modelo pensado 

e mais em moda era aquele que fundia um pouco de cada um destes sistemas, adicionando ainda a 

progressão do sistema de isolamento absoluto para um cada vez mais favorável à integração do 

condenado na sociedade, fosse por meio do trabalho em penitenciárias agrícolas, fosse já pelo 

livramento condicional.

Da mesma forma como ocorrera com o Código Imperial, o legislador tinha total consciência das 

dificuldades de cada um dos estados em implementar as instituições necessárias para o cumprimento da 

lei. É por isso que, ainda em 1923, Evaristo de Moraes acusava a inexistência no Brasil de locais 

adequados para aqueles estágios previstos. São Paulo com a Penitenciária do Estado, já então em 

funcionamento, seria o único local, segundo ele, “possivel de praticar, a rigor, a prisão cellular; e 

quanto a penitenciarias agrícolas, não as possuimos” (1923:52). Posição essa que seria logo em seguida 

defendida também por Lemos Brito (1924 e 1943). E com essas deficiências não era possível conceder o 

livramento condicional como de fato ocorria. A legislação que viria a regulamentar a concessão do 

livramento condicional só apareceu em 1924, com o decreto n°. 16.665, de 12 de novembro.

Mas estes “avanços” que políticos, estudiosos e admnistradores reclamavam, e que acabaram 

por se concretizar no Código Penal republicano, não anularam o quase que simultâneo bombardeio de 

criticas de que ele seria alvo e que foi desfechado a partir das novas idéias que então circulavam pela 

Europa e Estados Unidos no terreno da medicina e da criminologia. Em tudo, as novas correntes 

positivistas do direito veriam equívocos e defeitos, principalmente por ter aquele Código conservado os 

fundamentos do direito clássico, tal como já existentes no Código Imperial.

A simpatia dos autores nacionais pelas correntes positivistas está a merecer outros estudos, 

além do excelente trabalho realizado por Alvarez (1996). Como ele apropriadamente observou, tais 

correntes foram bem aceitas porque se coadunavam com a forma pela qual nossos juristas e estudiosos 

colocavam a questão da construção e presença do Estado republicano no ordenamento político e 

público. O Código Penal de 1890 era de corte liberal e clássico, o que significava que o crime era ainda 

encarado na dimensão própria do fato e não do criminoso. O escopo da punição era uma retribuição ao 

crime cometido. O livre-arbítrio era o eixo de sustentação do direito clássico; portanto, a ruptura do 

contrato consistia numa opção individual. A escola positivista, ou lombrosiana, moderna, científica, 

como a designavam os seus seguidores, procurava, por sua vez, centrar a questão do crime e da punição

Porém, o próprio legislador, já sabendo das dificuldades de implementação deste sistema, previa 

mecanismos de cumprimento de pena para contornar a inexistência de institutos apropriados. Assim 

constava das Disposições Gerais do Código:

“art. 409. Enquanto não entrar em inteira execução o systema penitenciário, a pena de prisão cellular 
será cumprida como a de prisão com trabalho, nos estabelecimentos penitenciários existentes, segundo 
o regimen actual; e nos lugares em que os não houver, será convertida em prisão simples, com 
augmento da sexta parte do tempo”.
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no indivíduo e nas suas determinações biológicas, sociais e psicológicas. O evento do crime não tem 

tanta importância, pois as causas de sua ocorrência só podem ser entendidas se olhadas as múltiplas 

determinações (sociais, biológicas, étnicas) nas quais se acha envolvido o criminoso. Se a este escapam 

os motivos e a própria consciência do cometimento de ações criminosas, nada mais “natural” e 

“justificável” do que a ação corretiva, regeneradora que a pena de prisão deve realizar. Nesta ótica, 

trata-se de fazer com que o Estado promova a defesa social contra esses indivíduos que, no limite, são 

“doentes”, portadores de determinações que escapam ao seu arbítrio e, portanto, merecedores de 

tratamento penal.

Dentre as críticas mais frequentes empreendidas pelos simpatizantes das ideias positivistas, 

procuravam eles justificar, por exemplo, a tutela de menores abandonados (desamparados) por parte do 

Estado, impondo-lhes o recolhimento a instituições próprias; ou então, clamava-se pelo direito que 

deveria o Estado de dispor de penas indeterminadas, isto é penas de prisão com duração por tempo 

indeterminado, como recurso para poder “devolver” um condenado à sociedade só quando devidamente 

“regenerado”.

Não foi mero acaso ou modismo, portanto, a presença de correntes criminológicas inspiradas 

em Lombroso, Ferri e outros. Serviam estas teorias de esteio para justificar as práticas de gestão e 

operação nas instituições que surgiram na passagem do século, além de respaldar a intervenção do 

Estado junto à sociedade no contexto dos controles e inserções que promovia por meio destas 

instituições. O Estado republicano - visto agora na sua dimensão e manifestação no plano do Estado de 

São Paulo - é assim peça fundamental no delineamento da ordem pública. O que significa encará-lo não 

na sua pretensa ausência diante do jogo livre das forças do mercado, em meio a um liberalismo fugaz ou 

circunstancial que a República Velha viveu. Mas sim como articulador e promotor de uma ordem na 

qual a centralização e a concentração dos meios materiais e não-materiais para o exercício do poder se 

fazia de modo efetivo no plano estadual paulista. E isto se dava, entre outras coisas, por meio da 

implantação de uma rede de instituições especializadas, mas ao mesmo tempo articuladas, destinadas a 

alcançar, incorporar e controlar setores cada vez mais amplos da sociedade.

Em meio à criação de outras instituições, a Penitenciária do Estado de São Paulo foi uma das 

primeiras onde os ideais da escola positivista encontraram não só aceitação inconteste por muito tempo, 

mas também o espaço necessário para a sua aplicação nos mais diferentes setores da vida prisional.

Por fim, estas correntes positivistas que fascinaram nossos juristas e mais diversos pensadores 

nas décadas que antecedem e sucedem a passagem do século, talvez tenham dificultado ainda mais a 

consolidação dos ideais liberais contidos na Constituição de 1891, principalmente no que se refere à 

questão da cidadania. Ou seja, com a Abolição da escravidão e depois com a proclamação da República 

haviam sido criadas as condições, ao menos formais, para que efetivamente se pudesse ter uma 

cidadania pautada pelos princípios de uma sociedade democrática. Sem a condição escrava, estava
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“Posso illudir-me. mas estou profundamente convencido de que a adpção de um codigo unico para 
toda a republica foi um erro grave que attentou grandemente contra os princípios mais elementares da 
physiologia humana.
Pela accentuada differença da sua climatologia, pela conformação e aspecto physico do paiz, pela 
diversidade ethnica da sua população, ja tão pronunciada e que ameaça mais acentuar-se ainda, o 
Brazil deve ser dividido, para os effeitos da legislação penal, pelo menos nas suas quatro grandes 
divisões...” (p.175)

Embora simpático ao modelo norte-americano de fixação da legislação penal por estados, não 

acreditava que no Brasil fosse necessário que cada unidade da federação tivesse o seu próprio código. 

Na medida em que a Constituição de 1891 possibilitava a autonomia de organização judiciária e de 

condução dos assuntos penitenciários aos estados, julgava que eles deveriam também ter uma 

codificação criminal segundo “as suas condições ethnicas e climatologicas”, havendo assim o 

agrupamento de estados em tomo de uma mesma legislação de acordo com as suas características 

(p.207)4.

aberta a possibilidade de construir um arranjo social marcado pela liberdade, igualdade de direitos que a 

Constituição oferecia. Mas é exatamente neste momento de construção de uma sociedade pautada pelos 

princípios gerais do direito, de reconhecimento da cidadania a amplos contingentes até então párias no 

país, que as elites buscam elaborar um discurso da diferença, da impossibilidade dos conceitos gerais a 

partir dos ensinamentos da escola positivista, especialmente com Lombroso e Ferri.

Nina Rodrigues (1957), neste sentido, é um exemplo relevante de criação de mecanismos de 

negação da cidadania. Indignado com a possibilidade de diferentes raças terem a 

responsabilidade penal perante a lei, já em 1894 fazia uma curiosa sugestão a partir dos seus estudos 

sobre as raças no Brasil:
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As prisões no final do Império

Como já exposto anteriormente, desde meados do século passado, a então Província de São 

Paulo dispunha de uma Casa de Correção (inaugurada em 1852), muitas vezes chamada também de 

Penitenciária. Possuía inúmeras cadeias nas cidades do Interior e uma na cidade de São Paulo. A

capacidade da Casa de Correção, localizada na Avenida Tiradentes, era de 160 presos, compreendendo 

homens e mulheres, mas depois de 1870 são frequentes as vezes que este número é ultrapassado e gira 

em tomo de 170.

Ao longo do século passado foram intensas as denúncias das precaríssimas condições em que 

funcionava a Cadeia: sujeira, falta de iluminação, falta de higiene, mistura de condenados, presença de 

doentes mentais, alimentação de má qualidade, doenças, arbítrio dos carcereiros, falta de segurança 

oferecida pelo prédio (Sant’Anna, 1951 e Taunay, 1961). A superlotação da Cadeia já era algo 

frequente na vida da cidade, pois juntamente com as acanhadas instalações havia o fato de as cidades do 

Interior, não dispondo muitas vezes de suas próprias cadeias, remeterem para a Capital da Província os 

seus condenados. Nem mesmo a entrada em funcionamento da Casa de Correção, na metade do século, 

viria aliviar essa situação.

A escassez de vagas para absorver os presos que estavam nas cadeias da Província, a falta de 

oportunidade de trabalho para todos os presos eram alguns dos problemas que esse estabelecimento 

apresentava. Ao lado das condições da Cadeia, em si insatisfatórias, juntaram-se várias críticas quanto 

ao funcionamento dela no mesmo prédio em que se desenvolviam as atividades da Câmara e do Júri. O 

presidente da Província, Sebastião José Pereira (RPPSP, 1876:60), sintetizava as principais razões da 

necessidade de separar o prédio destinado à Câmara daquele que deveria ser utilizado para cadeia. As 

cadeias deveriam ser próprios provinciais enquanto municipais deveriam ser os paços das câmaras. 

Seria conveniente que as cadeias estivessem localizadas “em ruas ou praças pouco frequentadas”, 

enquanto as câmaras, por sua vez, precisariam funcionar “no centro das povoações” para facilitar o 

acesso do público às suas sessões. Este mesmo presidente, que foi um dos principais responsáveis pela 

remoção da Cadeia do centro da cidade para junto da Penitenciária, acrescentava ainda outro motivo:

Porém, depois de transferida a Cadeia em 1876, a convivência tão próxima de dois 

estabelecimentos era tida como extremamente prejudicial - sobretudo para a Casa de Correção - por 

causa da inexistência de qualquer “regulamento” que disciplinasse o funcionamento da Cadeia. Em 

março de 1888, quando assumia a direção da Casa de Correção, Aquilino do Amaral, num relatório no 

final deste ano, apontava e lamentava os problemas de existirem dois tipos distintos de prisão no mesmo

“Na própria Capital reconhecem-se os graves inconvenientes da Camara funccionar no pavimento 
superior da Cadêa; mais de uma vez as exhalações das prisões têm prejudicado a saude de vereadores 
ou jurados”.
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Além disso, o mesmo diretor no relatório seguinte, de início de 1889, reclamava a necessidade 

de construção de uma nova Cadeia na Capital, uma vez que cada compartimento dela estava reunindo 

cerca de 30 a 40 homens.

Dirigindo as duas prisões, via-se o diretor obrigado a concentrar boa parte da guarda policial da 

Penitenciária no serviço de vigilância da Cadeia para conter as fugas.

Mesmo aparecendo esta reclamação entre os seus vários sucessores, só muito depois, com a 

inauguração da Penitenciária do Estado, em 1920, é que estas duas prisões foram separadas, embora em 

meados da década de 90 do século passado já tivesse ocorrido a separação das administrações.

O sistema adotado na Casa de Correção, ou seja, o isolamento noturno com trabalho coletivo 

diurno sob isolamento, começou a ser duramente criticado, a partir do último quartel do século. O 

próprio diretor, Manoel Dias de Toledo, denunciava as falhas deste sistema. Os relatórios das visitas de 

Pádua Fleury às casas de correção da Corte e de São Paulo apontavam os problemas de execução da 

pena e sugeriam como mais adequado o sistema irlandês ou progressivo, que aliás viria a ser adotado 

pelo Código Penal de 1890.

Quando comparada às demais prisões da Província, era comum se fazer uma avaliação 

relativamente positiva das condições apresentadas pela Casa de Correção de São Paulo, entre os anos de 

1852, data de sua fundação, e o final do Império. Uma das primeiras e mais contundentes críticas à ela, 

que foi além da questão do sistema aubumano adotado, apareceu no Relatório do chefe de Polícia, 

Salvador Moniz Barreto de Aragão, de 1888. Ali se encontra também, juntamente com as “falhas”, um 

pedido de construção de um novo estabelecimento penitenciário na Província:

“A severidade do regulamento da Penitenciaria e a moralidade do estabelecimento, o silencio que nelle 
deve reinar sempre são a todo o momento prejudicados pela cadeia, onde os presos não são sujeitos ás 
mesmas normas rigorosas de proceder impostas aos da Penitenciaria.
A liberdade de receberem a toda a hora visitas das suas famílias, parentes e amigos, descontenta os 
presos da Penitenciaria, quando estes no maior numero não tem contra si notas tão más como os da 
cadeia.
Os condemnados á prisão com trabalho sempre se julgam mais infelizes que os condemnados á prisão 
simples. Ha rivalidade entre os presos das duas casas, talvez por este motivo e desta rivalidade tem 
resultado gravíssimas consequências.
(...)
O mal maior resulta da incompatibilidade entre os dois regimens que não podem ser executados dentro 
dos mesmos muros, embora sob a direção de um só homem. É urgente a separação da cadeia da 
Penitenciaria” (apudRSJSP, 1911:23-4).

“A Cadêa é uma velha casa, já estragada, com fendas nas paredes exteriores, excessivamente pequena 
para 100 presos e imprestável para os 190 e tantos que ahi se acham. Assim, tão facil é a evasão dos 
presos, como facil é qualquer combinação ou plano de fuga entre elles.”

“Na Capital, os presos vivem em agglomeração perigosa, faltando-lhes tudo, inclusive ar e luz. Não 
fallarei da Penitenciaria sem systema, uma verdadeira masmorra, mais própria para perseguir os que 
nella têm a desgraça de serem encerrados, do que para corrigil-os, como deve querer a sociedade. Os
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Embora já no final do Império aparecessem tais críticas, foi com a República que a questão da 

necessidade de uma outra penitenciária ganhou novos rumos. A formulação do debate passava a 

considerar como urgente ultrapassar a esfera dos problemas levantados como algo puramente restrito à 

administração das penas de prisão. Não se tratava mais de pensar apenas na construção de um novo 

prédio para confinar um número cada vez maior de condenados. As propostas para uma nova 

penitenciária articulavam a sua concepção e organização como parte essencial de um amplo arranjo de 

instituições voltadas para o controle social. Neste sentido, é Paulo Egydio quem conseguiu apresentar 

uma das mais complexas propostas de criação de uma rede de instituições na qual a penitenciária 

ocuparia um papel central.

cubículos de isolamento são verdadeiras sepulturas em vida e só a simples presença delles é para 
arrepiar as carnes do ser mais cruel e affeito ao cynismo do crime.
Enquanto não fosse possível edificar-se uma nova penitenciaria, como ja merece ter a adiantada 
Província de São Paulo, lembraria a V.exc. determinar antes que os presos vivessem em commum. em 
prisões vastas e arejadas, como nas demais cadêas do interior ou que de cada tres cubículos se fizesse 
um. onde vivessem dous ou tres presos conjuntamente.
Esta providencia é mais humana, do que condemnar-se á morte lenta um indivíduo em um espaço 
onde os movimentos são difficeis, imperando-se uma attmosphera húmida e perniciosa”.
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O Senador Paulo Egydio

A República não alterou de imediato o quadro que apresentavam as prisões em São Paulo e no 

Brasil, mas logo vários personagens do mundo político e jurídico mostraram-se preocupados com ele. 

Em São Paulo, foi sem dúvida o senador estadual Paulo Egydio de Oliveira Carvalho5 quem levantou o 

debate na imprensa, na Faculdade de Direito e no meio legislativo quanto à necessidade de reformulação 

do sistema penal, especialmente de suas instituições prisionais. De modo pioneiro, propôs uma reforma 

para o que denominava sistema penitenciário de São Paulo. Em meados de 1893, começava a expor 

suas ideias sobre este plano no Senado do Estado. O que mais surpreende nelas é a formulação de um 

plano global para a reforma, que envolvia alterações no Código Penal e a implantação de uma rede de 

instituições correlatas à prisão como, por exemplo, asilos para menores abandonados trabalharem e 

instituições de sustentação dos egressos da prisão. A luta contra o crime, desenvolvida por meio das 

prisões bem organizadas, limpas, com boas condições de higiene e salubridade, era encarada como um 

traço de avanço, de progresso da sociedade que promovia tais empreendimentos. Assim, quando Paulo 

Egydio, no início da década de 90 do século passado, defende a reforma das prisões e principalmente a 

criação de várias instituições que comporiam uma rede de prevenção e repressão ao crime e de 

tratamento ao criminoso, o seu apelo e argumento são de que o Estado acertaria contas com o 

progresso, com o “adeantamento moral da especie humana”.

Acreditava ele que a reforma penitenciária deveria ser algo de grande abrangência, incluindo 

também uma ampla discussão por vários segmentos sociais de modo a penetrar “profundamente no 

espirito popular”, e para tanto não só trabalhou em favor de suas idéias no Senado estadual como 

escreveu inúmeros artigos na imprensa voltados para a ampliação do debate sobre esta questão. Porém, 

não acreditava que qualquer avanço seria feito se não ocorresse uma adaptação da legislação penal às 

propostas que defendia. É dessa forma que, já em 1893, faz uma indicação para que o Senado estadual 

solicite ao Congresso Federal a revisão do Código Penal de 1890, no tocante às penas de curta duração. 

Sua argumentação fundamentava-se principalmente em Ferri e Marsangy, e se afina com algumas 

preocupações correntes de que a pena de privação de liberdade deveria ser usada em último caso. A 

maior parte dos delitos, especialmente aqueles que provocassem penas de prisão de curta duração 

deveriam ter como alternativa as multas, o trabalho, a admoestação, a reparação civil. Encontrava este 

raciocínio, segundo o próprio Paulo Egydio, simpatia nas escolas clássica, positivista e eclética.

Muitas das idéias do senador eram inspiradas nas posições dominantes do Congresso 

Penitenciário Internacional, realizado em Londres, em 1872. Ali começavam a se impor as 

preocupações para com o estudo do criminoso, envolvendo tanto a sua vida anterior ao crime bem como 

a concomitante ao delito e a posterior ao cumprimento da pena. Sua proposta de reforma penitenciária, 

ao lado da necessidade de reformulação do Código, compreendia o estabelecimento de uma rede de 

instituições “racional e praticamente” concebida para a prevenção dos delitos, para a sua supressão,
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para a correção dos delinquentes e aquelas voltadas para a prevenção da reincidência. Cada uma destas 

funções consistia num grupo com as suas respectivas instituições:

“Quanto às do primeiro grupo: e) Estabelecimentos, azylos, casas de trabalho para os vadios e 
mendigos; f) Sociedades de educação para as creanças abandonadas, azylos agrícolas, azylos 
industriaes. orphanatos; g) Azylos e estabelecimentos de educação para os meninos viciosos de um e 
de outro sexo.
Quanto às do segundo grupo: h) Casas de detenção e de prisão preventiva, estabelecimentos 
industriaes para a prisão disciplinar de delinquentes menores.
Quanto ao terceiro grupo: i) Penitenciarias propriamente ditas, colonias agrícolas para os liberados 
condicionalmente.
Quanto ao quarto grupo: j) Sociedades de proteção para os menores e para os adultos criminosos que 
tiverem cumprido a condemnação, caixas de seguro, estabelecimentos para os inválidos do trabalho” 
(Egydio, 1896:193-4)

O senador indicava que o ponto mais delicado deste sistema era o das instituições “apropriadas 

para extirpar as inclinações criminosas do homem que delinquiu”, exatamente porque elas dependiam 

em grande parte da existência e eficiência das demais. E, neste sentido, ele inova a abordagem das 

questões, pois até então o sucesso no combate ao crime, à reincidência, estava no regime penitenciário 

adotado nas prisões. Os sistemas de Aubum, Filadélfia, Gand, irlandês etc. disputavam a simpatia dos 

administradores, políticos e estudiosos que julgavam ter cada qual maior eficácia na transformação do 

homem criminoso em honesto cidadão. Mesmo reconhecendo a importância que poderia ter o sistema 

prisional adotado, para o senador, porém, a questão central era a da rede de instituições que atingisse 

desde as crianças desamparadas até o egresso das prisões. Ao lado da rede de instituições que propunha, 

Paulo Egydio (1896), em artigos publicados no Correio Paulistano, apontava para a necessidade de 

serem acompanhadas de medidas de ordem económica, moral e religiosa. Realçava a importância da 

educação escolar, da instrução profissional e outras “condições de moralisação”.

No Senado, Paulo Egydio continuou com seu plano de promover uma reforma do que chamava 

sistema penitenciário, apresentando, ainda em agosto de 1893, nova indicação ao Presidente do Estado 

para que fosse nomeada uma comissão destinada a estudar as condições da Penitenciária da Capital e da 

Cadeia, propor sugestões de reforma e inclusive de construção de um novo estabelecimento caso se 

constatasse a inviabilidade do reaparelhamento daquelas prisões (ASSP, 1893:561). No discurso no 

Senado, no qual defendeu a reforma e a instalação da comissão, Paulo Egydio argumentava que tal 

questão foi sempre objeto de preocupação dos grandes estudiosos das prisões no mundo, como John 

Howard e Jeremy Bentham, entre outros, cujas idéias de reforma das condições de vida nas prisões e 

penitenciárias passavam necessariamente pela forma pela qual elas deveriam ser construídas. E foi em 

função disso que o senador procurou compor a comissão para dar seu parecer sobre as condições e 

necessidades possíveis de reforma da Penitenciária da Capital, em funcionamento na avenida 

Tiradentes, tendo já ao seu lado a Cadeia Pública6.

A comissão, nomeada em agosto daquele ano, era composta pelo próprio senador Paulo Egydio 

e por Clementino de Souza e Castro, juiz de direito, Francisco de Paula Ramos de Azevedo, engenheiro,
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“Durante o curto espaço de tempo entre 1890 e março de 1895, sobre um total de 461 sentenciados 
deram-se 90 obitos (19,5%), dos quais 21 têm o certificado de tuberculose e 5 de scorbuto e 4 de 
anemia; basta sommar esses obitos attribuiveis a mesma causa e ahi temos 33,3% da mortalidade 
devida às más condições hygjenicas” (ASSP, 1895:43)

A parte da construção destinada à detenção estava em condições piores que a Penitenciária. 

Nesta, outro grave problema encontrado foi em relação aos vários casos de loucos entre os condenados. 

Para a comissão, eram as precárias condições da prisão que tendiam a levar muitos indivíduos à 

loucura. As conclusões a que chegou foram no sentido de julgar impróprio o edifício da Penitenciária 

“por sua má construção, por sua má situação, por sua má hygiene”. Assim, condenavam integralmente 

o edifício da Penitenciária e nem mesmo cogitavam de dar-lhe um outro uso qualquer.

Ao lado destes problemas apontados pela comissão, sobretudo os de ordem propriamente 

material, física, de instalações que encontraram, o grande número de presos que ali circulava, os 

problemas rotineiros de uma prisão, além das precárias condições da Cadeia da Capital levaram, neste 

mesmo ano de 1895, o senador Antonio Mercado a defender a criação de um cargo de diretor dedicado 

exclusivamente para esse estabelecimento. A rotina até aí seguida era o chefe de Polícia nomear um 

sargento da guarda para exercer a função de carcereiro responsável. Alguns senadores colocaram em 

questão que por dois anos o chefe de Polícia vinha mantendo uma prática de legalidade discutível. 

Estava ele nomeando em comissão um indivíduo para dirigir a Cadeia, utilizando-se no entanto para 

remunerá-lo parte da verba que dispunha para diligências policiais. Tais recursos eram geralmente 

usados para pagar informantes da Polícia e para conduzir processos de investigação. Aquela autoridade, 

no entanto, dispunha de autonomia para o emprego de tais recursos.

Na defesa da atitude do chefe de Polícia, alegava o senador Antonio Mercado que a nomeação 

de um sargento da guarda era uma solução simplista e não mais atendia às necessidades, uma vez que 

na Cadeia da Capital eram recolhidos anualmente 3 a 4 mil presos, com um movimento diário de 

entrada e saída de cerca de 20 indivíduos. A direção daquele local não poderia mais ficar a cargo de 

funcionários desqualificados, sem qualquer preparo para lidar com um movimento razoável de presos e

e Francisco Franco da Rocha, médico7. No aguardo das conclusões dos trabalhos desta comissão ficava 

o Secretário da Justiça, Siqueira Campos que, em 1894, traçava um quadro da Penitenciária onde 

ressaltava o índice de mortalidade de cerca de 25% da população reclusa, desde a sua fundação. 

Considerava que tais dados apareciam porque havia naquele estabelecimento falhas de construção e de 

funcionamento com um regulamento inadequado “de ha muito repellido pela sciencia criminal”.

Foi só em abril de 1895 que o Senado estadual recebeu o parecer e as conclusões a que havia 

chegado a comissão. Fizeram os seus membros detalhada descrição das instalações que visitaram e 

viram uma infinidade de problemas, a ponto de considerarem que uma condenação ali cumprida era 

como “uma pena de morte attenuada”. Alguns dados atestavam essa posição, além dos defeitos de 

construção e higiene que apresentaram em seu parecer:
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Contra esses argumentos, alguns senadores opunham a questão da ilegalidade das ações do 

chefe de Polícia e o risco que então se desenhava no futuro com os “succedaneos das repartições”, na 

medida que se criava o cargo de diretor da Cadeia e que já se previa a transformação desta numa 

repartição, num departamento. Além disso, defendiam a ampliação da Penitenciária como forma de 

contornar os problemas da Cadeia mas não dar aval às medidas adotadas pelo chefe de Polícia. Para 

reforçar os seus argumentos, recuperaram os argumentos contidos no relatório da Comissão Inspetora 

da Penitenciária, encabeçada por Pádua Fleury, citada anteriormente, que não só apontara os defeitos e 

problemas que havia encontrado ali, mas que sugeria a construção de uma nova prisão celular.

O episódio da criação do cargo de diretor da Cadeia demonstra, dessa forma, que ia ganhando 

corpo a idéia de que era necessário ajustar o Estado no campo das instituições de punição legal às

“O governo e o chefe de policia, deante das circumstancias excepcionaes, em que nos achamos nos 
annos de 1893 e 1894, pois o Senado sabe que então uma corrente perturbadora da normalidade da 
ordem social e política, que uma febre de revolta andava no ar, e que, portanto, era necessária a mais 
severa fiscalização dos centros onde estão retidos aquelles que infringiram as leis criminaes, - tiveram 
de desenvolver dupla ou tripla actividade para que na cadeia publica não houvesse perturbação 
alguma, não se desse tentativa de evasão, como mais de uma vez se tem dado.
(...)
Imagine o Senado que aquelles 300 homens, sequiosos de liberdade, cheios de odio à sociedade, que os 
tinha presos, desejosos de vingança, que lá estavam na cadeia, sahissem à praça publica nos tempos 
calamitosos da revolta! quando o Estado de S. Paulo era ameaçado de uma conflagração geral! quando 
as hordas terríveis sangui-sedentas de Gumercindo e de seus sequazes o ameaçavam! quando dentro 
do estado havia indivíduos fazendo constantes esforços para que fosse supplantada toda a ordem social 
e dominassem a desordem e a anarchia que não podiam ser sinão as succedaneas da destruição da 
ordem constitucional. Seria uma calamidade, cujas consequências ninguém poderá bem avaliar” 
(ASSP, 1895:494-5).

ainda mal remunerados e constantemente submetidos a processos por conduta irregular. A Cadeia 

estava com cerca de 340 presos, muitos dos quais já condenados aguardando remoção para a 

Penitenciária. Destes, outros 20 ou 30, segundo o senador, eram doentes que ficavam constantemente 

nas enfermarias. Além disso, ocorriam os problemas de fugas e confrontos de presos com os 

carcereiros. Colocava que era necessário dotar o local de uma direção que fosse capaz de manter a 

ordem e organizar os assentamentos.

A defesa da criação do cargo de diretor da Cadeia e das ações independentes do chefe de Polícia 

teve também o apoio de Paulo Egydio, enquanto os principais opositores foram Cesário Bastos e João 

Tobias que apontavam a ilegalidade praticada pela autoridade. Esse episódio é também ilustrativo dos 

argumentos aos quais se recorria, e porque não dizer até hoje se recorre, para se justificar as ações nem 

sempre reconhecidas como plenas de legalidade. Ficava claro que as considerações do senador Antônio 

Mercado expressavam a crença na absoluta incompetência da prisão em proporcionar qualquer atuação 

positiva sobre os condenados. Pelo contrário, indicava que ela acentuava ainda mais a distância entre os 

presos e a sociedade. E mais do que isto, ainda, Antônio Mercado acrescentou aos seus argumentos em 

defesa do chefe de Polícia um perigo iminente de ruptura da ordem social e política.
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exigências que o desenvolvimento económico colocava, com uma intensa urbanização e crescimento 

populacional, e que as prisões herdadas do Império não eram mais capazes de responder minimamente 

ao número crescente de detidos e condenados. E, assim, mesmo com os vários argumentos contrários, o 

cargo de diretor da Cadeia Pública da Capital foi criado pela lei n °. 379, de 4 de setembro de 1895.

Ainda em 1893, Paulo Egydio havia apresentado projeto no Senado para a criação do Asylo 

Industrial de São Paulo. Essa instituição deveria ser o “primeiro anél do grande systema” a ser 

implantado, reorganizando o que denominava ele o sistema penitenciário do Estado. Voltada para o 

amparo das crianças abandonadas, sua inspiração de funcionamento eram as casas de refugio norte- 

americanas. Ali seriam recolhidas para o trabalho e para a educação, com o intuito de evitar que se 

tomassem viciosas e futuros criminosos. Na justificativa do senador ao projeto de criação do Asylo, 

apontava o novo cenário urbano que estava se desenhando em São Paulo, com a necessidade de atração 

de levas de imigrantes.

“Qual é o phenomeno que todos os dias admiramos com relação ao augmento da população adventícia 
da cidade de São Paulo?
Todos nós. sr. presidente, todos os dias admiramos este phenomeno singularíssimo: sendo daqui 
naturaes. aqui nos tendo creado e educado, parecemos hospedes na cidade de S.Paulo: tal é o 
augmento de sua população adventícia.
Vemos pelas ruas mais centraes da cidade inúmeras creanças vagando à tôa, mendigando aos 
transeuntes, creanças aliás dotadas de robustez physica, indicada por signaes que revelam uma boa 
constituição physiologica, mas que. entretanto, collocadas em um meio deleterio, habituadas à vida 
minguada da terra donde partiram, acreditando que neste paiz a vida absolutamente nada custa, vivem 
à tôa. à procura de seu destino, como si neste como em todos os paizes fosse possível a conquista da 
vida por outra lei que não a lei do trabalho.
Parece-me, portanto, sr. presidente, que não vem fóra de proposito que nós legisladores de São Paulo, 
cuidemos sobretudo da prevenção dos delictos. amparando com nossos esforços, amparando com boas 
instituições todas aquellas creanças que. porventura viciadas pelo meio corruptor em que tem vivido, 
viciadas pela má educação que hão recebido, viciadas por quaesquer outras circumstancias. sem 
amparo, sem pai que cuide esmeradamente de sua educação, possam concorrer no futuro para a 
perpetração de delictos. de crimes; que em vez de bons operários para o Estado de S. Paulo, possam 
constituir, em vez disso, flagello para o Estado de S. Paulo (ASSP, 1893:588).

O chefe de Polícia neste período apontava igualmente para as levas de imigrantes como as 

responsáveis pelo grande número de vadios e mendigos a perambularem pelas ruas da Capital. Segundo 

ele, não havia miséria no Brasil porque eram “infinitos” os meios de se ganhar lícita e honradamente a 

vida. Os vadios e mendigos eram na sua quase totalidade estrangeiros que, ao invés de irem para o 

trabalho da lavoura, preferiam “arrastar uma vida miserável e ociosa nesta Capital”. Para ele, no 

Relatório que apresenta em 1894, constituía-se uma das mais difíceis tarefas da Polícia a “estirpação da 

sociedade paulista desta perigosa classe de indivíduos”. E pedia, na mesma direção de Paulo Egydio, 

uma instituição ou providências do governo para que fossem retiradas das ruas as crianças maltrapilhas 

que mendigavam.

Este projeto do Asylo, voltado para a etapa de prevenção dos crimes, dentro da rede de 

instituições que esperava Paulo Egydio o Senado viesse ajudar a implantar, foi encaminhado para a
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“Art.14. Nenhum condemnado será recolhido à sua cella sem que seja examinado pela junta 
psychiatrica creada por esta lei, ou pelo director do estabelecimento em falta delia.
Paragrafo unico. Neste exame procurará verificar o estado mental do condemnado e, tanto quanto 
possivel, as anomalias de sua constituição physica. Do exame se lavrará breve auto que, pelos 
examinadores, se guardará no archivo do estabelecimento.
Art. 15. O director das penitenciarias creadas por esta lei serão nomeados pelo governo:

comissão de Fazenda mas ali ficou por mais de um ano sem que viesse à tona. Não escondendo seu 

desapontamento com essa demora, em tomo de uma reforma que considerava da mais alta relevância 

para o Estado, em agosto de 1895, Paulo Egydio cobra da comissão o resultado de suas apreciações. O 

presidente daquela comissão, Peixoto Gomide, responsabilizou-se pela demora e alegou para tanto falta 

de intimidade com a questão e a necessidade de se fazer adaptações no projeto “ás nossas condições”, 

assim como avaliar se eram oportunas no Estado para a sua aceitação.

Mas enquanto o projeto do Asylo foi algo relativamente parcial, inserido na preocupação em 

brear estabelecimentos proprios para matar ahi o germen do crime”, Paulo Egydio voltaria à questão 

da reforma penitenciária, apresentando ao Senado, em 1896, um projeto mais amplo, abrangente e 

ambicioso que dizia respeito às instituições propriamente penitenciárias. Essas instituições eram as 

casas de prisão preventiva e as casas de prisão carcerária. Considerava suas idéias pálidos reflexos “dos 

progressos cientifícos” que se desenvolviam na área, especialmente a partir das conclusões do 

Congresso Penitenciário realizado em 1890, em São Petersburgo. Ao apresentar as justificativas do 

projeto perante o Senado, alertava que a implantação de tal reforma iria gerar altas despesas para o 

Estado. Mas esse era o custo para “uma coisa na altura do nosso tempo”, “uma cousa tomando por guia 

os conselhos dos sábios” que estiveram pontificando nos congressos penitenciários.

Seu projeto de lei previa a construção, ou adaptação quando já existentes, de casas de prisão 

preventiva em cada uma das circunscrições em que se dividia o Estado. Na condução destes presídios, o 

diretor e os três vigilantes, previstos pelo projeto, seriam diretamente nomeados e subordinados ao juiz 

de direito da sede da circunscrição. As maiores inovações, porém, estavam contidas no Título II, 

referente aos estabelecimentos penitenciários. Previa a existência de edifícios para prisão preventiva e 

prisão celular na Capital e em mais três circunscrições. Já estipulava que deveriam ser construídos 

segundo alguns modelos internacionais, como os existentes na Bélgica, Inglaterra, Itália e Rússia, e de 

acordo com as exigências mínimas para que a pena fosse cumprida adequadamente. Determinava uma 

distribuição geográfica na administração das penas, ou seja, quando o condenado tivesse pena de prisão 

celular com menos de 8 anos ele a cumpriria no Interior e se fosse maior na Capital.

Em relação ao seu tempo e ao que existia no Brasil, o projeto era bastante inovador ao 

introduzir e prever a instalação de uma série de procedimentos, cargos e serviços que só muito 

posteriormente se viu efetivar. Talvez a maior e mais notável proposição do projeto esteja contida nos 

seus artigos 14, 15 e 21, nos quais Paulo Egydio colocava o saber médico em posição de importância na 

condução da vida penitenciária.
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No Título III, onde se encontra o detalhamento das atribuições da Junta Medica ou 

Psychiatrica, é interessante o leque de funções que lhe são colocadas. E curioso é o fato de que a 

prestação de serviços clínicos aos condenados é a última delas. As demais dizem respeito, além do 

exame previsto no artigo 14, a uma série ampla de tarefas que os médicos começavam a assumir dentro 

das prisões. Eis algumas:

Como se vê, seguramente esta era a primeira vez que se colocava na letra da lei a perspectiva 

de um avassalador controle da vida do criminoso com base no saber médico. Sob a influência das idéias

então predominantes na criminologia, de desenvolver um “tratamento penitenciário” como resultado de 

estudos sobre os condenados, de sua biografia e caracteristicas físicas, antropológicas, o projeto previa 

além disso a organização e sistematização dessas informações, práticas que só viriam a efetivar-se no 

início da década de 20 com a entrada em funcionamento da Penitenciária do Estado.

a) Dentre os doutores em medicina que mostrarem aptidões especiaes para a anthropologia criminal e 
psychiatrica;
b) Em falta destes, dentre os doutores e bacharéis em direito que mostrarem iguaes aptidões”

“b) Effectuar observações e estudos sobre os hábitos, costumes, inclinações, opiniões e linguagem 
particular dos condemnados;
c) Promover os meios necessários para o conhecimento da sua historia geneologica, dos vicios, 
defeitos, modos de vida e profissão de seus ascendentes;
d) Effectuar experiencias anthropometricas sobre os condemnados;
e) Classifical-os conforme suas aptidões criminosas ingenitas ou adquiridas;
f) Promover perante as auctoridades judiciarias, policiaes ou sanitarias, as diligencias legaes para a 
analyse craneometrica dos condemnados;
g) Apresentar annualmente um relatorio minucioso de suas observações ao secretario da Justiça 
quando feito pela junta medica ou psychiatrica da Capital e ao juiz de direito quando pelas das 
penitenciarias locaes”.

Outros pontos do projeto merecem ser considerados. Previa ele que a administração das 

penitenciárias seria auxiliada por dois órgãos externos: a comissão de visitas e a sociedade protetora dos 

condenados. Aquela, com funções de fiscalizar o estado das prisões e servir de ouvidoria para possíveis 

reclamações dos condenados; esta, com o objetivo de acompanhá-los durante a execução da pena, dar 

apoio a sua família, receber e empregar o seu pecúlio e auxiliá-los na obtenção de benefícios previstos 

pela lei. Cabe lembrar que desde o Império existiram regularmente as comissões de visitas. Eram órgãos 

constituídos extemamente mas diretamente envolvidos na administração interna das prisões. Suas 

funções de fiscalização e apuração da situação na qual se encontravam os presos levavam estas 

comissões a apresentar relatórios coalhados de denúncias das más condições dos cárceres. Serviam 

como elo entre a sociedade e a prisão. A sua existência, sem dúvida, indicava a preocupação com um 

acompanhamento e um controle estreito do mundo prisional. Assim, a conservação destas comissões no 

projeto de Paulo Egydio revelava dois aspectos: em primeiro lugar, uma certa inércia ainda para com as 

formas de controle provenientes do regime anterior. Mas, em segundo lugar, significou o que talvez 

tenha sido a última tentativa de manter vínculos formais de controle externo tão claros e delineados.
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Por fim, outra grande inovação sugerida no projeto era a da instalação de uma Escola 

Penitenciária junto ao edifício da penitenciária da Capital. Paulo Egydio a considerava tão premente que 

previa a sua instalação imediata, em local definido pelo governo “emquanto não for construído o 

edifício penitenciário”. Sem a proposta de ser um local de treinamento para os funcionários que 

trabalhavam na prisão, pelo projeto a Escola ministraria um curso de dois anos, “com exercícios 

practicos de laboratório”, para portadores de diploma de curso das escolas normais ou de ginásios do 

Estado, envolvendo as seguintes disciplinas: elementos de direito criminal e penal, antropologia geral e 

criminal, psicologia e psiquiatria, história do regime penitenciário e história dos congressos 

penitenciários. Já previa a nomeação dos professores dentre os “doutores em medicina ou dentre os 

doutores e bacharéis em direito”. Os alunos aprovados teriam preferência para serem nomeados 

diretores de instituições do Estado como os “asylos industriaes, agrícolas e correcionaes do estado, 

hospitaes e penitenciarias que para o futuro se fundarem, e para outras instituições semelhantes”.

Apresentado em julho de 1896, o projeto de Paulo Egydio foi para discussão em duas 

comissões do Senado mas não foi aprovado. Em outubro, muna sessão conjunta das duas casas 

legislativas de São Paulo, houve um debate sobre a necessidade de aprovação de verbas para a 

construção de cadeias em duas cidades do Interior. A imposição de problemas imediatos na esfera 

prisional era o argumento em favor da destinação das verbas. Paulo Egydio tomou a palavra e criticou a 

falta de um projeto no qual se encaixasse aquelas construções. Pedia para que o “Congresso se mostre a 

altura de nosso tempo”, avaliando e aprovando o seu projeto que não eliminaria a delinquência mas que 

se propunha diminuí-la. Apelava aos congressistas como “representantes de um povo civilizado” que se 

projetava no mundo culto e que para fazer jus a esse renome era preciso dar “próva desse gráu de 

civilização”8.

Durante o ano de 1898, Paulo Egydio, no entanto, se posiciona contra um projeto de instalação 

de uma colónia penal agrícola na Fábrica de Ferro de São João de Ipanema9, de autoria do senador 

Ezequiel Ramos. Embora viesse há alguns anos defendendo a necessidade de reforma do sistema 

penitenciário e a construção de novas prisões, Paulo Egydio colocou-se contra o projeto. Os principais 

argumentos por ele levantados foram: se o Estado não dispunha de prisões próprias para o cumprimento 

da pena de prisão celular, que era aquela que predominava de acordo com o Código em vigor, de nada 

adiantaria construir uma penitenciária agrícola; a reforma do Código deveria preceder a construção 

desta penitenciária; outros locais poderiam ser cogitados para aquele tipo de prisão, mais baratos e 

melhor localizados; a urgência era no sentido de se ter no Estado uma penitenciária comum e não uma

Pois, com a República, o que estava em curso era um processo cada vez mais intenso de burocratização 

das prisões. Às já inerentes possibilidades de autonomia administrativa encontradas nas prisões, juntou- 

se a burocratização e a invasão de saberes especializados que promoveram um distanciamento maior 

delas dos controles e monitoramentos externos.
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agrícola; a penitenciária agrícola só feria sentido também se fosse adotada em meio a uma ampla 

reforma do sistema penitenciário, dotando-o de várias instituições voltadas para a prevenção ao crime e 

acompanhamento da vida do ex-condenado. Ezequiel Ramos, por sua vez, defendia o seu projeto 

mostrando as condições insatisfatórias da Penitenciária da Capital; ao mesmo tempo, argumentava que 

a área de mais de 650 hectares compreendida pela fábrica se prestaria bem para a agricultura e também 

para a exploração de fosfato existente no local; além disso, aquela propriedade que era da União 

poderia facilmente passar para o govemo do Estado, uma vez que a Constituição previa a transferência 

de bens federais para os estados quando não utilizados; e, também, a passagem daquela propriedade 

para o Estado seria possível porque a União devia em tomo de 9 mil contos para São Paulo.

Contra o argumento de Paulo Egydio de que a pena predominante segundo o Código de 1890 

era a de prisão celular, usada indiscriminadamente para todo tipo de crime, Ezequiel Ramos rebatia 

afirmando que era a colónia penal, a penitenciária agrícola, a que predominava, pois estava colocada 

como etapa do cumprimento das penas de prisão e como local para onde seriam remetidos indivíduos 

em diversas circunstâncias:

“Para as mesmas penitenciarias são conduzidos os presos condenados a 3 annos, por quebra de termo 
de ocupação; para as mesmas penitenciarias são transferidos os menores de 17 annos e maiores de 14; 
para as mesmas penitenciarias são conduzidos os menores de 21 annos e maiores de 17; para as 
mesmas penitenciarias são conduzidos os ébrios e vadios” (ASSP, 1898:220-1).

Os debates em tomo do projeto de Ezequiel Ramos foram acalorados e muitas as ferpas 

trocadas entre ele e Paulo Egydio, que tentou inviabilizar a sua aprovação. Ezequiel ironizava as 

posições de seu oponente mostrando que elas eram contraditórias, pois a sua proposta estava 

exatamente em sintonia com as aquelas contidas no projeto apresentado em 1896 pelo próprio Paulo 

Egydio e não entendia porque este, agora, se opunha a que a fábrica de São João de Ipanema fosse 

transformada em penitenciária agrícola. Talvez por não ser exatamente o seu projeto, pelo qual vinha 

lutando desde 1893, é que Paulo Egydio tenha se posicionado contra o de Ezequiel Ramos, que acabou 

também sendo posto de lado.

De qualquer forma, Paulo Egydio é um dos principais personagens no processo de discussão da 

montagem de uma rede de instituições de controle que marca as primeiras décadas da República, em 

São Paulo. Foi sem dúvida quem mais objetiva e sistematicamente apresentou um “programa” de 

controle dos segmentos sociais desviantes, como os vadios, mendigos, menores abandonados, menores 

transgressores, criminosos, ex-condenados. E a sua influência nestas questões se revelaria 

concretamente em 1902, quando foi criado o Instituto Disciplinar para menores. O projeto n° 16, 

discutido no Senado, mas apresentado originalmente na Câmara, em 1900, era de Cândido Motta. 

Paulo Egydio participou ativamente dos debates e das reformulações pelas quais passou o projeto até 

sua aprovação. Via ele com satisfação que suas idéias de criação de um Asylo Industrial, apresentadas 

em 1893, começavam a tomar forma real.
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“Os menores de quatorze annos. sr. presidente, commettem um crime, sem discernimento. Elles não 
são punidos; mas, não revelaram a tara criminal? Não manifestaram a tendencia repulsora da vida 
social?
(...)
Não tem a razão aperfeiçoada, a intelligencia desenvolvida; portanto, não tem discernimento, mas 
mostrou uma tara criminal. Esse é o ponto.”

Agora pergunto eu: pois si o fim dos institutos de educação elementar e correccional para as creanças 
é evitar que aquelle que revelou a tara criminal prossiga na carreira do crime, como é que os menores 
de quatorze annos que tiverem praticado o crime sem discernimento não devem ser recolhidos ao 
instituto que vamos fundar? Então não façamos o instituto (ASSP. 1902:166).

“mas também aquelle que. embora não tendo as faculdades abertas para o discernimento, para 
distinguir o bem do mal, o vicio da virtude, o moral do immoral, pratica mechanicamente, 
physiologicamente, um acto que, si fosse cercado de discernimento, seria punido pelas leis penaes. um 
acto que não revela uma creatura normal, mas um ser doentio, pathologico” (ASSP, 1902:167)

Senadores como Duarte de Azevedo apartearam Paulo Egydio mostrando que a questão era 

mais de educação do que de repressão sendo necessária a maior difusão de escolas, portanto não se 

justificando uma repressão especial para estes menores. Já Siqueira Campos perguntava ao senador 

com que direito ele poderia tirar da casa dos pais um menor, que não era, segundo o que previa o 

próprio Código, um criminoso. E foi a partir deste questionamento que Paulo Egydio formulou um 

raciocínio característico do período quanto ao crime. Primeiro, observou que há criminosos, segundo a 

escola clássica, que são evidentemente assim classificados por terem de fato cometido um crime. 

Segundo, recorria aos ensinamentos do que denominava escola moderna para a qual havia não só o 

criminoso que abertamente revelava sua tendência criminosa, praticando um ato definido como tal pela 

legislação,

O mais importante das intervenções de Paulo Egydio, durante os debates em tomo da criação 

do Instituto Disciplinar, é que elas apresentam uma concepção que cruza alguns aspectos da 

criminologia de influência lombrosiana com a forma pela qual se compreendia a necessidade de 

intervenção do Estado. Assim, por exemplo, na formulação original do projeto, em 1900, o Instituto 

deveria recolher, além dos menores de 21 anos vagabundos, criminosos, também aqueles com idade 

superior a 9 e inferior a 14 que tivessem agido sem discernimento (artigo n°. 27 do Código Penal). 

Depois de sofrer alterações no Senado, por meio de pareceres das comissões e de substitutivos, este 

tópico foi retirado e para o Instituto ficava prevista a absorção de menores de acordo com o artigo 30, 

ou seja, naquela mesma feixa etária entre 9 e 14 anos, porém com a diferença que tivessem atuado com 

discernimento. Continuava-se a recolher também vadios, abandonados e pequenos criminosos acima de 

14 anos.

É exatamente em tomo deste ponto que Paulo Egydio vai defender a manutenção da redação 

anterior, favorável ao recolhimento dos menores de quatorze anos que tivessem cometido faltas sem 

discernimento.
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Em outros momentos do debate em tomo deste projeto, deixou clara que sua concepção 
justificava um papel de estreita intervenção do Estado na sociedade no controle ao crime. Segundo ele, 
tinha o Estado o direito de empregar diferentes recursos para combater o crime, como as instituições de 
abrigo e correção de menores, mesmo que isto implicasse o confinamento daqueles que nem haviam 
ainda cometido efetivamente uma infração legal, mas que apenas tinham esboçado a “tara” ou o 
“microbio do crime”. Para Paulo Egydio, era um indicador de “civilização” o Estado antecipar-se à 
emergência de novas levas de criminosos, tratando os indivíduos, menores ou não, que revelassem tais 
tendências ao crime, por meio do confinamento.

A aprovação no legislativo do Instituto Disciplinar de certa forma coroava as posições de Paulo 

Egydio quanto à necessidade de criação de uma rede de instituições de prevenção e controle da 
criminalidade. E revelou também que eram fortes as posições que defendiam uma intervenção quase que 
ilimitada do Estado no desempenho deste papel.
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Outro problema era o das mulheres presas. Como a Cadeia não dispusesse de espaço, a prática 

que vinha se desenvolvendo era de serem recolhidas na Penitenciária não só as condenadas mas também 

todas aquelas “presas correccionahnente, preventivamente ou condemnadas por infracção de termo de

A Situação das Prisões

Os juízes das comarcas do Interior contribuíam regularmente para que o quadro das prisões da 

Capital começasse a assumir contornos de extrema degradação para os indivíduos que eram confinados. 

Cultivando uma prática que remontava já aos tempos do Império a comarca, quando não dispunha de 

uma cadeia para o cumprimento da pena de prisão, removia o condenado para a Cadeia da Capital. 

Durante aquele período, a situação só não era mais delicada porque o número de condenados na 

Província não chegava a ser tão desproporcional à capacidade da Cadeia da Capital e das cadeias 

locais. Mas a prática de transferência de presos tomou-se tão frequente nos primeiros tempos do 

governo republicano que o chefe de Polícia, João Baptista de Mello Peixoto, passou uma circular, em 

novembro de 1895, pedindo para cada juiz de comarca que evitasse as remoções para a Cadeia da 

Capital:

Mas o que mais incomodava o diretor era a administração dos diferentes tipos de presos que ali 

existiam, como os loucos, os morféticos e as mulheres. Para os dois primeiros, pede ao presidente da 

Província que sejam construídos “dous commodos fortes”. Mas reconhece que a melhor solução seria o 

Lazareto e o Hospício da Capital disporem de instalações próprias para manter e tratar estes doentes, 

uma vez que na Penitenciária a existência de presos com tais moléstias acarretava grande transtorno não 

só para a administração como também para os próprios presos que acabavam não tendo boas condições 

de atendimento médico específico e sendo submetidos, em geral, a longos períodos de confinamento nos 

cubículos insalubres.

Em 1889, o diretor da Casa de Correção, Aquilino do Amaral, já havia apresentado um quadro 

nada favorável das condições físicas em que se achava o estabelecimento que então dirigia. Os 160 

cubículos, que tinham 1,10 m de largura por 2,35 m de comprimento, estavam “todos em péssimo 

estado” - paredes e soalho deteriorados dificultavam a limpeza e conservavam a umidade e frio das 

celas. As oficinas necessitavam de urgentes reparos no madeiramento do telhado podre, além do soalho. 

As outras dependências não apresentavam melhor situação. A inconveniência da proximidade da Cadeia 

da Capital, funcionando num casarão ao lado da Penitenciária, e a existência de fugas e tentativas eram 

um problema constante para o diretor, que tomava inquestionável a necessidade de construção de uma 

nova cadeia.

“...venho sugerir o alvitre de não mais designardes a cadeia da Capital para os criminosos dessa 
localidade, destinando-os de preferencia às das comarcas vizinhas, onde em algumas ha de haver 
prédio que disponha de accommodações regulares e suficientes” (RSJSP, 1896:13).
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Em 1893, o secretário de Justiça, Siqueira Campos, diante da precariedade das condições 

exibidas pela Cadeia da Capital e sobretudo pela insuficiência da Penitenciária no tocante aos aspectos

bem viver”. E é o próprio diretor que vê nesta rotina uma certa arbitrariedade e irregularidade diante da 

qual, no entanto, se mostra paralisado:

Alfredo Moreira Pinto (1979) deixou suas impressões de viagem sobre a cidade de São Paulo, 

em 1900, e assim descreveu a visita que fez aos estabelecimentos na Avenida Tiradentes:

Em primeiro de janeiro de 1896, a Cadeia estava com 283 presos e a Penitenciária com 157. 

Embora sempre criticada por sua arquitetura, seu regulamento de silêncio aubumiano, suas celas 

úmidas e sem ventilação, possuía ela condições razoáveis, conseguindo manter algumas oficinas de 

trabalho como a de marcenaria, funilaria, calçados, chapéus, alfaiataria, além de instrução e assistência 

médica e religiosa. Porém, a Cadeia, ocupando o casarão ao lado da Penitenciária que tinha servido de 

residência do Diretor, além de estar com praticamente o dobro de sua capacidade, na avaliação do chefe 

de Polícia, em 1896, apresentava alto grau de deterioração de suas paredes de taipa, e falta de 

segurança. As fugas eram constantes (Menezes, 1952 e Trad, 1925). E era completa a ausência de 

qualquer afazer para os presos.

“Repugna e condóe o espetáculo que lá se offerece ante a incalculável agglomeração de adultos e de 
menores, de homens e de mulheres, de criminosos e de indiciados, confundidos em salas repletas, e 
ante a estreiteza, a insufficiencia de acanhadíssimos commodos. baldos de tudo que é indispensável e 
evidentemente oppostos à observância das minimas prescripções hygienicas” (RSJSP, 1897:112-3).

“Penitenciaria
Este edifício está situado no bairro da Luz, no começo da avenida Tiradentes e em frente ao Quartel de 
Policia.
Divide-se em duas partes: detenção na frente e correcção nos fundos; a primeira occupa um sobrado, 
sendo a segunda de um só pavimento.
A primeira é uma pocilga, immunda, um verdadeiro ninho de microbios, onde os presos respiram uma 
atmosphera infecta e vivem em nove salas, agglomerados em completa promiscuidade. Confesso que 
percorri-a com a maior repugnância e com o mais legitimo temor de contrahir qualquer enfermidade, 
tal era a sujidade das prisões. Nella vi até loucos, o que não deixa de ser uma perversidade, além de 
affectar a disciplina do estabelecimento, pois é difficil conter esses infelizes, privados de razão.
Parece incrível que um Estado tão rico e importante como o de S. Paulo possua uma cadeia em taes 
condições.

“...pesa em minha consciência de jurista essa especie de connivencia com um carcereiro na practica de 
um acto que não reputo legal, qual é o de recolher, a pedido de um empregado da Cadêa, de condição 
inferior e de quem não se póde exigir conhecimento das leis criminaes ou processuaes, á prisão da 
Penitenciaria, mulheres vagabundas, não condemnadas, e algumas vezes enviadas pelos subdelegados 
de policia, sem ordem escripta da autoridade judiciaria, quando só devo receber presos acompanhados, 
não de portarias, mas de officios dos juízes de direito, com as copias das respectivas sentenças para os 
lançamentos exigidos por lei. Si assim procedo, é obedecendo á practica preestabelecida, para não 
embaraçar o serviço publico e attendendo á falta de prisão para mulheres na Cadêa.” (RPPSP, 1889:6)

“As soluções para o caso só pódem ser duas: ou o desenvolvimento do edifício actual, para melhor 
adaptação aos fins respectivos, ou o levantamento de outro inteiramente novo”. (RSJSP, 1893:81)
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O secretário de Justiça, José Pereira de Queirós, em 1898, concordava que para o atendimento 

do Código Penal de 1890 era fundamental a criação de um estabelecimento, de uma Penitenciária 

agrícola que estivesse retirada dos “centros populosos”. Mas ao fazer esta sua recomendação que seguia

Offerecendo um pungente contraste com a detenção, fica a casa de correcção distante apenas uns 
quatro metros daquella.
Occupa a Penitenciaria um edifício de quatro raios, tendo cada um destes 40 cubículos.
Percorrendo-a notei, alem do mais meticuloso asseio, a maior ordem, a mais severa disciplina. Os 
presos, decentemente vestidos, estavam alojados em limpos cubículos, cada qual occupando-se, 
principalmente, no fabrico de chapéos de palha e em diversos outros trabalhos que não dependiam de 
ferramenta.” (p.98-9).

“Não será ocioso pedir ainda a vossa atenção para a inadiavel necessidade de fundar a penitenciaria 
agrícola e o estabelecimento industrial instituídos no Codigo Criminal para o cumprimento das penas 
e com aplicação aos vadios e mendigos, assim como asilo para menores”.

Viraria quase que uma rotina dos documentos oficiais, relatórios dos secretários de Justiça e 

Segurança, da última década do século passado, apontar para a situação crítica da Cadeia da Capital e 

da insuficiência da Penitenciária para absorver todos os condenados à prisão celular. Além disso, o 

Código previa a instalação de penitenciárias agrícolas que até então nenhum estado possuía. Vai-se 

tomando também consensual, entre as autoridades que se sucedem na direção do governo do Estado, 

não só a necessidade de rever as formas de uso das prisões disponíveis como também criar novos 

estabelecimentos, sobretudo uma nova penitenciária, fosse ela agrícola ou não.

Importante para se entender a direção e continuidade impressas aos assuntos administrativos do 

Estado nesta questão, é notar que a elite paulista conseguiu manter-se fiel a alguns princípios deixando, 

assim, pouca margem para cisões e rupturas. Dessa forma, a necessidade de São Paulo dispor de um 

novo estabelecimento penal capaz de dar resposta às demandas então colocadas tomara-se 

inquestionável. O que variou muitas vezes foi o leque de alternativas ao qual se recorreu ou o empenho 

que os governos hipotecaram aos meios para alcançar aquele alvo. Dois são os exemplos: o primeiro 

refere-se à proposta de transformar a Hospedaria dos Imigrantes em prisões, de acordo com projeto da 

Câmara e Mensagem de Bemardino de Campos ao Congresso Legislativo, de 189610 O segundo é o 

projeto n°. 4, de 1898, do Senado de São Paulo, de autoria de Ezequiel Ramos que autorizava o governo 

do Estado a adquirir a fábnca de ferro de São João de Ipanema ao governo da União e instalar ali uma 

colónia penal agrícola e industrial.

Além destas formas alternativas ou improvisadas de tentar dar resposta aos problemas do 

encarceramento no período, são constantes as manifestações em favor da necessidade de construção de 

uma nova penitenciária e outras instituições. Na Mensagem de 1896, encaminhada ao Congresso do 

Estado, Bemardino de Campos, na seção curiosamente denominada Regímen Penitenciário e Escolar, 

clamava pela necessidade de estabelecimentos voltados para o controle social:
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Mas essa linha de continuidade, sugerida aqui, com relação às prisões não pode ser 

desvinculada de uma preocupação mais ampla de “higienizar” e disciplinarizar o espaço urbano que as 

elites colocavam como projeto de governo. Isto significava criar um conjunto de instituições capazes de 

absorver os contingentes “soltos” que perambulavam pelas cidades, não eram incorporados pela 

estrutura produtiva e ainda não faziam parte do retrato da vida urbana feito pela elite paulista. O 

Hospício do Juqueri, inaugurado em 1899, como mostrou Cunha (1986), em tese era destinado aos 

alienados mas na prática reunia vários contingentes “marginais”; o Instituto Disciplinar, em atividade 

desde 1903 era voltado para os menores delinquentes; a Colónia Correcional, funcionando desde 1907, 

na Ilha dos Porcos, era destinada a confinar os vadios. Estas instituições são concebidas e edificadas no 

espaço de alguns anos entre o final do século passado e o início deste. A reforma da polícia civil (Souza, 

1992), as preocupações com a formação e treinamento da força pública (Femandes, 1974) foram na 

mesma direção de dotar tais órgãos de maior capacidade de controle e repressão. Sem contar também, 

ainda neste campo, as inúmeras cadeias públicas que eram construídas. Ao lado de todas estas formas 

diretas de disciplinamento, é frequente a criação de escolas, órgãos de saúde e higiene neste período com 

o intuito de promover a moralização e os hábitos saudáveis de vida junto ao povo.

É certo que o governo republicano não “inventa”, por assim dizer, muitas destas instituições, 

mas as dispõe, remodeladas ou criadas, num novo arranjo. Potencializa-as mediante uma requalificação 

técnica de seu funcionamento Confere a elas uma nova visibilidade e ainda estreita a distância entre

estas verdadeiras “ilhas” de um arquipélago que então se formava. O trânsito aí de alguns personagens 

do período, e portanto de seus discursos, é ilustrativo. Ramos de Azevedo estava envolvido com a 

construção de grandes obras públicas, como o Teatro Municipal, o Palácio das Indústrias, da mesma 

forma que construiu residências para a elite do café e ainda foi o responsável pela edificação do 

Hospício do Juqueri, da Colónia Correcional e da própria Penitenciária, a partir de 1911. Franco da 

Rocha dirige praticamente toda a política de saúde mental do Estado, o próprio Juqueri e integra, junto 

com Ramos de Azevedo e outros aquela comissão constituída em 1893 para apresentar soluções para os 

problemas das prisões da Capital (Cadeia e Penitenciária). Franklin de Toledo Piza havia construído

os passos de alguns de seus antecessores, utilizava algumas categorias de classificação de criminosos 

que eram peculiares aos seguidores de Lombroso:

“Alli poder-se-ão distribuir os sentenciados segundo a sua especie - criminosos natos, criminosos por 
falta de educação e criminosos d’occasião - dando a cada um o trabalho mais apropriado ás suas 
habilitações, fornecendo a instrucção que lhes seja util e applicando a disciplina que a índole e o 
estado de cada um exigirem.” (RSJSP, 1898:53)

“É uma obra que não pode mais ser adiada, sem sofrerem os nossos créditos de civilização sendo certo 
que a cultura moral de um povo é aferida, em grande parte, pela forma pela qual trata os seus 
condenados”.
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É a prisão, segundo ele, que transforma o processo punitivo numa técnica penitenciária. E é 

aquilo que chama de arquipélago carcerário que transporta esta técnica da instituição penal para o 

“corpo social inteiro”.

Resultado do processo constante de justificação da necessidade de se construir um novo 

estabelecimento penitenciário para dar conta da precária situação que vinham apresentando as cadeias

sua carreira nas fileiras da Polícia onde chegou a ser delegado-geral; em seguida, dirige por alguns anos 

a Penitenciária da Tiradentes e depois, com a inauguração da nova no Carandiru, mantém-se à frente 

dela até o início da década de 30. Percurso parecido tem Alfredo Issa Assaly que também sai dos 

quadros da Polícia para a vice-diretoria da Penitenciária. Cândido Motta era professor da Faculdade de 

Direito, ocupou vários cargos importantes no govemo paulista, foi deputado estadual, autor de projetos 

sobre a necessidade de construção de um Instituto Disciplinar e de uma Colónia Correcional (que 

acabaram sendo realidade) e vai ser o presidente da comissão julgadora de seleção do projeto para a 

construção da Penitenciária do Estado. Visceral foi, portanto, o envolvimento das elites no processo de 

construção da sociedade republicana. Não só estavam à frente da formulação das propostas de 

organização dos meios (técnicos, legais, científicos, jurídicos) para a edificação das instituições que 

viabilizariam a ordeira e civilizada sociedade por elas idealizada, como também seus integrantes se 

comprometeram diretamente na condução mesma destes instrumentos aos quais cabia ao Estado em 

grande parte pôr em funcionamento.

Foucault (1987) foi um dos principais autores contemporâneos que procurou analisar a lógica 

contida na emergência de uma série de instituições que mesmo dirigidas para finalidades aparentemente 

distintas possuíam uma profunda semelhança nos seus mecanismos de funcionamento. Formula, assim, 

a idéia da existência de um complexo de instituições e procedimentos que promovem o confinamento 

extralegal e a incessante imposição da disciplina sobre os indivíduos. Utiliza-se de vários termos para 

tanto, como o continuum carcerário, rede carcerária, arquipélago carcerário.

“As fronteiras que já eram pouco claras na era clássica entre o encarceramento, os castigos judiciários 
e as instituições de disciplina tendem a desaparecer para constituir um grande continuum carcerário 
que difunde as técnicas penitenciárias até as disciplinas mais inocentes, transmitem as normas 
disciplinares até a essência do sistema penal, e fazem pesar sobre a menor ilegalidade, sobre a mínima 
irregularidade, desvio ou anomalia, a ameaça de delinquência. Uma rede carcerária sutil, graduada, 
com instituições compactas, mas também com procedimentos parcelados e difusos, encarregou-se do 
que cabia ao encarceramento arbitrário, maciço, mal integrado da era clássica”, (p.260)
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do Estado, em 24 de novembro de 1905, a lei n° 967-A concedia a autorização ao governo para 

substituir a velha Penitenciária da Avenida Tiradentes11.

Washington Luís, quando Secretário da Justiça, entre 1906 e 1912, foi quem mais procurou 

reformar a estrutura da Polícia e principalmente reaparelhar o Estado com novas prisões. No que se 

referia à Cadeia da Capital e à Penitenciária, não via alternativa de reforma das construções existentes 

ou modificação do regulamento que dava as diretrizes para o seu funcionamento. Era preciso que ambas 

fossem demolidas (R.SJSP, 1907:115). Durante o ano de 1906, segundo ele, existiam em todo o Estado 

976 condenados à pena de prisão celular. Como a Penitenciária tinha apenas 160 vagas, 816 presos, ou 

seja, 90,3% cumpriam a sua pena em estabelecimentos sem as condições previstas pelo Código Penal. 

Das 145 cadeias existentes, 104 eram próprios do Estado e defendia ele que se adotasse o aluguel de 

prédios para esse fim para que fosse evitada a destinação de verbas para construção de cadeias, sendo 

assim possível canalizar todos os recursos para a construção da Penitenciária do Estado.

Os esforços de Washington Luís deram resultado e em 27 de dezembro de 1907 a lei n°. 1117-A 

destinava verba para o governo construir na Capital uma nova Penitenciária. Com isto, a Secretaria da 

Justiça e Segurança Pública passou para a da Agricultura, Comércio e Obras Públicas as diretrizes 

para a construção da nova Penitenciária. Requisitava uma planta e orçamento para uma prisão com 

capacidade para 1200 condenados. A construção deveria atender aos requisitos da segurança e da 

higiene, assim como às disposições do Código quanto ao isolamento noturno e ao trabalho em conjunto 

durante o dia. Previa salas de aula, biblioteca, locais para culto religioso, farmácia, enfermaria, 

locutório, refeitórios, alojamentos para vigilantes, e próximo à Penitenciária uma casa para o diretor e 

sua família residirem. Já indicava também as oficinas a serem criadas (alfaiataria, sapataria, papelaria, 

litografia e marcenaria) face às possibilidades de atender no futuro às demandas do próprio Estado. Ao 

mesmo tempo, o governo adquiria do senhor Antônio Maria da Silva uma chácara no bairro de Santana, 

com área de 20 alqueires para a construção da Penitenciária12.

Passo seguinte nesta direção foi a realização de um concurso para a escolha do projeto 

arquitetônico da nova Penitenciária, realizado pela Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas em 1909. Foram dez os projetos apresentados, mas somente quatro deles seguiram as 

exigências quanto ao “systema de pavilhões” que se desejava: Amazonas, Bandeirantes, Chillon e 

Laboravi Fidenter. A comissão encarregada de selecionar o melhor projeto era presidida por Cândido 

Motta, tendo como secretário Ignacio Wallace da Gama Cochrane e ainda como membros Mauro 

Álvaro de Souza Camargo, José Van Humbeeck e Pedro de Mello Souza Jr. A escolha recaiu sobre o 

projeto feito por Samuel das Neves, denominado Laboravi Fidenterxi. Além dos custos previstos, o que 

pesou na escolha desse projeto foi a adequação dele ao que se considerava de mais avançado quanto à 

disposição dos pavilhões e a presença de amplas e diversificadas oficinas de trabalho ao seu lado. A 

comissão indicava que o custo total da obra, que lhe pareceu elevado, estava orçado em 7.347:123S400
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O jornal O Commercio de São Paulo, na sua edição de 14 de maio de 1911, abria espaço para 

noticiar o lançamento da pedra fundamental da PE e apontava o sentido que a ela se queria imprimir:

réis. Como se verá mais adiante, o preço de sua construção foi muito além deste montante previsto no 
14 projeto .

O lançamento da pedra fundamental para a construção da Penitenciária ocorreu no dia 13 de 

maio de 1911. O jornal O Estado de São Paulo daquela data comentou que anteriormente à realização 

do projeto, que tinha início naquele dia, a situação carcerária havia preocupado as autoridades de tal 

modo que o governo Rodrigues Alves havia confiado ao engenheiro Ramos de Azevedo o estudo de um 

projeto para a Penitenciária. Este projeto, infelizmente sem qualquer informação mais detalhada, ao que 

parece procurava reunir num mesmo edifício as funções de casa de detenção e de prisão celular. O que 

se sabe, ainda segundo as informações contidas no artigo é que

A cerimónia contou com a presença do alto escalão governamental e foi destacada na imprensa 

como um acontecimento da maior relevância local, estadual e mesmo nacional. Acreditava-se que São 

Paulo, com a realização deste projeto, tomava possível o que nenhum outro Estado do país havia ainda 

conseguido em termos de cumprimento das disposições do Código Penal de 1890. Dentre os presentes 

Albuquerque Lins, presidente do Estado, Washington Luís, secretário da Justiça, Duarte de Azevedo, 

Alberto de Pádua Salles, Antônio Francisco de Paula Souza, Alfredo de Campos Salles, Brasilio 

Machado, Vicente de Carvalho, Firmino Whitacker, Luis de Toledo Pisa Sobrinho, Arnaldo Dumont 

Villares16.

A construção se arrastou, entre 1911 e 1920, aos cuidados do escritório de engenharia de 

Ramos de Azevedo. Embora o volume do investimento não tenha inibido a iniciativa de construção da 

Penitenciária, certamente foi a sua oscilação um dos motivos que explicam porque ela só viria a ser 

inaugurada em abril de 1920.

Apesar de a comissão julgadora dos projetos não ter feito nenhuma menção ao feto, alguns 

documentos, ao se referirem ao andamento das obras da PE, citam a construção de um pavilhão 

destinado às mulheres (RSJSP, 1915:205), parte essa do projeto que veio a ser abandonada17. O próprio 

presidente do Estado, Altino Arantes, na sua Mensagem ao Congresso Legislativo, de julho de 1919, 

menos de um ano, portanto, da inauguração da PE, referia-se ao estado adiantado das obras do pavilhão 

feminino e respectivas oficinas.

“Os poderes públicos, porém, souberam compreender que se deve tratar o condemnado não como 
animal repelente, mas como um verdadeiro enfermo, e que uma penitenciaria deve ser quasi hospital” 
(p.3).

“O arquiteto realizou um estudo minucioso e completo; apresentou em 1901 o seu plano com todos os 
accessorios e orçamento detalhado. Este plano porem ficou sem realização, aguardando o local 
apropriado e oportuno momento financeiro”.15
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A argumentação de Washington Luís, ainda na sessão da Câmara em que foi apresentado o 

projeto, era sinuosa, uma vez que no Código Penal de 1890 não existia nada parecido com este 

mecanismo alternativo de cumprimento da pena de prisão celular. Para justificar as suas posições, 

argumentou ele que o estabelecimento do regime penitenciário para os presos era “incontestavelmente 

uma das faculdades autonomas dos Estados federados”. Recorria ao próprio autor do Código, Batista 

Pereira, que ao ser criticado por estabelecer praticamente uma única pena, que era a de prisão celular, 

defendeu a possibilidade de normas diferentes regularem o modo e o lugar para a expiação da pena” 

(apud ACDSP, 1912:949). Além disso, apoiava-se Washington Luís numa interpretação da 

Constituição de 1891 segundo a qual ao Congresso competia legislar sobre direito civil, comercial e 

criminal ficando para os estados a competência de legislar sobre matéria processual.

Depois de aprovado na Câmara, o projeto seguiu para o Senado estadual. Ali, as comissões de 

Constituição e Fazenda, em outubro de 1913, deram parecer favorável à sua aprovação, reproduzindo o 

mesmo padrão dos argumentos apresentados por Washington Luís no ano anterior. Assim, sustentavam 

que a União legislava sobre a parte “substantiva” do direito criminal, definindo os crimes e as penas 

correspondentes, enquanto aos Estados cabia legislar sobre a parte “adjetiva”, ou seja, definir a

“Artigo 6o. Enquanto não estiver concluída a Penitenciaria, óra em construcção, em Carandirú, nesta 
cidade, nos termos do artigo 409, do Codigo Penal, os condemnados a que se refere o artigo Io desta 
lei [pena de prisão celular], trabalharão de preferencia na abertura, construcção e conservação de 
estradas publicas de rodagem.
(...) Paragrafo 2o. Salvo desejo expresso do condemnado, só serão empregados nesses trabalhos os 
condemnados a elles adaptaveis por suas habilitações e precedentes occupações”.

“Nessas condições, si o regimen penitenciário é matéria do direito processual, e si este pertence aos 
Estados, cabe ao Estado de S. Paulo legislar sobre o seu regimen penitenciário” (ACDSP, 1912:950).

Enquanto se desenvolviam as obras da nova Penitenciária, a lei n°. 1406, de 26 de dezembro de 

1913, estabelecia o regime penitenciário do Estado. Nela estavam contidos vários itens regulamentando 

a forma de concessão de pecúlio dos presos de acordo com uma certa classificação, bem como a 

distribuição de seu tempo durante a condenação; regulamentava também os patronatos e 

circunstâncias em que o governo poderia conceder o perdão e o livramento condicional. Mas, o mais 

interessante da lei era a proposta de utilização de presos no trabalho de abertura e conservação de 

estradas de rodagem. O mentor deste projeto foi o então deputado estadual Washington Luís que o 

apresentou em dezembro de 1912. Na justificativa que formulou à Câmara, reconhecia ele o sentido 

nada original do projeto, quanto às “nossas leis criminaes”, mas indicava sua importância por juntar 

dois aspectos fundamentais de uma boa administração pública: a regeneração do criminoso pelo 

trabalho e o desenvolvimento do Estado com a abertura de estradas de rodagem.

A bem da verdade, o artigo 6o. desta lei era o mais polêmico, uma vez que previa algo como 

uma nova forma de pena a ser cumprida pelos condenados à prisão celular.

11843683
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141

organização judiciária, a organização dos estabelecimentos para a execução das sentenças criminais. 

Não viam no projeto oriundo da Câmara “um só paragrapho, uma só alinea, que se occupe em 

qualificar crimes ou estabelecer penas”. Os membros das comissões não tiveram escrúpulos em buscar 

argumentos até mesmo no Ato Adicional de 1834 para justificar sua defesa do projeto, uma vez que ele 

estabelecia claramente que às assembléias legislativas provinciais competia legislar sobre as prisões e o 

regime sob o qual elas funcionariam.

A tentativa de melhorar o projeto com um substitutivo não encontrou apoio na comissão de 

legislação do Senado que, através de Gabriel Rezende, mostrou-se favorável à manutenção do projeto e 

à rejeição da proposta de Luís Piza. O motivo principal eram os dois primeiros artigos que possuíam 

aspectos inconstitucionais, segundo Rezende, especialmente quanto à atribuição de funções ao 

executivo, como comutar pena, alterando-lhe a própria natureza. Luís Piza não opôs grande resistência

“Mas o regímen penitenciário envolverá a possibilidade de se converter de facto, uma pena de prisão 
cellular em uma pena que seja cumprida muna obra publica ou particular, ao ar livre, como uma 
estrada de rodagem?” (ASSP, 1913:161).

“A competência, pois, para legislar sobre regímen penitenciário já pertencia ás províncias, num tempo 
em que ellas constituíam departamento de um império unitário, partes duma administração 
ferrenhamente centralizadora; não pode, pois, ser negado a Estados de uma federação, cuja 
constituição política lhes assegura a maxima autonomia, garantindo-lhes a competência para legislar 
sobre a parte adjectiva do direito...” (ASSP, 1913:150)

Buscando também argumentos no Código de 1890, as comissões entendiam que ficava aberta a 

possibilidade de utilizar os presos em trabalhos de abertura de estradas porque o que estava fixado era 

apenas uma pena de prisão celular com trabalho obrigatório em comum durante o dia. Acreditavam que 

esta fórmula permitia que o local e o tipo de trabalho fossem determinados como sugeria o projeto.

Durante os debates que se seguiram no Senado, Luís Piza, embora fosse simpático ao projeto, 

foi quem mais polemizou em tomo da questão da sua constitucionalidade, apresentando um 

substitutivo18. Com isto, procurava exatamente contornar os pontos questionáveis do projeto que 

giravam em tomo de uma nova forma de pena que se estaria criando, ao destinar presos para o trabalho 

em estradas e o problema do local de cumprimento das penas que deveria ser o estabelecimento 

penitenciário. Para ele, o valor que possuía a iniciativa era grande, sobretudo do ponto de vista do 

desenvolvimento económico do Estado, acarretando a criação da alternativa rodoviária para o transporte 

de bens, uma vez que só o café era capaz de sustentar as altas taxas de frete em vigor no transporte 

ferroviário. E, do ponto de vista do trabalho do preso, não só via como positivo o que sugeria o projeto 

como se mostrava favorável a que o próprio trabalho do condenado fosse colocado para “exploração 

industrial do particular”. Portanto, não via qualquer problema em que este trabalho ficasse sob a 

responsabilidade do Estado. Também acreditava que às unidades da federação competia legislar sobre o 

regime penitenciário. A simpatia para com o projeto, no entanto, não o impediu de questionar:
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os transgressores.

Quando inaugurada em 1920, apenas parte do projeto havia sido concluído. Faltavam ainda 

terminar, por exemplo, o pavilhão escolar, o pavilhão para portadores de moléstias infecciosas, a 

enfermaria e área para serviços médicos. O término das obra demoraria ainda alguns anos.

à rejeição de seu substitutivo mas fez questão de mostrar que a aprovação do projeto revelava 

ambiguidades, pois este continha os mesmos “defeitos” e as mesmas deficiências que a proposta que ele 

apresentara. Ainda em dezembro de 1913, tomou-se lei o projeto de Washington Luís. O decreto 2585, 

de julho de 1915 regulamentou essa lei.

Esperava o secretário da Justiça, Eloy de Miranda Chaves, em 1915, que as cadeias do Interior, 

não podendo remeter os condenados para a Capital, por falta de vaga na velha Penitenciária, buscassem 

empregá-los nos serviços das estradas intermunicipais19. Segundo Washington Luís, a experiência do 

“trabalho dos sentenciados ao ar livre” foi um sucesso no período em que funcionou, desde agosto de 

1916 até 1920. A primeira turma de sentenciados trabalhou nas obras da estrada que ligava a Capital a 

Jundiaí, no chamado acampamento de Taipas. Mesmo depois de ter entrado em operação a Penitenciária 

do Estado, em 1920, sem se levantar qualquer dúvida quanto à legalidade e adequação da legislação ao 

Código Penal, recomendavam as autoridades do Estado que este passasse por uma reforma de modo a 

poder contar com “proveito o trabalho dos presos ao ar livre”20.

O trabalho dos presos em estradas dava bem a dimensão das preocupações em curso com o 

sentido do cumprimento da pena que se queria ter no Estado de São Paulo. E esse sentido de utilidade, 

produtividade do condenado em trabalhos públicos esteve a todo momento presente na concepção da 

Penitenciária do Estado. As suas dimensões monumentais viriam acompanhadas de um forte sentido de 

segurança, organização, higiene, disciplina e trabalho. Com isso, representava ela aos olhos da cidade e 

do país uma força simbólica que expressava a capacidade de repressão, de controle, de contenção ao 

crime. Mas, ao mesmo tempo, demonstrava a forma pela qual o Estado promovia ali um simulacro de 

educação, produtividade e organização.

Projetada para confinar 1200 condenados e atendendo ao que na época era tido como mais 

avançado em termos de estabelecimento penal - oficinas de trabalho, tamanho das celas, disposição de 

corredores e outras dependências, cuidados com a iluminação e ventilação - por duas décadas a 

Penitenciária foi colocada pelos governantes locais como motivo de orgulho e demonstração de que, 

também na área da punição legal, o progresso do Estado era flagrante. Para o conjunto da nação era 

apresentada como estabelecimento modelar, o exemplo ímpar por meio do qual o Código Penal de 1890, 

embora sempre considerado “imperfeito”, encontrava efetivamente meios de ser cumprido. Para o olhar 

próximo da cidade, uma demonstração exuberante da forma implacável pela qual se pretendia lidar com
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Tabela 3 - População da Cidade e da Província/Estado de São Paulo, 1836-1920
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No exercício de 1858-59, o porto de Santos havia exportado 182.793 sacas de café e, em 1885- 

86 expede 1.657.176 (Sales, 1983). A malha ferroviária que sustentava e viabilizava o fluxo de 

riquezas do período, salta dos 139 km, em 1870 para 3300 km em 1900 (Love, 1982:94). O número de 

trabalhadores industriais é de aproximadamente 25 mil no Estado de São Paulo em 1907, segundo 

Carone (1975:77).

A abolição da escravidão trouxe uma série de transformações para o mercado de trabalho. Na 

nova ordem económica em fase de transição - onde o escravo é substituído pelo assalariado - um novo 

ideário se forja. O trabalho encarado como algo degradante e quase que sinónimo de condição escrava 

começa a ceder lugar para um outro conjunto de idéias no qual ele passa a ser apresentado como a fonte 

da virtude, da honradez, da dignidade e da honestidade (Challoub, 1986). Esse ideário se espraia em 

todos os sentidos, nos primeiros tempos da República, e é fundamental para legitimar os meios de 

controle social que as elites e os governos do período desenvolveram. O alvo: aqueles que não se 

acomodam à disciplina do trabalho (vadios, mendigos, loucos, criminosos, menores desamparados).

Cidade 
21.933 
31.385 
64.934 

239.820 
579.033

Província/Estado 
326.902* 
837.354 

1.384.753 
2.282.279 
4.592.188

Simultaneamente a essa percepção “intramuros” de toda a questão penitenciária, vinham 

ocorrendo, especialmente em São Paulo, profundas transformações sócio-económicas. A partir de 

meados do século passado, a economia cafeeira desencadeia um novo conjunto de forças políticas e 

delineia um perfil social mais complexo daquele que possuía até então a Província (Morse, 1970 e 

Fausto, 1977). Ao lado da agricultura exportadora de café, uma pequena formação industrial se esboça: 

atividades mercantis locais ganham impulso com a extensão da renda garantida sobretudo com a 

imigração e as demais atividades económicas; intensifica-se o fluxo de recursos financeiros externos que 

investem em diferentes setores. Reflexos de grande monta se dão sobre os órgãos administrativo- 

governamentais que passam a ser solicitados a intervir mais diretamente em alguns setores e ampliar 

também o campo de sua atuação.

Essas alterações se evidenciam com o crescimento da população de São Paulo, conforme se 

verifica pela tabela abaixo;

________ Ano_________
1836
1872
1890
1900

________ 1920________
Fonte: Marcilio (1974:99)

* Estimativas de população das Províncias feitas pelo IBGE (1990:31) indicam que para o ano de 1830 a 
Província de São Paulo teria cerca de 600 mil habitantes.
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Tal preocupação em tomar esses segmentos úteis, disciplinados e incorporados à “civilização” 

se revela claramente na concepção das instituições construídas nas primeiras décadas da República. 

“Abrigar” tais indivíduos significava não só confiná-los, retirá-los da rua enquanto expressão de nossa 

miséria e de nosso atraso, mas também colocá-los sob a tutela de regras de higiene, ordem, obediência e 

principalmente de disciplina no trabalho. Hospício do Juqueri, Instituto Disciplinar, Colónia 

Correcional, Penitenciária do Estado são cenários desta mesma história. Num deles, pode predominar a 

necessidade da imposição do controle médico sobre os indivíduos, noutros a vigilância e a repressão. 

Mas, em todos se coloca o trabalho como parte fundamental do programa de seu funcionamento. E a 

Penitenciária vai ser o exemplo mais saliente da imposição do disciplinamento pelo trabalho e da 

tentativa de transformar uma instituição de controle da criminalidade numa máquina produtiva.

A proclamação da República trouxe novos componentes para o quadro institucional do país. 

Em primeiro lugar dispôs os Estados de grande autonomia político-administrativa em relação ao 

governo central, em contraste acentuado com a estrutura de poder até então existente no Império. 

Circunstância que em parte acomodava as oligarquias nos estados e beneficiava sobremodo o setor 

cafeeiro paulista que passava a dispor dos recursos gerados no estado sem os entraves existentes no 

período imperial.

Exatamente por conta de sua capacidade de alocação de recursos e pelas atribuições próprias 

que possuía ou que avocava para si, não foi pequeno o papel desempenhado pelo Estado, 

particularmente aqui o de São Paulo, no processo de disciplinarização da sociedade. Além da presença 

direta de várias instituições voltadas claramente para esse fim, como as citadas acima, também nas 

formas mais sutis de ajustamento dos indivíduos aos novos tempos de metrópole que São Paulo 

começava a viver no início do século, como por exemplo as práticas esportivas, tinha o Estado uma 

clara participação (Sevcenko, 1992).

A atuação do governo estadual e municipal em relação à cidade de São Paulo é reveladora do 

alcance e qualidade da intervenção que promoviam. A partir do final do século passado, toma-se cada 

vez maior a preocupação com a remodelação da cidade de São Paulo, para onde afluem contingentes 

crescentes de imigrantes, ex-escravos, e mesmo parcelas da elite. Essa remodelação, de um lado, 

implicava redesenhá-la para se adaptar ao novo perfil industrial e comercial que se corporificava. 

Novas avenidas, investimentos em serviços em geral (água, energia, saúde, educação) e na área da 

segurança pública em particular. Por outro lado, essa recomposição da paisagem urbana era feita dentro 

de uma nova percepção da cidade que as elites locais apresentavam (Morse, 1970 e Lemos, 1993), onde 

a influência francesa deslocava a ibérica e onde a demolição da cidade de taipa era sinónimo de corte 

com as marcas visíveis do acanhamento de um passado colonial-imperial. Os prédios e obras públicas 

em geral se tomariam a exibição das tentativas de ajustar a vida urbana aos tempos do “progresso 

material e moral” que se alegava viver no início do século.



NOTAS

3 Segundo Bandeira Filho (1881), o sistema progressivo ou irlandês compunha-se de três estágios. No primeiro 
- penal stage - durante alguns meses o preso deveria ficar recolhido à cela, no total isolamento, ali trabalhando 
e submetido a uma dieta rigorosa. O segundo período era chamado de reformatory stage e nele os presos 
pernoitavam na cela e durante o dia trabalhavam em comum. Neste estágio, os presos eram classificados em 
quatro categorias, progressivas, de acordo com a sua conduta. Já no terceiro estágio - testing stage - o 
condenado passa para uma prisão intermediária onde desfruta de alguma liberdade. Trabalha em conjunto, tem 
suas próprias vestimentas, habitação diferenciada e pode ainda ter concessões de saída e circulação fora da 
prisão. De acordo com o seu procedimento, pode obter licença para sair da prisão e viver em algum lugar fixo, 
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1 De acordo com Evaristo de Moraes (1985), quando veio a República, já estava em processo de reformulação o 
Código Criminal do Império. Ao conselheiro Baptista Pereira estava atribuída a tarefa de elaboração de um 
novo projeto. O ministro da Justiça, Campos Salles, nomeou uma comissão, sob a sua presidência, para analisar 
o projeto do conselheiro. A comissão era composta também por José Julio de Albuquerque Barros (Barão de 
Sobral), Francisco de Paula Belford Duarte e Luís Antonio dos Santos Wemeck. Além disso, antes mesmo da 
decretação do novo Código, em 1 de outubro de 1890, o governo já havia tomado medidas legislativas que 
acabavam com a pena de galés, reduziam a pena de prisão ao máximo de 30 anos, estabelecia a computação do 
tempo de prisão preventiva na execução da pena e também a prescrição das penas (p. 114).

2 De acordo com o artigo 47 do Código, a pena de reclusão deveria ser cumprida “em fortalezas, praças de 
guerra, ou estabelecimentos militares”. Era destinada, por exemplo, para os crimes políticos, para os que 
atentavam contra a Constituição política da República, contra o funcionamento dos poderes, ou ainda para 
aqueles que promoviam uma conspiração. A pena de prisão com trabalho seria cumprida “em penitenciárias 
agrícolas para esse fim destinadas, ou em presídios militares”. Estava prevista para poucas circunstâncias, 
dentre elas a de “mendigar, fingindo enfermidade” (art. 393). E a prisão disciplinar que, segundo o artigo 49, 
deveria ser cumprida em “estabelecimentos industriais especiais, onde serão recolhidos os menores até a idade 
de 21 anos”. O alvo desta pena eram os maiores de 14 e menores de 21 que eram considerados vadios (art.399).

Outro aspecto importante é que os primeiros tempos da República Velha tiveram forte presença 

dos princípios de ordem e progresso da filosofia positivista de Auguste Comte. A vadiagem, a loucura, 

a mendicância, o crime, a infância desamparada e ainda os operários grevistas ou os anarquistas eram 

personagens de um cenário que as elites e os governos paulistas, por influência daquelas ideias, 

identificavam como corruptores da ordem. Julgava-se difícil assegurar o “progresso” do Estado sem um 

controle dos segmentos sociais afetos àqueles “desvios”.

Há uma certa obssessão em ajustar cada faceta da vida dos indivíduos e dos grupos ao aludido 

progresso, ao que a ciência prescrevia como verdade, de tal forma que os homens deste tempo usaram 

com frequência os conhecimentos produzidos nos seus mais distintos campos e sob esse manto 

justificavam as suas ações. O tratamento à loucura, as formas de policiamento urbano, o regime 

penitenciário, o confínamento de vadios ou de menores, tudo ganhava sustentação se fosse feito em 

nome da ciência. Vai nesta mesma direção toda a polêmica que marca as primeiras décadas

republicanas quanto à composição racial da população brasileira. Tal preocupação com o destino de 

uma nova “raça”, com a necessidade de branqueamento ou com a afirmação de uma sociedade 

miscigenada é importante porque articulava fluxos de saber que envolviam a medicina legal, a 

criminologia, a antropologia, a higiene pública (Schwarcz, 1983 e Marques, 1994).
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apresentando-se regularmente a uma autoridade policial (liberdade condicional). Para mais detalhes ver 
também Relatório da Comissão de Visitas à Casa de Correção de 1874 (RMJ, 1874).

5 Paulo Egydio é uma destas figuras que tem presença marcante em determinado momento mas que logo cai no 
esquecimento das gerações posteriores. Nascido em Bananal, em 1843, estudou na Faculdade de Direito de São 
Paulo e atuou na vida política da cidade e do Estado. Foi deputado na Assembleia Legislativa Provincial de 
1870 a 1879 e ocupou vários cargos administrativos no governo. Já na República, foi senador estadual de 1894 
até 1906, quando morreu (Silva, 1907). Sua atuação na Faculdade de Direito foi importante enquanto 
divulgador das idéias sociológicas. Ali ministrou pelo menos dois cursos livres de sociologia, um em 1897 e 
outro em 1900. Para Antônio Cândido (1958), “sem favor nem exagero”, Paulo Egydio poderia ser chamado de 
Patriarca da Sociologia em São Paulo, em razão do pioneirismo de sua atuação. Autor de inúmeros artigos para 
os jornais da época sobre temas contemporâneos além de ensaios na área do direito, sua contribuição maior 
para a divulgação da Sociologia em São Paulo se deu ao escrever Estudos de Sociologia Criminal. Do conceito 
geral do crime segundo o método contemporâneo. A propósito da teoria de Émile Durkheim. em 1900. Segundo 
Ribeiro (1899), ele fundou na Capital o Instituto de Sociologia de São Paulo, inaugurado em janeiro de 1898.

6 Na indicação que fez o senador, a comissão deveria atender a quatro requisitos: “a) si o actual edifício poderá 
prestar-se, depois de convenientemente modificado, para nelle funcionar o regimen penitenciário estabelecido 
pelo Codigo Penal, b) No caso negativo si poderá ser destinado para qualquer outro regimen penitenciário que 
possa de futuro ser adoptado. c) Si ao contrario poderá ser destinado a um estabelecimento para detenção e 
prisão preventiva, de conformidade com os preceitos da sciencia penal moderna, d) Em quanto poderá ser 
orçada a despesa necessária para as obras que deverão ser feitas afim de adaptar o actual edifício a um ou outro 
dos fins indicados” (ASSP, 1893:561).

4 Nina dividiu o país em quatro regiões: a primeira que ia do litoral norte da Bahia ao Maranhão, onde 
predomina a mestiçagem luso-africana e em menor escala indígena. Outra é formada pela Amazônia e estados 
ocidentais, marcada pelo indígena. A central, formada por São Paulo, Rio e Minas Gerais, com grande presença 
de negros e de imigrantes de nacionalidade portuguesa e italiana; e a última, constituída pelos estados do Sul, 
com a presença de outras nacionalidades imigrantes e quase sem nenhuma participação dos negros. Para cada 
uma, a preocupação de Nina Rodrigues é com as possibilidades de predomínio de uma ou de outra raça e sua 
adaptação ao clima. Para uma reflexão mais detalhada sobre a obra de Nina Rodrigues, ver Corrêa (1982). 
Porém, dentro das preocupações aqui desenvolvidas, a obra que mais trabalhou a importância de Nina na 
questão da cidadania, a partir da influência da escola penal positiva, foi Alvarez (1996).

8 Em 1902, durante as sessões em que foi debatido o projeto n° 16, da Câmara que criava o Instituto 
Disciplinar, Paulo Egydio pediu que o seu projeto de 1896 fosse novamente impresso e avaliado pelos senadores 
e deputados. Tempos depois, em 1904, estas mesmas idéias Paulo Egydio volta a defender quando apresenta um 
projeto no qual resgata a essência das propostas apresentadas em 1896. Este projeto, de n° 4, de 1904, propunha 
a criação de patronatos com amplas atribuições incluindo desde o cuidado com os filhos dos condenados, a 
colocação profissional dos liberados condicionais e egressos, a assistência à família dos condenados até as 
visitas às prisões. Mas previa também que eles garantiriam o funcionamento da junta médico-psiquiátrica e de 
uma escola de ensino penitenciário. A diferença essencial aqui é que estes dois aspectos do projeto, já previstos 
no anterior, ficavam agora sob a responsabilidade dos patronatos e portanto como algo paralelo à estrutura do 
governo, como se fosse uma fundação nos moldes atuais. Porém, como também este projeto não teve solução 
imediata, Paulo Egydio volta à carga em 1905 apresentando um novo, o de n° 3, propondo então a criação da 
escola penitenciária, em separado, e sob os auspícios diretos do governo. Em outubro de 1913, o projeto volta a 
ser discutido no Senado. A solicitação da leitura e discussão é de Luiz Piza que, apesar de enaltecer a figura de 
Paulo Egydio (que havia falecido em 1906), pede o seu arquivamento alegando o caráter vanguardista da 
proposta, que nem mesmo a academia tinha gerado um estudioso capaz de responder às necessidades da 
execução da lei penal. Sem uma participação acentuada da academia, considerava insustentável a proposta. 
Luiz Piza afirmava que “será das corporações scientificas, com auxilio directo ou indirecto do Estado, que 
talvez se possam destacar alguns membros para formar corporações á parte” e que atendessem ao que propunha 
o projeto.

7 Da comissão originalmente nomeada constava também José Pereira de Queirós, conforme aparece no 
Relatório do Secretário de Justiça, Siqueira Campos, de 1894. Quando a comissão entregou ao Senado o 
relatório de trabalho, seu nome não fazia parte.
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11 Quando transitou no Senado o projeto que previa a destinação de verba para a construção da Penitenciária e 
ao mesmo tempo para a construção do prédio dos Correios, Paulo Egydio viu realizado parte de seus esforços 
em favor da reforma do sistema penitenciário, sobretudo no que dizia respeito à necessidade de um novo 
estabelecimento para as penas de prisão celular (ASSP, 1905). A lei 967-A autorizou o governo a abrir crédito 
de mil e oitocentos contos de réis para a “acquisição de terreno e construcção da Penitenciaria e do edifício 
destinado ao Correio”.

14 Pouco tempo depois de ter sido iniciada a obra, o secretário de Justiça e Segurança Pública, Eloy de Miranda 
Chaves, afirmava que o montante de recursos consumido pela construção da Penitenciária era de 
3:029:890$705, ou seja, praticamente a metade do que fora previsto no projeto (RSJSP, 1914:42). Lembrando 
que neste período nenhuma parte dela achava-se ainda concluída. Em 1923, ainda inacabada, mas já 
funcionando com cerca de dois terços de sua capacidade ela teria consumido algo em tomo de 14 mil contos de 
réis (Brito, 1933).

9 A Fábrica de Ferro de Ipanema, distante cerca de 110 quilómetros da cidade de São Paulo, data do século 
XVI, quando nas montanhas de Araçoiaba foram descobertas as minas de feno existentes próximas de 
Sorocaba. Foram várias as tentativas de particulares e da metrópole, durante o período colonial, de criar um 
estabelecimento próspero de produção de ferro, quase todas infrutíferas. Segundo Marques (1980), foi só depois 
de 1815, tendo Vamhagem a sua frente é que começou “a existência real da fábrica de ferro do Ipanema” 
(p.250). Ver também Saint-Hilaire (1976).

10 O projeto n° 68, de 1895, da Câmara dos Deputados de São Paulo, de autoria de Raphael de Campos, 
propunha fosse o governo do Estado autorizado a transferir do bairro do Brás na Capital para outro local a 
Hospedaria dos Imigrantes e ao mesmo tempo autorizava a dar-lhe o destino que julgasse mais conveniente. 
Durante os debates desenvolvidos naquele ano, ficou claro que o problema com a Hospedaria era a necessidade 
de descentralizar o local de reunião das levas de imigrantes que chegavam ao país, uma vez que não estavam 
indo muitos possíveis trabalhadores para as lavouras mais carentes e que mais necessitavam de braços. Outro 
problema que igualmente incomodava as autoridades estava no fato de a Hospedaria ser vista como “ameaça á 
tranquilidade publica e o perigo que corria a saude publica da capital com a agglomeração de immigrantes”. 
Tais preocupações de ordem higiénica se davam com a manifestação de casos de doença, sobretudo cólera, 
atribuídas aos imigrantes e os riscos que isto significava em termos de epidemias. Foi dentro da preocupação 
em descentralizar a recepção e distribuição dos imigrantes que se pensou em casas no Interior e também nas 
imediações da Capital, especialmente São Bernardo do Campo. O deputado Carlos Villalva propunha, por meio 
de emenda ao projeto, que uma vez esvaziado o prédio fosse ele adaptado e destinado ao Seminário da Glória. 
O deputado Álvaro Carvalho rebate a proposta de Villalva argumentando: “...iríamos estragar esse enorme e 
vasto edifício, construído em solidas bases, e que poderá ser aproveitado para qualquer outro mister mais 
apropriado do que um collegio de educandas, como por exemplo, cadeia ou hospício de alienados, creio mesmo 
poder dizer que o governo no momento dispõe de dados pelos quaes pode affirmar que aquelle edifício pode ser 
aproveitado para cadeia da capital com economia de centena de contos para o Estado” (ACDSP, 1895:1011). 
Villalva retira sua emenda. Embora o projeto tivesse seu encaminhamento para o Senado do Estado, não se 
tomou lei.

13 Pode-se traduzir a expressão por “Eu trabalhei com empenho” ou “Eu trabalhei com ousadia”. Segundo 
Segawa (1987), Samuel das Neves inspirou-se na prisão de Fresnes, na França, de 1898, seguindo o modelo do 
“poste telegráfico” com os pavilhões alinhados em paralelo ao longo de um eixo central.

12 Na sua Mensagem encaminhada ao Congresso Legislativo, em julho de 1909. o presidente do Estado, 
Albuquerque Lins, esclarecia que aquela área foi a escolhida por já dispor o bairro de bondes, luz elétrica e 
água, além de ser atravessado pelo Tramway da Cantareira. “Esta ultima circunstancia influiu decisivamente, 
porque, dada a feição industrial do novo edifício, o transporte das matérias primas e dos productos 
manufacturados, assim como a conducção de presos e de soldados de guarnição serão feitos por esse caminho 
de ferro, a que o Governo poderá dar horários mais convenientes ás necessidades penitenciarias, e prover de 
vagões cellulares e de ramaes que penetrem mesmo nos estabelecimentos penaes” (Egas. 1927:298). Naquele 
ano já estavam em fase de conclusão os estudos para a construção de um ramal do Tranrway em direção ao 
bairro do Guapira, onde existia o Hospital de Lázaros e próximo dele, em fase de construção o Asilo dos 
Inválidos. Este ramal logo depois foi construído e passava em frente à portaria da Penitenciária.
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17 O pavilhão para mulheres constava da planta do projeto da Penitenciária e embora estivesse prestes a ser 
concluído, quando da inauguração foi dado outro uso para aquelas dependências, ao que parece como hospital e 
enfermaria como até hoje ocorre. A disposição da construção deste pavilhão dentro das muralhas da 
Penitenciária masculina deve estar entre as principais razões para que se tenha dado a ele um outro uso. 
Considerava-se problemático ter um presídio feminino ocupando a mesma área de um masculino ou então 
localizado em área muito próxima. Assim, as presas condenadas continuaram a ser mantidas na Avenida 
Tiradentes até o início da década de 40 quando foi inaugurado o Presídio de Mulheres, exatamente na casa que 
servia de residência para o diretor da Penitenciária do Estado nos jardins que a circundam e na qual funciona 
hoje a Academia Penitenciária.

16 Uma tão concorrida cerimónia, mostrava também a importância do evento nos meios políticos e sociais. O 
jornal O Commercio de São Paulo (14/05/1911) comentava como os requintes da vida das elites fizeram uma 
pequena viagem ao bairro de Santana e foram alcançar seus membros diletos no cuidado em erigir uma 
Penitenciária modelo: “O dunch' - Finda a cerimónia, os convidados foram conduzidos para o palacete 
destinado à residência do director da penitenciaria, onde lhes foi servido delicado ‘lunch’, arranjado pela 
Rotisserie Sportsman”.

18 O cerne das modificações propostas pelo substitutivo do senador Luís Piza estava contido nos dois primeiros 
artigos: “Art. Io. A pena de prisão cellular a que tiverem sido condemnados os criminosos sujeitos á justiça do 
Estado de S. Paulo poderá ser cumprida como a de prisão com trabalho: 1) quando o presidente do Estado 
commutar nesta pena aquella; 2) quando, a requerimento do condemnado, o juiz competente assim decidir; 3) 
quando o condemnado tiver cumprido, com isolamento cellular, a parte da pena correspondente á 
condemnação, restando-lhe cumprir a parte excedente em trabalho commum e silencio durante o dia e 
segregação durante a noite; 4) quando o condemnado estiver em condições de ser transferido para uma 
penitenciaria agrícola. Art 2o. A prisão com trabalho poderá ser cumprida em quaesquer obras publicas, 
especialmente nas estradas de rodagem do Estado, desde que nellas se possam observar as condições de 
trabalho diurno em silencio e a da segregação noturna, ou as do regimen das penitenciarias agrícolas e das 
casas de correção.” (ASSP, 1913:264-5).

15 Esta informação também aparece no Relatório do Secretário de Justiça de 1911 e foi dada por Ricardo 
Severo que era um dos principais colaboradores de Ramos de Azevedo.

20 Logo após a apresentação do projeto de Washington Luís, na Câmara, em 1912, Plínio Barreto (1922) 
esboçou algumas críticas contra ele, mas apenas no tocante aos detalhes de sua realização e não em relação ao 
seu sentido geral. E mesmo em setembro de 1921, quando novamente publica uma série de artigos sobre a 
reforma do Código Penal, no jornal O Estado de São Paulo, não deixa de fazer um elogio implícito à iniciativa 
daquele projeto mesmo sendo avesso à lei: “O governo do Estado utilisou-se com exito extraordinário do 
trabalho dos condemnados fóra das penitenciarias, em estradas publicas. Violou para isso a lei penal, mas 
prestou incontestavelmente um grande serviço á criminologia” (p.69). E com isso justificava a necessidade de 
uma reforma do Código para proporcionar a possibilidade de os Estados terem a liberdade de regulamentar 
livremente a natureza do trabalho penitenciário.

19 A Mensagem do Presidente do Estado ao Congresso Legislativo, de julho de 1917, refere-se a algumas 
localidades, como Taubaté, São José do Rio Pardo, Campinas e Casa Branca que estavam utilizando serviços 
dos detentos. Na Mensagem do ano seguinte, o presidente Altino Arantes afirmava que no trecho São Paulo a 
Jundiaí estavam trabalhando 120 detentos, sendo 80 sentenciados e 40 "contraventores do art. 400 do Codigo 
Penal” (Egas, 1927:613). Havia dois acampamentos: o de Taipas e o de Perus. Dirigiam os trabalhos os oficiais 
da Força Publica sob a inspeção do diretor da Penitenciaria.



Capítulo 6 - A Penitenciária do Estado em funcionamento

Vista ggral da Penitenciária do Estado
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“Desde Enero a Septiembre dei ano 1927 la visitaron 20.000 personas, ajenas la mayoría a los 
conocimientos jurídicos e penitenciários” (1929:132).

O edifício da Penitenciária do Estado constituiu-se na maior construção realizada pelo governo 

do estado na cidade de São Paulo no início do século. Tal obra se equiparava ao já construído e não 

menos imponente Hospício do Juqueri com o qual compartilharia as funções de controle da loucura e da 

criminalidade. A pretensão era de um efeito igualmente monumental, intimidatório, que a Penitenciária 

possuiria na busca da construção de uma ordem social fundada num controle estreito da população e de 

seus segmentos desviantes. A exuberância dos pavilhões alinhados simetricamente, que saltavam na 

paisagem, pesados, com as paredes grossas, e a infinidade de janelas das celas, adicionou-se a fantasia 

do presídio-modelo. Talvez imbuídos pela grandiosidade do investimento; talvez pela preocupação de 

também neste domínio projetar o Estado como o líder da nação, a ditar os padrões na forma de punir; 

talvez buscando forjar um feitiço que encantasse as mentes criminosas e atemorizasse os corações 

rebeldes; talvez ainda como simples jogo mimético, entre outros tantos - o certo é que os homens de 

governo, os membros da elite que o controlavam, acalentariam esta fantasia de um “instituto de 

regeneração modelar” por muito tempo. Exemplo disto já se encontra em Plínio Barreto (1922), quando 

comenta, em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, de 9 de dezembro de 1912, que o 

Estado de São Paulo, “quasi uma nação”, acompanhava a marcha geral dos países civilizados no 

tocante ao regime penitenciário, uma vez que havia dado início à “construcção de uma penitenciaria 

modelo que, pelo plano e pela competência do engenheiro que a está dirigindo, hade, provavelmente 

corresponder ao nome...”(p.l0)'

A construção deste devaneio serviu-se de vários pilares. Em primeiro lugar, utilizou-se a 

Penitenciária como parada obrigatória na rota das visitas que passavam pela cidade. Autoridades e 

personalidades de outros estados e países, de qualquer setor, quase que obrigatoriamente percorriam as 

suas dependências e deixavam apontadas no Livro de Visitas as suas expressões padronizadas de 

admiração. Estudantes de diferentes idades e graus afluíam para lá em grande número, tomando a visita 

mais uma página na sua vida escolar. O precioso acervo fotográfico do Museu Penitenciário, 

subordinado à Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, guarda as imagens deste desfilar 

incessante de professores, alunos, juristas, governantes, representações estrangeiras (embaixadores, 

cônsules) que posavam nas escadarias de acesso ao prédio da administração ao lado dos dirigentes do 

presídio, ou então num espaço interno, mais reservado, quando o grupo era pequeno ou de maior 

influência política. Embora não tenha sido possível conferir a veracidade da informação, Luis Jimenez 

de Asúa, em 1927, quando visitou a Penitenciária em São Paulo, afirmou que

“A Penitenciária de São Paulo é um totem.”
Paulo Duarte (1951:101)
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Se aceita como verdadeira, essa espantosa cifra significa que algo em tomo de 75 pessoas 

diariamente passavam pela Penitenciária, 2 200 por mês, e que até o final do ano o total de visitantes 

atingiria cerca de 26 000. O sentido simbólico desta presença exterior pode ser devidamente 

dimensionado quando contrastado com o número de presos existente naquele ano, 852 segundo o mesmo 

Asúa. Cabe destacar ainda que o número total de presos que havia ingressado na Penitenciária desde 

1920 até setembro de 1927 não ultrapassava o de 1850, conforme atesta o Livro de Matrículas2. 

Enquanto em sete anos mal se atingia os dois mil presos ali recolhidos para cumprirem suas penas, em 

apenas nove meses de um ano uma população visitante dez vezes superior percorria seus labirintos, 

suas oficinas, e recobrava, certamente aliviada a sua liberdade.

A presença de tão volumosas hordas de visitantes resultava também em manifestações públicas 

de elogio ao Instituto de Regeneração, como gostavam de chamar a Penitenciária os seus admiradores. 

Assim, temos notícia de inúmeros juristas que, depois de seu “périplo”, por meio de artigos em jornais 

ou em comentários no interior de suas obras, não poupavam loas àquela penitenciária tida como 

modelo. Alguns exemplos podem ilustrar a importância que possuía a PE das muralhas para fora mais 

do que em seu próprio interior. Retomemos o jurista e professor de Direito Penal Luis Jimenez de Asúa, 

que relatou em livro uma viagem feita ao Brasil. Comentava que a produção bibliográfica brasileira 

sobre a “matéria penitenciaria es más selecta que copiosa”. Citava alguns dos principais autores e 

títulos sobre o assunto e constatava que

Outro grande nome do mundo jurídico das primeiras décadas do século, Evaristo de Moraes, 

visitou a Penitenciária em 1922. Ao escrever o seu clássico Prisões e Instituições Penitenciarias no 

Brazil, publicado em 1923, não deixa de indicar que “somente o Estado de São Paulo possui uma 

penitenciaria em condições satisfactorias”. E transcreve parte de um artigo feito por ocasião da visita 

com os detalhes de funcionamento da prisão e cheio de elogios.

Há um desfilar interminável de visitantes nacionais e estrangeiros. Mas, como resultado destas 

visitas foram produzidos também relatos, de ampla circulação nos meios especializados, que por certo 

serviram para reforçar ainda mais a mística de que a Penitenciária representava uma obra-prima no 

campo do tratamento penal, não só em relação ao Brasil mas também em relação aos outros países. O 

pequeno artigo, de 1922, de Ernesto Bertarelli, professor da Universidade de Pavia-Milão, a partir de 

uma visita que fez à Penitenciária logo nos primeiros tempos de seu funcionamento, é um exemplo 

importante neste sentido. Publicado na revista italiana Archivio di Antropologia Criminale, Pschiatria 

e Medicina Legale, fundada por Cesare Lombroso, o relato da viagem é aberto por uma pequena 

consideração dos editores na qual se observava que a Penitenciária de São Paulo e também a de Buenos

“A este penitenciarismo, que poderíamos llamar doctrinal, no acompana el progreso de la práctica, 
salvo en algún caso extraordinário, como el de la Penitenciaria de San Pablo” (1929:119).
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Poucos anos depois, em 1926, a revista Archivio novamente abria espaço para que o engenheiro 

Enrico Carrara fizesse um curto e elogioso relato de sua visita à Penitenciária. Nele, além de apontar as 

qualidades de toda ordem que ela apresentava, o visitante lustrava os brios da elite paulista ao tributar 

ao seu espírito empreendedor e arrojado a iniciativa de construção daquele estabelecimento:

Porém, como se verá mais adiante, no capítulo seguinte, estas rápidas incursões pouco 

ajudariam a revelar as artimanhas e os percalços das relações tensas e conflituosas em que viviam os 

presos e seus custodiadores. Foi, certamente, Paulo Duarte, e mesmo assim só no final da década de 20, 

um dos raros contemporâneos a observar o sentido que se queria dar à Penitenciária com estas inúmeras 

visitas:

Outro pilar sobre o qual se assentava a figura de um presídio-modelo era a sua organização 

laborai. Zelosamente a direção da Penitenciária cuidava para que a produção de bens tivesse um ritmo 

industrial. Quando do início de seu funcionamento, um dos pontos de maior cuidado do governo foi 

exatamente o da organização do trabalho no interior da Penitenciária. Isto significou a criação de 

algumas oficinas dotadas de maquinário dos mais avançados da época, especialmente a sapataria e a 

alfaiataria. Além da questão do disciplinamento dos condenados, e da preocupação em gerar recursos 

para que os custos de operação da prisão fossem reduzidos com a receita oriunda do produto do 

trabalho dos presos, é certo que o governo transformava a Penitenciária numa vitrina de sua capacidade 

administrativa e a exibia como um modelo de organização a ser copiado. Assim, o fornecimento de 

calçados, botas, chinelos, uniformes, móveis, colchões, vassouras para outras instituições

“L’intraprendenza, la modemità e lo spregiucato spirito d’iniziativa che sono nel carattere paulista 
riescono ad unorganizzazione pratica che rivaleggia com i piú civili stati europei: voglio accenare a 
una istituzione che nella sua completezza e perfezione è única, io credo, nel mondo: il penitenziario 
penale” (Carrara, 1926:693)

“Sino da ora però va segnata la Penitenciaria come una delle piú perfette opere carcerarie umane e 
come uno degli stabilimenti colletivi che maggiormente onorano il Sud America” (p.29)

Aires eram manifestações eloquentes da “trasformativa influenza che le dottrine del Lombroso hanno 

esercitato sulla técnica e 1’organizzazione penitenziaria”. Tamanho prestígio tinha esta revista no Brasil 

que só este comentário bastaria para provocar, aqui, as mais infladas demonstrações de ufanismo e 

orgulho em relação à Penitenciária. Porém, o professor Bertarelli, no breve relato que fez da visita à 

prisão, teceu vários elogios às instalações, às condições de higiene, aos exames realizados, às atividades 

de trabalho e de instrução que viu. E arrematou

“A Penitenciária de São Paulo é um totem. Um totem ridículo, do qual só se pode falar bem. Orgulho 
da cidade, número imprescindível de todos os programas oferecidos aos hóspedes de categoria, os 
jornais reproduzem, no dia seguinte, os mesmos gastos elogios de, não sei quantos lustros, as mesmas 
ótimas impressões recebidas pelo ilustre visitante...” (1951:101).
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governamentais, principalmente, dava um toque de empreendimento fabril e de lucratividade a sustentar 

a instituição e a imagem que se buscava manter dela junto ao público.

Porém, o mais importante daqueles pilares foi o silêncio: nada ou quase nada do que se passava 

no interior do presídio ecoava para fora dos pavilhões e das muralhas. E como se o peso e a dimensão 

daqueles pavilhões emudecessem a critica e apresentassem aquela prisão como algo inquestionável. 

Quando forças de oposição chegaram a levantar alguns pontos como alvo de dúvida, como foi o caso de 

Paulo Duarte e do médico psiquiatra José de Moraes Mello, isto só ocorreria na década de 30, e 

geralmente eram aspectos mais superficiais do que de fundo. E tinham por intuito dotar a PE de uma 

estrutura mais eficiente.

Outro aspecto que contribuiu para manter a Penitenciária sob um silêncio suspeito no que se 

refere às pequenas tragédias, violências e desmandos ali vividos, foi a direção estar confiada ao dr. 

Franklin de Toledo Piza. Era ele já o diretor da antiga Penitenciária da Avenida Tiradentes quando da 

inauguração da nova, no Carandiru. Antes disso, havia passado pelas fileiras da Polícia Civil como 

delegado. Homem experiente, portanto, no comando de uma prisão, tinha ainda como trunfo seu 

envolvimento político com a elite paulistana e a origem numa família de tradição e prestígio no Estado. 

Até 1932, quando permanece à frente da Penitenciária, as críticas, quando raramente se levantavam, 

poupavam a sua pessoa, o seu rigor disciplinar ou qualquer outro traço de sua forma de administrar. 

Toda observação discordante era feita em relação ao Código Penal de 1890, aos governantes do Estado 

ou do País, mas quase nunca aos problemas propriamente internos e relacionados com a figura do seu 

diretor.
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Impressionara-se ele com os discursos inaugurais de Altino Arantes e sobretudo de Herculano 

de Freitas, secretário da Justiça e professor da Faculdade de Direito, que havia discorrido sobre a escola 

penal positiva. Porém, é com as informações de outro memorialista e contemporâneo deste evento que se 

tem uma divergência quanto à presença e manutenção do primeiro grupo de presos logo no início do 

funcionamento da PE. Cândido Motta Filho (1972) refere-se a dois presos com os quais teve contato 

direto: um deles era proveniente de Birigúi, autor de latrocínio e com uma condenação de 26 anos de 

reclusão. Embora não cite o nome, refere-se a ele como o presidiário n° 86, e que viria a ser removido 

para o “Hospital de Alienados do Juqueri”. O outro preso era bastante conhecido da cidade de São 

Paulo, autor de um dos famosos crimes da mala: Michel Trad. Fala dele como o de número 36. Ocorre 

que, segundo o Livro de Matrículas da PE, nenhum dos dois aparece nem nominalmente nem de acordo 

com aqueles números. Não conferem também os dados relativos à cidade de proveniência, o crime 

cometido e as datas de saída da PE. O que leva a supor que um grupo de presos tenha sido levado da 

velha Penitenciária para a nova por ocasião da inauguração, ou quem sabe até mesmo antes e alguns 

tenham retomado depois. Fica ainda no ar a questão dos números de matrícula empregados para estes 

dois presos, sendo muito provável que tenham sido reelaborados algum tempo depois. Confirmam tal 

suposição, também, o fato de os primeiros presos constantes do Livro de Matrículas terem como data de 

ingresso na PE o dia 31 de julho de 1920. Segundo o Anexo 3, que mostra todo o movimento de entrada 

e saída dos presos, entre a sua inauguração e 1940, a abertura da PE em 1920 teve 208 presos.

Além disso, o presidente do Estado, Washington Luís, na sua Mensagem ao Congresso 

Legislativo, de 14 de julho de 1921, referia-se à entrada em funcionamento da PE em 31 de julho do ano 

anterior, quando foram para lá transferidos os primeiros presos da Penitenciária da Tiradentes. E 

informava ainda que começavam a ser transferidos do Interior para a nova Penitenciária os presos já 

condenados. Reportava-se ele também ao fato de que, com o funcionamento da PE ficavam dispensados 

“dos trabalhos das estradas publicas cerca de duzentos sentenciados” que foram então para lá 

recolhidos.

Os primeiros condenados

A inauguração formal da Penitenciária se deu em 21 de abril de 1920. Porém, tudo indica que 

depois da cerimónia ela não entrou em funcionamento efetivo. Até a data de 31 de julho daquele ano, 

quando passou a operar regularmente, há ainda alguns pontos obscuros3. Paulo Duarte nas suas 

memórias (1977:304, vol. 6) relata que era jornalista d’O Estado de São Paulo naquela ocasião e que 

esteve presente na cerimónia de inauguração. Vagamente recorda que

Outra questão que é ainda relativamente confusa é quanto a origem dos presos. O que parece 

ser correto, a partir das diferentes informações obtidas nos prontuários, é que, não obstante o Livro de 

Matrículas dos Presos da nova Penitenciária indicar como local de proveniência uma cidade do Interior,

“os condenados já haviam sido transferidos da velha penitenciária da avenida Tiradentes..”
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isso não era o que de foto ocorria, ao menos com as primeiras levas de condenados. O que se dava, na 

verdade, era a remoção de um condenado da antiga Penitenciária da Tiradentes. Estava ali cumprindo 

pena há algum tempo, proveniente aí sim de alguma cadeia de comarca do Interior. As guias do Juiz das 

Execuções Criminais davam como proveniência a cadeia da comarca, sem qualquer referência ao fato 

de já estar internado na antiga Penitenciária. Este dado é importante porque não foi possível avaliar em 

detalhe quantos dos presos que entraram nos primeiros anos na PE eram provenientes diretos da 

Tiradentes, mas oriundos do Interior e quantos eram propriamente presos e condenados da Capital. Se 

tomarmos por base que os presos da antiga Penitenciária não ultrapassavam o número de 160, que era a 

sua capacidade máxima, é possível supor que a maioria dos condenados que deram entrada na PE no 

período pesquisado era mesmo oriunda do Interior. Confirma esta suposição a apuração feita junto ao 

Livro de Matrículas, no qual até o número dois mil são indicados como provenientes da Capital 21,4%. 

Mesmo que todos os condenados da antiga Penitenciária tivessem sido transferidos para a nova, o que 

de fato não ocorreu, o máximo que se atingiria seria a porcentagem de 25%.

Assim, a entrada em funcionamento da Penitenciária do Estado respondia a exigências 

imediatas das comarcas do Interior quanto à administração de problemas relativos ao cumprimento das 

penas de prisão celular em suas cadeias. Só na década de 30 é que vai ocorrer a inversão na composição 

dos contingentes de presos segundo a sua proveniência. Mas ao longo da década de 20, a PE teria os 

quase 80% de sua população composta por presos que não eram da Capital.

Isto não significa, porém, que a Penitenciária não tenha desempenhado um papel importante na 

armação de mecanismos de controle social e disciplinamento urbano, em curso desde os últimos anos do 

século passado. De duas formas ela toma parte nisso. Em primeiro lugar, ao transferir para as suas 

dependências os condenados da velha Penitenciária da Tiradentes, permitia que esta fosse praticamente 

de modo integral dedicada a servir como casa de detenção para homens e presídio de mulheres. E assim 

possibilitar um recurso de contenção aos órgãos de vigilância e repressão atuantes na cidade de São 

Paulo. Em segundo lugar, o efeito simbólico que teve a Penitenciária sobre a cidade, o Estado e mesmo 

sobre o país, como monstro de uma pretensa eficácia regenerativa, demonstração de capacidade de São 

Paulo em se ajustar aos avanços em toda e qualquer área, máquina de repressão ao crime...

A Tabela 4 permite avaliar a proveniência dos dois mil primeiros presos que entraram na PE, 

entre 1920 e 1928, e comparar, assim, a participação das regiões do Estado na composição daquela 

população.
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A análise da tabela acima indica que, em termos relativos, a participação do contingente de

presos provenientes da Capital nos primeiros anos de funcionamento da PE estava acima da

representação que ela possuía no conjunto do Estado. Dado que fica ainda mais evidente quando se

passa a considerar apenas o município de São Paulo e sua participação de 12,6% em 1920. Neste

sentido, foi razoável o papel que teve a Penitenciária em desafogar a Cadeia da Capital e ao mesmo

tempo colaborar no controle da criminalidade, embora em termos absolutos o maior contingente de

criminosos no período tenha sido proveniente do Interior.

Algumas regiões enviam condenados para a PE de modo proporcional à sua participação na

população do Estado, como é o caso da Mogiana, outras como a do Vale do Paraíba ficam quase 50%

Central que, igualmente antiga e por isso mesmo talvez suas cidades fossem mais bem equipadas de

condenados para a PE.
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abaixo, indicando neste casos provavelmente as condições das cidades e comarcas de disporem de 

cadeias relativamente capazes de dar cumprimento às penas de prisão impostas. E o caso da região

Tabela 4 - Distribuição da população prisional por região de origem 
Penitenciária do Estado 1920-1928

População do Estado (2)

14,3(3)
10,6
16,4
17,7
11,5
12,7 
3.0
7,4
2,9
3,5

Presos 
428 
117 
247 
350 
287 
164 
97 
93 
83 
97 
37 

2000

%
21,4
5,9
12,4
17,5
14,4
8,2
4,9
4,7
4,2
4,9
1.9
100

cadeias, tinha uma participação populacional bem acima do percentual pelo qual participava com

Região_________
Capital
Vale Paraíba
Central
Mogiana
Baixa Paulista
Araraquarense
Alta Paulista
Alta Sorocabana
Baixa Sorocabana
Litoral Sul
Outras(i)________
Total___________
Fonte: Livro de Matrícula dos Presos da PE e Love (1982)
(1) Há 33 presos como sendo originários do Rio de Janeiro, e 4 de cidades que não foram identificadas para efeito de 
distribuição por região.
(2) Distribuição percentual da População do Estado para o ano de 1920
(3) Love esclarece que o município de São Paulo participava em 1920 com 12,6%



A mecânica das punições internas

Com o funcionamento da Penitenciária em 1920, pode-se dizer que entrava o Brasil numa nova 

era de tratamento penal dos presos. Com ela, o que Código Penal de 1890 prescrevia fínalmente 

chegava a ter chances de realização. Isto forçou, em decorrência, outros estados e mesmo o distrito 

federal a reconsiderar o tratamento que até então vinha sendo dado aos presos nas suas cadeias e 

penitenciárias. É certo, todavia, que não houve, de imediato, uma alteração significativa nas condições 

de encarceramento existentes no Brasil e mesmo em São Paulo, mas ficava evidente que não era mais 

possível manter o padrão precário que os presídios exibiam desde o período colonial. A novidade da PE 

estava, de um lado, na construção mesma de um enorme edifício revestido das preocupações 

elementares com a saúde, bem-estar dos condenados e com a segurança em geral. De outro lado, estava 

na disposição do Estado de apresentar a Penitenciária como um modelo a ser seguido, o que significava 

prover o seu funcionamento de bases teóricas tidas como as mais avançadas no período, dotando os seus 

procedimentos da certeza e irrefutabilidade da ciência. Portadores do firme propósito de que o fim de 

regenerar um criminoso era não só possível e justificável sob qualquer aspecto, como também permitiria 

a elaboração dos mais diferentes meios científicos e “inquestionáveis” de ação, administradores, 

juristas, estudiosos, médicos tiveram na Penitenciária do Estado o espaço ideal, o laboratório no qual se 

experimentava e comprovava a consecução deste objetivo.

O desenvolvimento das mais diferentes formas de observação do criminoso incluía seus traços 

psicossomáticos, sua vida familiar, seus antecedentes criminais, seu comportamento nas oficinas de 

trabalho, nas salas de aula, no pátio, durante a recreação, e mesmo no interior da cela. Mesmo que este 

“apresamento” do condenado já tenha sido anteriormente ensaiado, na própria Casa de Correção de São 

Paulo ou mesmo na do Rio de Janeiro, nada se compara à profusão de informações e documentos que 

foram produzidos no interior da PE desde os primeiros tempos de seu funcionamento. Os seguidores das 

correntes criminológicas influenciadas por Lombroso e Ferri, principalmente, que desfrutavam no Brasil 

de ampla simpatia nos meios jurídicos e médicos, encontravam, enfim, um meio concreto de transformar 

suas propostas em práticas efetivas. A área médica, representada sobretudo pela figura do médico 

psiquiatra, ganhava uma projeção até ai nunca vista nos presídios brasileiros não só na elaboração de 

todo o diagnóstico especifico do condenado como também na composição da sua biografia de 

delinquente e também na participação direta na administração da vida disciplinar do presídio.

Ao lado do conhecimento detalhado do criminoso, o trabalho a ser desenvolvido pelos presos 

era encarado por estas mesmas correntes como o auxiliar fundamental no tratamento penitenciário. E 

também neste aspecto, a PE procurou, desde o início, tomar-se um presídio de perfil verdadeiramente 

industrial, com maquinário sofisticado para a época que nem mesmo as indústrias particulares possuíam 

(Assaly, 1942).

Juntamente com os aspectos abordados mais acima, tudo isso ajudou a construir, na primeira 

década de funcionamento da Penitenciária do Estado, o mito de que ela era um presídio-modelo. A 
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função das informações sobre o comportamento do preso, mesmo que remotas no tempo.

Dos 110 prontuários lidos, 20,9% apresentaram partes ou memorandos que denunciavam 

transgressões de toda ordem na vida da prisão. A média foi de 2 infrações formais para esta 

percentagem. A cifra por si só não representa algo de surpreendente mas pode ter um significado mais 

instigante quando se considera que nem todas as irregularidades e indisciplinas eram transformadas em 

denúncia formal. Pode-se imaginar que pequenos entreveres, resistências e indisciplinas fossem 

resolvidos por meio da mecânica das compensações e favores que em geral predomina entre presos e 
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consulta aos prontuários dos presos revelou, no entanto, que aquela prisão apresentava todos os vícios e 

violências presentes em qualquer prisão do país ou do exterior. E que ao discurso polido e laudatório 

das virtudes regeneradoras da PE se conformavam práticas num sentido bem diferente. As principais 

atrocidades, desmandos e ações nem sempre modelares de funcionários acham-se documentadas nas 

“Partes” e nos laudos da Seção de Medicina e Criminologia. Estes documentos fornecem material para 

a desqualificação da Penitenciária como uma prisão modelar, tanto por descortinarem um cotidiano 

prisional cheio de transgressões às normas por parte dos presos como também pela constante 

elaboração da figura do criminoso como um louco e a consequente manipulação de sua vida prisional4.

A Parte (Anexo 4) era um impresso no qual o chefe da Seção Penal informava oficialmente o 

diretor da Penitenciária de que um determinado preso havia cometido uma falta a algum item do 

regulamento interno. Era frequente, no entanto, a formalização de uma infração por ocorrências que 

dificilmente poderiam ser encaixadas em qualquer dos itens do regulamento, como será possível mais 

adiante exemplificar. O documento era composto sempre por alguns tópicos: no primeiro deles, o chefe 

da seção descrevia sumariamente o ocorrido; em seguida, em uma ou duas linhas apresentava a defesa 

do preso diante do feto; depois, colocava-se um item denominado “Informação” onde se historiava o 

tempo que o preso estava na “casa”, o tipo de crime cometido e o tempo de duração de sua pena; 

seguia-se então o item “Antecedentes” no qual o chefe da seção indicava se ele possuía outras passagens 

e condenações antes de entrar na PE; e ainda um item denominado “Atestado” no qual apontava o seu 

comportamento na cadeia de origem. A este conjunto de informações o diretor lançava o seu despacho 

com uma sentença punitiva, assinava e datava. Este documento era anexado ao prontuário do preso e, 

tal como outros documentos que o integravam, acabava ajudando a construir uma biografia marcada 

por traços que nunca mais se apagariam. Um comportamento indócil na cadeia do Interior onde tivesse 

ficado preso logo após o crime resultaria num atestado de conduta imprópria que o estigmatizaria por 

todo o tempo em que permanecesse na Penitenciária. Da mesma forma que uma infração qualquer já na 

PE igualmente acompanharia toda a vida do condenado, para o local do trabalho, para as atividades que 

desenvolvesse e para os pedidos ao diretor que por ventura fizesse. O peso destas marcas indeléveis na 

vida do condenado ficava mais saliente quando se montava o documento para o Conselho Penitenciário 

dar o seu parecer sobre a solicitação de livramento condicional. Muitas vezes, as posições favoráveis ou 

desfavoráveis do diretor da PE ou do relator do Conselho Penitenciário eram tomadas exatamente em
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“Art.45 - A pena de prisão cellular será cumprida em estabelecimento especial com isolamento cellular 
e trabalho obrigatorio, observadas as seguintes regras:
a) se não exceder de um anno. com isolamento cellular pela quinta parte de sua duração;
b) se exceder desse prazo, por um periodo igual á quarta parte da duração da pena e que não poderá 
exceder de dois annos: e nos períodos successivos, com trabalhos em commum. segregação noctuma e 
silencio durante o dia.”

guardas. Dois procedimentos comprovam esta desconfiança. Primeiro, o elevado número de 

memorandos do chefe da Seção Penal para o diretor do estabelecimento comunicando uma 

irregularidade mas que não chegavam a se constituir numa Parte, que era o documento próprio em que 

era lançada a denúncia. Segundo, o também usual memorando do médico psiquiatra recomendando para 

um determinado preso a “Vigilância Especial”. Esta prescrição por certo era feita em decorrência de um 

acontecimento qualquer provocado por um preso e para o qual o médico psiquiatra era chamado a 

opinar.

Ao lado destes procedimentos formais de caracterização de infrações e de imposição de 

punições, a Penitenciária do Estado havia criado também um mecanismo, igualmente formalizado de 

acréscimo de pena. Trata-se de um impresso (Anexo 4) da Seção de Expediente ao chefe da Penal onde 

se apontava o total de dias que o preso deveria ficar no primeiro estágio. O que o Código Penal previa 

era o seguinte:

O que a Penitenciária passou a fazer foi adicionar a este dispositivo mais uma dose de 

isolamento celular, quando ocorria de o condenado trazer alguma passagem por qualquer órgão policial, 

ter algum processo criminal, com ou sem condenação, trazer atestado de má conduta da cadeia de 

origem, ter evasões ou tentativas. Assim, tinha um condenado um acréscimo de um determinado número 

de dias acima do que previa o Código por conta deste mecanismo. O que significava situações absurdas. 

Os casos das primeiras levas de condenados que chegaram à Penitenciária eram evidentes. Presos que 

estavam na cadeia desde o inicio do século, como os de matrículas 1, 2, e 525 são particularmente 

dramáticos. O primeiro estava preso desde 1904, cumprindo pena de 24 anos por homicídio. Quando 

entrou na Penitenciária, em 31 de julho de 1920, já tinha cumprido quase dezesseis anos de sua pena e 

mesmo assim teve que se submeter ao “primeiro” estágio de 133 dias de isolamento celular. Com o 

segundo não foi muito diferente. Desde 1905, encontrava-se preso para cumprir 30 anos de pena por 

latrocínio. Quando entrou na PE, na mesma data em 1920, teve um período de isolamento de 140 dias. 

O condenado de n°. 525, preso desde 1901 para cumprir pena de 30 anos por homicídio, entrou na PE 

em novembro de 1920, faltando portanto mais de 10 anos. Seu primeiro estágio foi de 140 dias.

Ao que tudo indica não era utilizado o cálculo de uma quarta parte, como prescrevia o Código, 

mesmo se levarmos em conta somente o período que ainda faltava para o término da pena. Muitos 

outros exemplos fazem supor que a fixação do primeiro período não acabava resultando num quarto do 

período da pena, ficando porém incertos quais eram os critérios para essa fixação5.
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Porém, o mais significativo era a questão da adição de mais períodos de isolamento por conta 

de antecedentes. Um dos presos que apresentou maior quantidade de dias de primeiro estágio - 270 dias 

- sendo apenas 55 por causa de sua pena de dois anos e dois meses e o restante por conta de suas 16 

passagens anteriores. W.S., n°. 19116, foi um condenado que, por ter uma série de crimes e prisões 

anteriores, recebeu no seu prontuário a seguinte a observação do diretor Toledo Piza:

A descrição de algumas das faltas cometidas e das punições que foram impostas servirá para se 

dimensionar as constantes instabilidades e resistências que os presos opunham ao rígido sistema da PE, 

bem como a arbitrariedade pela qual algumas ações eram transformadas em infrações e, portanto, 

passíveis de penalidades. Os meios para impor a disciplina demonstram, ao mesmo tempo, que não 

foram grandes as alterações em relação ao que previa o regulamento da Casa de Correção de São Paulo, 

desde meados da década de 50 do século passado7.

Assim, por exemplo, em 10 de outubro de 1922, a Parte n°. 66 relatava ao diretor que o 

sentenciado de n°. 359 desobedecera o guarda durante uma “aula de theoria” sentando-se no assoalho 

da sala. O despacho do diretor reconhece que ele possui bons antecedentes (comportamento na cadeia de 

origem) e prescreve o isolamento em seu cubículo por cinco dias, e que seja chamado a atenção “por 

essa falta de respeito ao professor e a disciplina”. Este mesmo sentenciado, que por tão corriqueiro 

acontecimento teve uma pequena punição acrescida à sua pena, estaria envolvido num outro incidente, 

obscuro, em tomo do movimento revolucionário de 1924. A Parte n°. 39, de 07 de outubro de 1924, 

indicava que o mesmo sentenciado, juntamente com outros dois,

Um outro preso, que deveria encaminhar a carta ao invés disso a coloca nas mãos de um guarda 

e desfaz a trama. A punição determinada pelo diretor Toledo Piza para o sentenciado foi a de 48 horas 

de confinamento em quarto escuro e depois disto a sua remoção para cubículo inferior, por tempo 

indeterminado, “privado das vantagens regulamentares”.

“Verificar com cuidado o caracter deste sentenciado e conserval-o no primeiro período se, findo este, se 
observar que sua promoção para o segundo traz perigos á disciplina do Estabelecimento.”

“concertaram, quando no pateo 13, no dia 25 do mez passado uma denuncia ao general revolucionário 
Izidoro, desmoralizando a Casa.
Resolveram convidar o sentenciado 744, S.J.S., que acceitou o convite, desempenhando a sua missão 
escrevendo uma longa carta cheia de calunias”.
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Os membros do Conselho Penitenciário Mineiro que visitaram a Penitenciária em 1928 

relataram que não foi pequena a participação pessoal do diretor Toledo Piza nos eventos da Revolução 

de 24. Segundo eles, o diretor entregou ao presidente do Estado para a organização da resistência os 

noventa soldados que faziam a guarda da muralha, restando apenas cerca de 13 guardas para a 

vigilância dos quase mil homens presos. Como a cidade não resistisse à invasão, o diretor não demorou 

a receber um oficial das forças rebeldes que queria que os homens recolhidos à PE fossem entregues a 

ele. O diretor recusou-se, alegando-se isento dos acontecimentos políticos e que aqueles homens só 

poderiam ser entregues mediante mandato judicial expedido por juiz competente. Uma segunda investida 

das forças rebeldes para que fossem entregues os homens ali confinados foi feita alguns dias depois e 

apesar de receber a mesma resistência da direção conseguiu insuflar um vigilante a promover um 

motim. Os próprios presos teriam ficado ao lado do diretor e colocado para fora da PE o ‘"traidor”8.

Tais apuros passados por Toledo Piza, segundo os visitantes, teriam ocorrido porque circulava 

a “lenda” de que ali na Penitenciária estavam escondidas, em grande quantidade, metralhadoras e muita 

munição. Através do livro Justiça, de Macedo Soares, tem-se alguns outros detalhes dos acontecimentos 

envolvendo o diretor na Revolução de 1924. O comandante das forças revolucionárias Isidoro Dias 

Lopes só se convenceu de não levar cerca de 200 presos da PE, em boas condições de saúde, depois que 

Macedo Soares escreveu-lhe uma carta e com ele manteve uma conversa. Na carta, escrita pelo próprio 

presidente da Associação Comercial de São Paulo, o argumento fundamental não foi no sentido de negar 

que pudesse o diretor ter um pequeno exército armado capaz de auxiliar as forças legalistas. Ao invés 

disso, Macedo Soares apelava principalmente para a questão da manutenção da ordem social:

“Sr. General: o conhecimento por parte da população já por demais excitada, de tão alarmante noticia, 
determinará fatalmente o instincto de defesa, contra todos: legalistas e revolucionários. E V. Ex. sabe 
melhor do que eu os extremos a que pode chegar uma população desesperada e desenfreada.
Não faltam na cidade perigosissimos elementos anarchistas - italianos, hespanhóes. russos e de outras 
nacionalidades, esperando só o momento opportuno para subverterem a ordem publica e a ordem 
social.
Representante das classes conservadoras, venho appelar para V.Ex., afim de que seja prestado ao sr. 
diretor Franklin Piza, diretor da Penitenciaria de S.Paulo, todo o auxilio material e moral, afim de que 
elle possa continuar a manter num campo neutro, garantidor da ordem social, os sentenciados que se 
acham sob a responsabilidade daquelle illustre paulista.”9

A carta não foi suficiente para convencer o general Isidoro, pois no dia seguinte, pelo relato do 

mesmo Macedo Soares, foi mantida com ele uma entrevista na qual ele procurou mostrar que não havia 

presos armados. O general só se convenceu a respeitar a autoridade de Toledo Piza sobre a 

Penitenciária depois desta entrevista e de mandar com Macedo Soares o Major Mendes Teixeira até a 

PE para se certificar do número exato de presos, força da guarda, número de armas, munições, 

depósitos etc.

Passada a Revolta de 24, a sensibilidade para com os acontecimentos políticos dentro da 

Penitenciária voltou a ficar evidente, em agosto de 1932, quando se registrou a Parte de n°. 56:
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A esta simples indagação, o diretor Toledo Piza não poupou a oportunidade de aplicação de 

uma punição dura de isolamento no “cubículo até segunda ordem, com as privações regulamentares” .

“J.C., ontem, cerca das 14 horas na oficina de colchoaria, onde se acha trabalhando provisoriamente 
indagou do guarda de 2a ciasse E. S.. se era real que o Coronel João Francisco marchava com grandes 
forças sobre São Paulo.”
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É provável que muitos atos de rebeldia individual surgissem à medida que os presos fossem 

convivendo com um cotidiano tenso, cheio de conflitos, de injustiças, de protecionismos e de 

perseguições, envolvendo ao mesmo tempo condenados e funcionários. É o que nos faz supor a atitude 

do preso S.S., com cerca de 28 anos, condenado a seis anos por homicídio em Itajobi. Pouco mais de 

dois anos depois de ter entrado na Penitenciária, um dia rebela-se em cumprir uma tarefa que 

regularmente fazia e desfecha uma série de acusações, como se pode verificar pelo documento da Seção 

Penal para o diretor:

“S.S., hoje pela manhã, recusou a tocar alvorada, allegando não querer mais ser clarin, accrescentando 
ainda, em tom arrogante que “a primeira vez que me encontrar com o Snr. Diretor escracho com todos

Rebeldia individual

Os atos de rebeldia individual ocorriam no cotidiano da prisão com frequência. Geralmente 

eram a manifestação de uma recusa em cumprir qualquer determinação imposta pelas regras do 

presídio, e que muitas vezes deixavam entrever que os presos sentiam-se injustiçados ou tratados de 

forma diferente daquela que outros recebiam. O preso V.C., de matrícula número 340, recebeu uma 

punição de confinamento ao seu cubículo por 5 dias, por ter se recusado a aceitar um par de sapatos 

que lhe fora destinado pelo zelador. A não aceitação foi porque ele alegava que os sapatos eram velhos e 

que isto demonstrava que o estavam perseguindo. Como o próprio chefe da Seção Penal reconhecesse 

que era uma “praxe do estabelecimento” a destinação de sapatos neste estado, não é difícil supor que 

alguns presos recebiam tais objetos novos ou ao menos em melhores condições de uso, enquanto que 

com outros não ocorria a mesma coisa.

Um tratamento provavelmente rígido deve ter sido dispensado a um preso com cerca de 50 anos 

e que se encontrava no parque10 trabalhando. Este local ficava ao redor do presídio e para lá iam os 

presos que se encontravam no terceiro estágio da pena, que já tivessem demonstrado bom 

comportamento nas duas anteriores. Era praticamente considerado um privilégio o preso ir para o lado 

de fora trabalhar. Qualquer falta cometida pelo sentenciado era motivo para o seu confinamento e 

realocação numa oficina de trabalho nas dependências internas da Penitenciária, ou seja, uma regressão 

no estágio da pena. Assim, o preso L.C. recusara-se, em julho de 28, a realizar um serviço solicitado 

pelo mestre alegando que “minhas forças não permitem trabalhar de enchadão”. Este condenado foi 

preso em Araraquara em julho de 1919 e em outubro de 1920 dava entrada na Penitenciária. Com uma 

condenação de 10 anos e seis meses, encontrava-se portanto não muito longe da liberdade e trabalhando 

num serviço tido como privilégio. Sem ocorrências disciplinares e punições anteriores tudo leva a crer 

que a intransigência não estava do lado do condenado. A punição prescrita pelo diretor foi usual para 

este tipo de caso:

“Recolha-se ao cubículo por 15 dias e finda a pena voltará a trabalhar em uma das officinas, sendo 
preliminarmente convenientemente admoestado.”
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Foi punido com o isolamento na cela por tempo indeterminado e, como sempre, “privado de 

todas as vantagens regulamentares”, o que deve ter aprofundado ainda mais a sua revolta, pois um mês 

depois encontrava-se ainda em regime de privações e “num acesso de furia” arrebentou os vidros da 

cela e feriu-se na mão. O que motivou a sua transferência para uma cela forte, depois de medicado. O 

psiquiatra foi consultado mas afirmou que ele “nada apresenta de anormal para o lado mental”. A 

revolta do preso motivou como punição imediata o quarto escuro por 48 horas a pão e água e depois 

disso ficou isolado em sua cela. Exatamente um ano depois, o preso ainda se achava de castigo pois o 

chefe da Seção Penal pede ao diretor que fosse relevada a punição “em homenagem a visita hoje do Snr. 

Embaixador da França Conde Dejean”.

Muitas vezes, como ocorreu com o preso J.G., n°. 1879, recebia-se uma punição por coisas 

banais, pelo simples fato de terem sido encontrados dois livrinhos de “modinhas populares” em sua cela. 

Para tanto, elaborou-se uma Parte, isto é formalizou-se a punição no prontuário do condenado, a partir 

da qual teve isolamento em cubículo inferior por tempo indeterminado. A comissão do Conselho 

Penitenciário Mineiro que esteve em visita à Penitenciária, em 1928, havia ficado indignada com a 

apreensão de pequenos objetos que eram confeccionados pelos presos em sua cela. Este material, 

segundo o seu relatório, ficava exibido numa dependência da Penitenciária denominada museu que além 

de reunir um pouco da história da prisão, ter fotos, possuía uma vitrine com uma série de pequenos 

objetos, “productos da industria clandestina”, apreendidos nas sistemáticas buscas que eram feitas nas 

celas.

A maioria dos condenados enviados para a PE era composta de indivíduos pobres, simples 

lavradores, artesãos, ou trabalhadores sem qualificação, conforme o demonstram os dados da Tabela 

5n, elaborada com base nos 110 prontuários pesquisados.

os superiores deste Estabelecimento, e que não me enforco, porém, faço mais uma morte aqui dentro e 
ja falei com a minha familia para dizer ao dr. Secretario tudo, porque ate fome se passa”.

“...carteiras de couro e de panno - umas para dinheiro e outras para cigarros - variaveis na forma, nas 
dimensões, nas cores: caixinhas de madeira lavrada - de forma e tamanho differentes. algumas 
ostentando lavores mais ou menos artísticos: cigarreiras, dentre as quaes algumas, pela matéria prima, 
indicavam importação de contrabando, antes do que industria clandestina; outros objetos mais: todos de 
quasi nenhum valor. (...)
Porque confiscar aquellas bugiarias innocentes, com as quaes os prisioneiros procuram combater o 
tédio das longas horas de solidão?” (CPM, 1929:217)
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Tabela 5 - Distribuição percentual dos presos segundo a profissão 
Penitenciária do Estado 1920-1928

Profissão___________
Lavrador
Militar
Comerciante
Operário
Alfaiate
Barbeiro
Carroceiro
Padeiro
Relojoeiro
Sapateiro
Outras oc.urbanas_________
Total____________________
Fonte: prontuários dos presos da PE

%
66,4
4,6
3,7
2,7
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

11,8
100

Raríssimos são, portanto, os casos de criminosos que eram oriundos das camadas sociais mais 

privilegiadas. Mas, um destes casos era certamente o de E.N., de n°. 1966, de 23 anos, proveniente da 

Cadeia da Capital, onde se achava preso desde abril de 1925, para cumprir primeiramente 5 anos e 5 

meses por furto, mas que teve sua pena aumentada por ter vários processos que redundaram em 

condenação. Cerca de dez passagens pela polícia por vadiagem e furto lhe custaram quase um ano de 

isolamento celular no primeiro estágio da pena. Este longo tempo de permanência no isolamento logo 

revelaria a capacidade de pressão que possuíam os presos que não eram provenientes das camadas mais 

pobres da população. Estes dificilmente dispunham de uma rede de influências pessoais para agir em 

seu favor, junto às autoridades. Em outubro de 1928, portanto três meses depois de seu ingresso na PE, 

a mãe do sentenciado escreve ao diretor pedindo para que ele fosse retirado do isolamento para poder 

trabalhar e receber visitas. Outra carta da mãe, de meados de novembro, pede novamente para que o 

filho fosse colocado para trabalhar. O curioso é que esta carta foi encaminhada ao diretor da PE pelo 

Bispo de Bragança Paulista e por um advogado, que deveria trabalhar no Gabinete de Investigações da 

Secretaria da Segurança pois intercede pelo preso utilizando papel timbrado daquela repartição. O 

diretor da PE escreve ao referido advogado informando que o primeiro estágio era algo previsto no 

Código Penal - uma quarta parte da duração da pena - e que durante a sua vigência não podena o 

condenado receber visitas, trabalhar ou ter contato com qualquer outra pessoa que não fosse o da 

vigilância e da direção. Portanto, nada mais fazia do que cumprir a lei. Mas contrabalançava as coisas:

“Esse rapaz é conhecidissimo como dos mais perigosos ladrões que tem estado em contato com a 
policia de S.Paulo. Tem dezenas de passagens e cumpre, actualmente, seis condemnações por crime de 
roubo! Finalmente - attendendo aos insistentes rogos de sua mãe. eu permittirei que ella venha visitar 
seu filho no dia 23 do mez proximo de Dezembro, vesperas do Natal, procurando-me na Directoria do 
Estabelecimento. É mais uma caridade que cumprimento da lei e eu pratico sempre a caridade, quando 
não fere de frente a lei”.
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As pressões deviam ser grandes e não pararam por aí, pois novo ofício, agora vindo do chefe de 

gabinete da Secretaria da Justiça e Segurança pedia informação ao diretor se o sentenciado se 

encontrava no primeiro estágio da pena. Ao mesmo tempo, também remetia correspondência 

encaminhada pela Comissão Diretora do Partido Republicano que intercedia no mesmo sentido. O chefe 

de gabinete pedia ao diretor “em attenção ao pedido dos amigos políticos da Capital” para que o 

sentenciado fosse designado para trabalhar em qualquer oficina “afim de que a sua progenitora possa 

visital-o aos domingos”. Embora não conste do prontuário ofícios de resposta do diretor, tudo indica 

que o condenado ficou no primeiro estágio até o prazo previsto, pois há um memorando destinando-o ao 

trabalho na oficina de alfaiataria em maio de 29.

Ainda em fevereiro de 1930, portanto seis meses depois, encontrava-se no isolamento, de 

castigo. Em março, foi trabalhar na colchoaria, depois de ter o diretor recomendado que o seu lugar de 

trabalho deveria proporcionar formas de “observal-o e guardal-o, por se tratar de indivíduo de maus 

antecedentes”.

Durante o restante deste ano e no ano seguinte esteve tentando obter um habeas corpus, sob a 

alegação de que já havia cumprido as sentenças impostas. Porém, o Juízo das Execuções Criminais 

confirma que seu final de cumprimento de pena era para novembro de 37. Em novembro de 32, estava 

em disponibilidade. Ou seja, sob a alegação de não existir serviço nas oficinas ou por castigo ficava o 

preso sem trabalhar. E foi nesta condição que cometeu nova infração: estava no pátio e foi conversar, 

pela janela, com presos que estavam de castigo. Solitária por 24 horas e depois isolamento por tempo 

indeterminado. Só sairia dali, em abril de 33, “em homenagem a Sexta-Feira Santa”.

Este sentenciado escreve, ao que tudo indica em novembro de 1933, uma carta interessante ao 

Secretário da Justiça e Segurança Pública que revela muitos aspectos do cotidiano da prisão sob a ótica 

dos condenados. Informava que o diretor do presídio acabava de proibir a entrada “de objectos que nos 

remetiam as nossas famílias”. Tais itens eram lápis, cigarros, fósforos, pasta, escova de dente, sabonete,

“Nome conhecido nos annacs do crime! Retiral-o da officina, admoestal-o severamente, fazendo-lhe 
ver quanto já é mal visto pela policia e na localidade onde vivia. Deverá procurar novo rumo na vida, 
sendo moço ainda e intelligente. Assim como vem vindo e quer seguir, só terá dissabores e 
soffrimentos que virão tomar ainda mais duros os desgostos de sua velha mãe. Permanecerá em 
isolamento até segunda ordem d "esta Directoria. privado das vantagens regulamentares”.

A partir de agosto deste ano, até meados de 1937, quando saiu da PE, sua vida ali foi marcada 

por infrações constantes e punições que não chegavam, no entanto, a acompanhar a escalada de rigor 

que era usada em outros casos semelhantes ao de E.N., n°. 1966. Assim, sua primeira Parte foi na 

oficina de alfaiataria onde, segundo o chefe da Seção Penal, estava “com uma bola de panno, jogando-a 

em seus companheiros”. Quando foi interrogado, teria dito “Não fui eu, ignoro do que se trata”. O 

despacho com a punição do diretor é zeloso quanto às admoestações necessárias, o que era geralmente 

raro nesta rotina de imposição de punições:
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Referia-se a isso para dizer que o cinema era uma vez por mês, à exceção do terceiro pavimento 

que tinha a referida sessão duas vezes. Antes, isso era dado “a todos todos os domingos”. Agora, é 

seletiva e de acordo com a existência de algum castigo. Queixava-se também de que não se concedia 

mais horas de instrução militar para os que estavam em disponibilidade. E os doentes mentais nem 

recreação e horas de sol tinham mais. Nem mesmo a alimentação escapou de criticas. Mas, certamente 

a que deve ter ferido mais os brios dos dirigentes da PE foi o seguinte trecho da carta:

bolachas. Autorizava, porém, a entrada de dinheiro para que a administração se incumbisse da compra 

destes objetos. Queixa-se ao Secretário que o preso não sabe do seu pecúlio, quanto tinha, quanto fora 

gasto. Assim, “como se admitir o entregar-se-lhe o dinheiro, quando ignoramos o producto das nossas 

despesas e o nosso restante?” Argumentava ainda que as famílias dos presos eram pobres e que as 

remessas aos poucos dos objetos lhes facilitavam. Se tivessem que dar grandes quantias de uma única 

vez ficaria difícil. Mais adiante, comparava a administração do diretor Toledo Piza com a de Acácio 

Nogueira:

“Nesta “penitenciaria modelo”, nem sabão de pedra para a lavagem de vasilhames nos fornecem. 
Inverossimilhança: homens com 2, 4, 6 e mais anos de casa, não teem uma carta-bilhete ($300) com 
que escreverem á fanúlia. Isto na Capital do Estado “ipso facto” “leader” da União!”

“Exmo. Snr., o Ex-Diretor Dr. Franklin de Toledo Pisa, embora fosse violento em extremo, no 
concernente às punições, era mais razoavel sob o ponto de vista das nossas regalias.”

Porém, esta carta não chegou a seu destino. Um outro preso, que devena providenciar a sua 

expedição para fora do presídio, entrega-a para o subdiretor e o fato vira uma Parte do chefe da Seção 

Penal para o diretor. Aí então as punições se fazem pesadas: 48 horas de solitária; em seguida, 60 dias 

de cela forte e “se melhorar o proceder, passará para a cella”.

Este castigo, de janeiro de 1934, parece ter tido poucos resultados pois em maio, novamente, 

vamos encontrar o condenado cometendo outra falta. Segundo o guarda: “as 20,20 horas, antes do sinal 

de silencio e sem qualquer autorização desceu a sua cama e deitou-se”. Apesar de advertido pelo 

zelador, segundo este, teria respondido “outra vez eu esperei o silencio, mas hoje não. E não me 

levanto”. Quando interrogado sobre o problema, afirmou que estava doente. O castigo: solitária por 24 

horas e depois 60 dias de cubículo.

Em janeiro de 35, portanto um ano depois, o preso ainda de castigo escreve um bilhete ao 

diretor pedindo para trabalhar. Acácio Nogueira despacha laconicamente o recado “convém esperar”, 

seguido do número de castigos e dos antecedentes que possuía o condenado. Mas pouco se conseguia 

com estes castigos no sentido de curvar o preso diante das disposições regulamentares da Penitenciária. 

Em setembro deste mesmo ano, nova Parte dava conta de outra infração: o sentenciado foi 

“surpreendido pelo zelador do raio, M.C., debruçado sobre a janella e gesticulando para o sentenciado
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do Io pavilhão de n°. 3738, A.M.M., que correspondia”. Foi mudado de cela e ficou fechado por mais 

trinta dias. E por fim, a um mês e meio do final de sua pena volta a cometer uma nova infração, não 

bem esclarecida na Parte. Apenas afirmava que o condenado vinha “mantendo transações illicitas com o 

guarda de 2a J.M.S...”

Resta ainda uma consideração sobre o caso deste condenado marcado por tantas e tão variadas 

infrações e punições: a avaliação do condenado pela Seção de Medicina e Criminologia, devido ao seu 

amontoado de superficialidades e fórmulas constantemente repetidas. Quanto ao Estado Mental do 

condenado, por exemplo, assim o caracterizava: “Ideação: pobre. Associação: facil. Intelligencia: 

medíocre. Critica: maldosa. Emoções: muito emocionavel”. Em agosto de 30, o médico psiquiatra 

concluía com estas palavras seu parecer: “Caracter fraco, sem modificação”.

Uma das formas mais indicativas da resistência que opunham os presos ao regime penitenciário 

estava relacionada à quebra da lei do silêncio12. Pelo próprio Código Penal, depois do primeiro estágio 

da pena, de isolamento celular absoluto, era previsto o trabalho em comum sob silêncio. Embora a 

Penitenciária do Estado tivesse por todos os corredores e dependências placas recomendando-o, os 

vários relatos das infrações cometidas pelos presos apresentados neste capitulo mostram freqúentemente 

a sua quebra.

Alguns depoimentos corroboram também estas evidências de que o regime não era cumprido 

fielmente. Em primeiro lugar, temos a constatação, muito importante, deste fato pelo dr. Alfredo Issa 

Assaly, que durante anos foi subdiretor da Penitenciária, e que num trabalho publicado em 1944, assim 

admitia o fracasso da lei do silêncio:

Os integrantes do Conselho Penitenciário Mineiro, que visitaram a PE em 1928, chocaram-se 

com as danosas consequências que a imposição do silêncio tinha para os condenados submetidos a isto

“Entre outras críticas feitas ao sistema progressivo, no nosso Código Penal de 90, figurava o absurdo 
longo isolamento celular do primeiro estágio filadelfiano e o silêncio aubumeano. no segundo estágio 
da pena. Aliás em São Paulo, a tendência era pela abolição do silêncio, não obstante, até há bem pouco 
tempo, estar escrito por todos os cantos da nossa Penitenciária, em visíveis taboletas, a palavra 
“Silêncio”. A burla ao silêncio, porém, lá, como em tôdas as prisões tumulares, é um fato conhecido 
por todos os administradores das prisões, para não citarmos os penitenciaristas. Os “mortos” das 
prisões comunicam-se, seja por sinais convencionais, seja servindo-se dos tubos dos aparelhos 
sanitários que têm comunicação com as celas vizinhas ou por outros meios.” (p. 110-1)



169

por anos seguidos. Constataram, durante a exibição de exercícios físicos de ginástica que os presos mal 

disfarçavam as agruras da disciplina interna:

“Certas evoluções eram acompanhadas de canto, mas notamos o soturno das vozes, a ausência de 
enthusiasmo. Ao terminarem as evoluções por uma figura complicadíssima, especie de quadro vivo ou 
de apotheose, o conunandante deu o signal de despersar e cada qual procurou um sitio onde pudesse 
passar ao sol a hora de recreio. Em qualquer outro meio, os indivíduos, deixando as fileiras, formariam 
immediatamente pequenos grupos e passariam a conversar, entretendo-se de qualquer assumpto. Nada 
disso, alli. Rompidas as fileiras, silenciosos como dantes, cada qual sacou do bolso o cigarro já 
preparado e sem se aproximar dos outros, entregou-se ás delicias do tabaco...” (CPM, 1929:218)

Tiveram oportunidade de encontrar com alguns presos em outras circunstâncias e igualmente 

apontaram o dano que representava para aqueles indivíduos o silêncio de modo a não terem mais 

desenvoltura para se expressar e por se habituarem a uma economia absurda de palavras.

Mas se estes visitantes não chegaram a notar grandes revoltas com relação ao silêncio imposto, 

o dr. Augusto Accioly Carneiro ao visitar a PE, provavelmente em 1929, deixou suas impressões 

registradas em livro de 1930 onde, com abundância, aponta as burlas ao sistema imposto do silêncio. 

Para contornar as constantes conversações que os presos travavam uns com os outros, Carneiro 

observou que ‘brocam-nos de cellulas amiudamente, o que não adianta quasi, pois que se conhecem no 

recreio, nas oficinas, etc.” Tal como os visitantes acima mencionados, ele também se refere a um 

“museu penitenciário” que reunia as peças que eram guardadas ou confeccionadas sem autorização 

pelos condenados e que eram apreendidas pelos guardas. Para ele, a enorme quantidade destas coisas 

indicava que os presos, apesar de todo o rigor disciplinar, conseguiam elaborar objetos na cela, nas 

oficinas, para variados fins inclusive para romper os bloqueios da comunicação entre eles.

Confirmou também que eram constantes as comunicações do chefe da Seção Penal para o 

diretor sobre presos que falam e por vezes brigam pelas vigias das celas. Mas o que é mais interessante 

com relação a este visitante é que se constitui ele num dos poucos, senão o único, a colocar claramente 

as suspeitas de que na PE se aplicavam castigos corporais. Muito sutilmente deixa a entender que estas 

práticas existiam ali. Em primeiro lugar, porque o silêncio é uma “figura de rethorica”, não se 

conseguindo evitar que a comunicação entre os presos provocasse desordens e infrações. Em segundo 

lugar, porque, quando de sua visita, foi muito bem atendido pelo diretor e pelo chefe da Seção Penal que 

se dispuseram a mostrar toda e qualquer dependência da PE, “com excepção dos raios dos castigados”. 

Embora visse na figura do chefe alguém de “espírito fino”, não descartou a possibilidade de ali 

ocorrerem os castigos corporais como resultantes não das pessoas que conduziam a prisão mas do 

“proprio regimen” que era adotado.

“Ora facil é concluirmos que dahi advém o barulho e a palavra silencio só fica escripta nos pórticos, 
nas galerias da penitenciaria como figura de rethorica, e os castigos corporaes surgem como 
consequência e a desordem, o tumulto e os gritos e a falta de respeito de presos aos guardas, como 
Meneghetti, que os faz abrir a janella de sua cellula para lhes escarrar ao rosto” (1930:170)
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Paulo Duarte, que muitas vezes esteve no interior da Penitenciária, na companhia do psiquiatra 

seu amigo Moraes Mello, confirma o espancamento de presos que ali se realizava. Indignava-se com a 

forma de tratamento que era destinada aos presos, segundo ele, sem critério, sem “princípios científicos” 

orientadores, que acabava por gerar maus tratos injustificáveis:

Em abril de 1935, Paulo Duarte numa audiência que teve com o então interventor e seu amigo 

Armando de Salles Oliveira relatou fatos que o teriam deixado muito impressionado e que acabavam de 

ter ocorrido na PE. Envolviam “espancamentos, regime de pão e água, solitária sem luz e sem asseio, 

pancada aplicada a detentos mais indisciplinados” (Duarte 1976:260, Vol.3).

Um preso que foi sistematicamente alvo de castigos violentos foi Gino Amletto Meneghetti, 

n°.163O. Paulo Duarte e Moraes Mello tomaram-se dele seus amigos e dentro do possível faziam 

denúncias dos maus tratos que ele recebia. Era principalmente Paulo Duarte quem levava ao 

conhecimento de autoridades governamentais, depois de 1930, os castigos e arbitrariedades que eram 

promovidos contra este preso. Armando de Salles Oliveira, Silvio Portugal, entre outros, ficavam 

cientes das formas que a PE recorria para tratar alguns presos rebeldes, mas não se tem notícia de que 

tivessem tomado qualquer medida para estancar a fonte das denúncias. Na Penitenciária desde 1926, 

Meneghetti era motivo de constantes punições porque freqúentemente desafiava as normas da prisão e 

enfrentava os funcionários. Paulo Duarte conta como este famoso preso provocou a ira de Acácio 

Nogueira.

Esta irreverência do condenado foi a base da atitude tomada pelo diretor quando, em 1935, 

Meneghetti ao cometer uma nova falta recusou-se a ser recolhido para a solitária. Para tanto, lambuzou 

o corpo de sabão, e armou-se de um punhal feito a partir de uma colher e resistia a sair de sua cela. 

Como ninguém conseguisse removê-lo, o diretor foi comunicado para resolver o problema. Para a 

indignação de Paulo Duarte e do médico psiquiatra esse problema administrativo foi tratado pelo diretor 

sem qualquer tato. Ao invés de ser comunicado o secretário da Justiça, o foi o juiz das Execuções 

Penais. Este tentou conversar com o preso e convencê-lo de ser removido para a solitária. Meneghetti 

não só se recusou como também insultou o juiz que, irritado, mandou que fosse retirado da cela à força.

"Certa vez, ao aproximar-se da cela e meter o olho no pequeno orifício de observação, Meneghetti 
soprou-lhe na cara um esguicho das próprias fezes com que enchera a boca, e a direção da 
Penitenciária, que já vivia amerdalhada com as burrices ali praticadas, teve de recolher-se. desta vez, 
com novo besuntamento. este em espécie corrente no país." (Duarte. 1976:88, vol.4)

“Epilépticos são metidos em solitárias e celas fortes, coisas abomináveis que não existem em nenhuma 
casa de ciência criminológica moderna, mas que figuram como preciosidades na modelar Penitenciária 
de São Paulo! Não é só ainda. Homens maus e ignorantes e incapazes ali existem, não somente dentre 
os sentenciados, mas até dentre os dirigentes. Tão maus, ignorantes, tão incapazes que, invés da 
medicação apropriada, aplicam em doentes mentais, que a sociedade segregou e tem obrigação de 
tratar, a terapêutica do pau e do castigo físico!” (Duarte, 1951:93)
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O médico psiquiatra criticou, por escrito, o que tinha acontecido, mas seu protesto não foi 

anexado ao prontuário do preso. Este ficou a pão e água por vários dias.

Em dezembro deste mesmo ano, envolve-se numa briga com outro sentenciado, auxiliar do 

mestre, na oficina de encadernação, onde ambos trabalhavam, por estar desperdiçando óleo na limpeza 

das máquinas. A punição vem mais dura, em razão dos “antecedentes” que apresentava na Casa: 

fechado em seu cubículo por tempo indeterminado e privado de qualquer vantagem do regulamento.

Um caso interessante, que mostra a confluência de interesses entre presos e funcionários em 

algumas formas não permitidas de ganho de dinheiro, é o de A.S., de matrícula n°. 1360. Tinha 29 anos 

quando entrou na PE, era alfaiate em Pirassununga, local onde residia e onde foi autor de um crime de 

homicídio. Tinha já cumprido pouco mais da metade de sua pena de seis anos quando uma Parte do 

chefe da Seção Penal, ao denunciá-lo, exibia também a rede de jogo no interior da prisão, as quantias 

não pequenas de dinheiro que circulavam e o envolvimento de funcionários:

"Abriu-se a cela e um magote de brutos atirou-se a Meneghetti que foi desarmado e boçalmente 
esbordoado e recolhido em sangue à solitária" (p.89)

Sykes, autor de um dos maiores clássicos da literatura prisional - The Society of Captives, 

apontava já na década de 50 que as prisões se mantêm a partir de um equilíbrio de forças que se 

estabelece entre condenados e funcionários. Este equilíbrio é obtido por meio de uma série de 

mecanismos que envolvem uma ampla teia de favores mútuos, de relações de compensação e 

permissividade que tomam o dia-a-dia destas instituições suportável.

A mecânica dos favores trocados entre guardas e presos aparece também nos documentos que 

apontavam irregularidades. Um guarda que levou uma correspondência de um sentenciado para ser 

entregue a sua família provocou a sua imediata dispensa do serviço. E ao preso restou a privação por 

trinta dias dos recreios, cinemas e outras vantagens previstas no regulamento (receber visitas, enviar e 

receber correspondência). Dois anos depois desta ocorrência, o mesmo sentenciado de número 412 não 

parecia dar muito sossego para os dirigentes da Penitenciária. Escreve um bilhete ao diretor pedindo 

para trabalhar no parque, uma vez que sua condenação já estava chegando ao fim. Não há resposta no 

seu prontuário. Pelo contrário, a 15 de outubro de 1923 o psiquiatra José de Moraes Mello solicita, num 

memorando, que o sentenciado

“por seus antecedentes sociaes, seu caracter e suas tendências, deve permanecer sob VIGILÂNCIA 
ESPECIAL”.
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O documento não ajuda muito a compreender a confusa trama mas é suficiente para indicar o 

grau de cooptação existente entre presos e funcionários em atividades ilícitas, completamente avessas ao 

regulamento interno.

“A.S. que trabalha na officina de alfaiataria, sala 11 vive macommunado com o mestre geral M.S., 
fazendo jogo do bicho.
Há dois dias ganhou de sociedade com o seu companheiro, n° 388 J.C.L., a quantia de 31$000. objecto 
de minha parte n° 36.
O total ganho no jogo entregou ao socio para guardar por ter de baixar ao hospital, como de fato baixou 
no dia 11 do corrente.
Ainda pedio ao 1766, A.F., para guardar 15S000, producto também, de certo, de jogo.
Interrogado disse: “O ex-guarda G. deu-me 10$000 de gorgeta por ter feito um temo. Joguei somente 
de sociedade com o 388 e ganhei 3I$000, fóra a commissão que o mestre recebeu. Os 15$000 eu tinha 
ha muito tempo, foi um guarda, que não esta mais na Casa, que m’os deu”.
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Mas ao lado das manifestações individuais, isoladas, temos notícia também de alguns 

movimentos coletivos em que os presos enfrentavam os guardas, os mestres e mesmo a direção do 

presídio. Talvez o caso de maior destaque, dentre o período pesquisado, tenha sido um movimento 

ocorrido na vassouraria, envolvendo a liderança de dois presos, os de n°. 333 e 1773. As informações 

foram obtidas a partir do prontuário deste último preso. Tinha ele entrado na PE em março de 27 para 

cumprir um total de 10 anos e seis meses de prisão por homicídio. Nada consta de seu prontuário até 

setembro de 1929. Nesta data, um memorando do chefe da Seção Penal, confusamente, informava o 

diretor sobre o movimento que se dera na vassouraria. Tudo teria começado quando o mestre da oficina, 

desconfiado de que o preso n°. 333 portava algo de ilegal, comunicou o vigilante que o revistou e 

encontrou “amarrado na meia um cachimbo e no bolso quatro cigarros e um lapis”. O preso queixou-se 

com o mestre de ter sido revistado. O preso de n°. 1773 dirigiu-se ao grupo de presos da oficina 

criticando o pessoal da vigilância. A situação deve ter ficado tensa, pois o memorando do chefe da 

Seção Penal informa que no dia seguinte o zelador fez uma preleção aos sentenciados para que 

observassem as obrigações regulamentares para que não fosse obrigado a levar as questões para as 

instâncias superiores. Alguns presos teriam se dispersado e outros sob a liderança do 333 e do 1773 

teriam cercado o mestre e “fizeram uma reclamação collectiva para que fosse retirado o zelador de suas 

funções porque julgavam-se perseguidos, insistentemente, como acontecera na vespera”. O mestre ficou 

em posição delicada, pois tudo leva a crer que os presos se recusavam a continuar a trabalhar. Prometeu 

levar o caso ao chefe da Seção Penal e ao diretor mas pediu aos presos para que voltassem ao trabalho. 

A chefia da Seção Penal de imediato recolheu à cela “diversos sentenciados” que lhe pareceram mais 

salientes no caso. Apontou ainda, além dos dois líderes, outros doze presos que teriam participado do 

movimento.

O despacho do diretor em relação ao caso sugere que o memorando do chefe acima não trazia 

as informações muito claras sobre o ocorrido. Certamente omitia detalhes da atuação do mestre e do 

zelador. Mas deve ter sido algo que desagradou a direção pois os dois foram suspensos e se fez a 

seguinte observação: “A actuação de ambos demonstra a falta de habilitação moral e o desconhecimento 

de sua função educadora no Estabelecimento”. Além disso, a revista ao preso foi provavelmente 

humilhante uma vez que o diretor recomendou ao chefe da Seção Penal que ela ocorresse no cubículo, 

em reserva “de tal forma a não irritar”. Os dois que lideraram o movimento são apontados pelo próprio 

diretor de virem sistematicamente se rebelando contra os atos dos empregados da Seção Penal, “actos 

que mesmo irregulares deviam ser obedecidos”. Observa que deveriam ter recorrido a ele 

individualmente e “nunca se rebellarem collectivamente contra as determinações legaes e 

regulamentares, procurando promover o levantamento dos seus companheiros”, o que se constituiu, 

segundo o seu julgamento, em “falta disciplinar gravissima” Para todos, a punição em maior ou 

menor dose foi o isolamento com privação de alimentos e de vantagens regulamentares.
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Porém, a avaliação do chefe da Seção Penal não é nada favorável. Carrega ainda mais nas 

tintas ao apontar o fato de ele ter encabeçado “um movimento de repulsa contra a direção da Casa”. A 

prática desta falta de natureza grave, segundo o chefe, demonstrava

Ilustrativo do descaso para com o andamento destes pedidos e da fragilidade destes pareceres é 

o ofício do diretor para o Conselho Penitenciário. Curiosamente, não faz menção ao movimento grevista 

- “nada tem o requerente em sua vida carcerária” - mas nem por isso deixa de ser contrário à concessão 

do benefício. Vai buscar em outras fontes justificativa para o seu parecer.

Não bastasse o diretor da Penitenciária, aberta e tranqúilamente, criticar o judiciário atacando a 

brandura da pena imposta, também o Conselho Penitenciário desqualifica aquele poder avaliando o 

criminoso e seu crime por outros critérios. Assim, o parecer do Conselho segue a sugestão do diretor 

baseando-se, sobretudo, nas circunstâncias do crime:

“sua obstinação ás ordens de seus superiores, pelo que considero-o de má conducta. Só mais tarde 
poderei modificar o meu juizo”.

O preso de n°. 1773, líder da “greve na vassouraria”, como o indicava o seu Boletim de 

Criminologia, em abril de 1931, portanto mais de um ano e meio depois do movimento, ainda estava de 

castigo. Depois de dispensado do castigo, por ter demonstrado “bom comportamento”, é que foi 

destinado para o trabalho na alfaiataria.

Em maio de 1933, pediu o benefício da Liberdade Condicional. O movimento na vassouraria 

deve ter sido o único fato no qual se envolveu gerando punição, pois nada mais consta de seu prontuário 

neste sentido. Ainda que fosse algo de isolado, um desentendimento circunstancial, uma indisposição 

localizada em relação a determinados funcionários, aquele fato passava a fazer parte de sua biografia 

penitenciária. É fácil prever, portanto, que aquela falta pesaria de modo indelével em alguns pareceres 

internos, dificultando a obtenção do benefício por ele pretendido.

Naquele período da solicitação, trabalhava com o mestre de pintura que atestou ter ele bom 

comportamento e dedicação ao trabalho. Ainda favorável ao condenado foi a avaliação da Seção de 

Instrução que informava ter o preso dificuldade de compreensão mas tinha bom comportamento, 

temperamento calmo, “moralidade otima” e fazia questão de ressaltar a frase “dominio sobre os colegas 

- nenhum”, certamente para amenizar a carga que talvez ainda pesasse sobre ele de ser um líder entre os 

demais condenados.

“Trata-se porem de crime que não recomenda o seu caracter. É no dizer do boletim de criminologia - 
colérico, impulsivo, alcoólatra, não envolvendo, nesta data, elementos que atestem a sua melhoria.
Attendendo a essas circunstancias, ao crime e a relativa benevolencia da pena, pensa esta Directoria 
que deve aguardar melhor oportunidade para que volte com mais segurança ao convivio social”.



Os documentos contidos nos prontuários silenciam sobre a vida do condenado depois do pedido. 

O alvará de soltura indicava que a pena foi cumprida integralmente. Neste caso, como em muitos 

outros, ficava expresso o poder que possuíam os dirigentes da prisão no tocante às possibilidades de o 

condenado ter a sua pena abreviada. Aos imperativos da lei, a prisão impunha os seus códigos, as suas 

normas, a sua avaliação. O aparato penitenciário retificava as penas determinadas pelo juiz ao impor 

sobre os condenados um acréscimo de regras, privações, interdições e castigos, oriundos da própria 

existência no interior da prisão. Não foram raras as vezes que os presos viram suas chances legais de 

obtenção de benefícios atolar no poder que tinha o staff prisional. Este, ao fazer as suas próprias 

avaliações do comportamento do criminoso nos mais diferentes aspectos de sua vida de encarcerado, ao 

elaborar diagnósticos médicos e psiquiátricos, ao julgar sua trajetória anterior à prisão, seu crime, sua 

vida pessoal, familiar, profissional, impunha-se como instância que praticamente aprisionava o 

judiciário e amordaçava o aparato legal.

Precioso exemplo das críticas que eram desfechadas da prisão contra a justiça criminal 

encontramos em dezembro de 1926, quando o diretor da PE encaminha documento para o secretário da 

Justiça e Segurança Pública, solicitando o indulto para vários presos. Antes de expor as justificativas 

para cada um dos casos para os quais pedia o benefício, o diretor abre o documento com as seguintes 

considerações:

A Justiça, portanto, no entender do diretor, não só é falha como atua sem critério, um pouco às 

cegas, uma vez que não consegue se munir do conhecimento de todas as circunstâncias nas quais teria 

ocorrido o cnme. E, em consequência, aplica penas injustas exatamente por não saber avaliar as 

condições e determinações mais profundas em que se deu a atuação do criminoso. Os descaminhos da 

“nossa organização judiciária”, com suas sentenças nas quais as penas se revelam desproporcionais aos
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“Na applicação das penas não há. infelizmente, da parte do Jury, um critério homogeneo. uniforme e 
justo. Difficilmente. é certo, poderia have-lo dadas as circunstancias heterogeneas dos julgamentos a 
que são submettidos os pacientes. Dahi a incoherencia dos veredictuns do Jury. a desproporção entre 
as penas e os crimes em muitos casos, a benevolencia actuando em favor do auctor de um crime 
barbaro revestido de circuntancias terrivelmente aggravantes e, em outros casos, a severidade com que 
são julgados e condemnados auctores de delictos de menor gravidade, com circunstancias favoráveis, 
que deveriam ser apreciadas em favor do paciente. Esses factos, como disse, dificilmente evitáveis, 
dada a nossa organização judiciaria, produzem a impressão de injustiça, idéa que envenena o espirito 
dos condemnados, sabedores, geralmente, da situação de seus companheiros, concorrendo para tomal- 
os irritados e descrentes da justiça dos homens. (...) Procura esta Directoria uniformisar os casos, 
tomar as sentenças mais harmónicas, mais proporcionais e mais homogéneas, de modo que as penas 
sejam applicadas com mais justiça, com mais critério e equidade, tendo sempre e sempre em attenção 
a vida do condemnado na prisão, seus antecedentes morbidos e criminaes, o grau de sua cultura, o 
ambiente em que nasceu e viveu ate o momento do delito, os factores que determinaram o acto 
criminoso, as circunstancias antecedentes, concomitantes e posteriores ao crime, o carater do culpado, 
suas tendências e temperamento, suas taras mentais, degenerescencias e anomalias.

“Trata-se de um mandatario que mata por conta de outrem. A sua temibilidade é evidente, o crime se 
revestiu de circunstancias que demonstram o caracter máu do delinquente. A pena foi branda. Deve 
pois esperar um pouco mais para obter o que deseja.”
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crimes, geram injustiça, provocam a ira e a descrença dos homens. Neste sentido, é a penitenciária, para 

o diretor, que vai fazer justiça, uniformizando os casos, tomando as sentenças “mais harmónicas”, 

agindo enfim com mais critério que a observação de toda a vida do condenado ali proporciona.

Não param por aí as críticas do diretor. Dentre os condenados para os quais pede o indulto, 

pelo menos três tiveram passagens pelo Hospital do Juqueri. E isso é motivo para que o diretor dirija 

suas atenções para o artigo 68 do Código Penal que abordava a questão do crime cometido em estado de 

loucura.

Outra vez, a solução para as injustiças, para as distorções mantidas no Código Penal, é a 

intervenção da prisão propondo o perdão e retificando assim a pena que foi aplicada sem o devido 

fundamento.

(...) O crime não é mais uma moléstia que uma moléstia social. Ninguém é criminoso porque o queira 
ser. Mil factores de toda a ordem, conduzem o homem ao delicto conspurcando seu nome, desonrando 
suas tradições e compromettendo seu bem estar e o futuro de sua familia. A doutrina do livre-arbitrio 
cahiu para dar logar ao determinismo psychologico. Assim pensando, e como eu todos os espíritos 
livres de preconceitos e de velharias doutrinarias, é, com verdadeiro pezar, que ainda vejo mantido no 
nosso Codigo tal disposição [art. 68] e contraria aos princípios das novas escolas de direito penal, o 
meio único de corrigir-se esse mal é pelo perdão”.



Nas oficinas
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Trinta dias de isolamento no cubículo sem cigarros foi o que obteve em resposta ao seu gesto de 

busca de circulação autónoma pela prisão e certamente também pela altivez com que respondeu aos 

funcionários. Mas ao ser transferido para outro pavilhão para cumprir a penalidade, os funcionários ao 

revistarem sua antiga cela acharam dentro do colchão vários objetos confeccionados pelo preso na 

oficina além de uma raspadeira. A punição se aprofunda: isolamento em quarto escuro, por 72 horas13, 

a meia ração. Findo este castigo ficaria confinado ao seu cubículo por tempo indeterminado. Um ano 

depois, o médico psiquiatra recorrendo à sua fórmula tantas vezes empregada pede vigilância especial

para o preso.

De novo este condenado recebe mais punições, em março de 24, quando trabalhava na 

vassouraria e quebrou uma machadinha. O chefe da Seção Penal não descreve os detalhes do que 

efetivamente ocorrera dizendo apenas que “apossou-se de uma machadinha inutilizando-a”. Mas 

apresenta-o ao diretor como um preso “de maus antecedentes, tem sido observado por esta chefia, 

porem, não se corrige, vem mais uma vez dar prova de seus instinctos de perversidade”. Isolamento em 

cubículo, por tempo indeterminado, e o pagamento da ferramenta foram a sua pena.

O preso F.M, um jovem italiano de 23 anos, cumpriu uma curta pena de 3 anos e 6 meses por 

roubo em Monte Alto, no Interior de São Paulo. Seu caso, como o de muitos, foi o de receber uma 

punição de vinte dias de isolamento na cela por ter se recusado a cumprir as determinações do mestre de 

ofício sapateiro. A lacónica Parte que denuncia o caso não traz, como sempre, detalhes da infração, mas 

destaca que ele, depois de ser chamado à atenção, jogou um par de sapatos ao chão e os chutou. Com

A prática de pequenos furtos e de camuflagem de objetos e material das oficinas era também 

muito frequente. Ocorria principalmente o desvio de peças de couro, de tecidos e de materiais que eram 

utilizados durante as atividades de trabalho dos presos. Exemplo desta prática encontramos na denúncia 

que o chefe da Seção Penal fez ao diretor acusando o preso de número 338 de tentar camuflar peças de 

brim para outro detento numa das dependências da escola. Como sempre, a punição foi o confinamento 

na cela por 30 dias.

Muitas vezes, a busca de autonomia nas ações, por parte dos presos, enfrentando as disposições 

regulamentares, era experimentada com um duro revés, por meio de punições crescentes e das 

vigilâncias especiais que sobre o preso recaíam a pedido do médico psiquiatra. O sentenciado A.M.S., 

número 445, passou praticamente todo o seu tempo de cumprimento de pena, de cinco anos, envolvido 

em infrações e punições. Na oficina de alfaiataria onde trabalhava arranjou motivo para duas punições 

em apenas dois dias em outubro de 1922. Primeiro, foi um ato de rebeldia:

“...simulando precisar de uns retalhos de fazenda, sem pedir consentimento ao contra-mestre nem ao 
zelador, abandonou a sala n° 9 e dirigiu-se para a de n° 11, onde está o mestre geral. Sendo advertido 
pelo referido contra-mestre, respondeu-lhe com altivez que sahiria da sala todas as vezes que bem 
entendesse e não pediria licença por não lhe gostar”.
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frequência, o documento de denúncia incluía estes episódios de rebeldia certamente dentro da estratégia 

de apresentar a ocorrência como algo mais do que a simples indisposição e resistência do preso ao 

trabalho em determinado local, mas realçando-a como um enfrentamento da autoridade, um gesto de 

inconformismo e petulância.

Outro italiano, de 28 anos, L.L, condenado por homicídio, é exemplo de um tipo de 

acontecimento corriqueiro no interior das prisões: a apropriação de ferramentas de trabalho, 

especialmente daquelas que possam se transformar em armas. Em julho de 26, ao dar entrada no 

hospital, sua cela foi revistada e ali se encontrou uma navalha sob o colchão. L.L trabalhava na 

barbearia e alegou que a navalha se encontrava no bolso de sua blusa, por esquecimento. Além de trinta 

dias de isolamento, a sua punição se ampliaria com o seu afastamento do salão de barbearia onde 

trabalhava. Vamos encontrá-lo, em abril de 27, ainda com certas dificuldades, pois tem de pedir ao 

chefe da Seção Penal que o conceda a permissão para o cinema. E só em maio do mesmo ano é que 

retoma as atividades na barbearia, porém não no mesmo salão de antes.

O preso A.M., 1111, tinha pouco mais de vinte anos quando entrou na PE, oriundo da cadeia de 

Botucatu. Ali, numa fazenda, com apenas 17 anos matou o namorado da irmã e foi condenado a pena de 

7 anos de prisão celular. Ele pode ser considerado um preso de sorte e ter escapado a uma 

estigmatização e a um controle maior que os funcionários faziam quando alguém era diagnosticado 

como anómalo mental pela Seção de Medicina e Psiquiatria. Faltando um ano para terminar a sua pena, 

uma Parte do chefe da Seção Penal assim descrevia o seu comportamento:

“Snr. Diretor. A.M. vem ha dias procedendo incovenientemente. cantando, e conversando com os seus 
collegas na officina. Foi observado pelo Vigilante Especial M., respondeu em voz alterada “que o seu 
genio foi assim lá fora e conservaria o mesmo na Casa”. Penso tratar-se de um anomalo...”

A mera suposição do vigilante ou do chefe da Seção Penal de que o preso que havia cometido 

uma infração qualquer fosse, peio seu comportamento e atitudes apresentadas, um “doente mental”, um 

“anómalo”, era o bastante para que, juntamente com a punição, no caso aqui repreensão severa e quinze 

dias de isolamento na cela - o diretor solicitasse ao médico-chefe um exame. O psiquiatra confirma o 

“diagnóstico” do vigilante de que A.M. se trata de “um anomalo mental passível de castigo e suscetível 

de melhoria”. Aquela demonstração de rebeldia, para sorte do condenado, não chegou a causar maiores 

problemas, como um tratamento diferenciado quanto à vida do preso dentro da prisão, os frequentes 

pedidos de vigilância especial, ou mesmo a transferência para o manicômio.

A imposição do rótulo de anómalo se não chegava algumas vezes a se constituir a porta para 

um verdadeiro inferno para o condenado, não significava, no entanto, que as suas agruras seriam 

menores. Parece que era um recurso frequente dos funcionários para resolver os seus problemas de 

administração da disciplina ou, às vezes, simplesmente um modo sutil de justificar a imposição de 

castigo aos presos. E o que sugere a atitude do comandante da escolta que acompanhava os presos que
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Dois dias depois, o preso era transferido do parque para a faxina, o que era uma verdadeira 

punição, pois o trabalho fora das muralhas na Penitenciária era, como já se observou, o terceiro estágio 

da pena para os condenados com bom comportamento e com a maior parte da pena já cumprida. A volta 

para o interior da prisão, no trabalho das oficinas ou na manutenção do estabelecimento, era uma 

regressão. Porém, o diagnóstico de anómalo feito pelo comandante da escolta deve ter sido o bastante 

para sensibilizar o diretor, embora o prontuário do condenado não apresentasse absolutamente nada em 

termos de infração, punição ou repreensão.

iam trabalhar no parque, área contígua às muralhas. Em memorando ao diretor, sem qualquer descrição 

de motivos ou de alguma ocorrência especial, solicita:

“O sentenciado n°. 1277 A.E. tem um cintoma de alienado, motivo porque acho inconveniente a sua 
permanência na turma do “Parque”. O guarda S.F.M.pediu-me providencia, motivo porque faço 
recolher a presença de Va Excia. o referido sentenciado afim de ser resolvido como for de justiça”.
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Renitentes

Alguns presos, como E.N. acima citado, tinham a sua vida penitenciária marcada pelas 

constantes infrações e punições numa dinâmica que expressa uma verdadeira síntese das formas 

isoladas que outros condenados apresentavam. Parecido ao de E.N., é o caso de J.T.L., de matrícula n°. 

1579. Tinha 19 anos quando entrou na PE, oriundo da cadeia da cidade de Avaré onde havia cometido 

crime de homicídio. Em primeira instância, sua pena foi fixada em 30 anos, por ter morto a facadas sua 

companheira. Esta pena foi reduzida para 10 anos e seis meses. Antes de ter dezoito anos, já havia 

cumprido pena de um ano de prisão celular por ferimentos leves, crime cometido no município de 

Faxina.

“...de combinação com o guarda de 2a classe A.F.A., desviou da officina de calçados, onde trabalha, 
diversos retalhos de vaqueta preta, conduzindo-os para a sua cela, onde foram encontrados. Fez isso 
para obter do empregado fumo e cigarros”.

Sua vida dentro da PE foi repleta de conflitos com a direção e boa parte de seus dez anos de 

pena passou, certamente, confinado na cela sob castigo. Entrou em maio de 1926 na PE, porém a 

primeira ocorrência de destaque com relação a ele está contida num memorando do mestre da oficina de 

marcenaria, em abril de 1930, que pedia a sua transferência dali, pois o sentenciado já havia 

“experimentado todos os serviços desta Secção e não mostrar a minima vontade em aprender”. Uma 

semana depois, estava na oficina de sapataria onde, em setembro do mesmo ano, foi alvo de uma Parte 

do chefe da Seção Penal que informava ao diretor que o preso havia sido revistado em sua cela e foram 

encontrados em seu poder dois pares de chinelo de couro. O diretor Toledo Piza, “por se tratar de 

furto”, prescreve 30 dias de isolamento e séria advertência.

Em maio de 1931, quando ocorre nova denúncia de infração, J.T.L. estava em disponibilidade, 

ou seja, não estava trabalhando em lugar algum e confinado à cela. Não se sabe se era o caso, mas 

muitas vezes colocar o preso em disponibilidade era uma forma de imposição de castigo, pois é 

frequente encontrarmos presos que quando dispostos nesta condição encaminham ao diretor pedidos 

implorando para serem destinados a qualquer tarefa, em qualquer oficina. Seja como for, uma nova 

Parte o acusava de palestrar “em vóz alta pela janella com o seu companheiro de n°. 1918”. Para dar 

um caráter de respeito à defesa, estes documentos sempre traziam uma linha, no máximo duas, com o 

argumento do preso diante da denúncia. Suas palavras parecem ser de extrema ironia: “dizia ao 1918 

para não dar cigarros a companheiros”. Foi transferido para uma cela inferior, que era também de 

insalubridade maior, mais úmida, e com 30 dias de isolamento. Eram conhecidas as celas inferiores 

como “cellulas de penitencia”, exatamente por causa destas condições que apresentavam. Era por elas 

que se começava o primeiro período do cumprimento da pena e à medida que os presos demonstravam 

bom comportamento iam subindo de andar (CPM, 1929:210).

Em outubro de 1931, está o condenado novamente envolvido em confusão e com desvio de 

material da oficina de sapataria, junto com funcionários. Assim foi apresentado o caso na Parte n°. 98:
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Essa infração custou ao preso seis dias de quarto escuro. Foi feito um inquérito administrativo 

onde se apurou que o guarda diretamente interessado no desvio era sapateiro nas horas vagas em sua 

residência e que mais dois guardas colaboravam neste esquema. Um minucioso balanço do material da 

oficina foi feito mas nada se apurou com relação a outros possíveis desvios de material. Depois de 

concluído o inquérito, os guardas foram demitidos.

Nem mesmo esta sequência de infrações e punições aquietaram o condenado. Já em janeiro do 

ano de 1932, está ele novamente sendo objeto de nova Parte por ter quebrado todos os vidros da janela 

da cela e danificado os suportes dos caixilhos. Ele ainda se encontrava em regime de privações, por 

causa da punição anterior, e foi transferido para o isolamento “ate se acalmar”. E teve de pagar os 

danos.

“para ser colocado em um serviço. Que eu prometo a V.S. que terei bom comportamento porque muito 
tenho sofrido por minha mal cabeça mais queira V.S. não areparar no pasado que o futuro eu prometo 
ser outro muito diferente do que fui. Porque ja sei quanto peza estar se sofrendo sem ser preciso 
mais...”

Na verdade, só em maio do ano seguinte é que o subdiretor Alfredo Issa sugere que ele seja 

destinado à oficina de colchoaria, mostrando portanto que, até então, não havia conseguido reverter as 

punições informais que eram forjadas no interior da prisão, como manter alguém na completa 

ociosidade. Estas desconfianças parecem se confirmar quando se lê memorando do mesmo subdiretor, 

ao chefe da Seção Penal, pedindo para que o preso fosse incluído na companhia de instrução. O 

despacho do chefe é lacónico: “Convém esperar”. O dr. Alfredo Issa deve ter sido o canal mais aberto

Seis meses depois, memorando do chefe da Seção Penal para o diretor, antes de apresentar nova 

infração cometida pelo condenado, lembrava que ele estava em regime de privação desde setembro de 

1930, portanto há quase dois anos. De pé sobre um tamborete existente na cela, observava o lado de 

fora através da bandeira da janela. Fora advertido pelo guarda porém não atendeu “conservando-se o 

faltoso nessa posição sem dar a menor satisfação, até mais tarde quando resolveu descer”. Mais pelo 

enfrentamento da autoridade do que pela falta em si teve como punição outro tanto de isolamento “até 

segunda ordem”.

Ainda em setembro de 32, novo memorando relatava o envolvimento do condenado numa 

agressão a outro preso depois do banho. Socos e luta corporal resultaram na continuação do isolamento 

por tempo indeterminado.

Aparentemente, J.T.L. parece acatar as punições conformando-se com os castigos, sem 

provocar maiores confusões. Em junho de 1933, o chefe da Seção Penal pede ao diretor a “relevação do 

resto do castigo” levando-se em consideração “a sua bôa conducta nesse lapso de tempo”. O diretor, já 

então Acácio Nogueira, aceita o pedido. O condenado encaminha um bilhete para o diretor pedindo a 

sua benevolência
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O sentenciado devia estar já há algum tempo desafiando a autoridade dos funcionários pois o 

diretor, no seu despacho prescrevendo a punição, o isola “definitivamente”, o que não era muito usual

“J.M.A. recusou a fazer lavagem dos pratos, do 2o pavimento. 2o raio, 2o pavilhão, allegando que em 
Mococa. de onde veio, gosava das regalias de official.
Ha dias chamei o referido sentenciado a minha presença, por idêntica falta, não se corrigiu”.

para este preso, pois novamente recorre a ele para pedir que fosse incluído no pavilhão de educação 

física. Outra vez, o chefe da Seção Penal rejeita o pedido do mediador: “E mau elemento. Não convém”.

Desdobramento talvez desta sequência de pedidos frustrados ou então resultado de sua busca 

por um novo tipo de relacionamento com a equipe de funcionários, o fato é que, logo em seguida, uma 

nova Parte acusa o sentenciado de promover uma briga com um companheiro na oficina em que estava 

então trabalhando (vassouraria). Quando foi interrogado, respondeu: “O 1984 sempre me provoca e 

sempre me chama de pucha-sacco e por isso hontem eu fiquei nervoso, brigando”. As punições são 

duras: 48 horas de solitária, depois cela forte por 3 dias com privação de alimentos e findo este prazo 

mantido na cela forte com regime normal, mas com todas as privações do regulamento.

No dia 13 de maio de 35, novamente se vê o dr. Alfredo Issa interceder a favor de doze 

condenados que estavam em celas fortes de castigo. Pedia ele ao diretor que “em comemoração á data 

de hoje, sejam concedidas regalias de receberem cigarros e livros” os presos daquelas celas diante do 

seu “bom comportamento e das promessas que fazem a este Departamento de bem se conduzirem”.

Outro condenado que enfrentava a equipe dirigente com atos de rebeldia que provocavam 

frequentes punições era J.M.A., de n°. 1719. Deu entrada na PE, em dezembro de 1926, para cumprir 5 

anos de pena de prisão celular por roubo. Antes desta condenação, ocorrida quando possuía 24 anos, 

trazia já onze passagens no seu Boletim de Identificação, na maioria por furto e vadiagem. Duas delas 

haviam resultado em pequenas condenações. Sua primeira passagem ocorreu por causa de furto na 

cidade de Bauru quando tinha 13 anos. As várias vezes em que esteve envolvido com a Polícia e com a 

Justiça, que pesavam como antecedentes no seu prontuário, representaram um acréscimo de 155 dias 

aos 70 que eram fixados de acordo com o tempo da pena.

De todos os prontuários lidos, o que de imediato saltou à vista em relação a este preso, entre 

tantas outras coisas, foi o fato de ter o maior rol de objetos pessoais quando da sua entrada na PE. 

Enquanto a maioria entrava portando praticamente a roupa do corpo e quantias insignificantes em 

dinheiro, J.M.A. trazia caderneta de conta corrente de banco, vários paletós, calças, camisas, gravatas, 

chapéu, e objetos de uso pessoal.

Assim que terminou seu primeiro estágio de cumprimento de pena, de mais de sete meses, foi 

destinado para trabalhar na oficina de alfaiataria. Porém, o desafio à disciplina carcerária não se 

desenvolveu neste ambiente de trabalho. Em agosto de 27, temos a primeira Parte do chefe da Seção 

Penal contra ele:
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Uma vez mais, a punição pelo isolamento se aprofunda: quarto escuro por 12 dias a pão e água, 

sendo 24 horas de isolamento por doze de descanso. Vale lembrar que a rotina de limpeza da cela era 

algo de obsessivo. Com 2,5m de largura e quatro de comprimento, com uma cama e uma mesa 

dobráveis junto à parede e uma prateleira fixa, a cela deveria ser limpa três vezes ao dia, segundo a 

comissão do Conselho Penitenciário Mineiro que a visitou em 1928.

Esta mesma comissão indicava que a direção da Penitenciária pretendia construir um pavilhão 

destinado a abrigar os presos considerados incorrigíveis. Uma disciplina férrea já era imposta no 

presídio com uma série de práticas que puniam as infrações recorrendo a mais isolamento, mais 

alheamento de um preso rebelde dos demais condenados e dos seus familiares, em celas especiais e em 

locais restritos. A intenção da diretória de construir uma prisão dentro da prisão foi exposta pelo diretor 

Franklin Piza aos membros da comissão quando conversavam sobre o tipo de criminoso que era

“...hontem pronunciou em vóz alta palavras pomographicas contra o guarda de serviço D.P.D., que o 
chamou attenção por se achar confeccionando um anzol.
Interrogado, disse: -”Nada fiz”.
Hoje, pela manhã o mesmo sentenciado recusou a fazer a limpeza de seu cubiculo. pelo que o zelador 
N. chamou a sua attenção. ouvindo, em resposta, diversas phrases immoraes.
Interrogado disse: -”Nada respondi, a cella estava limpa”

em se tratando de uma primeira falta, embora os antecedentes tivessem um peso muito grande na 

dosagem dos castigos. O diretor ameaçava ainda que a não realização da lavagem daqueles objetos 

significaria o não recebimento de alimentação “e, assim, enquanto sustentar seu capricho receberá o 

devido castigo disciplinar”.

Mas estas ameaças não devem ter surtido seu efeito. Um ano depois, em nova denúncia de falta 

disciplinar, constava que o preso se achava ainda em regime de privação. Recusara-se, depois do banho, 

a vestir roupa limpa, jogando-a no chão, “com gritos”, e vestindo novamente a roupa suja. Quando foi 

interrogado sobre a sua atitude, respondeu: “Não vesti a roupa limpa porque tenho direito a roupa sob 

medida, em vista do tempo que estou na Casa”. O diretor, além do despacho tradicional com a punição - 

48 horas com meia ração, “fazendo-o sentir que novos e mais pesados castigos serão aplicados se 

continuar no regime de insubordinação” - pede ao médico-chefe que providencie um parecer sobre o 

estado mental do preso. O dr. Moraes Mello, psiquiatra, dias depois informa que “esse indivíduo não 

soffre, presentemente de doença mental”.

Ainda em dezembro de 28, uma nova Parte apontava outra infração do preso. Desta vez era 

acusado de manter “palestra, em vóz alta, pela janela” com outro sentenciado. Quando foi advertido por 

um guarda, teria respondido com palavras imorais. Aumenta a dose da punição: quarto escuro por cinco 

dias a meia ração, depois isolamento em cubículo por tempo indeterminado.

Três meses depois e eis novamente o sentenciado, ainda em regime de privação, brigando com 

os guardas. Assim aparece na Parte n°. 49, de março de 29:
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mandado para a Penitenciária. A citação é peça fundamental para o conhecimento de como pensava o 

diretor da PE o modo de lidar com os criminosos:

“Os nossos caboclos, o negro brasileiro, o caipira, são como creanças - disse-nos - precisam de 
educação. No fundo essa gente tem uma indole muito boa. Impellidas pelos vapores do álcool, no 
rompante da cólera incendida pelos seus pontos de honra, por vezes falsos, matam. Mas o remorso não 
tarda; vem o arrependimento e facilmente se regeneram.
Dóceis, affectuosos, não refogem ao trabalho que acceitam com prazer. Adaptam-se com muita 
facilidade ao regimen da penitenciaria e, quando restituídos á liberdade, raramente reincidem.
(...) o estrangeiro e principalmente o criminoso internacional que a onda emigratoria atira ás nossas 
praias e que o meio cosmopolita de S.Paulo attráe mais particularmente, é um elemento péssimo, do 
qual nada se pode obter.
Visceralmente corrompido, fundamentalmente revoltado contra toda organização social, é inútil 
pretender regeneral-o.
Para tal gente só a intimidação: o cárcere duro, sem nenhum conforto, o sofrimento physico, o castigo 
corporal; são animaes indomesticaveis e damninhos. É para eles que vamos construir especialmente o 
pavilhão disciplinar; quero mantel-os á distancia dos outros para evitar que estes se contaminem”. 
(CPM. 1929:221-2)

Certamente, muitas destas convicções estavam amplamente presentes nas elites do período, 

povoavam as suas mentes e davam substância às concepções que então eram dominantes sobre o crime, 

mas principalmente sobre o criminoso14. A visão de uma dupla natureza humana sugeria formas 

diferentes de imposição das penas e de exclusão moral. De um lado, os infantilizados, ignorantes e sem 

educação, mas dóceis indivíduos de nossa gente “de muito boa indole”. Movidos pelo álcool e 

arrebatados pela cólera, seus crimes são atos impensados, momentos de fraqueza. Colocados nas 

penitenciárias estes indivíduos logo se emendam, o arrependimento toma a sua vida na prisão tranquila 

e seu retomo à sociedade se dá quase sem risco de reincidir. De outro lado, está o estrangeiro, o que já 

vem “visceralmente corrompido”, não tem a simplicidade e ingenuidade dos nacionais, pois é 

“fundamentalmente revoltado contra toda ordem social”. De modo tão irredutível e profundo estão 

mergulhados numa índole criminosa, má, que os esforços para a sua emenda nas prisões, com o 

trabalho, a instrução, o aconselhamento, são tidos como inúteis. Para esses seres bestiais, a segregação 

num cárcere não só duro mas também com o sofrimento físico, com o castigo corporal. Assim, 

subjacente a estas concepções está a idéia de que a própria pena de prisão deveria ser de caráter 

diferenciado, uma que segrega e outra que regenera, e ao mesmo tempo estar de acordo com o maior ou 

menor grau de humanidade do qual é portador o indivíduo.

Vale lembrar que eram também bastante disseminadas as idéias que atribuíam grande influência 

ao álcool como elemento instigador de atos criminosos. Em 1928, o psiquiatra da Penitenciária, José de 

Moraes Mello, fez uma breve exposição na Semana Anti-alcoólica, promovida pela Sociedade de 

Medicina e Cirurgia de São Paulo, na qual procurava demonstrar, por meio de dados reunidos de sua 

observação na Penitenciária, “a influência criminógena do álcool”, particularmente sobre o que 

chamava de criminalidade violenta. Em vários aspectos, ele seguia a mesma direção da reflexão
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desenvolvida acima por Franklin Piza quanto ao perfil do criminoso brasileiro, acrescentando-lhe alguns 

novos ingredientes:

Apresenta, em seguida, números reunidos na PE, que tomariam incontestáveis estes seus 

argumentos: a maior parte dos homicídios ocorre aos sábados e principalmente aos domingos. A 

esmagadora maioria dos homicidas era alcoólatra, os demais criminosos também, além disso acusavam 

ter antecedentes alcoólicos entre os progenitores. Diante disso, para o psiquiatra, a solução do problema 

envolvia duas prescrições: “tomar cara a bebida”, pois no Brasil tínhamos um alcoolismo barato, e 

desenvolver uma campanha de educação. A qualidade no Estado dos estabelecimentos de ensino, dos 

institutos científicos, do serviço sanitário tomava o médico convicto de que São Paulo “vae ser o 

orientador e o mantenedor desta batalha pela eugenia da raça e pela grandeza da Patria!”

“Estado de uma grande população rural inculta e ineducada. em cuja composição participam, como 
elemento importante, advenas recebidos sem escolha nem critério, é natural que os nossos roceiros, 
cujas bôas tendências não estão por louvar, concorram em grande porcentagem, para as estatísticas 
sobre a criminalidade violenta.
(...) O domingo é para o roceiro, todos nós o sabemos, um dia de missa e de venda: o beber é uma 
forma geral de cortezia com a variante citadina de “Tome alguma coisa” e a expressão popular de 
“matar o bicho”, e tantos são, naquelle dia, os “Tome alguma coisa” e tantos os “mata-bichos”, que a 
intoxicação, mais ou menos profunda, é o resultado habitual.
Nas cidades, em meio mais educado e onde a acção da policia entra em conta, é pequena a 
porcentagem dos crimes violentos; na roça, porém, a ausência daquelles dois factores e o porte 
habitual de armas, facilita o crime, provindo dahi a elevada participação dos roceiros nas estatísticas 
da criminalidade violenta” (Mello, 1928:74-5)



"...tendo em vista as leis reguladoras do assumpto, é inteiramente contraria a transferencia do dito 
sentenciado para a Cadeia de Bebedouro, como pede e deseja o Snr. Coronel Francisco Antonio de
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Pequenas atrocidades

Como já se observou anteriormente, na primeira década de funcionamento da Penitenciária a 

maior parte dos condenados era indiscutivelmente pertencente às camadas sociais mais pobres da 

população. Lavradores, pequenos artesãos, trabalhadores urbanos sem muita qualificação, compunham 

as categorias mais usuais que apareceram nos prontuários. Pôde-se iguahnente constatar esta origem 

humilde da maior parte dos presos quando foi possível acompanhar a sua trajetória depois do 

cumprimento de certo tempo da pena. Ao saírem em Liberdade Condicional, lutavam com dificuldade 

pela sobrevivência, trabalhando em tarefas pouco qualificadas e também pouco remuneradas.

Salvo raríssimas ocorrências envolvendo pessoas de projeção política ou económica nas 

localidades, os crimes de sangue tinham como cenário predominante o mundo da fazenda, o cotidiano de 

colonos e trabalhadores rurais com pouca ou nenhuma alfabetização. Disputas entre familiares, ruptura 

entre amantes, desavenças entre amigos de botequim, rusgas entre companheiros de enxada povoam os 

resumos dos crimes nos prontuários dos condenados encontrados naquele período na PE. São bem 

poucos os casos de roubo e furto, como por exemplo o do condenado n °. 1937, que envolviam grandes 

somas de dinheiro subtraídas de casas comerciais ou de residências de pessoas ricas, através da atuação 

de um grupo de assaltantes bem organizado. Na grande maioria eram os roubos e furtos de pequena 

monta quanto ao valor e envolvendo ações individuais ou então de duplas criminosas15.

O estado de saúde dos condenados era outro indicador razoável das precárias condições sociais 

em que viviam muitos indivíduos antes de entrarem para o cumprimento da pena na PE. Embora se 

louvasse a todo momento as suas condições higiénicas, vamos encontrar quase 12% de falecimentos 

entre os dois mil presos pesquisados. Inúmeros casos de “phymatose”, ou seja, de tuberculose são 

responsáveis por esta cifra. Não é de todo impossível que muitos casos de falecimento por tuberculose 

ou mesmo por outras causas fossem agravados pela própria Penitenciária, tanto pela ausência, no 

período, de uma área própria para o tratamento destes casos como também pelo regime de disciplina 

imposto, no qual a forma básica de punição para os que infringiam as normas disciplinares era o 

isolamento, o quarto escuro, a meia ração por longos períodos.

Alguns casos de condenados doentes têm uma trama angustiante. O preso de n°. 1072 cumpria 

desde maio de 1923 parte de seus nove anos e 4 meses de prisão na PE por furtar residências. 

Proveniente da cadeia de Bebedouro, com menos de um ano na Penitenciária pede ao diretor que seja 

removido de volta para aquela cadeia, alegando estar doente e que lá poderia ter tratamento e 

acompanhamento por parte da família. Dois anos depois, após ter o condenado baixado várias vezes no 

hospital da PE, um fazendeiro de Bebedouro escreve ao juiz da Execuções Criminais pedindo 

novamente a transferência do preso para aquela cidade. A diretória da PE, a pedido do juiz assim 

opinou:
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Na véspera do Natal de 1924, o condenado morria no próprio hospital da PE, sendo apontada 

como causa da morte “colapso cardíaco”.

I.P.P. era natural de Santa Isabel. Analfabeto, residia numa fazenda naquele município. Com 28 

anos, junto com um companheiro de trabalho matou o seu patrão a pauladas para roubar o dinheiro, 

480S000, resultante de um negócio realizado. Com uma pena de 21 anos a ser cumprida, entrou na PE 

em fevereiro de 1926. Em agosto de 1927, o médico-chefe da prisão informava o diretor que I.P.P. era 

portador do bacilo de Hansen e pedia a sua remoção para hospital adequado. De imediato, o diretor 

solicita a transferência do preso para o Hospital do Guapira, “especialmente destinado para enfermos de 

tal moléstia”, alegando perigo para os demais presos e lembrando que, em 1926, havia sido autorizado 

caso semelhante. Em setembro de 1927, já se encontrava no referido Hospital dos Lázaros, como era

Lima. Trata-se além do mais. de um perigoso ladrão reincidente, como se vê de seu boletim 
dactyloscopico. Registro Geral n° 14.602. Pretensões idênticas tem sido invariavelmente indeferidas 
pelo Juízo das Execuções Criminaes. mesmo com a allegação de que a transferencia é necessária por 
motivo de saude dos pacientes, o que também não se da no presente caso”.

“...o caso do sentenciado J.G.S. não é menos grave porque, alem de não poder, na cadeia de 
procedência, receber o tratamento necessário, iria contagiar os infelizes que fossem forçados a viver em 
sua companhia. Sendo assim, parece-me que não ha remedio senão deixar o sentenciado J.G.S. na 
Penitenciaria, onde com facilidade, poderá ser arranjado para elle logar conveniente, pois seria acto de 
clamorosa deshumanidade removel-o para a cadeia da comarca de onde veio, para ficar em companhia 
de outros presos constituindo serio perigo para a saude destes. Em face destas considerações estou certo 
de que V.Exa. com o alto critério que o distingue, providenciará para que se façam na Penitenciaria as 
enfermarias necessárias para os doentes atacados de moléstias como a do referido sentenciado, mesmo 
porque parece-me que sendo elles condemnados a cumprir as suas penas naquelle estabelecimento delle 
não poderão sahir por motivo algum”.

Seis meses depois deste ofício, o sentenciado morria no hospital da Penitenciária, constando do 

atestado de óbito como causa da morte “aneurysma da sub-clavea”. Curioso nisto é o fato de o juiz 

consultar a opinião do diretor, quando em outros casos a própria vara indeferia estes pedidos. Foi o 

caso de J.G.S., matrícula 1264, de 35 anos que deu entrada na PE, em maio de 1924, para cumprir pena 

de 6 anos por homicídio. Segundo o Boletim de Medicina e Cirurgia, ele havia entrado ali já com 

tuberculose. O seu quadro deve ter sido agravado ainda mais por ter passado 70 dias no primeiro 

estágio da pena - ou seja em isolamento, como dispunham as normas de funcionamento da PE. Tem-se 

notícia de que, ao término deste estágio, ele foi destinado para o trabalho de faxina nos pavilhões, 

porém não pôde assumir a tarefa por se encontrar doente no hospital. Em junho, o médico-chefe da PE 

havia informado que ele era portador de “phymatose” e pedia que fosse removido para a comarca de 

origem, por não dispor a PE de local adequado para o seu tratamento. O diretor oficia ao Secretário da 

Segurança Pública pedindo a referida transferência por se constituir o preso “serio perigo” para os 

demais detentos. Neste caso, em junho de 1924, o juiz de direito da Execuções Criminais, em resposta 

ao pedido da Secretaria da Segurança, assim despachou:
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também conhecido. Dali foi transferido posteriormente para o Asilo Santo Angelo. Quando em 17 de 

outubro de 1941, consegue obter a Liberdade Condicional, isso equivaleu a pouca coisa, pois o 

despacho do juiz ao conceder-lhe esse “benefício” fixou como residência o próprio Asilo Santo Angelo 

onde já se encontrava. Embora não tenhamos notícia pelo seu prontuário, quando obteve a liberdade 

definitiva em setembro de 1946 não deve ter ocorrido absolutamente nada senão a mudança de sua 

condição de condenado para a de um interno como os demais.

Um dos casos que talvez mais tenha arranhado a fachada “modelar” da Penitenciária do Estado, 

nos primeiros anos de seu funcionamento, revelando suas incoerências e incompetências burocráticas, 

foi o do condenado 1681, A.D. Morava em Ribeirão Preto, mas era de Palermo, na Itália. Relojoeiro de 

profissão, por ocasião do homicídio que cometeu, já não mais exercia este ofício e se dedicava aos 

negócios imobiliários. Quando entrou em outubro de 1926 na PE para cumprir sua pena de 12 anos de 

prisão celular, não demorou a ser vítima de uma sequência de informações erradas sobre a sua pessoa 

que viriam a ter funestas consequências para ele.

Como de praxe, o diretor da PE, quando chegava um condenado, informava este acontecimento 

a alguns órgãos governamentais, como por exemplo, a Secretaria da Segurança. Ao mesmo tempo, se 

dirigia a outros solicitando documentos para compor o prontuário do preso na Penitenciária (Anexo 4). 

Era o caso do resumo histórico do crime cometido, que o diretor pedia ao juízo da comarca de onde era 

proveniente o condenado, ou da ficha de antecedentes que era solicitada ao Serviço de Identificação da 

Secretaria da Segurança Pública. Como já se observou acima, a determinação do tempo de permanência 

do preso no primeiro estágio da pena no interior da PE, ou seja, o isolamento celular diurno e noturno, 

era dada a partir da duração da pena e dos antecedentes que constavam do Boletim do Serviço de 

Identificação.

Uma verdadeira confusão se estabeleceu com este preso, sem que ele tivesse consciência disto 

por muito tempo, pois do seu Boletim com os antecedentes constou que ele havia sido excluído da Força 

Pública, em 1911. Embora fosse um dado errado, que o confundia com outra pessoa de nome apenas 

parecido, isto foi suficiente para que de imediato o seu primeiro período na prisão fosse de 98 dias, de 

acordo com a pena, acrescido de mais cinco por causa dos “antecedentes policiais”. Porém, o pior para 

o preso é que esta informação de que possuía um antecedente policial o acompanhou e prejudicou em 

várias circunstâncias, e demorou muito a ser desfeita a confusão, mesmo constando dos documentos que 

o policial desligado da Força Pública nem homónimo era do condenado. Em 1930, o diretor da PE tenta 

desfazer o engano, pedindo informações ao quartel da Força Pública, enviando a pedido deste o nome e 
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Destaca, em seguida, os aspectos positivos de sua vida carcerária, sua boa conduta desde a 

cadeia de origem e opina que “nada tem a opor esta diretória ao que pretende o requerente”. E 

impressionante como o próprio diretor mantém a informação errada, mesmo constando do prontuário do 

preso o ofício mencionado acima desfazendo a confusão.

O relator do Conselho Penitenciário para o caso foi o dr. José Soares de Mello que, contra todas 

as evidências favoráveis ao condenado quanto à sua conduta no interior da prisão, vota a favor do 

indeferimento do pedido e é seguido por seus pares. Depois de referir-se aos documentos encaminhados 

pela PE, assim argumenta no seu parecer:

dados pessoais, além de fotografia de A.D. Ofício de junho daquele ano, do quartel da corporação, 

informava o diretor da PE que não tinha ninguém com o nome e as características enviadas para lá e 

mandava informações mais detalhadas de um tal A.D. (porém não homónimo) que no entender do oficial 

era quem mais se aproximava do perfil enviado pela Penitenciária. Este, por exemplo, era natural de 

uma cidade mineira e de fato fora excluído da corporação em 1911 e tinha além disso filiação distinta 

da do condenado.

“O requerente está preso desde o dia 23 de maio de 1925, tendo assim cumprido pouco mais de dois 
terços de sua pena. O seu boletim de criminologia o assignala como colérico, alcoólatra e impulsivo, 
concluindo, entretanto, que “a pena parece que tem sido util”. Tem ainda contra si o fato de ter sido 
expulso da Força Publica”.

“Não obstante esses atestados, penso que ele deve aguardar a conclusão da pena para ser restituído á 
liberdade. O crime por ele praticado o foi em condições reveladoras de perversidade, como dão noticia 
ampla os elementos dos autos. Ademais, esse sentenciado não tinha bôa conducta antes de praticar o 
delito, pelo qual foi condenado. Pelo seu máu comportamento foi expulso da Força Publica. Não só 
isso, como também, e principalmente, o seu boletim de criminologia o assinala como colérico, 
alcoólatra e impulsivo. Assim, tendo em vista as circunstancias em que esse sentenciado cometeu o 
crime, os seus máus antecedentes, o fato de ter sido expulso da Força Publica e, finalmente, as 
conclusões a que chegou o Dr. Psiquiatra do Estabelecimento, sou contrario á concessão do livramento 
condicional requerido pelo sentenciado...”

Apesar desta clara evidência de uma informação errada a constar do prontuário do preso, 

quando é montado o documento para a solicitação do livramento condicional, em agosto de 1933, de 

novo o estigma de tal antecedente viria a pesar. O documento encaminhado ao Conselho Penitenciário 

era composto por alguns pareceres sobre a vida do condenado: da Seção de Instrução, da Seção Penal, 

do mestre de oficina onde trabalhava. Todos os pareceres são cheios de elogios e atestadores de que 

nada tinha o preso que o desabonasse. Além destes, o diretor no seu parecer incorporava ou não, 

segundo o seu arbítrio, as observações do médico psiquiatra existentes no Boletim de Criminologia que 

cada preso possuía. Apesar de alinhar vários pontos negativos, que em outros casos seriam evidências 

para um voto contrário ao pedido de liberdade condicional, o diretor é favorável à concessão do 

benefício.
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Quando a sorte do sentenciado parecia já estar selada, tendo que cumprir o restante da pena, o 

juiz não segue a sugestão do Conselho Penitenciário e constrói o seu argumento favorável ao pedido de 

livramento, ressaltando determinados pontos das informações e minimizando outros. Reconstrói o 

crime, cita trechos dos depoimentos das testemunhas para argumentar que não houve malignidade ou 

premeditação no ato criminoso. Argumenta insuficiência de elementos para cientificar que ele foi 

expulso da Força Publica.

“O Boletim de Criminologia assignala-lhe tendencia á cólera, impulsividade, prodigalidade, exaltação 
de temperamento e tendencia pelo álcool, concluindo, em data de 2 de maio de 1930 e de 11 de maio 
de 1934: "Victima do álcool. Terá melhorado?”

“...não é de justiça que se o alégue agora, contra o liberando como prova contra a sua conduta anterior 
(...) Milita em seu favor todos os atestados do seu prontuário da Penitenciaria; o Dr. Médico Psiquiatra 
da Penitenciaria entende que a pena lhe foi util; o Dr. Diretor da Penitenciaria entende que a pena lhe 
foi util; o Dr. Diretor da Penitenciaria se manifestou de acordo em que se conceda ao liberando o 
beneficio legal pedido em favor do mesmo: e o Dr. 3o Promotor Publico em seu longo e fundamentado 
parecer opinou nesse mesmo sentido; desfarte. a despeito de ter. como sempre, na merecida atenção o 
parecer do acatado Conselho Penitenciário, contrario ao deferimento do pedido do beneficio legal feito 
em pról do liberando, julgo procedente a petição...”

Uma vez obtido o livramento, A D. fixa residência na Capital e, segundo as informações do 

fiscal dos liberados, vivia com dificuldades e modestamente junto com sua família, “com muitos filhos”, 

trabalhando como relojoeiro em casa mesmo, pois não dispunha de recursos para montar uma pequena 

oficina. Dificuldade que o levou em seguida a trabalhar como assalariado.

Como se verá adiante, as observações do médico psiquiatra da Penitenciária, o dr. Mello 

Moraes, incluídas no Boletim de Criminologia, constituíam-se de fórmulas que raras vezes eram 

alteradas, sendo usadas indistintamente para vários presos. Mas por serem lavradas por uma autoridade 

da maior consideração entre os demais funcionários e profissionais da prisão, ganhavam a força de 

sentenças defínitórias da normalidade ou anormalidade dos indivíduos avaliados. A superficialidade dos 

laudos, acrescida dos jargões ou fórmulas invariáveis muitas vezes esvaziavam o conteúdo e peso que o 

seu julgamento possuía, para sorte e felicidade de alguns condenados. É o caso de L.P.A., de n°. 1695, 

um colono que tinha 57 anos quando entrou na Penitenciária para cumprir pena de dez anos e seis meses 

por homicídio. Trouxe da cadeia de Agudos o atestado de “exemplar comportamento”, seu prontuário 

nada e nenhuma ocorrência disciplinar apontava. Quando obteve, em agosto de 33, a liberdade 

condicional, todos os pareceres internos lhe eram favoráveis menos o do médico psiquiatra. O relator do 

parecer do Conselho Penitenciário foi Flamínio Fávero que recuperou o laudo do médico:

O sentenciado é beneficiado pela não-valorização deste laudo na concessão do livramento 

condicional. Flamínio Fávero não obstante a citação, vota favoravelmente ao condenado.

Outro caso, que revela o sentido bastante arbitrário e em geral superficial das avaliações que 

eram feitas dos presos e de como eram utilizadas, é o de J.A.F., 1727. Preso por homicídio, em



Quando em abril de 34 circulou o pedido de livramento condicional, uma vez mais se constata a 

manipulação das informações sobre a vida do condenado. O chefe da Seção Penal afirmou que durante 

o período em que estava na PE “deu sempre provas de bôas qualidades; - obediência e submissão aos 

seus superiores...” A Seção de Instrução atestava seu comportamento ótimo, embora reconhecesse que 

tinha aplicação sofrível, tendo muita dificuldade em aprender. O ofício do diretor com o seu parecer, 

porém, vai na direção contrária destas manifestações de boa conduta na vida prisional. Para justificá-lo, 

valoriza a vida pregressa do condenado e o parecer do médico psiquiatra.

O diretor da Penitenciária naquele momento, Acácio Nogueira, não foi acompanhado neste seu 

parecer pelo Conselho Penitenciário. O relator para o pedido deste preso foi Francisco de Barros 

Penteado que procurou fundamentar o seu voto favorável ao condenado afirmando que o homicídio foi 

de tipo comum

Destacou, como indicadores favoráveis ao preso, o atestado da cadeia de procedência, o seu 

bom comportamento geral e o boletim da Seção de Instrução. Na parte conclusiva de seu parecer, o 

relator argumenta:

"perpetrado em circunstancias que não são reveladoras de perversidade ou temibilidade do delinquente 
que foi mais uma victima do álcool do que de maus instinctos”.

O sentenciado de n°. 1856, A.S. é outro caso revelador do peso que possuíam os antecedentes 

na carreira criminal de um indivíduo e da força que algumas vezes assumia a avaliação psiquiátrica no 
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“O sentenciado foi de facto uma victima do álcool, mas depois de tantos annos de presidio, 
razoavelmente se póde pensar tenha elle deixado o vicio. Nem é justo affirmar que no curto espaço de 
tempo que falta para cumprir a pena é que se deve esperar a regeneração contra o vício. O proprio 
Boletim de Criminologia conclue por uma simples interrogação. Reincidente, nem no sentido tecmco 
penal, nem como indice de periculosidade pode ser chamado o requerente. Pelo outro crime o 
sentenciado foi absolvido pelo Jury e o delito, em si mesmo, não revelou qualidades perversas do seu 
autor”

“O seu proceder nesta casa e na cadeia de procedência sempre foi bom. É, entretanto, um colérico, 
alcoólatra, impulsivo e vítima do álcool no dizer do Dr. Medico Psiquiatra. É igualmente reincidente. 
Já praticou dois crimes de morte, um absolvido e outro condenado, tendo em vista esta circunstancia e 
o boletim de criminologia, penso que cumprindo in totum a sua pena, melhor fortalecido voltará ao 
convívio social”.

Pirassununga, tinha uma pena de 10 anos e 6 meses. Mesmo sendo absolvido em acusação de crime 

também de homicídio em 1915, esta informação constava de seus antecedentes e significou o acréscimo 

de 10 dias aos 94 que eram “regulamentares” para o primeiro estágio da pena na PE. Trouxe atestado 

de bom comportamento da cadeia de Pirassununga e a sua vida na Penitenciária, onde se achava desde 

1925, se desenrolou sem qualquer problema quanto a faltas e punições. Apesar disso, novamente o 

médico psiquiatra, em junho de 1930 usava a mesma fórmula já diversas vezes apresentada para outros 

condenados: “Uma vitima do álcool. Terá melhorado?”



192

momento em que o preso solicitava a concessão de um benefício como o livramento condicional. O 

crime que motivou a sua ida para a PE foi o de homicídio. Era da tropa que fazia a vigilância da cadeia 

de Tietê e quando foi render seu companheiro, desentendeu-se com ele matando-o com um tiro de 

espingarda. Possuía, no entanto, cerca de 15 passagens por furto, desordem, vadiagem, na sua grande 

maioria na cidade de Santos. Com 15 anos de prisão celular a cumprir, seu primeiro estágio na PE, de 

total isolamento, foi de 110 dias, acrescido de mais 55 por causa dos inúmeros antecedentes que 

apresentava o seu Boletim de Identificação da Secretaria da Segurança. Sua vida na Penitenciária 

transcorreu praticamente sem problemas, desde a sua entrada, em outubro de 1927, até março de 1934, 

quando se tem uma Parte na qual ele aparece envolvido numa discussão com outro preso, ambos então 

integrantes de um batalhão destinado a fazer exibições de ginástica, ocasião em que teria tomado atitude 

desrespeitosa e agressiva.

Quando completou o segundo estágio da pena, podendo, portanto, avançar para o terceiro, ou 

seja trabalhar no parque, ao ar livre, junto às dependências da PE, teve contra ele os antecedentes 

criminais e a falta que havia cometido na Penitenciária, conforme ficou evidenciado num memorando do 

chefe da Seção Penal.

Mas, o mais curioso em relação e este preso é que ele teve nada mais nada menos do que quatro 

pedidos de livramento condicional. E da observação do trâmite dos documentos para a concessão deste 

benefício que se pode verificar como os antecedentes, anteriores à condenação, exerciam forte pressão 

sobre as avaliações. O primeiro pedido foi feito, em maio de 1937, quando faltava em tomo de 4 anos e 

meio de pena para cumprir. Exceto a Seção de Instrução, que atestou seu bom comportamento e 

“moralidade otima”, nada lhe foi favorável. A Seção Penal se manifestou contrária ao atendimento do 

pedido alinhando os antecedentes, a falta cometida e o fato de não ter sido encaminhado para o terceiro 

estágio. O parecer do diretor pouca coisa acrescentou:

“Ainda é cedo para o que pretende o requerente. Natureza do crime, antecedentes maus. Já cometeu 
falta neste estabelecimento e não se acha segundo parecer da Secção Penal, em condições de ser 
promovido ao terceiro estagio penal. O boletim de criminologia é contrario em detalhes e conclusão. 
Deve aguardar melhor oportunidade e voltar com novos elementos de emenda e regeneração durante os 
4 anos e meio que lhe faltam para cumprir.”

A referência ao Boletim de Criminologia, sem a descrição do que ele continha, era uma forma 

sutil mas ardilosa de procurar justificar a posição que se adotava, mesmo sem apresentar argumentos 

convincentes. Para se ter uma ideia do que estava contido no parecer do referido boletim, os “detalhes”, 

ou seja a avaliação de alguns itens, traziam a seguinte descrição: “Tendencia á cólera: sim; tendencia á 

fúria: não; tendências especiaes: álcool, jogo, mulheres, vagabundagem; brutalidade: não; 

impulsividade: sim; prodigalidade: sim; destruição não.” A parte conclusiva do parecer não era mais 

prolixa: “Caracter mau; não ha nesta data elementos que attestem a sua melhoria”, assinado pelo 

médico psiquiatra em outubro de 1930. O problema, que adiante se analisará em detalhe, é que estes
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A superficialidade nas observações não mudou, porém o estilo e as fontes de embasamento do 

discurso psiquiátrico ganhavam, ao que parece, novo rumo.

Situação parecida voltaria a ocorrer com o sentenciado J.B.F., um lavrador de 34 anos, 

residente em São Bernardo do Campo, recolhido à PE para cumprir pena de 6 anos por homicídio. 

Cumpriu parte de sua pena sem qualquer incidente que fosse motivo de observação formal a constar do 

prontuário. Quando foi pedido o livramento condicional, pela primeira vez, os pareceres habituais não 

se opuseram à concessão do benefício: a Seção de Instrução, a oficina onde trabalhava atestaram seu 

bom comportamento. Porém, o diretor, Acácio Nogueira, respondendo interinamente pelo cargo, para

“Atendendo ás circumstancias do delito reveladoras de ausência completa de senso moral do 
requerente, que não trepidou em assassinar um seu companheiro, sem o menor motivo que justificasse 
o seu acto; attendendo a que a sua situação em face do boletim de criminologia e das informações do 
Snr. Diretor Penal não se modificou de junho de 38 a esta parte... sou de parecer que se mantenha a 
decisão anterior, indeferindo-se o seu requerimento”.

“Fraco e mau caracter. Desafetivo. A pena, porém, robusteceu-lhe as componentes mais débeis do 
caracter, disciplinando-lhe a vontade, esbateu-lhe a estravagancia de ideias, acizou-lhe a conduta. 
Reeducou-se e regenerou-se, expiando as faltas e crimes cometidos que teem sua etiopatogenia 
explicada atravez da sua personalidade predisposta e do meio ambiente propicio em que se criou (...) 
Perigosidade: atenuada apezar de sua personalidade de colorido delinquencial predisposto. Com 42 
anos atualmente e após o efeito intimidativo da pena e o efeito terapêutico da mesma aliado ao 
tratamento medico, arrefeceu sua impulsividade criminosa. Criminoso de habito, de Prins. Apesar de 
por tres vezes lhe ter sido negado o beneficio da liberdade condicional, somos de opinião que o 
sentenciado 1856 faz juz a mesma”.

pareceres eram extremamente padronizados, sintéticos, pouco se distinguindo o de um preso do de 

outro. Mas, como era conveniente adicionar qualquer argumento para justificar a denegação do pedido, 

a ele se recorreu mesmo sem a explicitação de seu conteúdo.

Em novembro de 1937, o juiz indefere o pedido. Em janeiro do ano seguinte, novo pedido é 

feito. A situação se repete pois todos os pareceres são mantidos. O que acabou redundando em novo 

indeferimento. O terceiro pedido de livramento condicional é feito em meados do ano de 1939. Todos, 

Seção de Instrução, Penal, Criminologia e direção mantêm o que já haviam colocado no primeiro 

pedido. O relator do Conselho Penitenciário para justificar o seu voto na mesma direção do 

indeferimento afirma:

Mais de um ano depois é feito o quarto pedido. Já tinha cumprido 14 anos de condenação, 

estando praticamente a um ano da liberdade definitiva. O relator do Conselho Penitenciário foi 

Alcântara Machado que votou favoravelmente ao pedido “tendo em vista o parecer da Seção de 

Biotipologia16” e o tempo de pena já cumprido. O referido parecer não vem mais assinado pelo dr. 

Moraes Mello mas sim por novos integrantes da seção como o dr. João Carlos da Silva Teles e dr. 

Pedro Augusto da Silva.
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Foi o parecer do relator José Soares de Mello que livrou o condenado de cumprir o resto da 

pena na Penitenciária como sugeria o diretor interino. Mas, para isso, menosprezou em primeiro lugar o 

parecer do psiquiatra. Este, na parte que foi ressaltada pelo diretor da PE, tinha os seguintes itens assim 

dispostos: “Tendencia à cólera: sim. tendencia à furia: não. Tendências especiaes: álcool. Brutalidade: 

não. Impulsividade: sim. Prodigalidade: sim. Destruição: não”. E, em segundo lugar, o relator reavaliou 

as circunstâncias em que se deu o crime:

justificar sua posição contrária ao benefício para o sentenciado recorre, como em outras circunstâncias 

ao parecer do psiquiatra, e às condições de ocorrência do crime:

■‘Examinando minuciosamente os autos do processo crime desse sentenciado, chegou a conclusão de 
que não houve da parte do autor do delito a gravidade a que se refere a Diretória da Penitenciaria, pelo 
contrario, o impetrante foi a juri sem defensor e o depoimento das testemunhas inquiridas no sumario, 
todas unanimes, é de que J.B.F. não agiu com perversidade. Cumpriu ele mais de dois terços de sua 
pena com bom comportamento, sendo, portanto, merecedor da Liberdade Condicional.”

“O seu prontuário está limpo de faltas. É entretanto, indivíduo sujeito á cólera, ao álcool, impulsivo, 
sem critério, de caracter fraco, como se vê do seu boletim de criminologia. O crime praticado fria e 
barbaramente. bem assinala o seu caracter. A pena foi suave para a gravidade do crime e pensa esta 
Diretória que se impõe o cumprimento total para que melhor possa regressar ao convivio social.”

Dessa forma, a concessão do benefício do livramento condicional era sem dúvida uma 

encruzilhada onde colidiam com frequência as diferentes formas de encarar e enquadrar a figura do 

condenado. Este acabava geralmente se tomando um joguete, uma marionete nas mãos de todos aqueles 

que opinavam e que decidiam sobre a sua sorte, quase sempre sem critérios muito claros e definidos. 

J.U. foi preso em junho de 26, em São José do Rio Preto, por ter cometido homicídio, a mando de um 

indivíduo envolvido em briga familiar. Quando entrou na PE, em janeiro de 1928, tinha 38 anos, 

unicamente este crime e a condenação de 12 anos a cumprir. Sua vida na prisão não foi motivo de 

qualquer atenção. A Seção de Instrução, é bem verdade, no mesmo ano em que entrara, atestou sua 

“capacidade educativa soffrivel” e o médico psiquiatra, em março de 30, fazia mais um de seus 

profundos diagnósticos: “caracter mau, sem modificação”. Não teve dificuldades de ir para o parque, no 

terceiro estágio da pena, que era alcançado só por aqueles que possuíam bom comportamento na 

prisão.

Em novembro de 1934, juntou-se a documentação para atender ao pedido de livramento 

condicional e aí os conflitos e as disputas de posições novamente significavam uma atrocidade para com 

o destino do condenado. A Seção de Instrução atesta que tem temperamento calmo e moralidade ótima. 

A Seção Penal afirma ter o prontuário limpo, sem faltas. O responsável pelo parque, onde trabalhava, 

afirma que tem boa conduta e capacidade regular de trabalho. Porém, o diretor da Penitenciária, então 

Acácio Nogueira, contra todos os aspectos favoráveis ao preso dá o seu parecer nos seguintes termos:



195

A segunda etapa deste drama vem com o parecer do relator do Conselho Penitenciário, Aurélio 

Castelo Branco, que vai contra a posição do diretor e a favor do condenado:

“está apresentando desequilibrio mental, por volta das 12 horas de hoje, depois de proferir algumas 
palavras incompreensíveis correu de um lado para outro no interior da cellula dando com a cabeça na 
parede por diversas vezes o fez com regular força chegando a cahir no assoalho, sem entretanto 
produzir ferimentos”.

“Apezar de se tratar de um sentenciado de bons antecedentes e de procedimento correto neste 
Estabelecimento, onde nada existe em seu desabono, penso que deve aguardar um pouco mais de tempo 
na Penitenciaria, afim de que possa, melhor fortalecido, voltar a comunhão social".

“Dadas as circunstancias que rodearam a cêna criminosa - excludente pois da figura da co-autoria 
atribuída ao sentenciado - do seu ótimo comportamento, já tendo ingressado no terceiro estagio da 
pena, e restando-lhe assim, mais de 3 anos para cumprir uma pena que, com a devida venia. me parece 
injusta e iniqua, pode ser concedido o livramento condicional impetrado como um ato de equidade e de 
humana justiça.”

no Brasil desde 1896. Morava em São Paulo, na rua do Hipódromo e tinha como profissão a de 

encadernador, porém trabalhava, às vezes, como comerciário. Inconformado em ser rejeitado pela 

mulher que amava, matou-a com golpes de canivete, em seguida tentou matar um filho dela e depois 

disparou um tiro contra si próprio na tentativa do suicídio. Sem qualquer outro antecedente, foi preso 

em abril de 1927, e deu entrada na Penitenciária em setembro de 1929, quando possuía então 38 anos.

Até janeiro de 1932, nada sobre a vida deste condenado aparece no seu prontuário. Porém, 

nesta data, uma comunicação do vigilante central informava que o preso

Acrescentava o funcionário que o preso não queria almoçar, tomar café e que muitas vezes 

ficava exaltado “com mania de perseguição”. Na madrugada deste mesmo dia, encontra-se nova

Não se sabe o porquê, mas os membros do Conselho ao votarem não acompanham o relator e 

sim a sugestão do diretor da PE e, com isso, em fevereiro de 1935 o juiz considera improcedente o 

pedido do sentenciado.

Em abril deste mesmo ano, o caso vem novamente à tona. Novo pedido de livramento circula. 

As seções de Instrução e Penal mantêm os seus pareceres anteriores. O diretor igualmente, 

acrescentando agora que o preso tem “contra si o parecer do dr. Médico Psychiatra e cerca de 3 anos a 

cumprir. Só terá a lucrar com mais algum tempo de reformatorio”.

Mais uma vez, o relator do Conselho Penitenciário é Aurélio Castelo Branco que defende a 

concessão do benefício destacando o cumprimento da maior parte da pena, o bom comportamento e o 

fato de não ser um homicida. Desta vez, os membros do Conselho acompanham o parecer do relator e o 

juiz também. Em junho de 1935, sai o condenado em Liberdade Condicional.

Por fim, cabe ainda descrever um caso que chega a ser dramático por ter como desfecho o 

falecimento do condenado. O sentenciado J.B.P., de n°. 1997, era natural de Sassari, na Itália, e estava
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comunicação de um outro guarda informando que, por volta das quatro horas da manhã, o sentenciado 

abriu o caixilho da sua cela “e começou a fallar em vóz alta que hoje seria o ultimo dia de sua 

existência”. A sugestão dos guardas quanto à possível condição de doente mental do condenado, como 

sempre ocorria, foi acatada pela diretória que pediu ao médico-chefe a sua manifestação. O médico 

psiquiatra então foi acionado e respondeu ao médico-chefe que o condenado:

Dois dias depois desta avaliação, o zelador informava ao vigilante geral o estado de depressão e 

angústia em que estava o sentenciado, pois recusava a sua alimentação e

Nos primeiros dias de fevereiro, o guarda comunicava ao seu superior que o preso estava 

gritando que a diretória queria matá-lo “mas que hoje elle mesmo da cabo na vida”, e em seguida 

quebrou utensílios da cela assim como os seus vidros. Curioso é que dois dias antes destes incidentes, o 

médico psiquiatra havia passado uma informação para o médico-chefe que contraria em grande parte a 

avaliação anterior que ele havia feito do condenado.

Não tardaria muito e alguns dias depois o preso está pendurado nas grades da cela gritando 

para os companheiros que estavam no pátio, em recreio, que pessoas na prisão desejavam matá-lo com 

“venenos e narcóticos”, pedindo que o socorressem pois não queria “morrer na cadeia”. Esta ocorrência

Não tem escripto a sua família, por ter estado adoentado, achando-se no entretanto, um pouco melhor. 
Espera poder corresponder-se com os seus”.

“apresenta perturbações psicógenas próprias dos reclusos predispostos, convindo mante-lo em 
OBSERVAÇÃO e sob VIGILÂNCIA ESPECIAL”

Alguns dias em seguida a esta comunicação, o preso “em momento de anormalidade mental” 

põe fogo no colchão, o que provocou a sua remoção para uma cela forte. Por coincidência, chega neste 

mesmo mês de janeiro, uma correspondência de um irmão do sentenciado pedindo informações sobre 

ele, uma vez que “a mãe chora todos os dias quando pensa nelle. EHa quer saber si pode ser visitado”. A 

correspondência expedida pela PE, através da Seção de Expediente, para os familiares é completamente 

omissa quanto ao estado de saúde que o condenado vinha apresentando. De modo sintético e seco, assim

“diz estar esperando a morte e que o zelador mandasse aprontar o caixão funerário para ele descansar. 
Mais tarde, isto é. as 12 horas, mandou-me chamar, pediu-me que lhe arranjasse para a ultima 
refeição, uma caneca de chá. carregada de opio afim de poder dormir para sempre”.

“o sentenciado 1997, que já não apresenta a perturbação mental, que determinou o seu afastamento da 
oficina e demais cuidados que seu estado requeira, lucrará com a volta ao regime comum e ao trabalho, 
permanecendo, contudo, sob Vigilância Especial”
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Menos de um mês depois, o preso falece no hospital do estabelecimento, dando o atestado de 

óbito como doença a disenteria e como causa da morte “cachexia”. Embora não se tenha informações no 

prontuário que permitam uma especulação em tomo de um possível suicídio, como resultado de uma 

situação de crescente tensão vivida pelo condenado, sabe-se que ocorreram alguns destes casos, que 

certamente colocavam a diretória em posição nada cômoda, pois este era um indicador nada lisongeiro 

para uma “penitenciária modelo”.

No seu relatório de outubro de 1928, um dos pontos que os membros do Conselho Penitenciário 

Mineiro indicaram como problemáticos no regime celular proposto pelo Código Penal de 1890, e que 

tinha na Penitenciária do Estado a sua melhor expressão, era exatamente a frequência com que ocorriam 

suicídios ali. Apesar de não apresentarem dados sobre um determinado período, afirmam que

Os integrantes da comissão já haviam expressado sua desconfiança para com o isolamento 

celular e o regime de silêncio, que consideravam uma forma de contrariar a “natureza humana”. Tais 

características da Penitenciária estavam também na base da ocorrência dos casos de suicídio que eles 

constataram. Eram indicações de que a prisão e seu modo de funcionamento impunha um regime de 

tormento muito grande ao condenado que o conduzia à eliminação da própria vida. Desde o início do 

século passado, quando foram implantados os sistemas de isolamento celular contínuo (Filadélfia) e o 

de isolamento celular apenas noturno (Aubum), as posições favoráveis e desfavoráveis a um ou a outro 

levavam em consideração sobretudo os índices de suicídio que cada qual provocava. Associado às 

condições gerais de higiene e salubridade da prisão, o número de mortes por doenças e o número de 

suicídios indicava a sua capacidade de proporcionar ou não condições satisfatórias para o cumprimento 

da pena e para a regeneração dos condenados.

provoca nova intervenção do médico. No dia seguinte, volta o psiquiatra a avaliar o condenado e retifica 

o que havia há pouco tempo afirmado.

“nada menos de cinco sentenciados se atiraram do alto das galerias centraes obrigando a administração 
a extender, no vão formado pelos passadiços lateraes, telas de arame formando redes de protecção 
contra taes accidentes. Nem assim cessou o mal: não ha muitos dias lemos nos jomaes a noticia de um 
novo suicídio na penitenciaria paulista; desta feita o suicida enforcou-se no seu cubículo” (CPM, 
1929:220).

“tendo esse penitenciário peorado do seu estado mental, convém que continue em sua cela sob 
VIGILÂNCIA ESPECIAL”.



adicionar mais pena, mais restrições à liberdade, através da imposição de duros castigos ou de hábeis

artifícios de controle disciplinar e de avaliação do comportamento dos condenados. Em meio às tais

práticas normalizadoras, que questionavam e por vezes desqualificavam as leis, juntaram-se também os

cabe aprofundar no próximo capítulo a observação sobre as formas de sua atuação.

Notas

4

procedimentos da área médica, especialmente aquela voltada para os estudos criminológicos na PE. Pela 

importância que esta área possuía na gestão do cotidiano prisional, já em parte demonstrada acima,

1 O mesmo jornal O Estado de São Paulo, em matéria publicada no dia 13 de maio de 1911, data do 
lançamento da pedra fundamental, apontava que a vastidão do estabelecimento que ia ser construído “dá um 
carater nobre e monumental, representa de facto para o nosso progresso social um verdadeiro monumento”.

A apresentação e análise dos documentos da Seção de Medicina e Criminologia serão feitas no capítulo 
seguinte.

Ao mesmo tempo em que extemamente a Penitenciária foi, ao longo da década de 20, forjando 

a sua imagem de prisão modelar, para dentro de suas muralhas ocultava as inúmeras formas de

5 É de se supor que houvesse um certo consenso entre os que administravam as cadeias e penitenciárias, quanto 
aos problemas - especialmente suicídios e casos de loucura - que se desdobravam da aplicação do previsto no
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2 Embora tenha começado a funcionar já com muitos presos em 31 de julho de 1920. a própria organização do 
corpo administrativo era precária e deve ter-se mantido com certa dose de improvisação por algum tempo, pois 
foi apenas em janeiro de 1921 que ocorreram as nomeações para os principais cargos: subdiretor, contador, 
tesoureiro, almoxarife, fotógrafo, médico-chefe, médico psiquiatra, farmacêutico, professores e inúmeros 
funcionários para o trabalho de segurança e vigilância dos presos.

2 Utilizarei alternadamente neste capítulo e nos dois que se seguem os dados que apurei em duas fontes distintas 
- o Livro de Matriculas dos Presos e os Prontuários. Com o primeiro foi possível obter informações, a título de 
comparação e mesmo de trajetória do condenado, até o número 11 mil. Deste livro constava apenas o nome do 
condenado, o número de matrícula na PE, o local de proveniência, o artigo pelo qual havia sido condenado, o 
tempo de condenação e uma coluna de observações onde era anotada a informação quanto ao destino e situação 
do condenado (remoção para outro local como o manicômio ou leprosário; falecimento: cumprimento de pena; 
obtenção de livramento condicional, habeas corpus ou perdão). Embora importante para se apurar uma série de 
dados de mais de 20 anos de funcionamento da PE. o Livro continha limitações quanto ao leque de 
informações, uma irregularidade quanto ao padrão de preenchimento e sobretudo uma série de vazios nas suas 
colunas. Os Prontuários dos presos consistiam numa juntada de documentos diversos oriundos da Vara de 
Execuções Criminais, das delegacias de polícia, ofícios diversos e principalmente os documentos internos 
produzidos pela PE sobre o criminoso. Foram consultados 110 prontuários com número de matrícula entre o 
número 1 até o 2000. O depósito onde se encontravam estes prontuários na PE não apresentava qualquer 
organização capaz de viabilizar uma seleção criteriosa destes documentos, o que inviabilizou a elaboração 
também de uma amostra representativa do período. Juntamente com as limitações de tempo e de condições na 
PE para uma pesquisa mais duradoura, tive que escolher um certo número de prontuários. Procurei distribui- 
los. tanto quanto possível, de modo a ter algum prontuário dentro de cada uma das dezenas da série. As 
dificuldades para montar uma amostra sistemática seguindo estes intervalos ficaram, em primeiro lugar, por 
conta da total ausência de prontuários em algumas das dezenas, não se conseguindo fazer a localização de ao 
menos um em meio ao amontoado caótico de papéis. Em segundo lugar, porque muitos prontuários não tinham 
condições de leitura, geralmente devorados por cupins que pareciam insaciáveis se alimentando há décadas 
daqueles papéis. De qualquer forma, mesmo com as limitações com relação à representatividade da amostra 
pesquisada, os prontuários forneciam mais e mais detalhadas informações, permitindo inclusive que muitas 
delas fossem confrontadas umas com as outras no seu interior.
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Os dados relativos à profissão dos presos indicam a predominância acentuada de indivíduos que trabalham 
no meio rural. A presença de maior expressão desse grupo entre os condenados que eram enviados para a 
Penitenciária do Estado é facilmente explicada pela própria distribuição da população pelas áreas urbanas e 
rurais, absorvendo estas, nas primeiras décadas do século, a maior parte da população. Segundo Carone (1975). 
em 1900, 64% da população brasileira estava no meio rural e em 1920 este percentual atingia 70%. Love 
(1982:34) aponta que em São Paulo em 1920 a distribuição da população economicamente ativa entre a 
agricultura, indústria e prestação de serviços era da ordem de 63%, 18% e 19% respectivamente. Cabe também 
comentar que embora a maioria dos condenados da PE fosse composta de trabalhadores do campo, as demais 
ocupações são formadas também por “jornaleiros” na sua maioria. A pequena porcentagem de comerciantes e 
total de ausência de profissionais liberais ou de “agricultores”, como se denominavam os fazendeiros, é 
indicação da presença quase que exclusiva de condenados dos estratos mais pobres da população brasileira.
Da leitura dos resumos históricos dos crimes, que eram documentos que compunham os prontuários, foi 
possível apurar que 48.2% declaradamente residiam no meio rural e que eram frequentes os crimes que 
envolviam companheiros de trabalho e parentes. Dos que indicaram residir na cidade, muitos habitavam em 
bairros rurais, áreas intermediárias entre a cidade e a zona rural propriamente dita.

Pelo artigo 46 do regulamento da Casa de Correção, os presos estavam sujeitos às seguintes penas 
disciplinares: trabalho solitário e de tarefa: restrição alimentar ou jejum a pão e água; cela escura; transferência 
de uma classe mais favorecida para outra mais austera e “ferros, no caso de extrema necessidade, e por ordem 
da Commissão Inspectora”. Como se verá neste capítulo, à exceção da primeira e da última forma prevista no 
século anterior, foi intenso o uso de punições que acentuavam o isolamento, a restrição alimentar e o retrocesso 
na condição de ganho de benefícios internos na Penitenciária.

Essa versão parece ser verdadeira, pois o Presidente do Estado. Carlos de Campos, na sua Mensagem ao 
Congresso Legislativo em julho de 1925 enaltecia os sentenciados da PE que haviam dado mostras de sua 
disciplina: “Durante a revolta culminaram, recusando a fúga promovida pelos rebeldes. Antes, tomaram armas, 
sob o cominando dos seus directores, para repellir o assalto ao estabelecimento, num flagrante e significativo 
contraste com os assaltantes e saqueadores da terra paulista” (p.93)

A participação de Macedo Soares na Revolução foi controversa e cheia de acusações de envolvimento e 
colaboração direta com os revoltosos (Barros, 1925). Certamente o episódio com a Penitenciária foi depois 
utilizado como argumento de sua defesa face àquelas acusações. Sobre o movimento de 1924 ver também 
Pinheiro (1991).

Código, tanto no que diz respeito ao tempo de permanência no isolamento celular como também ao próprio 
tempo de duração da pena quando longo. Tais preocupações já se manifestavam no início da década de 90 do 
século passado quando os próprios diretores da Penitenciaria começavam a criticar o Código Penal que mal 
havia entrado em vigor.

10 Nos terrenos em redor do presídio, conhecidos como parque, eram cultivados vários legumes, hortaliças para 
o próprio consumo da instituição. Em 1922 já trabalhavam ali cerca de 100 condenados (MPECL, 1923:134).

12 Um relatório da Comissão de Visitas da Casa de Correção da Corte, em 1874. indicava que a direção recorria 
constantemente a uma série de castigos disciplinares aos presos por faltas que eles cometiam, inclusive e 
principalmente a quebra da lei do silêncio que ali vigorava sob o regime aubumiano. Apesar de toda a retórica 
de “progresso”, de “avanço” que significaria a PE no tratamento penitenciário, era muito comum ver que as 
formas mais usuais de punição aos que cometiam irregularidades quanto à disciplina interna, dentre elas a 
quebra do silêncio, era o isolamento na cela, o confinamento a pão e água, a cela escura, e a perda de ocasionais 
benefícios que poderia ter um preso.

6 Quando fiz, junto à Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado - COESPE - a solicitação 
de autorização para pesquisar os prontuários de presos da Penitenciária do Estado, uma das condições que 
foram colocadas para a liberação era exatamente que a identidade dos condenados fosse preservada. Esta é a 
razão porque os presos aparecem identificados apenas pelo número de matrícula e pelas iniciais de seu nome. A 
exceção é de Meneghetti, cujo prontuário não foi consultado. Utilizei para as reflexões sobre este condenado de 
fontes impressas de circulação pública como, por exemplo, as Memórias de Paulo Duarte e seus artigos na 
revista Anhembi. Já o capítulo sobre a Casa de Correção teve como fonte principal os documentos manuscritos 
do Arquivo do Estado, onde não se fez qualquer restrição ao seu uso e divulgação da identidade dos presos.
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14 Como já se mostrou em capítulos anteriores, a identificação dos estrangeiros com os problemas criminais no 
Brasil foi tema frequente desde o século passado. É necessário notar, porém, que, segundo os dados obtidos a 
partir dos 110 prontuários lidos nesta pesquisa em relação aos dois mil primeiros presos, o diretor Toledo Piza 
tinha 79% de brasileiros entre os seus condenados e, portanto, apenas 21% de estrangeiros. Destes, os 
principais contingentes eram de italianos (60,9%), espanhóis (13,1%) e sírios (8,7%). E outro dado importante 
é que os presos mais intransigentes, que desafiavam a disciplina do estabelecimento e a autoridade da direção, e 
que seriam o alvo preferido da segregação sugerida por Toledo Piza, não eram exclusivamente estrangeiros.

16 O Serviço de Biotipologia Criminal foi criado em 1939. pelo decreto 10.773. O Serviço foi transformado em 
dezembro de 1941, pelo decreto-lei 12.439. em Instituto de Biotipologia Criminal.

15 Esta tendência no perfil dos crimes foi cada vez mais sendo alterada ao longo da década de 30 como o 
mostram os dados contidos no Anexo 5. Verifica-se ali. numa comparação feita entre as condenações atribuídas 
para o universo dos 2000 primeiros presos e depois para os 3000 seguintes, a progressiva participação dos 
crimes contra a propriedade, e a redução dos crimes contra a pessoa.

13 Apesar de constar no original 72 dias, é provável que tenha ocorrido um erro no despacho do diretor, 
colocando a palavra “dias” ao invés de “horas”, uma vez que este tipo de punição em quarto escuro era dado 
por períodos “curtos” (48 horas, cinco dias) e muitas vezes até com intervalos. Até mesmo os períodos de 
isolamento no cubículo nunca apresentavam a esta quantidade de dias.



Capítulo 7-0 criminoso, o médico e o louco

José de Moraes Mello
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O psiquiatra e seu poder

A Seção de Medicina e Criminologia era também responsável por uma acentuada manipulação 

da vida do condenado no interior da Penitenciária. As informações por ela geradas, presentes em vários 

documentos, exibem as múltiplas facetas deste controle. O médico psiquiatra, que por muitos anos foi o 

dr. José de Moraes Mello, desempenhou um ativo papel na vida interna da Penitenciária. Era sempre 

consultado sobre as ocorrências mais diversas e sua palavra equivalia a uma prescrição que mesmo não 

sendo médica era, em geral, acatada. Como já se pôde verificar em vários casos citados no capitulo 

anterior, durante muitos anos os laudos psiquiátricos no interior da PE foram monopólio do dr. Moraes 

Mello e continham, ainda que confúsamente, as vertentes de pensamento que ele seguia. Cabe observar, 

portanto, como se deu a construção e concentração deste poder.

Pouco depois da entrada em funcionamento da PE, em dezembro do mesmo ano de 1920, a lei 

n°. 1761 estipulava o seu quadro de pessoal. Na Seção de Medicina e Criminologia havia um médico- 

chefe, 2 internos e um médico psiquiatra e os demais funcionários que a compunham eram enfermeiros e 

outros auxiliares. Dentre as suas atribuições, determinava: o cuidado com a saúde dos sentenciados, o 

zelo pela salubridade geral da PE e pelas dependências próprias da seção (farmácia, laboratório etc.) e, 

ainda, “estudar o delinquente e os factores do delicto”.

As funções e responsabilidades de cada um destes profissionais só foram detalhadas em 1924 

quando o decreto n°. 3706, de 29 de abril, deu novo regulamento à Penitenciária do Estado. Na 

atribuição das competências da Seção de Medicina e Criminologia não se acrescentou nada. Mas, pelo 

artigo 120, ao médico psiquiatra ficava claramente definida a incumbência de:

“a) examinar e observar todos os condemnados que dêm entrada no estabelecimento, e. principalmente, 
aquelles que apresentem symptomas de alienação mental, dos epilépticos e alcoolistas, das victimas. em 
geral, de todas as perturbações physio-psychologicas;
b) redigir um boletim medico-psychologico para cada condemnado, o qual será classificado, para 
constituir um archivo especial da secção, remettendo-se cópia á secção do expediente, para ser junto ao 
promptuario respectivo, por intermédio do medico-chefe;
c) intervir em todos os casos de suicídios e tentativas de suicídios, nos factos delictuosos que occorram 
no estabelecimento, e nos successos que perturbem o regimen disciplinar, investigando suas causas e 
observando a mentalidade dos seus autores:
d) visitar frequentemente os pavilhões, escolas e officinas e entreter relações com os condemnados. 
para melhor conhecel-os e bem desempenhar as funções do seu cargo:
e) informar ao medico-chefe sobre tudo quanto se refira ao tratamento, educação moral e intellectual e 
trabalho dos condemnados.”

As atribuições do médico psiquiatra ultrapassavam, dessa forma, os contornos específicos do 

tratamento e atendimento a um preso como mero paciente. Englobavam a supervisão de diversos 

espaços nos quais os condenados passavam o dia, como a escola, a oficina, e a própria orientação 

quanto ao trabalho e à educação moral. Ocupava ele, portanto, um papel central na organização e 

manutenção da vida disciplinar do presidio.



vezes

Com base nos documentos consultados, foi possível constatar que enquanto José de Moraes 

Mello foi o médico-psiquiatra da Penitenciária, estas atribuições foram cumpridas fielmente. Ao que 

parece, pela sua atuação em diversos casos, sobretudo naqueles em que os condenados apresentavam 

formas de resistência à disciplina e à autoridade de funcionários, elas chegaram mesmo a exceder o que 

estava prescrito.

O cumprimento do disposto na letra “b” gerou uma profusão de material escrito sobre os 

condenados, produzido pela Seção de Medicina e Criminologia. Este material, que fazia parte do 

prontuário do preso, consistia obrigatoriamente de duas pastas ou cadernos que eram preparados 

independentemente de qualquer outra circunstância especial: o Boletim Serviço de Medicina e Cirurgia 

(Anexo 6) e o Boletim de Criminologia (Anexo 7). Quando ocorria de o condenado possuir tatuagens, 

era então formado um novo caderno denominado “Archivo de Tatuados”, com a identificação do 

condenado, fotos e observações do médico psiquiatra. Se ocorria de o condenado ser considerado doente 

mental então era montado um outro boletim da Seção de Medicina que se chamava “Serviço de 

Psychiatria” (Anexo 8).

Boa parte das informações contidas no Boletim de Medicina e Criminologia era obtida logo que 

o condenado entrava para o estabelecimento. E o restante, em razão sobretudo de exames que eram 

necessários, durante o primeiro período da sua pena. O que mais chama a atenção neste boletim é, em 

primeiro lugar, a preocupação em detalhar cada um dos tópicos de análise. Dos antecedentes 

hereditários aos caracteres morfológicos, há uma infinidade de itens possíveis, sugeridos para a 

observação médica. Em segundo lugar, há tópicos embutidos que, por si, já sugerem uma elaboração a 

partir de referenciais das teorias criminológicas do início do século. Assim, aparecem, por exemplo, as 

seguintes fórmulas no tópico antecedentes hereditários-, “taras infecciosas: syphilis, tuberculose. Taras 

toxicas: alcoolismo, tabagismo. Taras neuropathicas: nevroses e vesanias”. Nos caracteres 

morfológicos, aparecem com mais intensidade ainda as inquietações da criminologia do período. Os 

itens sugeridos eram preenchidos algumas vezes com as seguintes palavras: “face: asymetria facial; 

prognatismo. Orelhas: adherencia do lobulo; orelha de Darvin, de Morei e de Blainville (...) Nariz: 

europeo, grego, dantesco, socrático, elephantiasico...” Em terceiro lugar, o que se observa, também, 

com relação a este boletim é que sistematicamente as anotações são sintéticas, muitas 

monossilábicas. Vários dos itens que o compunham, além do mais, não eram objeto de qualquer 

observação, nem mesmo abreviada.

O outro documento regularmente preenchido pela Seção de Medicina e Criminologia, para 

todos os condenados era o Boletim de Criminologia. Com a exceção do acréscimo de uma foto de frente 

e outra de perfil do condenado, sempre com a cabeça raspada, este boletim tinha, também, uma folha 

com a identificação do criminoso. Em seguida, havia uma detalhada sequência de descrições de 

caracteres físicos, medidas antropométricas, impressões digitais. Ao lado destas informações, o boletim 

possuía um grande espaço dedicado à descrição da biografia do condenado, envolvendo o esmiuçamento 
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da vida dos pais e até de alguns parentes; eram devassados, em todos os sentidos, os mais diversos 

aspectos da vida do próprio condenado na sua infância e anterior à vida na prisão; as possíveis doenças, 

hereditárias ou não, de que era possuidor ou havia sido; o seu relacionamento familiar; e terminava este 

item “biográfico” com uma avaliação das tendências do condenado.

Antes de descrever o restante deste importante documento elaborado pela Seção de Medicina e 

Criminologia da Penitenciária, cabe fazer algumas observações sobre ele. Em primeiro lugar, o 

preenchimento dos itens era feito muitas vezes de forma padronizada de modo a efetivamente distorcer a 

informação ou a invalidar a sua absorção para qualquer fim. Assim, por exemplo, no item relativo aos 

antecedentes hereditários, à exceção de um único prontuário, dos 110 pesquisados, todos apontavam na 

identificação do pai do condenado, além da nacionalidade, grau de instrução, profissão, a informação de 

que era “alcoólatra e fumante”. Este parece ser o caso claro de um cliché, atribuído indistintamente para 

todo e qualquer condenado, que era usado pela Seção, ou mais especificamente pelo médico psiquiatra, 

para tentar explicar as causas da criminalidade.

Em segundo lugar, ainda na parte relativa à biografia, havia os itens: tendência à cólera, 

tendência à fúria, tendências especiais, brutalidade, impulsividade, prodigalidade e destruição. 

Respondidos sempre com monossílabos, não se sabe quais eram os critérios, as formas de observação e 

de coleta destas informações usadas pelo médico. Um deles, ao que parece, era a absorção de dados das 

circunstâncias em que se dera o crime. De qualquer forma, elas eram também muito padronizadas e 

quase que invariáveis. A tendência à cólera era sempre respondida com um “sim” e a tendência à fúria 

com um “não”, exceto para aqueles que eram reconhecidos com doentes mentais. Para praticamente 

todos os presos, o álcool aparecia como uma das tendências especiais. O mais grave desta parte do 

boletim é que com muita frequência a ela se recorria nos pareceres para a concessão do benefício do 

livramento condicional, como já se viu no capítulo anterior. Usava-se a informação contida ali, 

gerahnente, para dificultar a concessão do benefício, sem se levar em conta a superficialidade das 

fórmulas empregadas e a falta de critérios com que eram distribuídas para os mais diferentes presos, 

por parte do médico psiquiatra.

Seguia-se a esta parte um conjunto de itens que se destinava a descrever o Estado Mental do 

condenado. Aí estavam envolvidas as informações sobre a educação formal, preferências culturais, 

traços mentais propriamente ditos, temperamento, caráter, religiosidade, sociabilidade, impulsos sexuais 

etc. Repete-se aqui, no mesmo sentido, o que já estava observado em relação à parte anterior, ou seja, 

as anotações são monossilábicas e não raro utilizadas também sem qualquer critério de um preso para o 

outro, e sem que venham a significar algo. Assim, por exemplo, no item “ideação” aparece a avaliação 

“pobre” e naquele relativo às “emoções” a grande maioria dos boletins apresenta a fórmula: “muito 

emocionavel”. O item “temperamento” era outro daqueles que, com frequência, aparecia citado nos 

pareceres destinados a justificar a negação dos pedidos de livramento condicional. A fórmula usual que 

aparecia aí era “exaltado”.



Depois, as outras informações constantes do boletim envolviam a descrição do cnme, os 

procedimentos e depoimentos do criminoso durante o processo. Geralmente esta parte era composta por 

uma série de transcrições dos processos criminais ou mesmo dos resumos históricos do crime que eram 

remetidos para a PE para compor o prontuário do condenado. Na sequência, eram ainda anotadas as 

infrações cometidas pelo preso (também aqui uma transcrição das Partes do chefe da Seção Penal), e as 

respectivas punições impostas pelo diretor. Por fim, depois desta descrição da vida penitenciária do 

condenado, o médico psiquiatra redigia uma frase telegráfica, a título de diagnóstico do condenado no 

item “Disposições criminaes prevalecentes. Periculosidade. Incorrigibilidade. Signaes de reforma”.

Certos condenados eram indicados pelos guardas ou por qualquer outro funcionário, como por 

exemplo um professor, um instrutor ou mestre de oficina, como prováveis doentes mentais ou 

“anómalos”. A suspeita sobre o indivíduo poderia ocorrer a partir de um comportamento tido como 

estranho, uma rebeldia qualquer, uma pequena agressão. Enfim, algo que não pudesse ser explicado 

dentro do que se considerava padrão de normalidade. Depois de uma sugestão do guarda ao chefe da 

Seção Penal, este comunicava o diretor que por sua vez solicitava ao médico-chefe o exame sobre a 

condição de saúde mental do preso. Nestes casos, era então confeccionado o boletim próprio do Serviço 

de Psiquiatria. Eram tais boletins sempre positivos, ou seja, todos os que foram encontrados se referiam 

aos condenados como doentes mentais. Não foi possível encontrar um boletim que atestasse a 

normalidade do preso.

Constava esse documento de uma primeira parte de identificação, com as mesmas fotos de 

frente e de perfil, e com dados sobre o condenado. Seguia-se então um exame somático que recuperava, 

em parte, observações já realizadas no Boletim de Criminologia. O que vem depois é o exame psíquico 

que embora pareça ser uma novidade, pelos tópicos sugeridos, ele repete em muitos aspectos itens do 

Boletim de Criminologia. E o caso, por exemplo, do grau de cultura, atenção, vida penitenciária, faltas, 

castigos, regalias. Por fim, vinha uma síntese que indicava o estado de doença mental do condenado. E 

um diagnóstico de caráter classificatório.

Quando ocorria de o condenado possuir uma tatuagem pelo corpo, era feito um registro, sob a 

forma de uma pasta denominada “Archivo de Tatuados”. Consistia ela de uma ficha com dados do 

condenado, tal como as que aparecem no Boletim de Criminologia, com a diferença que informava 

sobre o local, ano, e motivo pelo qual havia sido feita a tatuagem. Havia, também, uma foto do local 

onde se encontrava e no verso da ficha uma descrição da tatuagem.

A partir do material coletado junto aos 110 prontuários consultados, foi possível apurar que 

12,7% dos presos do período pesquisado foram categoricamente declarados doentes mentais pelo 

médico psiquiatra. O reconhecimento desta condição por parte daquela autoridade no mundo prisional 

significava que automaticamente o condenado deveria ficar sob o que era denominado “Vigilância 

Especial”. Ou seja, ficaria em sua cela ou em atividade de trabalho que permitisse aos funcionários um 

certo acompanhamento de suas atitudes. Além disso, passaria a ser alvo de uma forte investida médica 
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que se dava através de uma multiplicidade de exames, testes, laudos e avaliações. Sua remoção para o 

Hospício do Juqueri, ou depois para o Manicômio Judiciário, era inevitável e raríssimas vezes não 

concretizada. Quando avaliado como doente mental, quase que invariavelmente o preso passava a ser 

um condenado sob um novo aspecto, pois não conseguiria se desvencilhar da PE, do hospício ou do 

manicômio, mesmo depois de cumprida a sua pena.

Muitos condenados, embora não fossem reconhecidos pelo médico psiquiatra como doentes 

mentais, eram alvo do exercício de sua autoridade disciplinar que freqúentemente pedia para eles a 

“Vigilância Especial”. A porcentagem de presos, neste caso, que estavam sob observação rigorosa, 

envolvendo os que eram doentes mentais ou não, atingiu 20% do contigente pesquisado. Deste 

percentual, era de 63,6% o montante de condenados que estava exclusivamente apontado pelo médico 

psiquiatra para este tipo de vigilância. Constituía-se o ponto de referência para alicerçar e legitimar 

determinadas medidas disciplinares que provinham, sobretudo, da Seção Penal que acabava 

centralizando as demandas da área da educação, das oficinas, dos exercícios físicos e assim por diante.
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Cenários e personagens

Um dos condenados mais antigos que a Penitenciária possuía era o de matrícula n°. 2, o italiano 

D.C.D, autor de um latrocínio que o mantinha na prisão desde 1905. A Seção de Medicina e 

Criminologia havia elaborado um boletim sobre a sua situação psiquiátrica. Aponta-o como um 

indivíduo que tem mania de perseguição por queixar-se constantemente de estar preso e ter escrito 

algumas vezes para o rei da Itália. Afirma que era dado a alucinações já na Penitenciária antiga, de 

onde era proveniente, sugerindo que estivesse sob influência do espiritismo, fato que o indispunha com o 

capelão. O diagnóstico feito pelo médico psiquiatra: “Perturbações psychógenas dos encarcerados”. No 

entanto, quando no final do ano de 1926 o diretor do estabelecimento encaminhou um grupo de nomes 

de condenados para um indulto, na sua exposição que fez sobre o preso n°. 2, externou a dificuldade em 

classificar a sua condição:

“O paciente tem por si varias circumstancias que nos levariam a supplicar por elle. É um doente, um 
degenerado, um anormal: ja o era naturalmente quando praticou o delicto. o que diminue sua 
responsabilidade, atenuando a imensa gravidade do seu acto. (...) Apesar da sua degenerescencia 
mental, seu comportamento durante os longos anos de sua reclusão foi sempre muito bom. Chegou a 
ser mestre de officina. (...) Foi sempre obediente, docil. disciplinado, trabalhador e porisso nunca 
houve necessidade de ser removido para o Hospital de Juquery, apesar de suas alucinações constantes. 
Está hoje velho, doente, alquebrado...”

Um outro condenado, L.P.S., estava preso desde de abril de 1912 e na PE a partir de outubro de 

1920. Sua pena era de 30 anos por crime de latrocínio. Como muitos outros, a sua classificação como 

doente mental traria um acréscimo de tempo de permanência em instituições. Já em março de 1922, o 

médico-chefe pedia que o condenado fosse removido de um pavilhão para outro porque “apresenta 

signaes clínicos de irritação meningea”. Pouco depois, em outubro de 1923, o médico psiquiatra, dr. 

Moraes Mello, pediria para ele “Vigilância Especial” em razão de “seus antecedentes sociaes, seu 

caracter e suas tendências”. Só em outubro de 1931, ou seja, 8 anos depois é que o condenado vai ser 

novamente objeto de informações por parte dos médicos. Deste longo período, sabe-se apenas que 

trabalhou na oficina de marcenaria, na faxina geral e dos pavilhões.

Quando o condenado volta a ser o objeto das considerações da Seção de Medicina e 

Criminologia, em 1931, ficamos sabendo que foi pedida novamente a vigilância especial sobre ele, mas 

concedendo-lhe a possibilidade de trabalho adequado. Memorandos de 1932 e 1933, dos guardas 

responsáveis, nos permitem conhecer um pouco das classificações então usadas para os presos com 

problemas mentais. O preso L.P.S., de n°. 240, estava incluído no “Grupo B (Periculosidade 

Reduzida), da Relação de Anormais”, que o médico psiquiatra havia elaborado.

Embora estivesse assim classificado ofícialmente pela Seção de Medicina, o condenado não 

escaparia de outras arbitrariedades na avaliação de sua pessoa. Em 1934, pede para falar com o diretor 

para que fosse encaminhada a solicitação para o seu livramento condicional. Provavelmente não 

conversou diretamente com ele, pois há um documento informando ao diretor que ele já tinha mais de
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dois terços da pena cumprida - informação que era passada pelo chefe da Seção Penal. E, muito 

provavelmente, é este quem coloca a sua opinião para a direção:

A Seção de Instrução informou que ele fora eliminado da classe de analfabetos, treze dias 

depois de começar a frequentá-la, “por ser anomalo” O Conselho Penitenciário, por sua vez, pediu ao 

secretário da Justiça que autorizasse a remoção do preso para o Manicômio Judiciário, ali fizesse 

exames e fosse novamente remetido para a PE, podendo assim resolver o caso “com justiça”. Era algo 

de inusitado, pois geralmente os membros do CP baseavam-se no laudo do médico psiquiatra da PE e 

mais nada. O que leva a supor que os seus pareceres pudessem estar cheios de contradições. A decisão 

do Conselho foi contrária ao condenado. Seus argumentos se baseiam no parecer da seção de Instrução 

(frequência à escola com pouco aproveitamento, pouca capacidade de abstração, imaginação pobre e 

capacidade de crítica nula).

O pedido foi negado. O despacho do juiz chega para o condenado não na PE mas no Manicômio 

Judiciário para onde tinha sido transferido. Mas, ainda perdurou alguns anos o tormento deste preso. 

Em 1942, terminava sua pena, porém ele não saiu do Manicômio. Há um ofício de junho de 1949, do 

juiz das Execuções Criminais, informando que “ficará ao critério dos dirigentes do Manicômio

“com obediência e respeitando as disposições do Regulamento. Assim, o seu promptuario está limpo de 
faltas. A sua conducta é, pois, considerada bôa”.

“Dr. Diretor, sou de parecer que tratando-se de “um defficiente mental de periculosidade maxima”, 
segundo opinião do seu medico psychiatra, emittida em 10 de maio do corrente ano, não se deve 
atender o requerimento do sentenciado”.

“...se é um debil mental, enfim, não terá, pelo livramento, o estimulo para a vida honesta, para 
reintegrar-se na sociedade dos homens livres; não temerá nova reclusão, nem poderá, como incapaz, 
firmar qualquer compromisso de bom comportamento”.

Não foi possível encontrar este laudo do médico psiquiatra, que parece estar em contradição 

com as observações que vinha fazendo, embora não fosse de se estranhar a oscilação e a efetiva 

mudança nos pareceres, como muitas vezes ocorreria. Mas esse comunicado ao diretor evidencia, além 

da manipulação da informação que mais convém para justificar um ponto de vista, a própria 

arbitrariedade da autoridade interna na PE que a seu critério tenta negar o que era um direito previsto 

no Código Penal.

Se houve obstrução do pedido, ela se deu por bem pouco tempo, pois no início de 1935 

circulam os papéis do livramento condicional. Novamente ocorrem as manifestações das seções 

responsáveis e que proporcionariam material para favorecer ou não a concessão do benefício. A Seção 

Penal atesta que ele não havia cometido nenhuma falta durante a sua longa permanência na PE. 

Procedia ele sempre
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Judiciário a devolução dele ao convívio social”. Em função disto, há a manifestação do diretor do 

Manicômio, baseado em laudo de dois médicos:

Foi só depois desta definição por parte do juiz que o ex-condenado obteve finalmente a 

liberdade, em outubro de 1950, portanto oito anos e alguns meses desde a data prevista para o 

cumprimento integral de sua pena que foi a máxima, ou seja, 30 anos.

Outro condenado que não escaparia das malhas das instituições de controle e contenção foi o de 

n°. 647, J.A.D. Preso desde 1912, cumpria pena por homicídio. Lavrador, matou o sogro por questões 

familiares. Entrou na PE em dezembro de 1920. A única referência ao seu estado mental, antes de 1927, 

foi em 1921 numa avaliação dos alunos que era feita anualmente, no mês de dezembro, pela Seção de 

Instrução, através do professor que conduzia as respectivas classes. Ali aparecia a frase: “apresenta 

algumas perturbações do espirito, tendendo para irascibilidade”. Depois disto, só a partir de maio de 27 

é que surgem mais informações sobre a sua condição. Naquele momento sabia-se que ele ateava fogo ao 

colchão, quebrava os vidros da cela e ficava ali trancado. Quando se acalmava, saía para trabalhar.

Os médicos haviam diagnosticado “paciente oligofrenico, portador dum surto psicótico”. Mas 

atestaram que tinha boas condições de saúde e que vinha “trabalhando com eficiência nos serviços do 

hospital”. Além disso, durante todo o tempo de permanência ali, de 14 anos, tinha também ótimo 

comportamento. “Apezar de acentuada, sua debilidade mental não é de molde a tomá-lo perigoso...”

Não obstante todas estas manifestações favoráveis, o condenado entra o ano de 1950 envolto 

ainda num enredo kafkiano, envolvendo três autoridades cada qual empurrando para a outra a solução 

do caso: o diretor do Manicômio, o diretor do DIPE (Departamento dos Institutos Penais do Estado), e o 

juiz das Execuções Criminais. Em janeiro, o diretor do Manicômio oficia ao diretor do órgão 

responsável pelos presídios em São Paulo - DIPE - afirmando que não era sua a competência para 

liberar o paciente, mas sim das autoridades judiciais. Em maio, oficia novamente pedindo instruções 

sobre o que fazer no caso daquele ex-condenado. O juiz, então, solicita mais informações sobre a 

desintemação possível. O diretor do Manicômio pede, de novo, instruções ao diretor do DIPE sobre o 

que fazer com o preso, que, por sua vez, transfere para o juiz a solução para o caso. Porém, este 

informa que uma vez terminada a pena, o que já havia ocorrido em 1942, extingue-se a sua jurisdição 

na questão. Com isso, indicava que

“Ficará ao critério dos dirigentes do Manicomio Judiciário a transferencia deste internado para outro 
estabelecimento, hospital ou a devolução ao convívio social.”

“Opinamos pela liberdade vigiada ou, na impossibilidade de lhe ser concedido tal beneficio, ao menos 
sua transferencia para outro hospital.
Visto mais uma vês por médicos do estabelecimento, teve novamente parecer favoravel, sendo idênticas 
às anteriores as conclusões atuais.
Tendo-se em vista o ótimo procedimento do paciente, tudo levando a crer cessada a sua periculosidade, 
pensamos que se lhe pode conceder liberdade vigiada.”
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Ficou então fechado na cela para observação. Em novembro de 1927, encontrava-se ainda nesta 

condição quando novamente volta a quebrar coisas, chutar a porta e gritar, o que provocou a sua 

remoção para a cela forte. Em junho do ano seguinte, o chefe da Seção Penal comunica ao diretor que o 

sentenciado continuava fechado desde o ano anterior e que não havia mudado: rasgava sua roupa, 

gritava, “...pelo que rogo a V.Excia. uma providencia no sentido desta Secção saber se é um doente 

mental ou não”. Diante disso, o sentenciado é analisado pelo médico psiquiatra que informa que é um 

doente mental e prescreve:

À medida que chegava o final de sua pena, começaram a circular papéis no sentido de evitar 

que o sentenciado fosse posto em liberdade. O médico psiquiatra elabora, em fevereiro de 1929, um 

sucinto atestado afirmando que o preso sofria das “faculdades mentaes necessitando ser internado em 

manicomio quando terminar o cumprimento da pena”. O diretor aciona a Seção Penal para tomar as 

providências necessárias para tanto, entendendo-se com o delegado de polícia e com o responsável pelo 

Recolhimento das Perdizes’, e preparando os devidos papéis. Em Io. de março de 1929, o diretor da PE, 

Toledo Piza, oficia ao 3o. Delegado de Polícia encaminhando o preso com os comprovantes do médico 

atestando que era um “anomalo mental”.

Foi removido para o Recolhimento mas não se sabe o que ocorreu depois.

Um pouco mais de sorte teve o condenado D.G., de n°. 657. Morador numa fazenda de 

Descalvado, cometeu um homicídio, em 1914, que lhe valeu uma condenação de 21 anos de prisão 

celular. Este italiano de nascimento deu entrada na PE, em dezembro de 1920, trazendo da cadeia de 

Descalvado o atestado de “optimo comportamento”. Durante sua longa estada na prisão, trabalhou na 

oficina de marcenaria, na vassouraria, na cozinha e no jardim interno. Em novembro de 1928, o médico 

psiquiatra assim avaliou o sentenciado: “Caracter fraco e tendências más”. Até que fosse registrada esta 

magérrima consideração, o que se conhece da vida do sentenciado e de seu comportamento foi deixado 

pela Seção de Instrução. Através das observações que faziam em relação a cada aluno, ao final do ano,

“continuou a fazer o mesmo barulho batendo com os pés na porta e gritando em voz alta, fazendo com 
que ninguém pudesse dormir, pois taes desatinos prolongaram-se até ás 4 e !4 horas da manhã”.

“Sujeito ao Regime de Anomalos e não sendo possivel dar-lhe trabalho convém proporcionar-lhe 
diariamente algumas horas de sol em companhia de outros presos, sob Vigilância Especial.”

“Solicito-vos sua internação no Recolhimento das Perdizes, á vosso cargo, afim de ahi aguardar vaga 
no Hospital de Alienados do Juqueiy, ou tomar destino que sua familia. a qual esta Directoria 
communicará o facto, aconselhar.”

Alguns meses depois, há um comunicado do guarda informando que, durante a madrugada, o 

sentenciado “fez um barulho infernal, batendo na porta com o prato e a caneca”. Depois de retirados 

estes objetos
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O peso deste incidente não desapareceria jamais do prontuário do condenado e nem de sua vida 

penitenciária. Como sempre, a mera suposição desta chefia era o bastante para que o diretor 

encaminhasse o caso para o médico-chefe e conseqúentemente para o psiquiatra. Dois dias depois este 

daria o seguinte parecer:

Poucos meses depois, já no início do ano de 1931, juntam-se os pareceres das diversas seções 

para o livramento condicional que o preso pleiteava. O mestre da oficina, onde trabalhava o condenado, 

atesta seu bom comportamento. A Seção de Instrução também aponta o seu “temperamento calmo”. É o 

chefe da Seção Penal que lembra que ele teve, há pouco tempo atrás, “ligeira mania de perseguição, a 

qual desappareceu naturalmente”. Não constavam do prontuário os demais documentos, como o parecer 

do diretor e o do relator do Conselho Penitenciário, mas não há dúvida de que o pedido desta vez foi 

recusado.

Embora estivesse sempre cercado destes cuidados, recomendados pelo médico psiquiatra, o 

próprio chefe da Seção Penal, em fevereiro de 1932, pede autorização ao diretor para transferir o preso 

do 2o. para o 3o. pavilhão, “por se tratar de sentenciado de bôa conduta anterior e na Casa, primário e

“vem já ha dias demonstrando se achar com a mania de perseguição, declarando que os seus collegas e 
empregados perseguem-n’o, parecendo assim ser um doente mental”.

No início do ano seguinte, alguém questionou o fato do sentenciado não estar incluído numa 

relação de anómalos e doentes mentais que a Seção de Medicina e Criminologia elaborava no final do 

ano. E, assim, teve o médico psiquiatra, o dr. Moraes Mello, que se justificar:

“657 - Não o tenho nesta data, por doente mental: como, porem, esse penitenciário apresentou uma vez 
na sua já longa permanência na Casa, leve depressão psíquica, julgo acertado que se o mantenha em 
OBSERVAÇÃO e sob VIGILÂNCIA ESPECIAL, não convindo privá-lo de trabalho e outras regalias 
regulamentares”.

sabe-se que, em dezembro de 1921, o sentenciado queixava-se freqúentemente de estar com a “cabeça a 

pegar fogo”. O que o perturbava muito e dificultava, ainda, qualquer coisa no sentido de aprendizagem. 

Nos anos seguintes, a avaliação dele, feita pela Seção de Instrução, foi simpática: era aluno de 

“conducta exemplar”, de aplicação regular, mas com inteligência “abaixo do comum”. Em 1926, a 

mesma seção notou que ele gaguejava ao falar, que era pouco inteligente, mas pacato, educado e 

respeitoso.

Foi a partir de meados de 1930 que a vida deste preso começou a se cercar do estigma do 

doente mental. A primeira trilha neste caminho foi aberta pelo chefe da Seção Penal que informou o 

diretor de que o sentenciado, então trabalhando na oficina de marcenaria,

“Sendo as anormalidades assignaladas na Comunicação junto, os primeiros symptomas de perturbação 
mental apresentados pelo sentenciado n°. 657, na sua já longa permanência neste estabelecimento, este 
Serviço pede que elle seja mantido em OBSERVAÇÃO e sob VIGILÂNCIA ESPECIAL.”
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Infelizmente, não foram encontrados os documentos que solicitavam essa ida ao Manicômio, 

nem os que informavam o que ocorreu depois com o condenado.

“...embotamento dos sentimentos affectivos e uma certa anestesia do senso moral (...) levam-nos a 
classifical-o entre os perversos (degenerados!) que se deixam resvalar paroxisticamente para o crime e 
para a violência, sem acusarem o minimo remorso e com completo indiferentismo pelas consequências 
que lhes possam advir de seus actos. Não será pois o paciente um irresponsável; o seu lugar será outro 
que não este em que se acha presente”.

ter a Secção formado bom juizo a seu respeito”. Em março de 1932, se dá novo andamento a pedido de 

livramento condicional. E, desta vez, todos se manifestam favoráveis, inclusive o médico psiquiatra, 

ninguém destacando os momentos mais delicados vividos pelo preso desde 1930.

Mais um caso interessante era o de L.F., um soldado da Força Pública que morava em 

Cabreúva. Um dia, foi destacado para trabalhar durante uma apresentação teatral naquela cidade. 

Próximo do local onde se desenvolvia a representação, havia um grupo de indivíduos em “exercícios de 

capoeiragem por mera brincadeira”. Porém, o delegado de polícia que ali se encontrava não considerou 

aquilo uma simples brincadeira, mas sim um princípio de briga. Mandou, pois, que o soldado L.F. 

conduzisse um dos indivíduos que estava praticando a capoeira até a prisão. Embriagado, o indivíduo 

não quis acompanhar o soldado. Enquanto o delegado foi buscar reforço policial, L.F. tentava levar o 

tal indivíduo até a prisão. E, diante desta resistência, o soldado começou a desfechar vários golpes com 

a ponta do rifle naquele indivíduo que, segundo o processo, era desconhecido de L.F., até provocar a 

sua morte. Este crime, ocorrido em 1919, provocou uma pena de 10 anos e seis meses de prisão celular, 

que o condenado começou a cumprir na cadeia de Itu, até fevereiro de 1921, quando entrou na PE.

Trabalhou em diversas oficinas como a alfaiataria, vassouraria, encadernação. Não são muitos, 

no entanto, os registros de sua vida prisional. Temos nos primeiros anos as observações feitas pela 

Seção de Instrução: em 1921, aparece como sentenciado de bom comportamento, um pouco indolente, 

de gênio moderado e atenção fraca; em 1922, “sempre risonho”, inteligente e esforçado, “tem pendor 

para a literatura”, dócil e delicado; em 1923, porém, aparece como pouco esforçado, com “inteligência 

medíocre”, memória fraca, mas calmo e bem comportado.

Como tantos outros casos, muitos anos se passam sem que qualquer observação sobre o 

comportamento “estranho”, “anormal” do condenado fosse motivo de registro em seu prontuário. Em 

fevereiro de 1928, quase um ano e meio antes de terminar a sua pena, o médico psiquiatra assinou um 

parecer em que apontava “caracter fraco a serviço de temperamento exaltado”, e afirmava que tais 

traços não haviam dado sinais de modificação ao longo dos anos. Levanta a suspeita de ele “sofrer das 

faculdades mentais”, o que motivou a sua remoção, por algum tempo, para o Juqueri onde foi feito um 

exame do qual se tem uma pequena transcrição no prontuário e que se constitui verdadeira pérola do 

pensamento criminológico do período, que salta dos manuais direto para a encarnação no trabalho dos 

médicos psiquiatras:



213

Isto significava um regime especial de vigilância sobre o condenado e certamente períodos mais 

frequentes de permanência na cela. No início do ano seguinte, tem-se a informação de que ele deveria 

continuar sob vigilância especial em decorrência de sua “anomalia mental”. E sempre uma incógnita o 

que ocorria com os sentenciados nestas condições, depois de um período de difícil adaptação à 

Penitenciária, uma vez que por mais de três anos não se dispõe de qualquer informação sobre ele. Isto é 

de certa forma curioso porque fatos corriqueiros acabavam entrando no circuito oficial das informações.

De qualquer forma, em abril de 1928 volta o sentenciado a ser motivo de uma comunicação 

oficial do ajudante para o chefe da Seção Penal. Nesta oportunidade, já aparece como “sentenciado 

anomalo”. Havia quebrado pratos, caneca, e segundo o guarda estava há um certo tempo “furioso”. 

Tentou agredir os funcionários com um pedaço de madeira, quando estes entraram na cela. Embora não 

existam mais registros deste tipo de ocorrência com o condenado, um ano depois o diretor pede ao juiz 

da execuções criminais que o preso seja removido para o Hospital do Juqueri, “por estar soffrendo das

“O sentenciado 1059 (...) supportou mal o regime de prova, foi. por medida de prudência (26-5-923) 
retirado da fachina e é provavelmente um anomalo, cuja observação a sua ainda curta permanência na 
casa não me permittiu concluir”.

As dificuldades de adaptação de muitos condenados ao regime penitenciário deve ser 

considerado um aspecto fundamental na construção da identidade do doente mental por parte da Seção 

de Medicina e Criminologia. Comportamentos rebeldes, depressões, liberações agressivas de 

sentimentos, invariavelmente, eram lidos como degraus na escala de um processo de perturbação 

mental. E isto que nos permite supor o caso de B.J.S, n°. 1059, que entrou na PE em abril de 1923, com 

31 anos, proveniente de Campinas, onde estava preso desde 1920. Sua pena era de 16 anos e 6 meses 

por causa de um homicídio cometido, segundo as testemunhas, sem qualquer motivo. Foi a uma venda 

comprar sabão. Bebeu um trago de pinga e matou o dono da venda com um golpe de foice, sem que 

tivesse ocorrido uma discussão ou desavença qualquer. Morava numa fazenda em Capivari e era 

lavrador. Veio da cadeia de Itu com um atestado de “bom comportamento”.

Suas dificuldades de adaptação ao regime da Penitenciária logo se apresentaram. Em junho do 

mesmo ano de sua entrada, 1923, agrediu o sentenciado encarregado de fazer a sua barba. O chefe da 

Seção Penal afirmou que ele estava munido de um espanador e agrediu também outros funcionários, o 

que provocou a sua remoção para o isolamento. E o chefe não deixou de arriscar seu diagnóstico: 

“Penso tratar-se de um anomalo, razão pela qual a barba tem sido feita no proprio cubículo”. Mais uma 

vez, tal manifestação fez com que o diretor encaminhasse o caso do sentenciado para que a Seção de 

Medicina e Criminologia desse o seu parecer.

Pelas considerações do médico psiquiatra, sabe-se que o sentenciado já havia tido dificuldades 

de cumprir o primeiro período da pena2 e provavelmente foi beneficiado pela diretória que o colocou no 

segundo estágio antes do que era previsto.



faculdades mentaes” Em julho de 1929, ele é transferido para lá e em 1933 morre em razão de colapso

cardíaco.
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Como mais de uma vez se observou, neste e no capítulo anterior, era no momento da concessão 

do livramento condicional que havia um verdadeiro embate de posições, de “discursos” em tomo do 

sentenciado, enfatizando cada um dos que emitiam seus pareceres os aspectos que mais lhe convinham 

para justificar sua posição. Era o momento também em que tais pareceres exibiam os exercícios de 

reflexão das mais variadas posições criminológicas. Um pequeno exemplo disto vemos com E.R.F., de 

n°. 1063, que com pouco mais de 20 anos matou a esposa com um tiro de garrucha. Analfabeto, vivia 

em Rio Claro, onde ficou preso de 1919 até maio de 1923, quando entrou na PE. Sua pena era de doze 

anos de prisão celular. Nesta prisão, trabalhou na marcenaria e depois, já no terceiro estágio da pena, 

no parque. Nenhuma informação consta de seu prontuário quanto a qualquer irregularidade cometida. 

No entanto, o Boletim de Criminologia, elaborado pelo psiquiatra trazia a seguinte avaliação do 

condenado:

Estas considerações sobre o preso, elaboradas em junho de 1928, não chegaram ao ponto de 

inviabilizar a concessão do livramento condicional, que foi pedido em 1929, mas não deixaram de ser 

observadas e rebatidas pelo relator do parecer do Conselho Penitenciário, Flamínio Fávero.

“Na Penitenciaria, o 1059 foi sempre desconfiado e suspeitoso. Durante a prova viveu continuamente 
em depressão, a chorar a sua infelicidade; terminando esse estádio e escalado para a fachina. melhorou, 
mas nunca pareceu attingir a normalidade, porem que a sua linguagem, pretenciosamente ridícula, 
mostra um maneirismo suspeito, que póde ser pobreza, por falta de acquisição e de seleção, mas póde 
ser também decadência. Na cadeia da Capital, de onde veio, o seu comportamento foi bom e nada 
apresentou de anormal para o lado mental, attesta o delegado de policia e affirmam os seus 
companheiros de prisão, mas aqui, desde o inicio, tomou-se suspeito: incluído na fachina. um dia 
recusou-se a sair para o trabalho, dizendo-se ameaçado de morte; tomou-se mais retraído, aggrediu, 16 
de junho de 1923, o preso que ia barbeal-o e os guardas que o acompanhavam, começou a mostrar-se 
agitado, insonne. a alimentar-se mal, desobediente, destruidor. E assim tem sido a sua vida 
penitenciaria, ora exaltado, ora deprimido, sem adaptar-se. nem melhorou, nem mesmo porque o 
regime em que somos obrigados a mantel-o só póde peoral-o.”

“Tendencia á cólera: não. Tendencia á fúria: sim. Tendências especiaes: álcool. Brutalidade: não. 
Impulsividade: sim. Prodigalidade: sim. Destruição: não. (...) Temperamento: exaltado (...) Caracter: 
fraco”.

“Segundo o Boletim de Criminologia, o sentenciado é dado ao álcool, é impulsivo, tendo 
“temperamento exaltado e emotividade mórbida, que a experiencia parece não ter melhorado”.
É. entretanto, um criminoso primário e não demonstrou, na pratica do crime qualquer indicio de 
especial temibilidade. Parece mesmo que ao crime foi levado por um impulso natural de defesa da 
própria honra, que a esposa leviana maculara, prostituindo-se. Nestas condições, talvez houvesse sido 
excessiva a pena imposta, negando-lhe o jury a dirimente da completa perturbação de sentidos e de 
inteligência.

Em 1928, o “Exame Psychico” elaborado pela Seção de Medicina e Criminologia, pelo dr. 

Moraes Mello, constitui-se uma peça interessante pela tentativa de qualificar o sentenciado como um 

anómalo e ao mesmo tempo justificar a necessidade de sua transferência para o Hospital do Juqueri:
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A.M.V. foi outro condenado que tinha grande número de crimes praticados desde os 16 anos. 

Isto, aliado à sua rebeldia no interior da prisão, o tomou um candidato potencial ao estigma de louco. 

Entrou na PE, em 1925, trazendo nove registros em seu Boletim de Identificação, onde eram apontadas 

todas as passagens por órgãos policiais, absolvições e condenações na Justiça. A maior parte delas era 

por vadiagem. Teve também um período de permanência no Hospital do Juqueri, em 1924. Vivia de 

pequenos expedientes nos serviços urbanos, como carroceiro, ensacador. O homicídio que o levou à 

prisão para cumprir dez anos e seis meses de pena não teve nada de singular. Matou um colega a 

facadas depois de uma bebedeira e de uma discussão.

Na PE, o primeiro acontecimento no qual o condenado apareceu envolvido foi com o consumo 

de álcool, o que foi duramente reprimido, custando-lhe dez meses de “cubículo inferior, privado de todas

Condenado, conformou-se com o “veredictum” e procurou proceder bem na prisão.
Assim sendo, considerando o motivo do crime, o seu passado bom. a sua vida na cadeia e na 
Penitenciaria, os seus propositos de vida nova e o pequeno lapso de tempo que falta para o 
cumprimento integral da pena, cerca de um ano e sete meses, e attendendo ainda á informação 
favoravel do Sr. Dr. Diretor da Penitenciaria, sou de parecer que o peticionário póde obter liberdade 
condicional...”

“Com a mesma expressão estúpida com que entrou, F. suportou, indiferentemente, o regime de prova e 
foi. a 26 de dezembro de 1925. incluído na alfaiataria. Incapaz de aprender esse oficio, transferiram- 
no. a 10 de abril do ano seguinte, para a fachina geral, da qual, após uma desobediencia e respectivo 
castigo, foi classificado na lavanderia (27 de dezembro de 1926). Em janeiro deste ano. F., que á sua 
incapacidade para qualquer serviço alia também pouca vontade para o trabalho, recusou-se. sem alegar 
motivos, a sair para a lavanderia e poz-se a rezar, dia e noite, ajoelhado em sua céla. Simulou 
inhabilmente e por diversas vezes, varias doenças, e assim continuou até 16 de setembro de 1927, 
quando foi posto em liberdade, por conclusão da sentença. (...) 
Diagnostico: Perturbações psicogenas dos encarcerados”.

F.F deu entrada na PE, em agosto de 1925, para cumprir o restante de sua pena de 6 anos que 

já vinha cumprindo em Itápolis, desde 1921, por homicídio. Tinha alguns crimes anteriores ao que o 

levou à Penitenciária. Cometeu homicídio quando estava trabalhando na construção de uma usina 

hidrelétrica perto de Itápolis, matando um colega de trabalho por causa de jogo de cartas. Passou um 

ano de sua condenação na PE sem qualquer incidente. Em outubro do ano seguinte, durante o período de 

trabalho no jardim, segundo o guarda que o denunciou, “não varria bem” e como foi chamado à atenção 

o sentenciado teria respondido “com brutalidade, ameaçando-o [guarda] até de que pagaria depois”. A 

punição foi o confínamento em cubículo inferior por tempo indeterminado. Só saiu de lá no Natal.

Logo no início de 1927, um dos guardas comunica ao chefe da Seção Penal que o preso estava 

perturbado. “Está com mania religiosa e não quer nem trabalhar. Até hoje tem estado calmo.” O caso 

vai para o médico psiquiatra que o define como “anomalo mental que deve ser mantido em regime 

apropriado e sob Vigilância Especial”. Posteriormente, em outubro foi elaborado um caderno do 

Serviço de Psiquiatria que historia um pouco da vida do condenado na prisão e dá mais detalhes quanto 

à forma de sua avaliação.



“O seu caracter máu e a sua capacidade de reacção epiléptica condicionam a sua periculosidade”.
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Depois deste incidente, só em fevereiro de 30 é que o condenado vai voltar a ter uma punição 

oficial e sobre ele se desencadeará uma série de outras ações visando à sua caracterização como alguém 

fora dos padrões da normalidade. O novo incidente, que provocou tudo, ocorreu durante uma aula de 

linguagem. O professor havia colocado o sentenciado para fora da sala porque este “amassou e jogou no 

cesto a copia que estava fazendo”, depois de cometer um erro. Considerou o professor falta bastante 

grave e, temendo que ocorresse novas manifestações, julgou por bem retirar o aluno da classe. O diretor 

da PE solicitou o Boletim de Criminologia do condenado, suspendeu-o de frequentar a escola até 

segunda ordem e pediu que o Hospital do Juqueri mandasse os resultados das observações que haviam 

lá feito sobre aquele criminoso durante sua permanência em 1924.

O Boletim de Criminologia trazia as fórmulas usuais: temperamento, exaltado; caráter mau; 

tendência à cólera, ao álcool; impulsividade, prodigalidade. E o diagnóstico final:

Por sua vez, o que chegou em resposta do Hospital do Juqueri não deve ter ajudado muito a 

diretória da PE a lidar com as rebeldias daquele preso:

Dois meses depois de recebida esta resposta, o chefe da Seção Penal pede para o diretor 

“ordenar o destino a dar ao mesmo” sentenciado, pois com a informação acima “se vê que o faltoso não 

é um doente mental”. A resposta do diretor é no sentido de mantê-lo até segunda ordem em cubículo 

inferior “por ser indivíduo perigoso”. Pouco tempo depois, o preso quebra o vidro da janela da cela, sem 

que se saiba se foi por descuido na limpeza ou por revolta.

Decorrido um ano do incidente com o professor de linguagem, o preso continuava confinado à 

cela, de castigo. Escreve, então, uma cartinha para o diretor que mostra um dos poucos momentos de 

expressão própria do condenado no universo prisional:

a vantagens regulamentares”. O fato se deu em novembro de 1927 e foi assim denunciado pelo chefe da 

Seção Penal para o diretor Toledo Piza:

“Hoje, ás 16,20 horas na officina de marcenaria, ao passar o zelador S.S. uma revista na caixa 
pertencente ao sentenciado n°. 1485, fachineiro. encontrou uma lata de radiol. cheia de verniz e um 
bilboquet. Havia desconfiança de ter o sentenciado bebido álcool, por se achar um pouco alterado, o 
que ficou confirmado, não só pelo que foi encontrado, como ainda pela attitude do faltoso, que avançou 
para o empregado, empurrando-o. havendo uma confusão, de momento. Intervi com o ajudante V. 
fazendo recolher o sentenciado ao isolamento, notando achar-se embriagado. Trata-se, pois, de um 
fachineiro, que conseguiu álcool da sala 12, escondendo na caixa, onde também tinha um bilboquet, 
confeccionado naturalmente na sala n°. 6. de tomos.”

“...da observação praticada na pessoa do paciente A.M.V., pelo dr. Antonio M. de Gouvea, medico 
alienista deste estabelecimento, consta não ter o mesmo apresentado symptomas de moléstia mental, 
razão pela qual, em officio de 22 de dezembro de 1924, solicitamos ao Exmo. Snr. Dr. Secretario da 
Justiça e da Segurança Publica a remoção do referido paciente deste Hospital”
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“Venho por meios d’esta pedir a V.Exa. por caridade de me tirar d’este castigo, porque achome feixado 
por 1 anno e 2 mezes. e por uma falta ensignificante por ter amaçado um pedacinho de papel o 
Professor mandou me feichar somente por isso.
Snr. Dr. não tenho ninguém por mim e poriço peço a V.Exa. esse perdão o mais depressa possiveL 
quero trabalhar tenha pena de um pobre enfeliz como eu. Me falta ainda 42 mezes para terminar a 
minha sentença. Desde ja fico-lhe muito grato pela sua benevolencia”.

A resposta deve ter sido negativa uma vez que, um mês depois do envio da carta, o preso ainda 

estava fechado na cela. E foi liberado do confínamento, a pedido do chefe da Seção Penal, que atestou 

seu bom comportamento durante sua larga estada no castigo. Mesmo assim, o diretor só concordou com 

a liberação desde que fosse advertido e que ficasse “sob rigorosa fiscalização”. Não se tem informação 

no prontuário, mas o condenado não deve ter se mantido a contento para os dirigentes da PE, pois temos 

dois fragmentos de observações da Seção de Medicina e Criminologia, entre outubro e dezembro de 

1931, que apontam a necessidade de ficar sob vigilância especial e ao mesmo tempo não ser retirado do 

trabalho. Em outra observação, aparece como portador de “estado atipico de degeneração”, “epiléptico” 

e “perigoso”.

Em maio de 1932, encontramos A.M.V. envolvido numa outra punição por não ter entregue 

uma camisa velha quando uma nova lhe foi dada. Alegou não estar mais de posse da tal camisa por tê-la 

usado para limpar o assoalho e afirmou que depois a jogou no lixo. Novamente, sua punição foi, além 

de pagar a camisa que não restituiu, o isolamento no cubículo por tempo indeterminado, privado de 

qualquer vantagem regulamentar e ainda teve alguns dias de restrição na alimentação.

Em janeiro do ano seguinte, ainda se achava de castigo. Havia sido incluído numa lista 

classifícatória de condenados, segundo a sua periculosidade, da qual temos conhecimento pela 

existência de um memorando do chefe da Seção Penal para o diretor pedindo, novamente, para que o 

preso fosse retirado do castigo:

“Comunico a V.Exa. que o sentenciado A.M.V.. matriculado sob n°. 1485. foi classificado no Grupo A, 
grande periculosidade. na relação de anormais, enviada pela Seção Medica no dia 19 do corrente. 
Como, porém, acha-se de castigo em face do despacho da Diretória á minha parte de 21 de maio do ano 
passado, solicito a V.Exa a cessação da pena disciplinar que lhe foi imposta.”

Cumpriu integralmente a pena de dez anos e seis meses.

Por ocasião da concessão do beneficio do livramento condicional, os pareceres seguiam uma 

lógica própria. A opinião do diretor da PE, contida no seu parecer, geralmente sintetizava os demais que 

o acompanhavam, mas não raro ele valorizava algum, omitia outro no intuito de justificar a sua 

posição. Da mesma forma, o parecer do relator do Conselho Penitenciário tinha uma astúcia em 

articular as colocações dos demais segundo os interesses e pontos de vista que propunha manifestar. 

Alguns exemplos disso já foram dados, mas o de F.L.O. tem algumas particularidades que evidenciam a 

superficialidade que possuíam os pareceres da Seção de Medicina e Criminologia, especialmente o 

Boletim de Criminologia.
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O parecer do Conselho não se baseia nas informações do médico psiquiatra e se mostra também 

favorável ao benefício.

Este laudo seria confirmado pelo mesmo médico, em agosto de 1933, quando adicionaria ao 

boletim, apenas a frase “nada a alterar ou a acrescentar”. O diretor da PE, nesta época, no seu parecer 

encaminhado ao Conselho Penitenciário, para avaliar a solicitação do benefício do livramento 

condicional, ignora o parecer do médico psiquiatra, porém não deixa de considerá-lo e de citá-lo:

O chefe da Seção Penal afirmou que o sentenciado, durante os seus sete anos de Penitenciária, 

era respeitoso, cumpridor de seus deveres e de ótimo comportamento. Porém, o que vamos encontrar no 

Boletim de Criminologia é uma avaliação que transcende a vida prisional do condenado e reporta-se às 

condições de ocorrência do crime ou mesmo a traços de comportamento deste período. Tendência à 

cólera: sim; à furia: não; tendências especiais: álcool; brutalidade: não; impulsividade: sim; 

prodigalidade: sim e destruição: não. Seu temperamento era avaliado como exaltado, diagnóstico que 

era, aliás, aplicado a quase todos os condenados. E o caráter: regular (!). Ao final do Boletim, nas 

“disposições criminaes prevalecentes, temibilidade, incorrigibilidade, signaes de reforma”, o médico 

psiquiatra diagnosticou:

“Trata-se de criminoso primário, portador de bom atestado da Cadeia de procedencia.É homem de 
idade avançada, atacado de grave moléstia, com prognostico reservado. O seu boletim de criminologia 
o apresenta como alcoólatra, impulsivo, concluindo "vitima do álcool, a sua decadência não permite 
melhora”. Nada em seu desabono neste estabelecimento. (...) Teve a desventura de assistir a morte de 
seu filho - E.L. - nesta Penitenciaria, onde pelo mesmo crime, cumpria pena. Todas essas 
circunstancias e principalmente pela sua vida indicativa de regeneração, opina esta Diretória pela 
concessão do favor solicitado”.

Quando entrou na PE, em dezembro de 1925, F.L.O tinha 60 anos. Veio da cadeia de São José 

do Rio Pardo, onde se achava há alguns meses preso por homicídio. Sua pena era de dez anos e seis 

meses. O crime resultou de uma discussão e briga numa venda envolvendo parentes. Sua vida na prisão 

foi absolutamente isenta de qualquer incidente disciplinar e provavelmente cheia de internações no 

Hospital. A Seção de Instrução, nos seus pareceres de final de ano, nos dá um pouco de informação 

sobre as condições de existência deste preso:

[s/d, provavelmente de 1926] - “...mão tremula e pouco enxerga. Memória muito fraca e intelligencia 
medíocre...”
12/27 - “Homem idoso e sem vista. Há tempos que se acha recolhido ao Hospital da Casa. Não 
aprenderá nada”
11/28 - “Homem idoso e sem vista e alem disso esteve afastado da escola, por moléstia, cerca de 9 
meses. Nenhum aproveitamento intellectual pela razão acima.”
12/29 - “Não nutro esperanças de que consiga aprender a ler. (...) É humilde, bondoso e tem 
comportamento irrepreensível”.

“Victima do álcool e do meio. A sua decadência não lhe permite melhora”.
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O próprio dr. Moraes Mello, que elabora também o Boletim de Criminologia, aponta os 

mesmos pontos com algumas variações: Tendência à cólera: sem freios; à fúria: “prompta”; tendências 

especiais: álcool, jogo, mulheres; brutalidade: sim; impulsividade: perigosa; prodigalidade: sim e 

destruição: sim. No final do Boletim, nas “disposições criminaes prevalecentes, temibilidade, 

incorrigibilidade, signaes de reforma”, o seu parecer foi: “anomalo mental de temibilidade maxima. 

Incorrigível porque incurável. Inadaptavel a regime penitenciário comum”.

Sabe-se que depois de sua remoção para o Hospital do Juqueri, em março de 27, a família do 

condenado não teve disto qualquer notícia, uma vez que em setembro de 30, a mãe procura informações 

junto à Penitenciária. Só então ela é informada que o condenado estava no Hospital. Em 1940, dois anos 

depois do término de sua pena estava no Manicômio. E em março de 1951, continuava ali confinado, 

pois o juiz das Execuções Criminais pedia os laudos psiquiátricos feitos na PE. Em junho de 1951 sai o 

alvará de “soltura” , “devendo entretanto ser o sentenciado removido para o Hospital de Juqueri á 

disposição do juiz de incapazes”.

“Na cadeia de onde veio, onde era maior a tolerância e menor a disciplina, viveu bem; aqui, submettido 
a regime que lhe contraria as tendências, e que lhe não permitte, quando em prova, nem o cigarro, e o 
obriga a trocar hábitos e maneiras, logo manifestou a sua inadaptação, contrariando disposições, 
desobedecendo ordens, revidando desabridamente, discutindo, queixando-se. dizendo-se perseguido, 
articulando accusações falsas, architetando calunias, rebellando-se sem attender a admoestações ou 
curvar-se a castigos.E tem dia a dia peorado.
(...) Estigmas physicos de degenerescencia. Paes alcoólatras e tabagistas. Mãe asthmatica tendo perdido 
treze filhos e vários abortos. Alcoólatra e fumante. Um irmão assassino e dois primos ladrões. Genio 
instável e temperamento irritado. Cephaléas periódicas e pavor noctumo em criança. Assassínio 
immotivado e covarde, falsamente e friamente lembrado. Intolerância a tudo quanto lhe cerceia hábitos 
e tendências. Delirio não systhematisado de perseguição, adultherando, ao sabor do seu paralogismo, 
factos e causas. Inadaptação a regime penitenciário comum.”

F.V.S. era natural de Patrocínio do Sapucaí e estava preso desde fevereiro de 1922. Seu crime 

foi o de homicídio com a pena de dezesseis anos e seis meses. Não tinha qualquer outro antecedente 

criminal. Entrou na PE, em junho de 1926, e não chegou a completar um ano sequer ali, pois logo foi 

removido para o Hospital do Juqueri, em março de 1927. O primeiro período da pena, de isolamento, foi 

sem dúvida a fase em que se procurou caracterizar o preso como um doente mental. Logo ao terminar 

aquele período, o chefe da Seção Penal informava o diretor que continuaria em sua cela “afim de ser 

observado, por parecer anomalo”. Não cita que atitudes, que comportamentos levavam a esta 

desconfiança. Mas, de imediato, o médico-chefe também toma ciência do caso. E, em fevereiro, é 

elaborado o Caderno denominado “Serviço de Psychiatria” que trazia informações detalhadas sobre o 

condenado, sobretudo quanto ao primeiro estágio e sua inadaptação ao regime da “casa”. Por certo, o 

laudo acabou interferindo para que o condenado fosse removido, logo em seguida, para o Hospital do 

Juqueri. Deixa transparecer, claramente, que a própria Penitenciária, com o seu regime disciplinar, 

favorecia a manifestação de atitudes que eram entendidas como características dos doentes mentais:
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“Os seus olhos, que a gordura da face apequenou. levantam-se a medo, fixam um pouco num grande 
esforço que não chega a enrugar a testa, e baixam de novo, medrosos, olhando, mas parecendo não ver, 
as taboas do assoalho. Como é no gabinete de exame, é também na officina. onde lhe deram trabalho 
rudimentar, cuja execução é lenta e difficil, e na escola, onde o seu professor acha-o “um typo de 
tarado”. Foi assim a principio e assim é até hoje, curado, como está, da sua verminose e da consequente 
hypothemia com que entrou a Penitenciaria, e assim será porque não ha como modificar o seu 
infantilismo ideativo, de raciocínio, moral, nem como despertar-lhe e fixar-lhe a attenção. de modo a 
permitir-lhe, ao menos, a acquisição de elementos de educação e de instrucção, que lhe facilitem a vida 
pelo bom comportamento e pelo trabalho.
Preguiçoso, quase abúlico, pelo que é mentalmente e pela doença que tinha, hoje, curado da doença, 
não se lhe modificou o estado mental (...) O 1729 olha-nos, pousa um momento os olhos, desvia-os 
depois, por aqui e por ali. alheio, por não poder compreender o que lhe dissemos. (E assim vae. 
indifferente a tudo, levado para cá. empurrado para lá, péssimo alumno. máu trabalhador, bom preso, 
porque se sujeita, sem murmurar, a todas as ordens. Vae ao trabalho e vae ao recreio, vae ás aulas e vae 
ao cinema, com a mesma expressão balofa, estúpida, immutavel.
(...) Paes analphabetos. alcóolatras e fumantes. Estigmas physicos de degenerescencia. Doenças 
anemiantes. Nenhum aproveitamento escolar. Nenhuma applicação ao trabalho. Ineducação. 
Assassínio e crime de ferimentos estúpidos. Nenhuma reacção á vida penitenciaria. Completo 
alheiamento”.

B.J.G. é outro daqueles casos que mostra as dificuldades e incertezas em que ficava o médico 

psiquiatra em classificar e enquadrar um condenado nas categorias de criminosos então em uso. 

Periculosidade, doença mental e anomalia eram alguns termos indistintamente usados em diagnósticos 

realizados não propriamente a partir da vida do condenado na prisão mas, acima de tudo, de uma 

reconstrução de seus traços de personalidade obtidos indiretamente nas peças oficiais de apuração do 

crime, como o inquérito e o depoimento de testemunhas.

B.J.G. tinha 25 anos quando entrou na PE, em dezembro de 1926, proveniente da Cadeia 

Pública de Santos. O crime: matou a sua companheira a golpes de foice e feriu gravemente a irmã dela, 

que tinha vindo em seu socorro. Por estes dois crimes, o de homicídio, artigo 294, e o de ferimentos 

graves, artigo 304, sua pena foi de 30 anos de prisão celular. Não tinha outros crimes ou passagens pela 

polícia. Por dois anos, são escassas as informações sobre este condenado. Trabalhou na lavanderia e 

frequentou uma classe da Seção de Instrução. Desta, temos duas “avaliações” do condenado, em 

dezembro de 27 e em dezembro de 28, nas quais os professores assim se manifestaram respectivamente: 

“Acho-o um typo de tarado” e “É irreflectido, gaiato, desattento”3.

Mas, no final do ano de 1928, ele entra no circuito de uma série de observações e laudos, 

principalmente por parte da Seção de Medicina e Criminologia. É difícil apurar se a confecção do 

Boletim desta Seção, no qual o condenado aparece como “deficiente mental de periculosidade maxima”, 

resultou de uma “inadaptação” crescente que vinha demonstrando o condenado, causada pelo maior 

rigor no tratamento, ou pela intransigência para qualquer forma de comportamento do condenado 

considerado anormal. O que faz brotar esta suposição é o período de ausência de qualquer observação 

sobre o preso, por cerca de dois anos, e ao mesmo tempo a quantidade de registros posteriores que 

foram aparecendo. E da mesma época a elaboração do caderno “Serviço de Psychiatria” que 

diagnosticou para o condenado “debilidade mental” a partir seguinte avaliação:



A rede de informações foi, então, ativada. O médico-chefe comunica o diretor que, por sua vez, 

pede a manifestação da Seção Penal sobre o comportamento do condenado. Esta responde que o preso 

trabalha na colchoaria, tem bom comportamento e trouxe também boa avaliação da cadeia de origem. O 

diretor Toledo Piza, quando despacha sua punição, impõe principalmente a admoestação e, por ser uma 

primeira vez, oito dias no seu cubículo “a titulo de meditação, não como castigo”.

A segunda ocorrência na qual se envolve o preso ocorre em setembro de 1929, na oficina de 

colchoaria, e não obstante parecer banal acaba também virando uma Parte da Seção Penal para o 

diretor. O que acarretou uma punição de isolamento, por tempo indeterminado, com as privações das 

vantagens regulamentares. Assim relatou o fato o chefe da Seção Penal:

Registros como o do enfermeiro mostram que se mantinha sob o preso uma vigilância. 

Comunica ele ao médico-chefe uma ocorrência em tomo da administração de um remédio para o preso e 

que acabou virando uma Parte da chefia da Seção Penal para o diretor, revestindo-se portanto do cunho 

de uma infração disciplinar.

“...o de n° 1729, simulando que ia tomar o purgante de sulfato de sodio que lhe foi receitado, deixou 
cahir propositalmente, a caneca com o referido purgante, na privada. Perguntei-lhe porque fez aquilo, 
nem siquer respondeu-me.
Esse mesmo detento, no dia 26 deste, na occasião que lhe dava outro remedio. ainda portou-se 
inconveniente, batendo com a caneca no guichet com maus modos, me olhando com ar arrogante”.

“...durante a prova, teve períodos de depressão com allucinações auditivas e olfativas e ideias de 
perseguição, recusando, durante alguns dias os alimentos por julgal-os envenenados; como soe
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Por dez meses ficou confinado e ao sair do isolamento foi destinado para trabalhar na 

lavanderia. Em abril de 1931, portanto menos de um ano depois, morre no Hospital da PE. Segundo o 

atestado de óbito em decorrência de colapso cardíaco provocado por tuberculose pulmonar.

D.T.W. era um negociante libanês que estava no Brasil desde 1905. Numa briga com parentes, 

porém não muito próximos, cometeu um assassinato que lhe provocou a pena de 5 anos de prisão 

celular. Depois de permanecer por quase três anos preso na Cadeia da Avenida Tiradentes, foi 

transferido para a PE em julho de 1927. Tinha então 36 anos. O seu estranhamento com a realidade 

prisional existente na PE foi intenso desde os primeiros meses de sua entrada ali. As dificuldades em se 

adaptar ao regime tomaram constante a participação do médico psiquiatra no seu acompanhamento e 

diagnóstico.

Em novembro de 1927, o Boletim de Criminologia trazia, por um lado, algumas informações 

sobre a vida do condenado na prisão, e, por outro lado, revelava as idéias pelas quais se pautava o 

médico psiquiatra para explicar as dificuldades de adaptação do condenado à vida prisional:

“B.J.G., hoje, ás 7 ‘A horas, na colchoaria usava uma thesoura que está ao serviço do 844, A.B.. dando 
lugar a este reclamar, como consta da minha parte n° 95 desta data.
Interrogado disse: -”A thesoura era do mestre e todos com ella trabalham e não do 844...”
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Poucos dias depois é transferido da oficina de encadernação para a colchoaria. E ainda no final 

deste mês de dezembro tenta o suicídio. O inquérito administrativo que apurou o caso relatou que o 

preso estava na oficina de colchoaria, foi ao banheiro portando uma tesoura e desferiu vários golpes na 

barriga. Disse, no seu depoimento, que não tinha nada contra qualquer pessoa ou empregado e que 

tentou a morte por estar “desgostoso da vida”. Depois de permanecer alguns dias sob cuidados médicos 

no hospital, o psiquiatra recomenda, quando da alta, que mantivesse o condenado no trabalho, mas com 

vigilância especial. Mesmo assim, o estado depressivo dele continuava pois o guarda informava que na 

hora dos presos se dirigirem para as oficinas, D.T.W. recusou-se a sair da cela “allegando que está 

sendo muito desprezado na officina”, o que provocou a sua remoção para uma cela de outro pavilhão, 

“para melhor ser observado”.

Três meses depois o condenado volta a ficar no Hospital, porém não se tem notícia das razões 

que o levaram novamente para lá. Logo em seguida, um guarda comunica que não quis sair da cela para 

trabalhar “conservando-se de joelhos pedindo perdão”.

Em maio deste ano, de 1928, pede o benefício do livramento condicional. O diretor da PE no 

seu ofício encaminhado ao Conselho Penitenciário lembra que o preso, durante o primeiro período da 

pena “apresentou sempre symptomas de alienação mental, com allucinações e idéias de perseguição”. 

Apresenta a tentativa de suicídio como uma simulação e se mostra contrário à concessão do benefício, 

utilizando-se de observações feitas pela Seção de Medicina e Criminologia:

Logo em seguida à elaboração deste parecer da Seção de Medicina e Criminologia, que 

provavelmente circulava além dos limites daquela seção, em dois de dezembro de 1927 o vigilante 

comunicava ao chefe da Seção Penal:

“Tudo demonstra que este sentenciado está atacado de mania de perseguição, pois recusa alimentar-se 
allegando que a comida está envenenada, ou melhor, que a comida destinada a elle está envenenada e 
pretende que se lhe dê da comida das latas dos outros pavilhões. Porem insistindo-se com elle acceita a 
comida mas não a come.
Trata a todos os empregados com muito respeito, dorme muito bem e sem incomodar a ninguém.
Hoje não quiz aceitar o café e deixou de comer o pão”

acontecer essa symptomatologia teve alternativas de melhoria e de peóra, sem nunca desaparecer, pois 
traduz a revolta do nomadismo multisecular de sua raça contra o regime que o jugula, e esterioriza a 
inadaptabilidade de uma psvché mais forte do que a individual, porque é a alma racial, que millenios 
formaram e millenios trabalharam, mas não fortalleceram”.

“Procedeu-se a inquérito verificando-se que o requerente nenhum motivo teve para attentar contra sua 
vida, mas que se tivesse tido a intenção real de matar-se. conseguiria seus fins com facilidade, não 
havendo, no momento, elementos para ser evitado de facto. O Boletim de Psychiatria. referente a esse 
sentenciado levanta duvida quanto a sinceridade de seu acto violento, parecendo tratar-se mais de uma 
simulação, como simulados pareciam ser os symptomas de alienação mental que vinham manifestando, 
e que ainda manifesta... Simulador ou alienado, o facto é que o livramento condicional não lhe póde ser 
dado sem graves perigos para a ordem social. O condemnado para aproveitar-se do instituto do 
livramento condicional precisa offerecer garantias de segurança de uma vida util a si. a sua familia e a
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0 Conselho acompanha o parecer do diretor e o benefício não é concedido.

Em outubro de 1928, volta a dar entrada no hospital, porém não há documentação sobre os 

motivos desta internação. Sabe-se que saiu dos cuidados da clinica médica e ficou a cargo do Serviço de 

Psiquiatria que, na ocasião, sugeriu que o preso tomasse algumas horas de sol em companhia de outros 

condenados. Recomendava, ainda, a vigilância especial sobre o condenado, observando que era

sociedade, o que pressupõe bôa saude physica e moral, mentalidade sã e perfeita, comprehensão das 
responsabilidades decorrentes de seu livramento”

Ao ter alta, recusa-se a entrar na sua cela pedindo para ir para outro pavimento. O guarda o 

coloca no isolamento e comunica ao chefe que, por sua vez, transforma este ato numa Parte. O diretor 

determina 60 horas de quarto escuro com meia ração e depois confínamento no cubículo por tempo 

indeterminado. Por meio de um memorando do médico-chefe, do dia seguinte, temos a informação de 

que o preso voltou a ser submetido a “exame mental”, uma vez que era um “presidiário psychopatha 

que ffequentemente recusa alimentar-se porque teme que os pratos contenham bacillos da lepra e que 

outras vezes passa as noites ajoelhado e rezando”. De qualquer forma, ele não queria voltar para a 

Seção Penal, o que significava a volta para a sua cela. Os seus insistentes pedidos no isolamento 

fizeram com que o diretor, junto com as informações do médico-chefe, resolvesse tirá-lo do castigo 

quase que imediatamente. Alguns meses depois, saiu em liberdade, com o término de sua pena.

“Penitenciário constantemente em estado de depressão psychica, é um indivíduo de periculosidade 
maxima. com tendências ao suicídio...”



O homicida de Tietê

Por meio dele, sabe-se que sua vida na Penitenciária foi durante algum tempo tranquila. Chegou 

a aprender o ofício de alfaiate e efetivamente o exercitou na oficina da prisão, sem qualquer incidente. 

Em maio de 1927, tentou suicidar-se. Trabalhou também na colchoaria. Um conjunto de observações 

feito pelo psiquiatra, de 1929, o apontava como “Epiléptico com perversões sexuais. Periculosidade 

máxima”. De todos os prontuários pesquisados, ele é o único condenado que provocou a alteração na 

utilização de uma fórmula que o médico psiquiatra usava, no Boletim de Criminologia, para avaliar a 

vida sexual do condenado. O item do Boletim era “Intensidade e direção dos impulsos sexuais. 

Perversões”. Duas eram as fórmulas: “Em liberdade, normal. Na prisão, onanista”, aplicada para a 
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O mundo do crime, em todas as épocas, foi povoado por alguns personagens com os quais os 

discursos, especializados ou não, sempre tiveram dificuldade para analisar. Fosse pela crueldade com 

que ocorreram, fosse pela astúcia empregada pelo criminoso, fosse ainda pelo número feito de vitimas, 

muitos crimes atraíram de modo especial a atenção tanto da polícia como da população em geral. 

Quanto mais esdrúxulo, violento, perverso é o crime, ou uma série deles, mais se tende a transportar a 

figura do criminoso para a esfera da debilidade mental, da anormalidade de seu próprio ser, para 

explicar as suas atitudes, o seu comportamento, as suas falas. O caso de A. A., de n°. 1286, é um destes 

que incomodou poderosamente as consciências da época e provocou um conflito entre a diretória da PE 

e o seu médico psiquiatra, revelando, entre outras coisas, a arbitrariedade com que se manipulava o 

destino de um condenado.

Casos como este tomam o criminoso o alvo de uma devassa, ímpar, de todo e qualquer aspecto 

de sua vida, de seus familiares, que possam servir de base para a construção de explicações “lógicas” 

para o crime. Preso desde maio de 1923, entrou na PE em julho do ano seguinte para cumprir a pena 

máxima que o Código dispunha que era de 30 anos. Foi ele o preso que provocou até então o mais 

volumoso documento do Serviço de Psiquiatria, elaborado pela Seção de Medicina e Criminologia. Em 

comparação com os demais casos, há um grosso caderno, bem mais detalhado e com informações mais 

diversificadas.

Abril de 1923, cidade de Tietê, uma casa de construção rústica numa região periférica da 

cidade. No seu interior, uma mulher e seus seis filhos (dois meninos, um com menos de um ano e outro 

de nove e as meninas com treze, onze, sete e cinco anos) todos mortos a golpes de machado. O autor do 

crime: A.A., então com 27 anos, e que residia também naquela casa há cerca de sete meses. Era 

afilhado do dono da casa, que no dia do crime estava viajando. Segundo os depoimentos do próprio 

criminoso no processo, o que o levou a matar toda a família foi o desejo de possuir a mulher de seu 

padrinho. Desejo que surgira durante uma certa noite em que ouviu os murmúrios de uma relação 

sexual que o casal mantinha. Depois de uma tentativa junto à mulher algumas semanas antes do crime, 

rejeitado, viu seus sentimentos frustrarem-se e então liquidou a mulher e os seus filhos. Violou o 

cadáver da menina de onze anos.



maioria dos casos. E quando o condenado era velho ou doente a fórmula aparecia ligeiramente alterada: 

“Em liberdade, normal. Na prisão,------------- ”. A. A., porém, mereceu um tratamento diferente e o que

consta neste item é: “Em liberdade, perversões sexuais. Na prisão, perversões sexuais”. Certamente 

estas observações surgem de uma possível prática que o condenado teria quando garoto e jovem de ter 

relações com animais. No entanto, não há nenhuma informação de qualquer fato quanto às suas práticas 

sexuais na prisão.

Foi intensa a busca de informações sobre a vida deste criminoso. O dr. Moraes Mello chegou a 

montar uma árvore genealógica na qual aparecia não só o grau de parentesco como também as doenças 

de que eram portadores seus familiares e ainda algumas características de comportamento (Anexo 

9).Tentava-se alinhar várias informações que pretensamente explicavam os seus desvios de 

comportamento que teriam resultado no crime. No entanto, várias outras informações eram inquietantes 

e por certo desconcertaram os que tentavam dar alguma resposta ou explicação para o crime de A.A. 

Exemplo disto é a descrição de sua vida a partir de dez anos quando morou com uma família de 

conhecidos. Naquela oportunidade, trabalhava nos serviços agrícolas, ajudava sua mãe. A família, na 

casa de quem morou por quase dez anos, o descreveu como calmo, respeitoso, assíduo ao trabalho, “e 

negam haver notado nele qualquer alteração psíquica” (Mello, 1934:406). Saiu dali para ganhar melhor 

salário. Trabalhou em vários locais do Interior e teve um processo por ferimentos leves, em 1922, em 

Itatinga, mas não foi condenado. Permaneceu alguns dias na Força Pública de São Paulo, desertando 

logo em seguida, até retomar a Tietê e se estabelecer junto à família que liquidaria, alguns meses 

depois. “Todos os depoimentos são concordes em reconhecer que A.A se comportava respeitosamente 

diante da família...” (p.407).

Muitas das informações sobre este caso a temos a partir de um artigo que o médico psiquiatra, 

dr. Moraes Mello, enviou para a Revista Archivio de Antropologia Criminale. Psichiatria e Medicina 

Legale, fundada por Cesare Lombroso. O artigo, integraimente voltado para o caso, foi publicado em 

1934. Ao mesmo tempo, o médico concorreu com este trabalho ao Prémio Internazionale Cesare 

Lombroso per l Antropologia Criminale de 1933. Por certo, isso demonstra a projeção que o caso teve 

em algumas esferas. Desafiava a capacidade dos médicos, dos juristas, de dar alguma explicação sobre 

as razões da ocorrência daquele crime e, ao mesmo tempo, de decifrar a personalidade daquele 

criminoso. Assim, provavelmente imbuído destas inquietações, tem de curiosidade este artigo, além do 

estilo costumeiro do dr. Moraes Mello, a tentativa de dar, em pouco mais de uma página, uma 

explicação psicanalítica para o caso. O que se toma significativo, uma vez que não foi possível 

encontrar nos pareceres de outros condenados que ele elaborava, qualquer referência a uma linha de 

explicação que buscasse nos ensinamentos freudianos a fonte de inspiração4.

Este “ensaio psicanalítico” do médico psiquiatra da PE não voltou à cena, em 1936, quando 

ocorreu a remoção do condenado para o Manicômio Judiciário. A sua transferência não contou com o 

aval do médico, mas tudo leva a crer que os interessados nisto usaram informações produzidas por ele 
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para justificá-la. O próprio médico assim colocou a questão, em abril de 1936, quando o preso já havia 

sido removido:

“Em Dezembro de 1932 este Serviço classificou os sentenciados anormais (doentes e anomalos 
mentais) existentes na Casa, em dois grupos baseando-se na periculosidade de cada um dos 
penitenciários em causa. O 1286 foi considerado como de grande periculosidade e incluído no 
respectivo grupo e durante seu internamento na Penitenciaria não apresentou nenhum sintoma de 
doença mental, que justificasse sua remoção, como sofrendo de doença psíquica, para o Manicomio 
Judiciário, remoção essa efetivada a 5 de março p.p. sem interferencia deste Serviço”

A remoção do preso deve ter sido contestada (não foi possível apurar como e por quem), pois a 

Secretaria da Justiça pediu para a Penitenciária o envio de toda a documentação relativa ao condenado. 

Nesta ocasião, final de maio de 36, novamente o médico psiquiatra justificava sua posição para o 

médico-chefe:

“Remeto-vos. com esta, uma copia do Boletim de Criminologia do sentenciado n°. 1286 solicitada por 
oficio n°. 7518 de 29 de abril do corrente ano, pela Secretaria de Justiça e Negocios Interiores. Deixo 
de enviar-vos a Observação de Psiquiatria, também solicitada naquele oficio, porque esse indivíduo não 
era doente mental a quando de sua remoção, sem interferencia deste Serviço, para o Manicomio 
Judiciário, e estava incluído na relação de Anormais, grupo A, pela sua periculosidade, decorrência de 
sua capacidade de reação epiletica e de seus antecedentes criminais.”

Este talvez tenha sido um caso que trouxe à tona a facilidade com que eram utilizados e 

impostos conceitos, ao lado da imprecisão das avaliações que eram realizadas nos boletins de 

Criminologia da Seção de Medicina e Criminologia. A atribuição da periculosidade ou 

reconhecimento de um preso como anómalo eram alguns exemplos de como se faziam caracterizações, 

classificações, e daí prescrições de vigilância, com certa gratuidade. Daí os apuros em que podemos ver 

o médico psiquiatra, neste memorando citado acima, tentando explicar o que havia feito com suas 

classificações - doentes mentais, anómalos, anormais, grupo A, grande periculosidade e assim por 

diante.

Uma coisa que ainda chama a atenção neste caso é o fato de não ter o condenado infrações na 

vida prisional. A exceção da tentativa de suicídio apontada pelo médico psiquiatra, não há informação 

sobre atitudes rebeldes que ele pudesse ter promovido quanto à disciplina. Não se tem notícia 

igualmente de que tenha sido violento, quebrado objetos, saído aos gritos com funcionários, agredido 

companheiros, indicadores usuais para os funcionários de doença mental. O que leva a supor que toda a 

construção de sua debilidade mental e consequente remoção para o Manicomio tenha sido feita com 

base na sua biografia, destacando-se a possível epilepsia, seus “vícios” de infância e o crime 

perpetrado.

Resta ainda uma palavra sobre os embates quanto ao destino do condenado, envolvendo, de um 

lado, o médico psiquiatra e, de outro, direção da PE, que foi quem obviamente propôs a sua remoção 

para o Manicomio. No capítulo seguinte, veremos como o médico, em determinado momento da história



227

da PE, vai se distanciar da direção e, em conjunto com Paulo Duarte, formular um projeto de 
transformação desta prisão naquilo que chamavam de Instituto de Criminologia. Tal proposta não teve 
aceitação do diretor da PE, que era, desde 1932, Acácio Nogueira5, desenvolvendo-se então vários 
atritos, em vários planos, e não é difícil que os destinos de muitos presos tivessem a sorte decidida comc 
resultado das disputas entre estes cavalheiros.



Rotas de colisão
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G.S.O., n°. 1867, representou um dos casos mais salientes em relação ao conflito ora surdo ora 

manifesto entre a direção da PE e o médico psiquiatra, e também no que se refere aos diagnósticos 

mutantes que eram apresentados para este preso, sem dúvida, um dos mais rebeldes e, assim, incómodos 

à ordem interna. Natural de Ituverava, tinha 23 anos quando entrou na PE, em novembro de 1927, 

oriundo da cadeia de Sertãozinho, onde se achava preso por ter assassinado, em Pontal, um indivíduo a 

pauladas, na porta de um botequim. Era analfabeto e trabalhava no campo. Não tinha nenhum 

antecedente. Durante o tempo que permaneceu na cadeia do Interior foi castigado por apresentar 

comportamento rebelde e desobediente, segundo o atestado que veio de lá. Durante o tempo em que 

permaneceu no primeiro estágio da pena na PE, previsto para 102 dias, tentou suicidar-se, batendo a 

cabeça na parede e depois usando uma toalha para enforcar-se. Depois dos cuidados médicos recebidos, 

o caso foi encaminhado também ao médico psiquiatra que assim avaliou o preso:

superiores que o preso n°. 1867, portando uma faca, havia ameaçado um companheiro. O funcionário já 

conhecia o diagnóstico do psiquiatra (“estado atipico de degeneração”) mas destaca que “trata-se de um 

sentenciado que apezar de ser anormal sempre demonstrou ser trabalhador e calmo”. Não se tem 

conhecimento de punições diretamente impostas ao preso em decorrência deste fato, mas sabe-se que 

alguns meses depois ele estava em disponibilidade, ou seja, estava sem trabalhar.

Nos primeiros meses de 1933, em dois documentos da Seção de Medicina e Criminologia 

aparece o sentenciado. Num deles, sem se esclarecer os motivos, ao lado de outros seis condenados, 

observava-se que deveria aguardar “melhoria do seu estado mental”. Em outro, aparece ao lado de 

outros condenados, na Relação de Anormais que formavam o Grupo B, de “Periculosidade Reduzida”. 

No mesmo mês de março deste ano, o preso, segundo notificação do zelador, “num acesso de loucura 

quebrou 7 vidros do caixilho de sua cela”. O próprio chefe da Seção Penal, quando informa esta

“A resistência mental do sentenciado n°. 1867, que hontem tentou suicidar-se não suportou o 
isolamento em que elle vive desde Io. de novembro de 1927, data em que entrou esta Penitenciaria, e 
dahi o seu acto de desespero. A adequada assistência moral evitará a reprodução desses impulsos, 
únicos que se podem esperar de uma alma inculta entregue á sua própria rudeza.”

Pouco tempo depois, em outubro de 1929, o mesmo médico psiquiatra, dr. Moraes Mello, 

assinava, no final do Boletim de Criminologia, o seu parecer sobre o preso: “deficiente mental de 

periculosidade maxima”. Em 1931, recomenda vigilância especial para o condenado enquanto estivesse 

no trabalho. E, dois meses depois, há novo diagnóstico: “estado atipico de degeneração. Perigoso”. Ao 

mesmo tempo, sua passagem pela Seção de Instrução não foi nada favorável, pois em dezembro de 

1928 a avaliação feita dele na classe de alfabetização afirma que “nada aproveitou. É analphabeto e 

aparenta ser idiota”. Sua capacidade educativa foi tida como medíocre.

Mas, é a partir do início do ano de 1932 que começam a se tomar mais intensas as informações 

sobre o condenado. Trabalhava nesta ocasião na oficina de vassouras. O zelador informa seus



“é doente mental. Esta na lista para ser internado no Manicomio. É inquieto. V.Ex®. decidirá”.
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Em julho de 34, o médico psiquiatra, sob a alegação de uma melhora no estado de saude do 

preso, retifica sua avaliação do sentenciado diante da informação solicitada para a sua transferência 

para o Manicômio:

ocorrência ao diretor já acrescenta no seu memorando que é ele “doente mental, classificado no grupo 

B”.

O diretor Acácio Nogueira então pede à Seção Penal que destine um local de trabalho para o 

preso. Mas o chefe pressiona a diretória, afirmando que o sentenciado

“Tendo em vista a informação e parecer da Chefia Medica, datados de 13 de março ultimo, em que é 
declarada a periculosidade do sentenciado n° 1867, parece-me zelar pela segurança da Casa o fazer 
sentir a conveniência de conserval-o recluso em sua cella”.

“...cabe-me dizer que da relação de anomalos e doentes mentais a remover para o Manicomio 
Judiciário, relação essa entregue a 19 de dezembro de 1933. devem ser hoje excluídos, por terem 
melhorado do seu estado mental, os penitenciários n. 1419, 1867 e 2977”.

As restrições de circulação dos presos integrantes destes grupos, classificados como anormais 

pela psiquiatria, eram grandes, envolvendo desde as atividades de trabalho até o simples recreio. 

Documento do médico-chefe comunicava a Seção Penal que vários condenados da Relação de Anormais 

poderiam ir ao recreio três vezes por semana, pois “...convém conceder essa regalia, que é neste caso 

mais um meio terapêutico...”

Em dezembro de 1933, o diretor da PE oficia ao juiz das Execuções Criminais pedindo a 

expedição de uma guia para a remoção do sentenciado para o Manicômio Judiciário, então prestes a ser 

inaugurado. Porém, o pedido não foi de imediato aceito. Sabe-se que há um pedido do preso, de março 

de 34, para falar com o diretor porque queria trabalhar. Este fato desencadearia uma série de jogos de 

força entre a área penal e a área médica. O diretor pede que o médico se manifeste informando se o 

preso poderia ou não trabalhar. Moraes Mello despacha com a seguinte informação:

“...não ha inconveniente em se dar serviço a esse penitenciário, tendo-se, porem, em conta a sua 
reduzida capacidade intelectual e a sua periculosidade”.

E a decisão foi favorável ao juízo da Seção Penal, pois no final de abril a história se repete: o 

preso pede para falar novamente com o diretor pedindo “um servicinho e sair do 2o. raio”. Outra vez, o 

diretor pede ao médico-chefe para informar sobre o assunto. O médico psiquiatra é consultado e reitera 

a informação dada há cerca de um mês. E, de novo, quando o diretor encaminha o caso para que a 

Seção Penal providenciasse um lugar para o preso trabalhar, esta se mostra contrária, utilizando-se das 

próprias informações prestadas pela Seção de Medicina e Criminologia em outra oportunidade:



Num outro item, ainda do mesmo parecer, denominado “Evolução”, opinava o psiquiatra:
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De volta à Penitenciária, é destinado para o trabalho na vassouraria. Mas o seu comportamento 

continua a ser tido como estranho, anormal e alvo de constantes intervenções dos guardas. Um mês e 

pouco depois de começar a trabalhar na oficina de vassouras, o zelador informa para o seu superior que

Judiciário. Com o despacho favorável do juiz, em outubro deste mesmo ano o sentenciado dá ali 

entrada. Permanece internado por cerca de um ano e meio. A PE depois recebeu cópia do Exame 

Psíquico feito no Manicômio, um mês antes de o condenado retomar para aquela prisão. Assinado pelo 

psiquiatra Luiz P. de Toledo trazia as seguintes passagens que adicionavam muitos outros ingredientes 

ao labirinto em que se encontravam as avaliações psiquiátricas do condenado:

Não obstante esta informação, o diretor da PE, no início de agosto volta a solicitar para o juiz 

das Execuções Criminais as devidas providências para a internação do sentenciado no Manicômio

“O paciente apresenta-se calmo e sorridente, responde acertadamente a tudo, mostrando perfeita 
orientação no tempo, meio e lugar e assim também em relação á própria pessoa.
Acha que não sofre perturbação alguma para estar neste Hospital, e sua conduta de três mezes e pouco 
de observação corrobora essa sua afirmação.
Passa o dia todo a conversar com os doentes concientes. executa normalmente todas as necessidades 
fisiológicas e não praticou ainda ato algum que o desabonasse.
Nega atualmente distúrbios da percepção e não exterioriza ideia delirante de especie alguma.
(...) Em sua vida pregressa encontramos também vários fatos que depõem contra sua pessoa. É ele 
proprio quem narra com cinismo suas prisões anteriores, em numero de quatro. Todas devido a 
bebedeiras e brigas.
(...) Sua inadaptação ao regimen Penitenciário está de pleno acordo com sua vida pregressa. sempre foi 
ambulante, nunca tendo morada fixa. Só essa perversidade porem não justifica sua permanência no 
Manicomio”.

“A irregularidade na sua conduta vem mostrar uma particularidade de seu caráter, a irritabilidade. 
Devido a isto tem agredido, por vezes (isto, mezes atraz) os companheiros de infortúnio.
(...) De algum tempo para cá. sua conduta melhorou. Resolveu proceder bem e assim tem feito. Nada 
ha. pois, que o desabone.
E assim é que risonho, satisfeito, aparece á nossa presença e cinicamente exterioriza idéias que não 
coadunam com a norma habitual da afetividade humana. Revela como ja dissemos uma perversão 
afetiva.
Trata-se. pois, de um caso de constituição psicopatica perversa.
Não sendo porem um alienado, opinamos pela sua volta para a Penitenciaria”.

“...o sentenciado começou a mostrar que achava-se um tanto perturbado sahindo de sua machina e 
vinha até o portão, tomava a ir trabalhar de repente vinha novamente até o portão, falava, mas em voz 
muito baixa que não podia-se compreender, por esse motivo fiz o recolhimento delle para que fosse 
descançar um pouco na cella e que fosse encaminhado ao medico competente”.

Como sempre acontecia, o mesmo psiquiatra, dr. Moraes Mello, é consultado e reafirma sua 

última posição adotada para com o estado de saúde do preso, antes de sua remoção para o Manicômio, 

informando que “não sofre, nesta data, de doença mental”. Três meses depois, novo incidente na oficina 

provoca uma comunicação da Seção Penal para o diretor por ter ameaçado um companheiro por



seu supenor:
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“motivos de somenos”. O motivo que alegou para a tentativa de agressão foi que o companheiro de 

oficina tossiu para provocá-lo. Segundo a comunicação, depois que o preso declarou isto passou a

Isto significou talvez um artifício da Seção Penal para exercer um controle maior sobre o 

sentenciado sem que fosse necessário depender da SMC para lidar com as questões disciplinares. 

Ganhava-se com isso praticamente uma autonomia em administrar tais questões em relação aos 

pareceres médicos. Curioso é que este processo coincidiu com a implantação do regime autoritário do 

Estado Novo, que teve na figura do diretor uma sintonia com o interventor no Estado de São Paulo, 

como se verá no capítulo seguinte.

São poucas as informações sobre as formas de tratamento destes “inadaptáveis ao regime”, mas 

sabe-se ao certo que três meses depois da comunicação ao diretor o preso estava fechado na cela forte. 

Em junho de 38, o próprio chefe da Seção Penal sugere ao diretor que o preso fosse transferido da cela 

forte, onde ainda se encontrava, para uma cela comum, continuando porém no regime de “inadaptavel”. 

Logo em seguida, ou seja, uma semana depois, é proposto pela mesma seção que pelas “sensíveis

“...tomar attitudes esquisitas, mesmo agressivas, demonstrando não se achar em seu juizo perfeito, 
precisando eu usar de muita habilidade para fazel-o regressar ao pavilhão”.

O documento lembrava o incidente anterior, também naquela oficina, dando a entender agora 

que teria tido naquela ocasião a mesma atitude. Informava ainda ao diretor que ele esteve por um tempo 

no Manicômio. Mas ressaltava que o serviço médico, por ocasião dos acontecimentos anteriores, não o 

havia considerado um doente mental. O diretor volta a encaminhar o caso para o médico-chefe que, por 

sua vez, novamente encaminha o preso para o psiquiatra que não altera sua posição: “cabe-me dizer 

que, nesta data, esse penitenciário não é doente mental”. A punição, em razão desta ocorrência, foi o 

confínamento do preso por 90 dias com as privações regulamentares.

Quase um ano depois é o encarregado da Educação Física quem se queixa do sentenciado ao

De novo o preso é encaminhado para a Seção de Medicina e Criminologia que reafirma não ser 

ele um doente mental. Porém, desta vez há uma “manobra” realizada pela Seção Penal que parece ser 

destinada a contornar os pareceres da SMC que não se encaixavam nas suas expectativas. E assim que, 

no final de novembro, o chefe desta seção fazia o seguinte pedido para o diretor, que o aceita:

“...recusou entrar em forma o qual em attitude malcriada e ameaçadoura repondeu-me que ninguém o 
mandava e não entrava em forma, em seguida na retaguarda dos demais ficou resmungando, e em 
attitude de reação, tratando-se de uma desobediencia peço a V.S. resolver”.

“Em face do parecer medico junto e nos termos da portaria n.2 deste anno. tenho a honra de solicitar a 
V.S. autorização para incluir na relação dos "inadaptaveis ao regime” o sentenciado n. 1867.”
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melhoras” demonstradas ele fosse excluído do rol dos inadaptáveis do regime e designado para o 

trabalho na lavanderia.

Não se sabe quando foi trabalhar neste local, mas em janeiro de 1939 memorando do 

subdiretor, para justificar seus argumentos, lembra que o preso já esteve no Manicômio, que fez parte 

da relação dos inadaptáveis ao regime e que nunca se acomodou a nenhuma tarefa, inclusive nesta onde 

estava então na lavanderia:

Pede que o preso fosse novamente incluído na relação dos inadaptáveis ao regime, com o que 

concorda o diretor. Depois disso, poucos dias antes de sua saída da PE, face ao cumprimento do tempo 

da sua pena, o condenado ainda demonstra sua rebeldia, assinando um documento no qual afirma que 

ele não necessita de auxilio do Departamento de Serviço Social, em vista de já “ter emprego arranjado”.

“...por ter sido chamado á attenção por serviços mal feitos, exaltou-se. respondendo malcreadamente ao 
mestre C., declarando que não quer mais trabalhar, preferindo ficar fechado”.

Este último caso revela, portanto, dois importantes aspectos. O primeiro deles é que os 

acontecimentos em tomo daquele condenado faziam parte das rusgas que foram desenvolvidas entre o 

médico psiquiatra, com seu amigo Paulo Duarte, e Acácio Nogueira na direção da Penitenciária do 

Estado. O capítulo seguinte se incumbe de analisar em maior profundidade estes embates e seus 

envolvimentos políticos. Em segundo lugar, o caso é de extremo valor porque exibe um dos traços 

fundamentais da vida prisional que é a influência e o poder que possui a área da segurança. É ela que 

conforma as práticas de punição previstas e não previstas nos regulamentos, constituindo-se, desse 

modo, a instância derradeira por meio da qual a ordem interna é mantida. Em nome da segurança e 

disciplina, novos códigos, novas normas, novos procedimentos são criados, à revelia de qualquer 

formalidade legal, para conduzir o cotidiano da prisão. E principalmente neste território que os 

funcionários buscam justificativa para adicionar mais pena ao condenado, distribuir castigos, impor 

autoridade. Em muitas ocasiões, a área da segurança na PE rivalizava com a área médica, técnica e 

avaliadora, contrapondo às prescrições dadas pelo psiquiatra no campo do tratamento penal a sua 

leitura de como conduzir uma determinada situação ou lidar com um preso. Ao processo de valorização 

dos argumentos relativos à segurança interna corresponde a desqualificação de todos os outros 

pertencentes às demais áreas dentro da prisão (médica, educacional, religiosa, física, ocupacional etc.). 

E isto significa ainda que a “lógica interna” da dominação da segurança e disciplina, ora mais branda 

ora mais contundente, mas sempre preponderante, esfarela os discursos bem intencionados dos juristas



reservaram

pela reforma da prisão; desintegra as propostas de regeneração, tenham elas como vanguarda o trabalho 

ou a educação ou o aconselhamento etc.; esmaece a letra da lei quando não a ignora completamente.

O que se viu na Penitenciária do Estado, durante a primeira década de seu funcionamento, foi a 

construção de uma imagem de prisão modelar na qual os aspectos voltados para a emenda do 

condenado desempenhavam um papel central, enquanto os relativos à segurança pouco apareciam. 

Dessa forma, ressaltava-se na PE mais a disposição modema do prédio com seus pavilhões alinhados 

lado a lado, seus cubículos arejados, suas amplas oficinas, sua higiene e limpeza, sua alimentação farta, 

seus cuidados médicos, sua assistência religiosa, seu cuidado com a instrução, do que as intransponíveis 

muralhas que a rodeavam, as indevassáveis paredes que lhe davam por vezes o aspecto de um castelo, 

as incontáveis grades a interditar os passos e olhares, a férrea disciplina, o vaivém dos castigos e 

“vantagens”, a geografia das solitárias e das celas fortes. O que se procurou mostrar nestes dois últimos 

capítulos foi a direção oposta em que caminharam os discursos, com suas imagens de uma prisão 

modelo, e as práticas efetivamente desenvolvidas no interior da Penitenciária.

No capítulo que se segue serão apresentadas algumas críticas que começaram a ser feitas à 

Penitenciária do Estado, não obstante o prestígio do qual desfrutava interna e extemamente. Indicando, 

assim, que além das brumas que enfeitiçavam os olhares que se voltavam para a PE, conseguia-se 

enxergar outros aspectos de seu cotidiano e de sua organização. O cerne, porém, da reflexão está em 

considerar e analisar a proposta do Instituto de Criminologia, de Paulo Duarte e José de Moraes Mello, 

como o último suspiro de um projeto “iluminista” para a Penitenciária que havia sido esboçado por 

Paulo Egydio nos primeiros tempos da República através de seu plano de “reforma penitenciária”. Os 

dois projetos propunham a articulação de uma rede de instituições destinada a um amplo controle social. 

Esse conjunto de instituições, no entanto, não era entendido como uma fina malha destinada a cercar a 

sociedade com intuitos meramente repressivos. Mas era, antes, concebido como instrumento essencial 

de construção e de organização de uma sociedade harmónica e sobretudo civilizada.

As duas propostas reservaram um papel central para a Penitenciária na edificação e 

funcionamento desta rede, servindo de guia e espelho na qual deveriam as demais instituições se pautar. 

E isto demonstra o quanto a questão da prisão, englobando o crime e os meios para a sua contenção, o 

criminoso e as formas de seu tratamento, era relevante para as elites até a década de 30. E claro, no 

entanto, que esse compromisso das elites em lidar com o universo do crime, e em particular com a 

prisão, encontra nestas propostas dois momentos distintos. O plano de “reforma penitenciária” do 

senador vem na esteira de uma intimidade que as elites mantinham com a questão desde o Império. 

Continuidade que não diminuía, no entanto, o caráter arrojado, inovador e sofisticado da proposta de 

Paulo Egydio, que pode ser vista no contexto da história paulista como expressão de um momento 

ascendente de atuação daquelas elites no qual a construção de uma nova Penitenciária representaria 

simbolicamente a construção também de uma sociedade no seu grau mais apurado de organização. Já o 

projeto do Instituto de Criminologia encontra-se numa rota descendente. Paulo Duarte e Moraes Mello,
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demais instituições que ao seu lado se alinhariam, um verdadeiro exemplo de aplicação da ciência e de

organização.

NOTAS
1
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Penitenciária do Estado se afastava dos objetivos para os quais foi criada, deteriorando-se pela 

arbitrariedade, pela violência, pela obtusidade de seus dirigentes, era necessário reconduzi-la à condição 

de farol para o restante da sociedade. E, para tanto, propunham que o Instituto de Criminologia fosse o 

instrumento que não só reelaborasse o funcionamento interno da Penitenciária mas a tomasse, para as

O Recolhimento das Perdizes começou a funcionar em 1913. Senda para depósito de dementes, provenientes 
das delegacias da Capital e do Interior, que aguardavam vaga para internação no Hospício do Juqueri.

2 Este é um dos raros casos que sabemos que o condenado tinha um período de 121 dias de primeiro estágio, 
anotado devidamente no impresso próprio, mas que não foi cumprido. Ele entrou em abril de 23 e em maio já 
estava no segundo estágio, não passado os 4 meses que estavam previstos. E disto sabemos porque ele teve 
problemas com a atividade de trabalho que desenvolvia. E em junho com o sentenciado-barbeiro.

5 Acácio Nogueira era natural de Santos, mas foi criado em São Paulo, onde em 1904 deu início ao curso na 
Faculdade de Direito. A partir de 1908. foi nomeado delegado de Polícia em Itaporanga. depois foi removido 
para Pirassununga e Sorocaba. Desde 1913, começa a exercer o cargo em várias delegacias da Capital e 
também trabalha em outras seções como o Gabinete de Investigações e Capturas e a Polícia de Costumes. Em 
abril de 1920. foi nomeado em comissão subdiretor da Penitenciária do Estado. Em seguida, assume a direção 
do Gabinete de Investigações e Capturas até janeiro de 1921 quando foi nomeado efetivamente no cargo de 
subdiretor da Penitenciária. Em outubro de 1932 assume interinamente a direção do presídio. Em agosto de 
1933 passa a exercê-la definitivamente. Em 1941. foi nomeado Secretário da Segurança Pública, pasta recém- 
criada resultante da transformação da Chefatura de Polícia em Secretaria (Revista Penal e Penitenciária. 
1941:525-6. Vol 2).

membros da elite e homens envolvidos com o poder, depois de 30, fazem um esforço desesperado para 

convencer os governantes de que havia uma missão em jogo que não se poderia abandonar. Se a

3 É interessante observar que termos como estes, utilizados nos "pareceres” da Seção de Instrução, eram de uso 
corrente na época. A questão é que na prisão revestiam-se de um significado que não era só desdenhoso mas 
avaliativo que acarretava consequências nada favoráveis aos condenados.

4 Quem também mostrava simpatia para com a psicanálise como instrumento de compreensão dos criminosos 
era Cândido Motta Filho (1928) que era assíduo frequentador da Penitenciária na sua primeira década de 
funcionamento. A “psychoanalyse com seu methodo perfúrante de exploração do inconsciente individual” 
deveria ser um meio pelo qual se obteria a reforma do condenado durante a sua estada na prisão, na medida em 
que permitia o estudo das razões inconscientes que levaram o indivíduo ao crime. As "avançadas” preocupações 
de Cândido Motta Filho com a psicanálise não escondiam os objetivos de individualização da pena acalentados 
pela escola positiva do direito que tanto fascinou juristas, médicos e intelectuais no Brasil. Era por meio da 
orientação teórica da escola positiva que aquela individualização se tornaria possível: “...desde que a escola 
positiva tomou corpo, constitui preocupação constante dos criminalistas a classificação dos criminosos, 
firmando a necessidade política de tratar desigualmente os seres desiguais” (p. 50).
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Paulo Duarte



Paulo Duarte (1976:138. Vol.3)

que devia ser

Paulo Duarte (1952b:486)

Paulo Duarte (1977:302, Vol.6)
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“E eu me sonhava o Pinei da Criminologia, tirando do 
criminoso o status de perseguido pela vingança da sociedade, 
para dar-lhe a sua verdadeira condição de enfermo social”

Os cenários apresentados nos dois capítulos anteriores, descortinando as arbitrariedades, a 

rigidez na disciplina, as coerções que se impunham aos condenados, por meio de controles formais e 

informais, bem como exibindo as formas de resistência individual e mesmo coletivas, procuraram 

evidenciar como tais práticas fervilhavam no “presidio modelo”, dentre os dois mil primeiros presos, 

envolvendo mais de uma década de seu funcionamento. A imposição de um pesado silêncio sobre estes 

cenários do cotidiano da Penitenciária foi uma estratégia eficaz na conservação, por certo tempo, de 

uma imagem de presídio sem máculas, a ser copiado em outras partes do país. Mas, ao mesmo tempo, 

este emudecimento ocultava o desespero de indivíduos que ali se viam enjaulados; a obstinação de 

outros, com suas indisciplinas, com seus desafios, em não se curvar à imponência daquele edifício 

gigantesco e monstruoso, nem à arrogância de alguns dirigentes que se punham seguros da justeza de 

suas ações. Seus milhares de visitantes, ilustres ou desconhecidos, não poderiam ouvir os gritos 

horripilantes de um condenado há meses trancafiado numa cela forte; não conseguiriam perceber a 

facilidade como se estigmatizava alguém como anómalo, como doente mental, e como era punido 

mantendo-o fechado na cela ou transferindo-o para o Hospital de Alienados do Juqueri; não poderiam 

também entender como, à pena que estava ali pesando sobre o corpo e a alma do condenado, juntava-se 

uma infinidade de pequenas adições punitivas que brotavam de seus antecedentes, de seu crime, de suas 

oscilações de comportamento, de suas atitudes diferentes, de suas rebeldias. Havia na PE raios onde 

ficavam trancafiados os condenados de castigo. Porém, estes locais eram interditados aos passos, aos 

ouvidos e aos olhos das visitas. Para o lado de dentro das muralhas que rodeavam a PE, erguiam-se 

outras nem sempre visíveis que dispunham novas segregações, novos isolamentos, novas punições.

Da mesma forma como cuidadosamente se construiu este silêncio, esta penumbra onde não 

aparecem os atores, a Penitenciária foi também objeto de muita fala, de muita palavra, de muito 

barulho. O local onde estava construída, seus jardins, sua paredes, suas grades, corredores, limpeza, 

equipamentos e oficinas eram motivo de incessantes elogios e inflamados discursos. Por certo ficavam 

impressionados os visitantes que se detinham à porta de uma oficina ao ver os presos trabalhando

“...que a Penitenciária se transforme no 
primordialmente: um instituto de ciência”

“Transformar pois as indústrias do Carandiru no Laboratório 
do Carandiru”



curvados sobre a sua tarefa, silenciosos. Contemplando aquela cena, não poderiam imaginar a 

frequência das brigas que ali poderiam ocorrer, os pequenos furtos de material e de instrumentos que 

ocorriam, as amarguras que não se externavam. O governo do Estado cultivava sua criatura com zelo e 

todo visitante que passasse pela cidade, renomado ou não, incluía no seu roteiro a visita à 

Penitenciária. Essas meteóricas passagens cumpriam seu papel de levarem consigo uma impressão 

superficial, esvaziada dos dramas que a prisão abarcava, e também ainda por deixarem um rastro de 

elogios pela imprensa.

Quando foi inaugurada, em 1920, muitas pessoas não chamavam a Penitenciária do Estado de 

presídio, prisão, ou mesmo penitenciária, mas referiam-se a ela como Instituto de Regeneração. Isto se 

explica porque no próprio frontespício do edifício, foi colocada a frase de Herculano de Freitas: 

“Instituto de Regeneração - aqui, a bondade, a disciplina e o trabalho resgatam a falta commetida e 

reconduzem o homem à comunhão social”. Mas encontra justificativa também na preocupação que se 

teve, e não foram poucas as vezes, de associar a sua limpeza, a sua organização e disciplina mais a uma 

instituição educativa do que efetivamente a um presídio. Ao mesmo tempo, assim, procurava-se reduzir 

o caráter repressivo, ressaltando o desejado lado educativo, regenerador do homem criminoso que 

aquela prisão deveria ter.

Essas manifestações eram, no entanto, informais e expressavam um incontido otimismo para 

aquela que seria durante anos a prisão em tomo da qual o pensamento jurídico brasileiro buscaria o 

referencial a ser seguido ou rejeitado para outras partes do país. Vivia-se uma certa embriaguez e 

deslumbramento quanto ao progresso que atingia a cidade e o Estado. Sua riqueza brilhava e a fé na 

ciência embalava as ações dos homens também no campo da aplicação das penas.

No campo das penitenciárias, enquanto forma de tratamento ao homem criminoso, pode-se dizer 

que o pensamento jurídico no Brasil viveu a crença de que a regeneração era algo possível. Desde a 

última década do século passado, a construção desta linha de reflexão foi buscar na escola positiva do 

direito a sua fonte inspiradora, rejeitando ao mesmo tempo a escola clássica. Dentre os muitos aspectos 

que marcam a elaboração desta crença está a idéia de que os procedimentos identificados como 

repressivos no tratamento penitenciário deveriam ceder espaço aos métodos científicos calcados na 

medicina e no conhecimento minucioso do criminoso. A individualização da pena era assim tida como 

um verdadeiro avanço em relação à forma genérica e universalista pela qual o direito clássico encarava 

o criminoso. Aos olhos da teoria positiva, recolher um criminoso à prisão sem a perspectiva de 

aplicação de um tratamento específico às suas caracteristicas físicas, biológicas, sociais e psicológicas, 

era submetê-lo a uma violência que o “progresso” da criminologia, de mãos dadas com a ciência, não 

mais poderia suportar.

E neste sentido que vamos encontrar a atuação das prisões em São Paulo, nas primeiras 

décadas deste século, envolta neste discurso da regeneração do criminoso, que poderia ser alcançada por 

meio dos instrumentos que a ciência então fornecia. Mesmo que toda a prática para atingir esse objetivo 
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se revelasse repressiva, discriminatória. Cultuava-se a fé no progresso que na área da justiça criminal 

significava a possibilidade de efetivamente tirar o indivíduo do caminho do crime.

Desde o dia da inauguração da Penitenciária, o diretor, Franklin de Toledo Piza, deixou claro, 

no seu discurso, que as orientações da escola positiva estariam presentes na condução da vida daquela 

prisão. A antiga Penitenciária e a Cadeia Pública podiam funcionar de certa forma à deriva, como 

remanescentes anacrónicos do Império. Mas a Penitenciária do Carandiru, foijada e construída no 

embalo do progresso material que o Estado esbanjava, na volúpia de ditar o rumo que deveria seguir a 

vida nacional, não poderia deixar de estar ajustada ao pensamento criminológico que era tido como a 

vanguarda na questão do tratamento penitenciário. A organização administrativa e das atividades gerais 

da Penitenciária se colocariam como exemplares e tidas como expoentes da racionalidade. No que se 

refere ao acompanhamento da vida do criminoso, cada detalhe - da inclusão ao livramento condicional - 

eram revestidos da preocupação em tomá-lo fruto da reflexão e do aval científicos.

Foi dentro deste espírito e destas preocupações intelectuais que o médico psiquiatra da PE 

ampliou o campo de sua atuação profissional e, em colaboração com Paulo Duarte, elaborou um projeto 

de reorganização daquela prisão de modo a colocá-la definitivamente nos trilhos da ciência. O Instituto 

de Criminologia realizaria um casamento formal, explícito, entre os órgãos de controle social, como as ( 

prisões, recolhimento de menores, e o mundo da academia.
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“Levavamos excitada ao mais alto grau a nossa curiosidade, tão lisongeiras as informações que a cada 
passo iamos colhendo acerca da organização material e moral da penitenciaria de Carandirú - a melhor 
da America do Sul. nos diziam uns; a melhor do mundo - garantiam os paulistas, sempre orgulhosos -

Algumas críticas

Tendo por base o quadro bastante desolador das prisões herdado do tempo do Império, fosse 

pela precariedade de instalações, fosse pela completa inexistência de práticas e recursos capazes de 

oferecer uma condição satisfatória de cumprimento da pena de prisão, o advento da República pouco 

significou no sentido de sua alteração. O prolongamento dessa situação para dentro do século XX fez 

com que a Penitenciária de São Paulo ocupasse um vazio no cenário das prisões brasileiras. Embora o 

Estado de São Paulo não preenchesse todas as expectativas quanto ao que propunha o Código Penal, 

dava um largo passo criando uma penitenciária em boa parte adequada à pena de prisão celular. A PE 

proporcionava, ao menos para uma parte dos condenados à prisão celular do Estado, as condições 

físicas básicas para que o primeiro estágio da pena, o de isolamento celular, fosse possível; da mesma 

forma, o segundo estágio previsto no Código, de trabalho em conjunto sob silêncio com isolamento 

noturno era também atendido. Só com relação ao terceiro estágio da pena (penitenciária agrícola) é que 

havia uma certa improvisação no oferecimento de condições para o seu cumprimento. Eram utilizadas 

as terras na parte externa da Penitenciária para oferecer o trabalho agrícola, uma vez que não se 

dispunha de penitenciárias agrícolas para onde os presos pudessem ser removidos, à medida que 

atingiam a fase final da pena.

Com a exuberância e o alarde com os quais foi construída, não era de se estranhar que fossem 

tímidas as críticas que a ela se dirigiam durante a sua primeira década de funcionamento. Frente à 

inexistência de condições mínimas, nos vários estados brasileiros, para fazer cumprir o Código, só 

mesmo alguns indivíduos mais audazes conseguiriam levantar a voz para criticar o investimento enorme 

do Estado de São Paulo no campo da administração das penas.

Assim, foi a partir do início da década de 30 que se tomaram mais frequentes as críticas contra 

a PE. A razão principal disto ocorrer neste período se deve principalmente às discussões em curso I 
quanto à reforma do Código Penal, o que fatalmente empurrava os estudiosos a olharem para o quadro I 

prisional em vigor. Uma das raras observações críticas em relação à PE, ainda na década de 20, foi 

feita pela comissão de Minas Gerais, composta por membros do Conselho Penitenciário deste Estado, 

encarregada de visitar a Casa de Correção do Rio e a Penitenciária de São Paulo “para o fim especial de 

colligir elementos e recolher impressões que possam ser uteis á organização da nossa Penitenciaria 

Agrícola em vias de realização...” I

Primeiro estiveram no Rio de Janeiro onde visitaram a Casa de Detenção, a Casa de Correção e 

o Manicômio Judiciário. Para se ter uma idéia do prestígio e da importância de que gozava a 

Penitenciária de São Paulo, em 1928, quando realizaram as visitas, os membros da comissão anotaram 

as seguintes impressões no seu relatório ao concluírem os trabalhos no Rio de Janeiro:
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e até certo ponto com muita razão - de tudo quanto vão realizando para a grandeza de seu torrão. 
(CPM, 1929:206)

“Nunca experimentei uma emoção tão forte como nessa manhã, ao passar deante de tantos reclusos. 
Todos, tristes, silenciosos, cabisbaixos, boca hermeticamente cerrada, como a silenciar um tremendo 
segredo, olhar parado sem um lampejo de esperança, pareciam estatuas de magua. enfileiradas na aléa 
de um cemiterio. murmurando compungidamente um miserere pela morte das illusões! Tive a sensação 
aguda de que todos choravam silenciosamente com a alma...” (1925:80-1)

Apesar dessa poderosa força paralisante que pesava sobre todos os que visitavam a PE, a 

comissão conseguiu manter certa independência e desfechar várias críticas em relação ao seu 

funcionamento. Algumas de suas principais observações já foram apontadas acima, em capítulos 

anteriores e cabe apenas retomá-las. Nenhuma crítica foi feita quanto aos aspectos físicos da PE. Sua 

localização, instalações, equipamentos, dependências não recebem qualquer tipo de condenação. As 

observações mais desabonadoras eram relativas ao regime penitenciário em vigor. Assim, por exemplo, 

lhes pareceu de um grande e duro rigor o que encontraram ao visitar o “museu penitenciário”, que era 

um local da prisão onde ficavam expostos os objetos que eram apreendidos pelos funcionários durante 

as revistas. Aos membros do Conselho aquilo pareceu “uma crueldade inútil”. O confisco de 

quinquilharias lhes revoltou, afinal aqueles objetos eram feitos para se combater o tédio das longas 

horas solitárias que passavam os presos. Como reprovar que os condenados buscassem se ocupar de 

alguma coisa e na sua maioria inofensivas. Enfim, não conseguiam entender ou ver no confisco destes 

objetos um cunho educativo qualquer.

A sua reprovação foi dada também ao silêncio constante que era imposto aos presos. As poucas 

horas de recreação, nas quais se permitia que essa restrição fosse abrandada, foram consideradas 

insuficientes e incompatíveis com a vida social, para a qual deveriam estar sendo preparados os 

condenados. Efetivamente, discordavam da idéia, de fundo religioso, segundo a qual o silêncio 

proporcionaria o remorso como primeiro passo para a regeneração.

Embora concordassem que o isolamento noturno era positivo para se “evitar a promiscuidade 

das habitações collectivas, da qual se originam vicios revoltantes”, a sua combinação com o silêncio 

durante longos períodos era algo de extremamente danoso para os condenados. Observaram que ali 

mesmo na PE, em razão disto, não eram poucos os casos de suicídio, ocorrência que denotava a 

situação angustiante, depressiva à qual era submetida a massa de presos com o mutismo e o isolamento.

O escritor Sylvio Floreai1, no meio da década de 20, descreveu as impressões mais diversas que 

havia captado da cidade de São Paulo. Sua “Ronda” incluiu a visita ao que chamou de “tryptico da 

miséria”: a Cadeia Pública da Avenida Tiradentes, o Hospício do Juqueri e a Penitenciária. A esta se 

referiu como “palacio da expiação” e “casa do silencio”. E foram as imagens a partir da ausência de 

barulhos aquilo que mais o impressionou.
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Buscava apoio para as suas palavras na posição de Cândido Mendes para quem a Penitenciária 

era boa demais e portanto consistia num erro jurídico que acabava fomentando a reincidência. 

Concepção essa que vai ser comum entre os juristas do Rio de Janeiro e que também aparece formulada 

por Magarinos Torres. O diretor da Revista de Direito Penal, pertencente à Sociedade Brasileira de 

Criminologia, em artigo publicado em 1938, considerava que o maior problema do país com relação às 

prisões não era efetivamente a necessidade de terem os estados e o Distrito Federal cada qual a sua 

penitenciária modelo como a possuía São Paulo. Era um erro propor que fosse construído um hotel 

para sentenciados, como considerava a Penitenciária de São Paulo, “onde párias se acostumam a uma 

vida nova de conforto e tratamento, que jamais haviam tido e que difficilmente poderão manter após o 

cumprimento da pena”. A questão central, para ele, era a das casas de detenção que por todo o Brasil, 

inclusive São Paulo, apresentavam um espetáculo doloroso, pelas condições precárias dos prédios, suas 

instalações e dependências, pela falta de assistência de qualquer sorte ao preso, pelo empilhamento de 

criminosos em espaços insuficientes. Estes acabavam cumprindo, ali mesmo, suas penas sem qualquer 

condição razoável. Assim, era só uma minoria dos presos do país que poderia gozar de condições 

satisfatórias de encarceramento com uma Penitenciária modelo. Além do mais, é uma das poucas vozes 

do período que considera o erro estratégico que representava a construção de mais prisão para combater 

a criminalidade. Melhor seria que os volumosos recursos previstos para a construção de uma 

penitenciária no Rio, (cerca de 30 mil contos), fossem empregados

"em industrias e postos médicos, escolas e museus, nos extremos do Districto Federal, para fixação e 
rehabilitação dos criminosos, em colonias, aggregados conforme seu estado civil e posição social, 
representariam beneficio bem mais intelligente e digno da cultura contemporânea do que as muralhas e 
grades, que os solidariza todos pelo soffrimento e pela revolta, numa luxuosa casa dos mortos, 
magnifica... para perpetuar atravéz dos tempos a ingenuidade dos governos e a perversidade dos 
scientistas...” (187)

“é forçoso concluir que esse luxo demasiado da grandiosa Penitenciaria de S.Paulo. longe dos fins a 
que se destina, é antes estimulo dos criminosos, para o gozo atrahente daquella vida faustosa, ante as 
dificuldades mundanas, livre e sem tecto, nem para lutar cá fóra no trabalho arduo e honesto”. 
(1935:33)

Conhecedor das histórias da cidade, seus crimes e criminosos, teve ali oportunidade de ficar 

diante de alguns presos renomados. O que lhe chamou a atenção foi a força de coerção que tinha a 

Penitenciária em conter estes criminosos, em esmagar-lhes a “fera que ruge dentro do Homem”, em 

ocupar-lhes silenciosamente o tempo.

Algumas outras críticas à PE constatavam que ela era um monumento grandioso, bem dotado 

materialmente, e que por isso mesmo proporcionava um excesso de conforto aos presos. E o caso de 

Roberto Moreira da Costa Lima que, em artigo publicado no Rio em 1935, admirava-se com as 

instalações e higiene da PE, mas apontava como principal defeito o seu conforto e riqueza:
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“Uma vez eliminados esses indisciplinados, é-nos possível dar trabalho ao restante dos disponíveis, se 
ampliarmos os nossos trabalhos industriaes e agrícolas e se adoptannos um systema racional de 
trabalho. Feito isso, ninguém deverá permanecer sem trabalho.” (Assaly, 1935:18)

Por ter sido subdiretor da PE por quatro anos, no início dos anos 30, Alfredo Issa tinha como 

atribuição neste cargo a supervisão e acompanhamento da maior parte das atividades de trabalho que os 

presos realizavam nas oficinas (art. 88 e 89 do Dec. 3706). Algumas de suas críticas eram idênticas às 

do medico psiquiatra Moraes Mello, que haviam sido apresentadas em trabalho publicado em 1928 e 

premiado pela Academia Nacional de Medicina. Posicionavam-se ambos contra o perfil industrial da

Uma outra vertente, dentre as críticas que eram feitas à Penitenciária, se volta para o seu 

aspecto industrial. Os mais contundentes questionamentos, durante as duas primeiras décadas de 

funcionamento, foram feitas por Paulo Duarte, Moraes Mello e Alfredo Issa Assaly. Os dois primeiros 

apresentaram um projeto cujo alvo principal era exatamente o combate ao perfil industrial que possuía a 

PE, que será estudado em detalhe no próximo item deste capítulo. Alfredo Issa alinhava-se aos dois na 

direção da crítica e com um estudo sobre o trabalho penitenciário, de 1943, ganhou o prémio “Alcântara 

Machado”, da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia, voltado para os estudos criminológicos. 

Assaly foi durante muitos anos subdiretor da PE e conhecia bem a sua rotina e tinha também acesso a 

muitos dados que proporcionaram a confecção de seu estudo.

As observações de Alfredo Issa (1935), no seu relatório como subdiretor da Penitenciária, 

comprovam o caráter disciplinar e punitivo da colocação de presos em disponibilidade. Dos cerca de 

1100 presos, quase 12% encontrava-se, em 1934, na condição de sem-trabalho, “em disponibilidade”. 

Este subdiretor, juntamente com o médico psiquiatra e Paulo Duarte, mantinham certa oposição à linha 

administrativa geral desenvolvida pelo então diretor Acácio Nogueira. Em função desta condição, que 

viria a se acirrar depois de 1935, quando o projeto do Instituto de Criminologia foi apresentado ao 

governo do Estado, é que as observações do subdiretor aparecem como sugestões sutis para se 

reconsiderar as penalidades impostas que colocavam os presos em constante isolamento e na ociosidade.

A maior parte dos presos que estava em disponibilidade era composta de indisciplinados que 

ficava nesta condição depois de praticar uma infração ou uma série delas. De um lado, estava o 

problema da efetiva falta de serviço que ocorria, e para a qual o subdiretor pedia que fosse decretada a 

compra obrigatória dos objetos produzidos pela PE, por parte dos órgãos de governo, e também a 

regularização no fornecimento de matérias-primas. Mas, de outro lado, o problema estava 

necessidade de separar dos demais os condenados “inadaptaveis”, rebeldes, que resistiam ao tratamento 

penitenciário, e também daqueles que estavam em disponibilidade mas queriam efetivamente trabalhar.

Para Alfredo Issa, a solução seria a segregação dos “inadaptaveis”, a sua remoção para um 

pavilhão especialmente a ser construído para eles na Ilha Anchieta (idéia que fora apresentada por 

Acácio Nogueira ao Secretário da Justiça em 1933):
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Penitenciária, defendendo a predominância do trabalho agrícola que estaria mais adequado aos 

criminosos que para lá eram mandados, na sua maioria lavradores, oriundos portanto do mundo rural. 

Além disso, a agricultura preencheria melhor as necessidades económicas e sociais do país pela sua 

extensão e população ainda pequena que possuía. Moraes Mello chega a estabelecer uma relação entre a 

vida urbana e a maior ocorrência de crimes e a necessidade então de se optar pelo trabalho agrícola. 

Bom seria evitar o caminho da cidade e seus riscos; ficar mais próximo da terra; ser mais natural, o que 

equivalia para ele a ser bom:

"‘porque aproximar o homem da terra é fazê-lo simples e, portanto, tomá-lo bom e, finalmente, fazendo 
o penitenciário agricultor, não só o furtaremos a maior número de possibilidades de reincidir, como 
também não contribuiremos para aumentar o urbanismo, um dos nossos males” (Mello. 1928b:29)

Assaly adiciona observações que, segundo ele, brotaram de sua experiência na PE. Os presos 

não aprendiam, na sua maior parte, os ofícios que eram proporcionados nas oficinas devido a sua 

origem e também às suas “aptidões fisiopsiquicas”. Criticava a escolha arbitrária de algumas 

modalidade de trabalho que acabavam se constituindo em sérios problemas, como por exemplo a 

vassouraria, que não tinha regular fornecimento de matéria-prima por ser importada da Argentina. 

Talvez sua crítica mais interessante tenha sido a de que o trabalho industrial implantado na PE não só 

fora aleatoriamente escolhido mas também desprovido de “normas cientificas”. Apontava que São 

Paulo, apesar de seu desenvolvimento industrial era ainda um estado predominantemente agrícola. 

Assim, para ele, a PE ia na contra-mão. Enquanto no Estado se buscava mão-de-obra para a lavoura, 

sua principal prisão preparava os presos para ocupações industriais.

A vida nas cidades é vista como risco para o indivíduo que fica mais exposto às condições que 

favorecem a prática de crimes. Assim, não deveria a PE, com sua preparação de trabalhadores 

industriais, incentivar a fixação dos indivíduos nos grandes centros urbanos. Luta ele pela implantação 

do “trabalho agrícola e ao ar livre”, uma vez que dentre os 3638 presos que já haviam entrado na PE, 

pôde Issa apurar que eles eram 70% compostos de trabalhadores rurais. Aliás, com a defesa de tais 

idéias, juntava-se a uma série de outros juristas e estudiosos do período, como o próprio Moraes Mello, 

Lemos Brito, Haeckel de Lemos (Assaly, 1944:147) que buscavam na penitenciária e no trabalho 

agrícola ali desenvolvido um antídoto contra uma urbanização crescente que atirava massas humanas 

oriundas do campo, aturdidas pela velocidade das máquinas e pelas dificuldades em se adaptar às 

formas de vida propriamente citadinas.

Os problemas de saúde que apresentavam os presos na sua atividade laborativa, e sobretudo os 

acidentes de trabalho, aliados aos constantes pedidos de transferência de local de trabalho, feitos pelos 

próprios presos ao subdiretor da PE, eram sintomas, para ele, de que a forma de trabalho industrial que 

era adotada consistia num problema que necessitava a intervenção e rápida modificação.
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Por fim, propunha que o Estado, enquanto responsável pelo trabalho penitenciário, tivesse a 

obrigação de “orientar direta e cientificamente a profissão dos presos”. Havia a necessidade da 

racionalização do trabalho no sistema penitenciário, o que significaria escolha do melhor tipo de 

trabalho que conviesse ao Brasil; seleção do pessoal responsável pelo trabalho; orientação do trabalho 

penitenciário feito por órgãos próprios em estreita relação com os Institutos de Antropologia 

Penitenciária ou Serviços de Biotipologia Criminal; criação de comissões de inspeção do trabalho 

penitenciário e desenvolvimento de cursos de capacitação específicos para o pessoal penitenciário.

Ataliba Nogueira (1938), ao expor os inconvenientes da pena de prisão - tirar o indivíduo de 

seu meio, trazer prejuízo para a sua família, danos à sua saúde, sociedade fica sem um elemento útil - 

apontava que essa era uma forma que inevitavelmente acarretava grandes despesas públicas. Ao 

argumento de que o Estado poderia recorrer ao trabalho do preso para amenizar estes custos elevados, 

Ataliba Nogueira afirmava que “isso não é bem verdade”.

Uma crítica mais abrangente em relação à Penitenciária foi desenvolvida por Lemos Brito. Ele 

foi encarregado, em 1922, pelo então ministro da Justiça, João Luiz Alves, de apresentar sugestões para 

uma reforma penitenciária brasileira. Para tanto, percorreu quase todos os estados brasileiros e pôde 

compor um quadro da situação das prisões em todo o Brasil que se transformou na obra Os Systemas 

Penitenciários do Brasil, publicada em 1924. No seu relatório ao ministro, indicava que o problema 

central no país com relação às prisões e de tudo o mais derivava do Código Penal de 1890. A 

reformulação deste era tarefe urgente. A argumentação de Lemos Brito buscava apoio nas correntes 

positivistas que apelavam para a necessidade de se ter penas adaptadas ao criminoso e não ao crime. 

Mostra-se ferrenho defensor da indeterminação das penas como instrumento de controle da cura ou não 

do criminoso submetido ao tratamento penitenciário. O que havia encontrado pelos Estados era uma 

constante negação do que prescrevia o Código em vigor, em todos os aspectos. São Paulo, ressalva ele, 

conseguira organizar algo de eficiente quanto às duas primeiras feses da pena mas não dispunha de 

penitenciária agrícola como estipulava o Código.

Dentre as sugestões que apresentou para o que chamava problema penitenciário nacional, 

‘dadas as condições peculiares do meio e da raça”, a melhor alternativa para as prisões não estaria na 

“solução paulista” mas na penitenciária agrícola. Esta seria mais fécil de ser implantada, por conta das

“...o condenado dá déficit, mesmo na Penitenciaria de S.Paulo, onde ha excelente organização 
industrial. Quando estivemos na Secretaria do Governo do Estado, em 1933, lutava a Penitenciaria com 
deficiência de matéria prima em mais de uma industria. Por isto, uma ou duas secções estavam sem 
trabalho. Ainda naquela ocasião, tivemos que resolver uma reclamação por parte de certa industria, 
que, alegando pagar impostos, demonstrava não poder suportar a concorrência do proprio Estado que 
explorava o mesmo ramo de industria. Não era só a questão do pagamento de impostos: o principal 
motivo da reclamação se fundava nas condições da mão de obra e nas condições de importação de 
matéria prima” (p.73-4).
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características que a maior parte dos Estados apresentava, vivendo da agricultura e da pecuári; 
mesmo tempo que significava menor custo de construção em comparação à prisão de São Paulo.



O projeto do Instituto de Criminologia

Com exceção de Assaly, todas estas críticas apresentadas acima podem ser colocadas como 

‘externas”, partindo de pressupostos diversos, válidos ou não, mas necessariamente feitas por 

individuos distantes do mundo cotidiano da Penitenciária. Na passagem do final da década de 20 e início 

dos anos 30 surgirá uma proposta para sua reformulação que guarda particular interesse para este 

estudo porque os dois proponentes-defensores da idéia eram Paulo Duarte e José de Moraes Mello, o 

primeiro um assíduo frequentador dos pavilhões da Penitenciária e o segundo o próprio médico 

psiquiatra dali.

O significado desta proposta é relevante por vários motivos. Em primeiro lugar, na medida que 

foi a partir de seu interior, por assim dizer, que se elaborou uma crítica contundente daquela prisão, 

quando eram poucas as vozes que ousavam arranhar a imagem do “presídio modelo”. Além de envolver 

crítica a diversos aspectos de seu funcionamento, o projeto propunha e significava uma completa 

reformulação da Penitenciária. Em segundo lugar, está no fato de que, a partir da forma de 

funcionamento proposto para a PE, se procurava articular e dispor uma série de instituições correlatas. 

A Penitenciária ganha proeminência e seus procedimentos, as suas estratégias de disciplinamento, 

conhecimento dos condenados passa a servir de modelo para cada uma das instituições que confina os 

menores infratores, as mulheres condenadas, os loucos, os vagabundos. Padrões de elaboração das 

biografias, formas de organização do trabalho, aplicação de penas disciplinares, “tratamento 

regenerativo” deveriam ser dados por aquela instituição que consolidou-se junto às demais como 

exemplo de organização técnica e administrativa.

Mas a força de irradiação da Penitenciária, fosse ela real ou imaginada pelo projeto, 

transbordaria o círculo nada estreito das instituições de controle social. O cultivo dos estudos 

antropológicos, médicos, sociais, em relação ao criminoso, e das experiências com a instrução, trabalho, 

disciplina, fomentariam uma incessante interface da prisão com o mundo acadêmico. A relação de poder 

se inverteria. Em parte do século passado e nas primeiras décadas deste, a academia, sobretudo as 

faculdades de direito, interferiam diretamente na organização e concepção das instituições prisionais, 

fornecendo-lhes o padrão teórico em curso. Participavam igualmente fornecendo os quadros dirigentes 

destas instituições. Por isso que se encontra a presença em São Paulo de diretores da Casa de Correção 

que eram também professores da Faculdade de Direito, como é o caso de Manuel Dias de Toledo e, no 

Rio, do Dr. Luiz Viana Valle, da Faculdade de Medicina. No caso da Penitenciária de São Paulo, a sua 

concepção e implantação contou com a estreita participação de professores da Faculdade de Direito que 

vivamente se empenharam para que ela se tomasse realidade nos moldes das concepções da época. 

Nomes como Cândido Motta e Herculano de Freitas não só colaboraram com idéias mas participaram 

ofícialmente nos processos técnicos e administrativos de sua instalação.

A entrada em funcionamento da Penitenciária proporcionou a montagem de uma série de 

serviços burocráticos e de uma variedade nunca vista de procedimentos de análise, estudo e registro de 
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informações sobre a vida do preso, suas caracteristicas físicas, sociais e mentais. Essa profusão de 

material proveniente da observação “científica”, produzida no seu interior, aliada à preocupação em 

projetar a PE como uma prisão modelar imporiam uma nova situação. O mundo acadêmico não mais
J 

derrama sua sabedoria sobre as masmorras, iluminando os caminhos da terapêutica penal, não mais 

emite julgamento sem antes estar de posse das observações que cientificamente ali mesmo são coletadas. 

Os bandos de estudantes de direito têm de visitar a Penitenciária do Estado para se inteirar de como 

deve ser um Instituto de Regeneração, desde a sua arquitetura até a sua mais sutil rotina. As “soluções” 

para o mundo do crime só podem então surgir com as observações cuidadosas, milimétricas que são 

elaboradas pelos médicos, psiquiatras, instrutores da Penitenciária.

Neste sentido, a proposta de criação do Instituto de Criminologia vem consagrar esse papel 

central que a prisão ocupa naquilo que Foucault denominou arquipélago carcerário. A apresentação da 

proposta por parte de um médico psiquiatra da própria PE juntamente com um intelectual, acadêmico de 

direito, que esteve não só envolvido com esta área especifica mas também com o campo cultural, 

sobretudo no que diz respeito à criação e implantação da Universidade de São Paulo, no início da 

década de 30, ampliaria o raio das influências e interferências do meio prisional sobre outros campos. 

Pode-se adicionar ainda a essa múltipla rede de envolvimentos os nomes de Pacheco e Silva, Alcântara 

Machado, Cândido Motta Filho, Flaminio Fávero, entre outros, que estão diretamente vinculados à vida 

acadêmica e ao mesmo tempo às rotinas do mundo penitenciário.

Foucault (1987:209) já nos alertara que a formulação de propostas de reforma da prisão é 

praticamente simultânea ao surgimento desta. E como que o seu programa, o elemento vital que garante 

a sobrevivência da prisão, por tantos anos, desde o início do século passado. Não é de se estranhar, 

portanto, que a Penitenciária, mesmo sendo considerada por muitos na época como um primor, fosse 

logo depois de sua fundação alvo também de sugestões de reorganização da forma de seu 

funcionamento. Portanto, o interesse pela proposta de criação do Instituto de Criminologia reside no 

fato de ter sido gestada por um médico que já tinha quase dez anos como psiquiatra da PE e tanto peso 

teve na sua dinâmica interna, como o demonstraram os capítulos anteriores. Ao mesmo tempo, teve a 

seu lado Paulo Duarte, que tinha então grande interesse por assuntos criminológicos e que, sobretudo na 

década de 30, se projetaria no mundo político e principalmente no plano cultural.

Segundo o próprio Paulo Duarte, seu interesse pelos estudos de Antropologia Criminal datavam 

já de sua juventude em Franca, mas só ganharam corpo e se aprofundaram depois que ingressou na 

Faculdade de Direito de São Paulo. Ali, sob a influência e o incentivo de Gama Cerqueira entrou em 

contato com a chamada escola penal positiva. Muitos dos conhecimentos sobre esta escola Paulo Duarte 

os obteve em contatos que manteve também com Herculano de Freitas que, além de Secretário da 

Justiça em São Paulo no período em que foi inaugurada a PE, era professor na Faculdade de Direito. 

Reforçando os seus interesses pela criminologia, Paulo Duarte recebia para morar em sua casa, a 

pedido de um parente, o recém-nomeado psiquiatra da Penitenciária do Estado, Moraes Mello. Isto no 
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Os pensadores cujos ensinamentos os dois autores do projeto mais tinham em conta eram 

Lombroso, Ferri, Pinatel, Jimenez de Asua, Vervaeck, entre outros. A sintonia com as questões 

criminológicas do final da década de 20 se mostrava, por exemplo, nas preocupações em incluir no 

projeto a questão da penitenciária agrícola, acabar com o isolamento celular na primeira fase do 

cumprimento de pena, garantir efetivamente a liberdade condicional, criar a assistência ao egresso, 

concretizar a individualização da pena. Facilitou também a disposição de elaborar o projeto o fato de 

Paulo Duarte, a partir dos anos 30, estar diretamente envolvido com o governo de São Paulo, 

particularmente à figura de Armando de Salles Oliveira.

A proposta do projeto era a criação de um Instituto de Criminologia que seria constituído por 

cinco departamentos: Reformatório para Homens, Reformatório para Mulheres, Reformatório para 

Menores Delinquentes, Colónia Agrícola e Manicômio Judiciário. Segundo seus autores, consideravam 

já existentes o Reformatório para Homens (a Penitenciária) e o Manicômio Judiciário, necessitando 

apenas de reorganização para melhor adequarem-se aos novos fins que eram propostos. Essa estrutura 

deveria ficar subordinada à Secretaria da Educação.

A formulação do projeto nasceu também e fundamentalmente de uma divergência que os dois 

estavam alimentando com a direção da Penitenciária quanto à sua condução geral, às formas de 

aplicação de castigos, ao trabalho penal, e ao que consideravam a pouca ou nenhuma preocupação 

científica com o tratamento ali desenvolvido.

“Este fato, por si só, punha em destaque uma orientação inteiramente nova. Estabelecimento destinado 
a reeducar, constituindo-se outro campo de ação cultural subsidiário da Universidade, a cujas 
Faculdades de Direito, de Medicina e de Ciências, deverá prestar notável ajuda, nada mais natural do 
que subordinar o Instituto de Criminologia à Secretaria da Educação. A Pedagogia quase unida à 
Antropogogia (sic). Mais ainda isso se impunha quando essa mesma Secretaria da Educação o era 
também da Saúde Pública. À Criminologia moderna impõe, demre outras duas missões 
importantíssimas: a de educar ou reeducar o indivíduo de maneira a tomá-lo capaz de novamente 
viver, na sociedade sem ser a ela nocivo, e a de segregá-lo. quando inadaptável.” (Duarte. 1976:179. 
Vol. 3)

“Foi isso que me levou de novo à Penitenciária junto a Morais Melo, depois do meu regresso do exílio e 
então veio aquela idéia de fazermos a reforma da assistência aos criminosos. Sonhei até ser o Pinei da 
Criminologia, um dia...
(...) Assim nascera o nosso projeto, meu e de Morais Melo” (Duarte, 1976:141, Vol.3)

início da década de 20. Tal convivência, tão próxima, cimentou a amizade entre ambos e impulsionou 

ainda mais Paulo Duarte para os estudos criminológicos. Mesmo depois de o dr. Moraes Mello ter-se 

mudado para morar na própria Penitenciária, eram estreitas as relações entre os dois e assim se 

mantiveram por anos.

De sua admiração para com o professor Gama Cerqueira, que o levava a frequentar a sua casa, 

manter inúmeras conversas e obter muitos livros para o aprofundamento de seus estudos, surgiu a 

perspectiva de concorrer para a Cadeira de Direito Penal da Faculdade de Direito de São Paulo, 

ocupada por aquele professor e ao mesmo tempo incentivador da idéia.
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Julgavam a Secretaria da Justiça órgão de atribuições incompatíveis com os pontos de vista que 

defendiam. A idéia era fazer do Instituto e de seus departamentos verdadeiros laboratórios de estudo, 

mantendo estreita relação com as escolas superiores afins. Além disso, cada um deles teria muito mais 

uma função pedagógica, do que punitiva, daí a preocupação em vincular esta nova estrutura à 

Secretaria da Educação. A medida de tal transferência era considerada ainda de maior necessidade 

porque esta Secretaria “o era também da Saúde”, encaixando-se portanto na perspectiva de um 

tratamento dos criminosos e desviantes não só do ponto de vista de aplicação de uma pedagogia que os 

requalificasse socialmente como também de um terapêutica no sentido estritamente médico.

Para cada um dos departamentos, apresentavam uma estrutura e atribuições próprias e 

redigiram também um novo regulamento para o Reformatório para Homens. A projeção de Paulo 

Duarte no meio político paulista, depois de 1930, e sua conseqiiente influência, não só no próprio 

Estado como fora dele, propiciou uma série de contatos na busca de apoio para a sua proposta. Pachecoi 

e Silva leu o projeto e se prontificou a colaborar. Era então professor de psiquiatria na Faculdade de 

Medicina e Paulo Duarte o considerava um excelente administrador que havia transformado o hospital 

do Juqueri de um “depósito de loucos” em um “instituto científico”. (

Buscando apoio e sugestões, os autores remeteram o projeto para grandes nomes da época no 

campo cultural, do direito, da criminologia, como Heitor Carrilho, Leonídio Ribeiro, Afrânio Peixoto, 

Fernando Azevedo, Alcântara Machado, Cândido Motta Filho e posteriormente a autoridades como 

Vicente Rao, Francisco Morato, Silvio Portugal. Moraes Mello se encarregou de mandar cópias para 

amigos no exterior, inclusive para Vervaeck. Gama Cerqueira ouviu do próprio Paulo Duarte a leitura 

do projeto e participou de debates sobre a sua concepção. Depois de receber as várias sugestões de 

todos aqueles para quem enviou o projeto original, foi elaborada então uma versão final, completa. Mas 

primeiro, Paulo Duarte conversou com Armando de Salles Oliveira para sensibilizá-lo para com o 

projeto. O tom de seu argumento era de que a Penitenciária “era uma burla sob o ponto de vista 

científico” e que a única chance para se lidar adequadamente com o criminoso era recorrer à Ciência. O 

interventor teria se mostrado simpático à idéia e pediu então que Paulo Duarte preparasse um relatório 

contendo a justificativa e definição de objetivos para que fosse encaminhado o projeto para a 

Assembléia Legislativa.

Este relatório, de 1934, é documento que sintetiza as principais preocupações que os 

proponentes do projeto defendiam. Em primeiro lugar, encaravam a Penitenciária como um monumento 

oco, um casarão de fachada exuberante, mas onde não imperavam os princípios científicos. Era 

indicador disto a ausência da produção de trabalhos; não se tinha realizado qualquer tipo de observação 

que resultasse em ganho científico, segundo eles. Mesmo sendo criada sob a orientação da escola penal 

positiva, que então reputavam os autores do projeto algo de avançado, a Penitenciária não vinha sendo 

“um hospital onde se submetessem doentes a tratamento adequado à sua moléstia” (p.238). Mais se
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constituía em lugar de suplício do que local de tratamento, pois os diferentes criminosos, “doentes”, 

recebiam sempre a mesma terapêutica.

“Na esplêndida Penitenciária é a este espetáculo científico que se assiste!... O assassino, o ladrão, o 
criminoso sexual, o passional, o epiléptico, o paranoico, o louco moral, os esquizofrénicos e os 
oligofrênicos, os doentes sociais dos mais diversos matizes são tratados com o trivial bromureto da 
mesma disciplina, do mesmo padrão de vida, do mesmo regime. Daí a transformação do grande 
edifício hospitalar ao que atualmente é. uma vasta fachada, uma heresia científica, uma mentira 
impingida à nossa vaidade mais ou menos fácil de contentar-se.” (p.239)

“Conserva-se ainda na Penitenciária de São Paulo um dos mais raros e curiosos espécimes de 
arqueologia penal: a solitária, a cafua escura, sem luz com pouco ar, para castigo aos indisciplinados! 
A solitária está hoje para a penalogia moderna como a camisa de força para a psiquiatria, ou a 
palmatória para a pedagogia ou a viela para o urbanismo. Mas a solitária é cuidadosamente conservada 
no moderníssimo instituto!” (p.240)

Para Moraes Mello e Paulo Duarte, a Penitenciária tinha três objetivos a alcançar. Dois deles, o 

social e o científico eram os fundamentais mas não estavam sendo realizados. E o económico, que era 

secundário e que vinha, porém, sendo cumprido. Ao proporem a criação do Instituto de Criminologia, 

envolvendo um leque de instituições de controle, apelavam para a mesma retórica que empolgava os 

fundadores e admiradores da Penitenciária: a projeção do Estado de São Paulo no plano internacional, 

ficando até mesmo mais adiantado em relação a muitos “países ditos civilizados”. Com ele, acreditavam 

os seus autores, seria possível ajustar as instituições criadas às práticas mais modernas do regime penal. 

Estas práticas estavam fundamentadas pelas concepções da escola positiva que não era nenhuma 

novidade. Apesar do fascínio exercido sobre juristas e estudiosos, desde o final do século passado, os 

ensinamentos daquela escola inspiraram muitas ações como a própria fundação e orientação inicial da 

Penitenciária, mas nunca chegaram a se enraizar e atingir o nível de predominância em alguns pontos 

como o desejavam seus defensores. E é em função disto que os autores do projeto, na definição de seus 

objetivos, recolocavam idéias como as do reconhecimento do preso como um paciente e a da 

necessidade de as penas serem por tempo indeterminado.

Apontavam também que a Penitenciária primava pela limpeza e ordem materiais, mas isto era 

insuficiente para o que consideravam importante: a transformação daquela prisão num “instituto de 

ciência”. Ao mesmo tempo, viam na sua organização industrial um contra-senso, pois a maioria dos 

condenados era proveniente do campo, aprendia e desenvolvia na PE uma tarefa, um ofício industrial no 

qual, ao sair dali, não conseguiria obter ocupação. Apontavam para a necessidade de reformulação da 

organização interna do trabalho e também para a instalação de uma colónia agrícola.

Disparavam críticas também ao Código Penal pela prescrição dos estágios da pena, 

especialmente o segundo no qual os presos deveriam trabalhar em conjunto mas sob silêncio. Regra que 

dificultaria a preparação do condenado para o seu retomo à sociedade, desambientando-o. Além disso, 

quanto aos rigores do regime ali imposto denunciavam:
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No regime penológico atual, ou melhor, no regime penal praticado modemamente, o enfermo - o 
criminoso - é medicado, isto é processado e condenado e é hospitalizado, quer dizer, vai para as 
penitenciárias, antes de ser examinado, isto é, antes de se estudar até onde vai a sua responsabilidade, 
antes de se auscultarem os motivos e os fatores preponderantes do crime. Antes de se verificar se se 
trata de um readaptável - passível de cura - a ser recolhido num estabelecimento cientificamente 
orientado, ou se se trata de um sistema nervoso temporariamente traumatizado ou de um inadaptável 
que deva recolher-se ao manicômio judiciário. No regime penal praticado hoje, entre nós. o criminoso 
ainda é condenado a uma pena prefixada como se se pudesse condenar um enfermo a dias exatos de 
hospitalização, ou a um tratamento específico sem se ter firmado um diagnóstico” (p.241-2)

“g) Proporcionar à Universidade os elementos necessários à organização de cursos de Antropologia, 
Criminologia. Direito e Ciência Penitenciários” (p.317)2.

Embora um dos proponentes do projeto fosse médico psiquiatra da própria PE, reconheciam 

que ali o serviço de psiquiatria existente era precário, sem recursos, instalações, e, portanto, incapaz de 

desenvolver um trabalho “cientifico” adequado.

Reformulado, o Serviço de Psiquiatria deveria se tomar a coluna mestra dos trabalhos 

científicos da Penitenciária. Uma das maiores novidades contidas no projeto é que se colocavam 

também, ao lado das atribuições próprias de cada departamento (execução da sentença criminal, 

assistência ao alienado etc.), funções de “estudo dos fatores individuais e sociais do crime”. Era sua a 

tarefa da orientação científica e toda a terapêutica criminal desenvolvida pelos seus departamentos.

Entre as atribuições previstas para direção do Instituto, algumas são puramente administrativas 

mas outras revelam a preocupação em revesti-la com o manto científico. Assim, previa-se para ela a 

promoção e organização de uma revista na qual poderiam circular os estudos e trabalhos realizados 

pelos departamentos do Instituto. Igualmente podia a direção promover a publicação de qualquer outro 

estudo ou trabalho realizado no interior de qualquer dos departamentos. Para realizar a seleção dos 

trabalhos, deveria ser constituída uma comissão composta por indivíduos de reconhecida cultura 

especializada, ainda que pudessem ser estranhas ao Instituto. Era de sua competência também propor os 

nomes dos possíveis ocupantes das direções dos departamentos, podendo-se contar com pessoas de 

notória projeção na especialidade. Nesse sentido, a preocupação dos autores do projeto era manter o 

Instituto tanto quanto possível imune à “intromissão da política ou do fílhotismo ou da insânia 

administrativa, na direção de seus departamentos” (Duarte, 1952a:319)

Dentro da preocupação em estreitar os laços entre a prisão enquanto laboratório científico e a 

sistematização do conhecimento na Universidade, o projeto, dentre as atribuições da diretória do 

Instituto, propôs a seguinte competência:

Com a fundação de tão importante “centro de pesquisa científica”, cujo coração estava na 

Seção de Criminologia e Psiquiatria, com seu Gabinete de Psicologia Experimental, Laboratório de 

Análise Patológica etc., “nada mais natural que esses elementos admiráveis ficassem à disposição do 

maior e melhor centro dela, a Universidade de São Paulo”, como imaginava Paulo Duarte (1952a:318).
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como se poderia chamar, composto pelas cartas e bilhetes

Ele e seu amigo Moraes Mello entendiam o Instituto de Criminologia, e assim o queriam dispor, como 

um instituto complementar, auxiliar da Universidade. Para eles, o Estado que possuía uma instituição 

grandiosa como esta, para eles, não poderia deixar de ter um enriquecimento ainda maior com “novos 

elementos culturais de pesquisas e indagação”, oriundos do Instituto que propunham a criação.

Foi elaborado, junto com o projeto do Instituto, um novo regulamento para a PE, que passaria a 

ter o nome de Reformatório de Homens. Dentre os aspectos mais salientes, encontra-se o parágrafo 3o 

do artigo 20 que previa que os condenados seriam classificados, de 6 em 6 meses, em quatro classes 

diferentes, por um “tribunal” composto pelos chefes das seções de Criminologia e Psiquiatria, 

Disciplina, Instrução e Industrial, sob a presidência do diretor3.

Em boa parte, as inovações no regulamento diziam respeito à colocação da Seção de 

Criminologia e Psiquiatria numa posição central na condução da vida prisional. Muitos são os i 

exemplos. Para a aplicação das penas disciplinares aos presos que haviam cometido infrações, o que 

implicava na perda de algumas “vantagens” previstas no regulamento, deveria ser ouvida a referida 

Seção. Era ela também, ou a Seção de Medicina e Cirurgia, que poderia, pelo projeto, emitir parecer 

com efeito suspensivo sobre uma pena disciplinar aplicada a um preso, quando houvesse caso de 

enfermidade. O regulamento previa a criação de um “estabelecimento apropriado” para os que fossem 

reiteradamente faltosos. As seções de Criminologia e Psiquiatria e a de Medicina e Cirurgia, para esses 

casos, submeteriam tais presos a um “regime especial”, o que já era uma rotina na Penitenciária do 

Estado, como mostram os dois capítulos anteriores, em que eram frequentes as recomendações de 

vigilância especial para presos que tinham comportamento julgado inadequado. Não é difícil imaginar 

que os conflitos entre a área penal e a médica-psiquiátrica fossem cada vez mais intensos porque as 

infrações, as penas, o controle do castigo, eram peças fundamentais do jogo do poder que se estabelecia 

na pnsão entre dirigentes e internos.

As atribuições previstas no regulamento do projeto para a Seção de Criminologia e Psiquiatria 

são bem mais extensas do que as existentes formalmente no decreto n°. 3706, de 1924. Porém, o que o 

projeto fez foi revestir de formalidade atribuições, mas sobretudo práticas, que já estavam em curso na 

PE, desde a década de 20. Assim, há uma longa recomendação para a organização dos prontuários dos 

criminosos, nos moldes daquilo que já vinha sendo feito. Outra atribuição prevista era fotografar as 

tatuagens e anomalias dos presos, e também esclarecer os casos de faltas disciplinares, suicídios e 

tentativas, que na prática já estavam sendo feitas e apenas eram ali no regulamento oficializadas. Uma 

atribuição nova da Seção era recolher toda e qualquer documentação interessante com vistas a 

organização de um museu criminológico e penitenciário. Dois aspectos, no entanto, são novos: a 

organização de um arquivo da “censura”, 

elaborados pelos condenados ou para eles enviados, mas que eram interditados por serem julgados 

inconvenientes. Além disso, previa também que em qualquer caso de inadaptação ao trabalho ou outro 

motivo que provocasse solicitação de transferência de um posto para outro a Seção e Criminologia e 
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Psiquiatria desse um parecer. Papel fundamental ainda teria na parte da organização de uma biblioteca 

com obras das mais diferentes áreas e conhecimentos do “movimento científico mundial’’.

Portanto, Paulo Duarte e Moraes Mello, com o Instituto de Criminologia encontravam uma 

forma de revitalizar as idéias da escola penal positiva, e pôr em prática as concepções que embora 

tivessem cativado os juristas nem sempre saíam do plano da retórica. A Penitenciária para eles deixaria 

de ser uma prisão para se tomar um “hospital de atendimento à patologia sociológica”.
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“Os medíocres haviam recorrido aos politiqueiros, estes mestres da chantagem pública ameaçavam 
crises, ameaçavam isto e aquilo.” (Duarte, 1951:89)

Ao lado dos francamente opositores ao projeto, tinham também Moraes Mello e Paulo Duarte 

os próprios amigos parlamentares que desaconselhavam a apresentação naquele momento por 

inoportuno, pelos possíveis problemas que criaria para Armando de Salles, pelo desgaste que 

provocaria frente aos interesses de funcionários que poderiam sair prejudicados. Membros do Partido 

Constitucionalista que até já haviam manifestado algum interesse pelo projeto também se punham 

contra a sua apresentação imediata. Paulo Duarte não se conformava com esse rumo que começava a 

tomar a discussão de projeto. Para ele, não se poderia colocar tais questionamentos, especialmente 

aqueles dos interesses de funcionários feridos, pois o que estava em jogo era uma “causa maior”, um 

gesto de grandeza e elevação, não um oportunismo.

Uma vez constituída, a comissão, como propusera o governador, Sílvio Portugal manifestou seu 

apoio a Paulo Duarte transferindo a ele a responsabilidade pela presidência das reuniões sempre que 

delas estivesse ausente. Mas conservava-se firme no propósito de manter o Instituto sob a subordinação 

da Secretaria da Justiça e só mais tarde transferi-lo para a Educação. Paulo Duarte e seu amigo viam na 

resistência de muitos juristas e professores de direito à transferência como uma defesa de tradições 

anticientífícas. A comissão se reunia geralmente na própria Penitenciária.

Destinos do projeto

No começo de 1935, o projeto completo foi entregue a Silvio Portugal, Secretário da Justiça e a 

Armando de Salles Oliveira, então interventor no Estado de São Paulo. Apesar da presteza que 

demonstraram em receber e incentivar a proposta do amigo Paulo Duarte, em abril, como não obtivesse 

qualquer resposta, este escreve para o recém-empossado agora governador, eleito pela Assembléia 

Constituinte, e seu amigo pedindo uma audiência para exatamente tratar do andamento do projeto. No 

dia seguinte, é recebido por ele e tem a informação de que algumas consultas nos círculos 

governamentais indicavam grandes dificuldades para com a viabilização do projeto, especialmente com 

a proposta de subordinação dos departamentos à Secretaria da Educação. Armando comunicava ao 

amigo que Silvio Portugal também era favorável à manutenção dos órgãos à Secretaria da Justiça. 

Manifestou seu apoio ao projeto, mas sugeriu que sob a presidência de Silvio Portugal fosse composta 

uma comissão de estudos e redação final do projeto, que teria ainda como integrantes o diretor da 

Penitenciária, Acácio Nogueira, o diretor do Instituto Correcional, Cândido Motta Filho, Moraes Mello 

e Paulo Duarte. Este se inteirava, portanto, de que mal começava a circular o projeto e já os interesses 

feridos dentro da própria Penitenciária, o temor de alteração das rotinas ali existentes, se traduzissem 

em pressões no campo político para barrar o projeto fazendo com que não fosse instalado via decreto e 

sim que fosse submetido à Assembléia Legislativa, que estava prestes a entrar em funcionamento. E 

assim interpretou os acontecimentos:



“O dr. Acácio não queria abrir mão da horta que não só supria a Penitenciária das suas vitaminas senão 
também servia de departamento de propaganda da direção do presídio, pois daí partiam como presente 
às altas autoridades do Estado.” (1976:283, Vol.3)

"Foi então trancafiado na cela forte, "até apresentar melhora moral". Melhora moral para a 
Penitenciária é ficar bonzinho... Na cela forte permaneceu meses, quando voltou à cela comum, sempre 
sem trabalho e numa forte depressão, aí permanecendo mais três meses, quando suicidou! Dezoito
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Esta divergência foi contornada quando os outros membros da comissão aceitaram uma redação 

do artigo permitindo que os condenados no terceiro estágio da pena seriam mandados ou para uma 

colónia agrícola ou para os terrenos adjacentes da Penitenciária.

O conflito que Paulo Duarte e Moraes Mello travavam nesta frente não impedia que fossem 

questionados em outros pontos e espaços. Foi assim o caso do médico psiquiatra que começava a 

encontrar também certa oposição do próprio médico-chefe da PE. Este, em 1935, depois da ocorrência 

de dois suicídios, baixou uma portaria exigindo satisfações do psiquiatra quanto à sua 

responsabilidade4. A defesa deste não foi possível encontrar, mas segundo Paulo Duarte era com base 

na inoperância e incapacidade da PE em apresentar um regime adequado de tratamento aos presos, o 

que levava muitos ao suicídio. Para Paulo Duarte, também, o que era de se estranhar não era a 

ocorrência destes dois suicídios mas que muitos outros não tenham acontecido no mesmo período 

(1976:76, Vol.4) tamanha era a imposição de castigos baseados no isolamento e do tratamento, que 

considerava inadequado, imposto à maioria dos presos.

O relato feito de um destes casos mostra o aspecto cruel que assumia a escalada de punições ao 

condenado que ia cometendo faltas. Aumentando os períodos de isolamento na cela, estas punições 

significavam a ampliação das restrições à circulação, ao desenvolvimento de atividades de toda ordem 

como o trabalho, a instrução, e também contato com outros presos e com as visitas. O condenado de n°. 

2611, que entrou na PE, em setembro de 1931, trabalhou durante um tempo na oficina de encadernação. 

Depois de cometer uma falta foi punido e em seguida colocado em disponibilidade, como ocorria muitas 

vezes quando se queria adicionar um pouco mais de castigo ao já aplicado, uma vez que o preso ficava 

na sua cela. Pouco depois, incide em nova falta.

“Foram difíceis as nossas reuniões na Penitenciária”, lembra Paulo Duarte. O diretor Acácio 

Nogueira, segundo ele, defendia pontos de vista distintos aos existentes no projeto. Muitas vezes parecia 

ser mesmo um porta-voz de Sílvio Portugal, tamanha a sintonia com algumas posições por ele 

defendidas, como por exemplo, a da imediata subordinação do Instituto de Criminologia à Justiça para 

só mais tarde ser passado para a Educação.

A primeira rejeição ao projeto por parte de Acácio Nogueira, além desta quanto à subordinação 

do órgão, foi quanto à colónia agrícola. Não via ele necessidade alguma de fundação de algo assim, uma 

vez que a área em volta da Penitenciária era produtiva, eficaz e já servia a tais fins colocados no 

projeto. Paulo Duarte assim interpretou a resistência do diretor:
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De qualquer forma, as disputas em tomo destes casos de suicídio eram indicações de conflitos 

entre a direção do presidio e a dupla que propunha o projeto, numa tentativa de desgastar e 

desqualificar o médico psiquiatra Moraes Mello.

Por certo, o otimismo que alimentava Paulo Duarte para com o projeto não era compartilhado 

nem mesmo por seus amigos de quem ele esperava uma posição mais determinada na sua defesa. Ao 

lado destas pressões apontadas acima, que o psiquiatra sentia no seu dia-a-dia, Paulo Duarte começou a 

considerar que estavam muito silenciosas e demoradas as coisas em tomo do projeto, apesar do 

andamento das reuniões. O secretário e o próprio governador não pareciam estar dispostos a acelerar o 

andamento do projeto, o que significava encaminhá-lo para apreciação da Assembléia Legislativa. Mas, 

ao mesmo tempo, acenavam com certas gentilezas para a dupla que o apresentou alimentando nela certa 

esperança. Paulo Duarte teve informações de que uma pessoa muito próxima do governador estava 

interferindo contra o projeto e a favor de Acácio Nogueira de quem era amigo. Ao mesmo tempo, Sílvio 

Portugal continuava falando das dificuldades em várias áreas do governo, mas nada muito às claras.

Estas incertezas levaram Paulo Duarte a um grande ceticismo e a escrever uma carta para 

Armando de Salles Oliveira e outra para Silvio Portugal, isto já no final de 1935, em novembro. Nestas, 

expressava seu sentimento de derrota em face ao ainda não-encaminhamento do projeto, aos entraves 

governamentais que foram surgindo, e de certa forma apontava a falta de apoio de ambos. Mostrava-se 

Paulo Duarte aborrecido com o que parecia ser uma manobra de bastidores para barrar o projeto e que 

gozava de algum apoio, não declarado do governador e do secretário. Em sua defesa e dos ideais 

contidos no projeto, voltava a denunciar os maltratos a Meneghetti na prisão, a incompetência dos 

funcionários que a dirigiam e lamentava que São Paulo, com todo aquele aparato que significava a PE, 

perdia uma grande oportunidade de transformá-la num instituto de orientação científica.

Armando pediu que a Comissão concluísse os seus trabalhos apresentando um relatório para 

que na hora que considerasse oportuna pudesse encaminhar o projeto à Assembléia. Em outubro de 

1936, ela realizou sua última reunião e as conclusões dali retiradas foram remetidas para o secretário da 

Justiça. Acácio Nogueira, porém, informou Paulo Duarte de que ele pretendia enviar para o secretário 

um documento “como restrições ao trabalho da Comissão”, à parte, incluindo as sugestões que ele 

propunha de reformulação ao projeto. Informou o próprio Paulo Duarte que mandaria uma cópia deste 

documento para que ele lesse. A manobra irritou Paulo Duarte pois esvaziava completamente as 

conclusões a que havia chegado a Comissão e pela forma nada sutil de Acácio não reconhecer que havia 

sido ali voto vencido em vários pontos.

A pedido de Paulo Duarte, Moraes Mello leu as tais restrições e mandou para ele carta com 

seus comentários. As propostas de Acácio Nogueira não eram novidade no seu conjunto, mas tomaram

meses de isolamento celular sem trabalho, agravados por quatro meses de cela forte!... Todo esse 
tempo, privado de visitas, de correspondência, de leitura, de recreação!...
Na realidade, esse doente não suicidou, foi assassinado." (Duarte, 1976:76. Vol.4)
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claro, para ambos, que a afinidade do diretor com o Secretário da Justiça, Sílvio Portugal, era grande.

Assim lembra Paulo Duarte as coisas:

“Só há um homem em S.Paulo capaz de dirigir este instituto que poderia ser a mais bela criação do 
atual Governo, sua em particular, esse homem é José de Morais Melo, mas, ao que parece, há um 
candidato seriamente levado a sério pela política, o dr. Acácio. Você decidirá.” (1977:39, Vol.5)

“Mas o fato é que o dr. Acácio havia redigido aquela moxinifada de acordo com Sílvio Portugal, pois 
este acreditou muito mais na criminologia do ex-delegado e mau delegado de polícia, péssimo delegado 
de polícia, do que na Psiquiatria de Morais Melo, na minha ciência criminológica e na psicologia 
criminal, se é que se pode usar esta expressão, de nós ambos.” (1977:39, Vol.5)

Neste mesmo sentido é que manifestou sua indignação quando viu que o diretor da PE também 

propunha a supressão de dois cargos de investigadores sociais que estavam previstos. Tendo por 

inspiração os cargos similares que haviam sido criados no Departamento de Cultura, os autores do 

projeto esperavam com eles fomentar os estudos no interior da Penitenciária.

Paulo Duarte, nesta altura dos acontecimentos, já se achava completamente desanimado e farto 

de brigar pelo projeto. Mesmo assim, tirou cópia da carta de Moraes Mello e distribuiu-a para os 

demais membros da comissão e levou-a pessoalmente a Silvio Portugal. Este quis saber se era candidato 

à direção do Instituto que se propunha criar. Paulo Duarte afirmou que Silvio o conhecia pouco.

“Não existe museu, instituto de ciência, casa de cultura, no mundo, que não possuam cicerones 
especializados para acompanhar os visitantes que. numerosos, procuram sempre esses 
estabelecimentos. A Penitenciária é um exemplo característico na parte relativa ao número infinito de 
visitas.” (Duarte, 1952b:493)

Um dos pontos que mais incomodou a dupla autora do projeto, dentre as restrições que 

apresentou Acácio Nogueira diretamente para o Secretário, foi a sugestão de criação de mais um 

departamento que era o Instituto de Antropologia Penitenciária. Esta idéia era uma cópia de proposta 

existente no anteprojeto do Código Penitenciário, então também em debate no país no período. Para 

Paulo Duarte, a sugestão de tal instituto matava o projeto original. Via na manobra de Acácio Nogueira 

uma tentativa de esvaziar as seções de Criminologia e Psiquiatria e a de Medicina e Cirurgia que teriam 

amplas atribuições.

Dentro da preocupação em tomar o Instituto de Criminologia um centro de pesquisa, a 

comissão propôs criar um cargo de “cicerone” no Reformatório de Homens para melhor orientar as 

inúmeras visitas que para lá acorriam. Acácio, que havia proposto a criação de tal cargo, sugeriu a sua 

eliminação quando encaminhou as suas restrições ao Secretário da Justiça. Paulo Duarte considerou 

uma incoerência que só encontrava explicação na tentativa do diretor de minar o conteúdo que se 

procurava dar à Penitenciária como um local de estudos e observação.



258

“Uma penitenciária não é um depósito, decente embora, de presos, nem usina ou oficina apenas, de 
trabalhos de presos. É uma clínica social, um hospital social. Deve ser. Portanto, à entrada: exame, por 
testes, observação e experimentação, a) biológico; patológico; b) pedagógico: orientação profissional.
Corrigem-se vícios orgânicos, dos dentes aos calos; da gordura à magreza, das disendocrinias às 
malformações orgânicas. O homem reparado na sua compleição, saúde.
Indaga-se da educação: grau de instrução elementar e técnica, e completa-se o que falta para um 
mínimo de instrução sociável. Possibilidade do bem dotado de se aperfeiçoar na sua capacidade.
Feito o exame de orientação mental e profissional, escolher o mais rendoso e agradável endereço 
profissional.
Os três técnicos - médico, pedagogo, psicólogo - receitam para o corpo, o espírito, a profissão. Estas 
três receitas são aviadas na penitenciária por administração adequada de clínica-ambulatória, por 
escolas e diversões saudáveis, por trabalhos e oficinas adequadas, a cada preso (o tratamento 
pessoal...)”. (Duarte, 1977:51, Vol. 5)

Mas Paulo Duarte ia percebendo cada vez mais que tanto Sílvio Portugal como Armando de 

Salles o abandonavam discretamente sem deixar clara sua posição.

Leonidio Ribeiro, em junho de 35, tinha enviado carta a Paulo Duarte manifestando seu apoio 

ao projeto que lhe fora remetido para análise e apresentação de sugestões. O seu entusiasmo era com a 

possibilidade de ter São Paulo a primazia em toda a América do Sul quanto aos estudos científicos e à 

“orientação biopsicológica” das causas da criminalidade. Apresentava algumas sugestões das quais vale 

destacar, aqui, a de que, para ele, o diretor do Instituto deveria ser “médico ou ter conhecimentos 

indispensáveis de biologia”. Ao lado das seções propostas (Criminologia e Medicina), sugeria uma 

outra que fosse responsável por laboratórios “hoje tidos como parte essencial dos estudos dos 

criminosos”, onde se fariam pesquisas sobre “metabolismo, interferometria, etc”. Recomendava 

procedimentos de estudo e organização que acabaram sendo direta ou indiretamente incorporados no 

projeto mais tarde.

No final de 1936, recebia Paulo Duarte carta de Afrânio Peixoto com alguns comentários sobre 

o projeto do Instituto de Criminologia. Confessa estar sempre em São Paulo mas nunca ter tido a 

curiosidade de ver a PE. “E curiosidade de leigos. Cadeia de luxo, cadeia modelo, de instalação, de 

limpeza, de trabalho. Muito bem mas não basta. E o mais difícil, mas não é o essencial”. Suas 

observações são gerais e em grande parte estão em sintonia com o projeto na questão que talvez fosse a 

considerada central: a “medicalização” do tratamento do preso:



O Estado Novo
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O golpe do Estado Novo foi um acontecimento que praticamente sepultou qualquer 

possibilidade, ainda que remota, de triunfo do projeto do Instituto de Criminologia. Se já com amigos no 

poder a dupla Paulo Duarte-Moraes Mello não conseguia fazer avançar a sua implantação, com o 

Estado Novo seus inimigos se fortaleceriam e mais frágeis ficavam as chances do projeto. A pá de cal 

veio com o decreto n°. 9396, de 6 de agosto de 1938, baixado pelo interventor Ademar de Barros. Este 

decreto reorganizava a Penitenciária e contemplava as posições defendidas por Acácio Nogueira, desde 

o início dos anos 30, quando se polarizaram as posições entre Paulo Duarte-Moraes Mello e ele a 

respeito do projeto do Instituto de Criminologia. Assim Paulo Duarte avaliou o decreto e manifestou sua 

pronta indignação:

Ao naufrágio literal do projeto do Instituto, o decreto impunha também um aniquilamento da 

posição do médico psiquiatra Moraes Mello no interior da Penitenciária. A seção que ocupava, de 

Medicina e Criminologia era praticamente extinta, prevendo o decreto que seria criado um gabinete de 

Antropologia Criminal (apesar da descrença de Paulo Duarte de que viesse a ser criado, foi em 1939 

instituído o Serviço de Biotipologia que seria substituído, em 1941, com a criação do Instituto de 

Biotipologia Criminal). Pouco depois do advento do decreto de 1938 reestruturando a Penitenciária, 

Moraes Mello lavrou um protesto num ofício em que se determinava a obrigação de receber um material 

da Imprensa Oficial que considerava de pouca ou nenhuma serventia para o seu trabalho. O diretor 

Acácio Nogueira pede ao secretário da Justiça a punição do funcionário por 30 dias. Este porém, em 

janeiro de 1939, determinava apenas que “fica advertido e admoestado pela linguagem empregada no 

protesto lançado no oficio...”. Com a situação cada vez mais insustentável, Moraes Mello consegue o 

seu comissionamento, em junho de 1939, para a secretaria da Educação e Saúde Pública, consumando 

assim o seu afastamento definitivo da Penitenciária.

As investidas de Paulo Duarte na imprensa contra o projeto foram tolhidas, em grande parte, 

pela censura que não permitia qualquer critica ao interventor ou às autoridades da Penitenciária. Mas, 

um outro duro golpe sofrido pela dupla foi quando, em Io de outubro de 1938, o Correio Paulistano 

trouxe matéria em que Acácio Nogueira, ao defender as restrições que havia feito ao projeto do Instituto 

de Criminologia, exaltava as vantagens do decreto de reorganização da PE então há pouco baixado, e 

apresentava também trecho de um parecer de Pacheco e Silva. Este havia sido consultado pelo Conselho 

Penitenciário sobre a oportunidade de criação do Instituto de Criminologia e dentro dele de um Instituto 

de Antropologia, uma vez que havia em curso um anteprojeto de Código Penitenciário, feito este pelas 

mãos de Lemos Brito, Cândido Mendes e Heitor Carrilho. Assim, para avaliar a questão, o Conselho

“De uma maneira geral, o decreto adaptou-se bem ao intento de colocar em boas posições burocráticas 
todos os cretinos e todos os cafajestes que perambulam pela penitenciária, bajulando o diretor e 
seviciando os condenados. Sacerdotes de uma disciplina implantada a pau...” (Duarte, 1977:273, 
Vol.6)



260

quis ouvir a palavra de um renomado especialista, professor da Faculdade de Medicina e ex-diretor do 

Instituto dos Psicopatas.

Indignado, Paulo Duarte tentou não acreditar no que tinha lido, entrou em contato com Pacheco 

e Silva, procurando se inteirar de sua posição. Ele já havia recebido do próprio Paulo Duarte uma cópia 

do projeto e havia se manifestado então simpático ao Instituto, fazendo na oportunidade “os melhores 

elogios”. Porém, agora, face às dúvidas que Paulo Duarte levantava quanto à veracidade daquelas 

palavras fez-se o silêncio por parte do médico. E ele teve “que acreditar no impossível”, segundo as 

suas próprias palavras. Com isso, arrasava-se o trabalho do próprio Moraes Mello, sua precariedade e 

superficialidade vinham à tona. Os laudos e pareceres da Seção de Medicina e Criminologia, que ele 

dirigia, comentados nos capítulos anteriores, mostram que as críticas não eram difíceis de serem 

elaboradas e nem fáceis de serem rebatidas, especialmente quando vinham disparadas pela autoridade e 

prestigio que possuía Pacheco e Silva.

Sem apoio da direção do presídio, que nunca possuíram, sem prestígio junto aos governantes 

que agora dirigiam o país e o Estado sob mão de ferro, calados pela censura na imprensa, e ainda 

também golpeados duramente por uma das mais respeitadas autoridades do mundo acadêmico e de 

destaque junto às instituições de controle social, pouco restava a Paulo Duarte e Moraes Mello. O apoio 

que alegavam ter recebido de alguns nomes importantes como Heitor Carrilho, Afrânio Peixoto, 

Leonídio Ribeiro, não se traduziu em sustentação política para fazer avançar o projeto no sentido de sua 

implantação.

“O serviço de Psiquiatria da Penitenciária do Estado, como é do conhecimento de V.Exa. e de todos os 
demais membros do Conselho Penitenciário, é sobremodo deficiente. Para que se tenha ideia das falhas 
e da orientação retrógrada daquele serviço é o bastante consultar as respostas aos quesitos por nós 
apresentados a V.Exa. e as informações prestadas pela diretória da Penitenciária. Julgo, pois, que seria 
muito mais eficiente e menos onerosa a organização do serviço psiquiátrico da Penitenciária, antes de 
se cogitar da criação do Instituto de Criminologia”, (apud Duarte, 177:279, Vol.6)
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Mas não se pode deixar de observar também que ambos, Paulo Duarte e Moraes Mello, com 

frequência apelavam para a sua intimidade com a ciência e com a cultura para desqualificar Acácio 

Nogueira, ridicularizá-lo e despojá-lo de qualquer atributo que o tomasse capaz de dirigir a 

Penitenciária. Consideravam-no um burocrata de visão estreita com limitados horizontes para entender 

o sentido mais amplo do projeto do ponto de vista da criminologia. Uma profusão de adjetivos e de 

expressões referiam-se a ele de modo pejorativo, jocoso e por vezes agressivo. Em incontáveis 

passagens nas memórias de Paulo Duarte, nas suas cartas e artigos enviados para o jornal O Estado de 

São Paulo há exemplos disto. Ocorre o mesmo com o médico psiquiatra, embora sejam escassas as suas 

cartas e demais documentos disponíveis. Mesmo assim, numa carta de 16 de novembro de 1936, 

Moraes Mello escreve para Paulo Duarte comentando as restrições que Acácio Nogueira havia feito ao 

projeto deles. Criticava a sua sugestão de abolir um cargo que ele próprio havia proposto, que era o de 

cicerone, e para fortalecê-la ressaltava a ignorância do diretor da PE.

Paulo Duarte relembra em suas memórias que não seria fácil sair vitorioso com a defesa de tais 

idéias contidas no projeto, que muitos seriam os interesses contrariados:

Paulo Duarte se indiganara ao ler esta carta de Moraes Mello e levou-a para Sílvio Portugal 

porque, depois de conversar com ele, chegou a uma “conclusão incrivelmente desagradável”, que era o 

apoio que este estava dando a Acácio Nogueira. E novamente comentava o que considerava um absurdo 

a partir do aspecto cultural dos personagens:

“Não ignoro que vai haver muita má vontade de interessados, cujos desejos serão contrariados com a 
reforma, principalmente uma súcia de imbecis funcionários da Penitenciária, a começar pelo seu 
diretor, mentalidade acanhada de mau delegado de polícia sem esclarecimento para o qual o criminoso 
é o marginal que tem de ser tratado a bofetão” (Duarte, 1976: 237, Vol. 3)

“Vou contar a você um fato passado há alguns meses. Um dia, apareceu, na Penitenciária, 
acompanhado de uma turma de estudantes, o professor Lévi-Strauss. Para o dr. Acácio, o Lévi-Strauss 
é um desconhecido e como tal foi recebido e acompanhado por um cicerone de tal quilate que os 
estudantes, feridos pela desatenção (involuntária ou inconsciente, reconheço), não esconderam o seu 
ressentimento e o próprio Lévi-Strauss comentou o caso. Fatos tais reproduzem-se diariamente. E 
suprima-se o cicerone, cuja criação, aliás foi como você se deve lembrar, proposta pelo próprio 
Acácio.” (Duarte, 1977:37, vol.5)

“Pela sua cultura, pela sua formação moral, isso seria impossível. Deve pois haver uma influência, 
outra para explicar essa teratologia cultural.”

A bem da verdade, Moraes Mello, mas sobretudo Paulo Duarte, acabaram descobrindo que um 

projeto não poderia se tomar real apelando para o fetiche da ciência, cobrindo-se deste manto e escudo 

que a tudo demoliria. A duras penas perceberam que antes e acima disso encontravam-se os nichos de 

poder, as perspectivas de controle de cargos, a aritmética de apoio de deputados na Assembléia, as
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interferências maiores ou menores vindas das relações com os órgãos governamentais federais. Nã< 

conseguiram, enfim, convencer nem mesmo seus amigos mais próximos e então influentes, com< 

Armando de Salles e Sílvio Portugal, de que era um projeto cujo caráter científico imporia i 

unanimidade e a sua inevitabilidade de implantação.

Num sentido mais amplo, talvez, o projeto de Paulo Duarte e Moraes Mello tenha comc 

principal aspecto significar uma tentativa de ruptura no processo de crescente burocratização do 

funcionamento da Penitenciária. Tendência que resultaria também numa autonomia administrativa cada 

vez mais imune às observações e controles exteriores. Isto não significa porém que o seu projeto não 

contivesse tais elementos. Ele os apontava nesta direção especialmente quanto à crença nos mecanismos 

“científicos” de controle da vida institucional.

Além disso, foi em boa parte por iniciativa deste projeto que direta ou indiretamente foram 

criadas muitas das instituições que eram ali propostas, ainda que não nos moldes “científicos” que 

propunham Paulo Duarte e Moraes Mello. Assim, em 1939, foi criada a Colónia de Taubaté; em 1941, 

o Instituto de Biotipologia Criminal e o Presídio de Mulheres; e, em 1943, o Departamento de Presídios 

do Estado que serviria de órgão centralizador5. A Revista Penal e Penitenciária, de 1941, que teve 

curta duração, não teve a menor preocupação em ser um órgão de divulgação de estudos científicos. 

Segundo Paulo Duarte, a revista tinha única e exclusivamente a bajulação política como característica 

principal, ocupando os discursos de elogios a políticos a maior parte do espaço. Os poucos artigos 

científicos que lá foram publicados não eram de pessoas ligadas à Penitenciária ou mesmo ao Instituto 

de Biotipologia Criminal. A maior parte da produção, própria da PE, era considerada de baixa 

qualidade.

Algum tempo depois, com certa dose de frustração, Paulo Duarte colocava o Instituto de 

Criminologia como um sonho que, ao lado de outros, não conseguiu realizar. Talvez tenha sido um dos 

últimos nomes no Brasil que circulou sem pudor do campo cultural para o criminal, que perambulava

Pode-se igualmente pensar o projeto como um esforço para atribuir uma “outra” função à 

prisão que não a de marcar a delinquência. Em 1952, constatava Paulo Duarte que a sucessão de 

dirigentes que estiveram à frente da PE não passava, na maioria, de pessoas sem qualquer vínculo com 

a “ciência”, com os estudos e pesquisas que aquela prisão poderia significar.

“Um antigo chefe de polícia foi o primeiro diretor dêsse instituto; um delegado de polícia, o seu vice- 
diretor durante muitos anos; outro delegado de polícia substituiu o primeiro diretor. Depois mudou o 
cardápio, veio um ilustre professor de Medicina Legal; veio após um médico especialista em moléstias 
do recto! Afinal tudo se resolveu com um severo domador de estivadores turbulentos e perturbadores da 
ordem no cais santista. E arrastou-se por aí aos trancos e barrancos a Penitenciária até transformar-se 
nisso que lá está, um arcabouço destinado a guardar a escória coletiva que, para não perder o seu 
caráter, se encheu de funcionários em sua maioria escória também da burocracia parasitária. Lata de 
lixo social” (Duarte, 1952f:68)
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pelos corredores de museus e bibliotecas com a mesma desenvoltura que circulava pelos pavilhões da 

Penitenciária.

Segundo o Dicionário de Autores Paulistas, Silvio Floreai é pseudónimo de Alexandre Domingues, escritor e 
jornalista nascido em Santos e falecido na Capital em 1929.

“Passei a vida brincando de sonhar sonhos impossíveis, aliás todos bruscamente interrompidos em 
começo ou pela metade, como o departamento de Cultura de São Paulo, o Instituto de Criminologia, o 
Instituto de Pré-história da nossa Universidade, o Institut Français des Hautes Études Brésiliennes, de 
Paris, o Museu do Homem Americano, a revista Anhembi e por aí além...” (1976:3, Vol. 1).

2 Esta atribuição não se encontrava na versão original do projeto e foi adicionada pela comissão que o estudava 
durante as suas reuniões. Posteriormente o diretor da PE. Acácio Nogueira, embora membro da comissão 
nomeada para estudar o projeto do Instituto de Criminologia, apresentou em separado uma série de sugestões 
diretamente para o Secretário da Justiça. Sílvio Portugal, muitas vezes suprimindo ou alterando itens que ele 
mesmo havia aprovado durante os trabalhos da comissão. E esse item foi um deles que nas sugestões que 
apresentou para o Secretário ele havia suprimido, dando margem a que Paulo Duarte o atacasse pela 
mesquinhez de visão e de tentativa de esvaziar o relacionamento proposto entre o Instituto de Criminologia e a 
Universidade.

Já no decreto n °. 3706, de 1924, que deu organização à Penitenciária, se previa um “tribunal de 
comportamento” (art. 17). Presidido pelo diretor, sua atribuição era. semestralmente, fazer uma avaliação do 
comportamento do condenado durante o segundo estágio da pena. Porém, em nenhum dos documentos 
pesquisados, dentre os 110 prontuários, se encontrou qualquer referência à existência ou ao funcionamento 
deste tribunal. Talvez porque sua composição fosse “democrática”, participando além do diretor, todos os 
chefes de seção envolvidos naquela fase da pena e ainda funcionários que igualmente tinham envolvimento 
direto com o condenado. Estrutura bem pouco afinada com a costumeira concentração de poder nas mãos do 
diretor.

5 A Colónia de Taubaté foi criada pela lei n° 2886. o Instituto de Biotipologia Criminal pelo decreto-lei n° 
12.439. o Presídio de Mulheres, pelo decreto n° 12116, de agosto de 1941 e o DIPE foi instituído pelo decreto- 
lei 13.298. de 1943.

4 O médico-chefe pressionava o psiquiatra com base no artigo 120 do Regulamento da Penitenciária (Decreto 
3706) que previa, como sua atribuição, na letra c - “intervir em todos os casos de suicídios e tentativas, nos 
factos delictuosos que ocorram no estabelecimento, e nos successos que perturbem o regimen disciplinar, 
investigando suas causas e observando a mentalidade dos seus autores”.
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Apesar do extenso período percorrido pela tese, atravessando regimes políticos, contextos 

sociais e ideológicos diferentes, as prisões em São Paulo apresentaram certas regularidades. Na sua 

forma mais simples de organização, como a da Cadeia, na primeira metade do século XIX, ou na sua 

mais complexa expressão, como na Penitenciária do Estado, na década de 20 deste século, cronicamente 

se fizeram presentes situações que adicionavam à pena de prisão maior dose de opressão sobre os 

indivíduos. Embora os discursos que circulassem pela sociedade fossem marcados por esta ou aquela 

característica para a administração das prisões e para o tratamento dos criminosos, as prisões 

guardaram para si, para o silêncio de suas celas e corredores, uma ampla margem de imposição de 

regras, de pequenas punições e de estruturação autónoma do cotidiano prisional. Mesmo quando 

submetidas ao olhar de Comissões de Visitas, como ocorria com a Cadeia e com a Casa de Correção no 

século passado, ou à presença de grande número de visitantes, como se deu com a Penitenciária do 

Estado, pouco se conseguia interferir na gestão das prisões e fazer valer os anseios e expectativas que a 

sociedade depositava nestas instituições.

Essa margem de autonomia e consequente possibilidade de articulação de um cotidiano 

prisional tenso, violento e punitivo não se constitui fenômeno peculiar ao Brasil. Mas alguns aspectos 

próprios de nossa formação social, política e administrativa tomaram os cenários do encarceramento 

mais dramáticos. As Ordenações do Reino consagravam penas distintas para o mesmo crime, segundo a 

condição social do indivíduo que o praticou e também segundo a condição social da vitima. Este traço 

da legislação portuguesa penetrou fundo no tecido da sociedade colonial brasileira construída numa 

confluência de grupos brancos, negros e indígenas, na qual os dois últimos ocupavam a condição de 

escravos, inimigos, infiéis, bárbaros, vadios, viciosos e tantos outros adjetivos que o colonizador lhes 

atribuía. A emancipação política varreu parte da herança legislativa colonial e ajustou o corpo político- 

administrativo do país à sua nova condição. As penas previstas pelo Código Criminal de 1830 

trouxeram novidades em relação ao Código Filipino, porém continuavam a prever penas distintas para 

os escravos. Importante é que, além disso, as alterações nesta área ficaram no plano superficial e não 

chegaram a provocar sequer a própria organização das províncias para atender as suas determinações. 

Assim é que, apesar de a pena de prisão com trabalho ser a predominante no Código de 1830, só São 

Paulo e a Corte conseguiram edificar casas de correção para atender, ainda que precariamente, àquele 

tipo de pena.

Mas a sociedade escravista manteve-se sólida por décadas. E tão importante quanto a 

manutenção do regime escravista, a sociedade brasileira continuou a se articular em tomo dos 

poderosos donos de terra que efetivamente impunham padrões próprios e locais à administração da 

justiça, ao policiamento e portanto ao encarceramento dos que deveriam ficar ou não detidos nas áreas 

de sua influência. Em boa medida, o Império não se livrou totalmente das formas coloniais de 

encarceramento, realizadas através da Cadeia da Cidade, sendo a Casa de Correção de São Paulo
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exemplo notável da variedade de presos que para ela eram recolhidos, como os africanos “livres”, 

escravos, menores, vadios, mendigos, sentenciados.

Mesmo assim, o surgimento das casas de correção, em meados do século passado, foi uma 

demonstração de que ao menos parte das elites passava a se envolver mais diretamente com o que era 

então um novo desafio naquele período: ter locais limpos e bem organizados para o cumprimento de 

penas privativas de liberdade e voltados para a emenda dos criminosos. A intensidade com que, ainda no 

Império, foram se ampliando os debates relativos ao crime, às prisões e suas formas de organização, 

demonstravam também que estas questões passaram a ser relevantes para as camadas dominantes e 

parte constitutiva de seus projetos de gestão da sociedade.

A República rompeu com a herança formal do escravismo mas não conseguiu reverter as 

distâncias que os indivíduos tinham no reconhecimento e exercício cotidiano de sua condição de 

cidadãos. Tampouco representou uma ruptura com o padrão de organização política em tomo dos 

potentados locais. Os esforços republicanos em dar ao país um perfil mais democrático, menos 

arbitrário, mais participativo encontravam pela frente barreiras sólidas de nossa estrutura social. O 

Código Penal de 1890, neste sentido, conseguiu abolir discriminações contidas no Código Imperial 

quanto aos tipos de pena e seu uso para determinados segmentos. Porém, não chegou a reverter o tom 

artificial e superficial que tinha a legislação em relação ao quadro apresentado pelo país fosse no 

tocante aos crimes, ao funcionamento do poder judiciário, fosse ainda quanto às prisões. Consagrada 

como predominante neste Código, a pena de prisão celular não encontrou de pronto perspectiva de 

cumprimento nas prisões brasileiras, da mesma forma que ficaram durante muitos anos letra morta as 

penitenciárias agrícolas, o livramento condicional, igualmente ali previstos.

Mas, isso não impediu que as elites republicanas, que assumiam a condução do país, 

colocassem na ordem do dia os problemas da área criminal e do controle social como fundamentais nas 

suas políticas de governo. O plano de “reforma penitenciária” do senador Paulo Egydio expressava, 

nesse sentido, os anseios daqueles grupos em ter um sociedade disciplinada, na qual a rede de 

instituições de controle dos “segmentos desviantes” exerceria um papel essencial sob a liderança de uma 

nova penitenciária, racional e cientificamente concebida.

A concepção de tal projeto não fez com que as distâncias e desigualdades no estatuto dos 

indivíduos como cidadãos desaparecessem. A bem da verdade, pelo contrário, ganharam sobrevida com 

o predomínio das idéias da criminologia positivista, presentes no Brasil desde o final do século passado, 

e que passavam a nortear a atuação dos agentes envolvidos com a viabilização daquele projeto de uma 

sociedade disciplinada. Por meio daquelas idéias, buscou-se uma explicação para o crime que reforçava 

uma leitura determinista. O ato criminoso em si passava a ser menos importante do que o conhecimento 

do indivíduo que o cometeu. Seu traços biológicos, psicológicos, suas características físicas, raciais, 

suas determinações sociais assumiam o papel central na compreensão do crime e do criminoso. O



267

de algum modo o perfil da população que era atirada aos cárceres no Brasil. Ou seja, com as devidas 

variações históricas, peculiares a cada período, os indivíduos pertencentes às camadas mais pobres da 

população é que eram encarcerados nas cadeias da Província e na Casa de Correção, durante o Império, 

e depois na Penitenciária do Estado, cadeias e delegacias durante a República. A fragilidade dos 

poderes constituídos em fazer chegar aos mais remotos pontos do território a presença da lei, a força 

dos poderes locais, o constrangimento que estes exerciam sobre as autoridades, a impunidade, os 

inacessíveis meios de defesa legal, são alguns dos aspectos que fortaleciam a vulnerabilidade dos 

indivíduos mais pobres aos rigores da lei e ao mesmo tempo tomavam quase que inacessíveis à punição 

legal os integrantes dos estratos mais ricos.

A Penitenciária do Estado representou a consequência de uma elaboração sofisticada dos 

anseios de regeneração dos criminosos. Significou o ponto de confluência das preocupações próprias da 

área policial-judiciária com as inquietações derivadas do meio político. Vertentes que foram lastreadas 

por um ideário criminológico fortemente marcado pela medicina, pela biologia e pela sociologia como

meticuloso conhecimento deste serviria não só para se entender o ato por ele cometido como igualmente 

permitiria identificar o melhor remédio no tratamento a ser imposto.

Esta ótica determinista minimizava os atributos universais, genéricos dos cidadãos, rejeitando o 

“emparelhamento” horizontal dos indivíduos frente à lei. Ao mesmo tempo, apelava para a verticalidade 

das diferenças a partir das hierarquias sociais construídas em tomo da raça, dos atavismos, das 

características fisiológicas e das condições sociais. Mais do que tentar desqualificar o Código de 1890, 

por meio de intensas e inumeráveis críticas, estas idéias buscaram formas concretas de realização na 

rede de instituições que a República Velha viu prosperar (manicômios, recolhimento de menores, 

colónias correcionais, prisões). A Penitenciária do Estado foi criada sob este signo e em razão disto que 

ela dedicou, desde o princípio de seu funcionamento, intensos esforços em produzir feito material de 

estudo sobre o criminoso, sob os auspícios da Seção de Medicina e Criminologia, tendo o médico 

psiquiatra como principal artífice desta produção.

Com isso, acreditava-se que o país, e em particular São Paulo, estaria ajustado ao que era 

considerado de mais avançado no campo da criminologia. A idéia de que tudo era pensado e feito de 

acordo com os princípios da ciência tinha algumas consequências: em primeiro lugar, estava o caráter 

inquestionável que assumiam as observações e as práticas desenvolvidas nas instituições; em segundo 

lugar, em função mesmo destas “certezas”, não tinham parâmetro nem limite as observações, os 

exames, os testes, os tratamentos, as punições. O fim de regenerar o criminoso só se tomaria possível se 

houvesse um cuidadoso estudo dos seus antecedentes, de sua vida familiar, de seus traços físicos e 

psicológicos, de seu comportamento na prisão. A partir disso, estaria praticamente justificada toda a 

sorte de meios para atingir aquele alvo.

Nem este mundo de idéias nem a entrada em funcionamento da Penitenciária do Estado alterou
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fontes de inspiração para explicar o crime, o criminoso e ao mesmo tempo fundamentar o “remédio” a 

ser prescrito. O entusiasmo com a grandiosidade do edifício, dotado de instalações diversificadas e 

adaptadas ao que se concebia na época como eficiente para aquela tarefa, permeou as primeiras décadas 

de seu funcionamento. Além das marcas visíveis que as grades, as oficinas, os corredores, as celas, a 

muralha representavam, ocorreu a montagem de uma sofisticada engrenagem de transformação dos 

indivíduos que envolvia meticulosas regras de funcionamento, com os seus horários, as atividades de 

trabalho, lazer, educação, e as disposições milimétricas sobre a navegação no cotidiano prisional.

Mas, independentemente das intenções que motivaram a criação e o funcionamento da 

Penitenciária, foram muitos os criminosos que se indispuseram e rejeitaram frontal ou dissimuladamente 

as regras e a disciplina ali impostas. Conservam seu aparato de idéias, vontades, formas de conduta, 

que nenhuma das alterações no colorido dos discursos sobre a prisão e sobre o tratamento do criminoso, 

que vêm desde meados do século passado, conseguiu reverter ou desmontar. E, assim, apesar das mais 

severas regras de disciplina e da constante aplicação de punições isto não significou que os condenados 

estivessem se curvando à aceitação das regras, nem mesmo que estivessem preocupados com a sua 

regeneração moral e social.

Também na Casa de Correção encontramos a presença de iguais manifestações de resistência 

ao encarceramento, com suas inumeráveis fúgas, conflitos com a direção, levantes de presos. Tanto 

naquela prisão como na Penitenciária, por trás da fachada dos discursos regenerativos, com as devidas 

características distintas de época para época, que vinham acompanhados de práticas de controle 

disciplinar e punitivo no dia-a-dia da prisão, uma ampla margem de rejeição sinalizava que os presos 

conservavam-se muitas vezes avessos a qualquer tipo de submissão à autoridade prisional. Ao mesmo 

tempo, revelam estas prisões uma ampla esfera de arbítrio, a partir de um poder que se compõe à 

margem da visibilidade e dos controles externos e que com frequência desafia a lei, o judiciário, 

questionando-lhe a competência na imposição de uma pena, retificando então o conteúdo desta ao 

adicionar novos ingredientes punitivos no cotidiano dos condenados, impondo a sua avaliação, o seu 

saber sobre amplos setores da sociedade.

Com isso, fica evidenciado também que o crescimento de um discurso científico que buscava na 

medicina, na sociologia, na biologia, na antropologia, legitimar as práticas de “regeneração” na prisão, 

só acarretou mais e mais poderosos controles e arbitrariedades sobre o condenado. O exemplo da 

Penitenciária do Estado, mais que o da Casa de Correção, mostra que esta presença da ciência, na 

articulação de suas práticas, incrementou poderosamente o seu grau de autonomia na condução da vida 

prisional e ampliou ainda mais sua capacidade de impor seus referenciais normativos.

Face a uma avaliação de que a Penitenciária do Estado se distanciava dos objetivos para os 

quais tinha sido criada, secretando cada vez mais arbítrio e violência, olvidando suas tarefas científicas 

em favor de uma produtividade industrial obsessiva, aparece o projeto do Instituto de Criminologia.
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Tentou ele resgatar o papel central que vinha se atribuindo à Penitenciária desde os primeiros tempos da 

República não só na articulação das demais instituições de controle, fornecendo a vanguarda dos 

saberes e das práticas, mas também servindo de símbolo e modelo de organização e disciplina para a 

sociedade. O projeto do Instituto de Criminologia significou, em boa parte, esse desejo de constituir uma 

prisão, e por extensão uma rede de instituições, num conjunto articulado de controle dos segmentos 

“marginais” não só por conta do exercício da coerção mas sobretudo pela astúcia do saber e da 

observação que seriam coadjuvadas com a ação da Universidade, ou seja, do poder e saber acadêmicos.

Seu fracasso talvez tenha sido emblemático e um prenúncio. Desde então, a questão 

penitenciária nunca mais voltou a fazer parte, de modo relevante, da agenda política dos sucessivos e 

diferentes grupos que assumiram o controle do governo no Brasil e também no estado de São Paulo. 

Cada vez mais, a questão foi deixando de fazer parte dos projetos político-sociais de maior envergadura 

e ocupando as áreas sombrias da administração que só ganham luz e relevo quando provocam comoção 

pública.

Certamente, há uma estreita correspondência entre o lugar que a questão penitenciária ocupa 

hoje na vida política nacional, ou seja, nos mais esquecidos e labirínticos porões da administração 

pública, e os cenários horripilantes que exibem nossas prisões.
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Foto da Cadeia da Cidade de São Paulo, no Largo de São Gonçalo, 1860.
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Franklin de Toledo Piza no seu Gabinete na antiga Penitenciária da Avenida Tiradentes

Cadeia da Avenida Tiradentes
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Pátio do Instituto Correcional de Taubaté, transferido da Ilha dos Porcos no final de 1914

Presos no acampamento de Taipas, onde trabalhavam nas obras de abertura da estrada de São Paulo a 
Jundiaí



Foto aérea da Penitenciária

Reprodução de um cartão postal, com vista lateral da PE



Residência do diretor da PE. Depois, foi Presídio de Mulheres e atualmente é a Academia Penitenciária.



Visitantes entrando na PE. conduzidos por Acácio Nogueira e recepcionados por banda musical



■V'"'

Sentado, à esquerda, Evaristo de Moraes; no centro, Franklin de T.Piza e, à direita, Antonio Augusto Covelo. 
Em pé: à esquerda, Aristides G. Rezende e, à direita, Acácio Nogueira. (Em pé, no centro, sem identificação)

Foto de visitantes na escadaria da administração da PE



Preso trabalhando numa das oficinas da PE

Presos fazendo ginástica no pátio interno da PE
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Visitantes na escadaria do prédio da administração da Penitenciária
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Quadro comparativo das penas previstas na legislação criminal adotada no Brasil

Ordenações Filipinas de 1603, (Livro V) Código Criminal do Império de 1830 Código Penal Republicano de 1890

1. Penas
1.1. Morte natural
1.2. Morte natural para sempre
1.3. Morte natural cruelmente
1.4. Morte pelo fogo
1.5. Açoites
1.6. Degredo para as galés
1.7. Degredo perpétuo ou temporário
1.8. Mutilação (mãos, língua etc.)
1.9. Queimadura com tenazes
1.10. Polaina ou enxaravia vermelha (para as 

alcoviteiras usarem até o seu desterro)
1.11. Confisco de bens
1.12. Multa

1. Penas
1.1. Morte na forca
1.2. Galés
1.3. Prisão simples
1.4. Prisão com trabalho
1.5. Banimento (previsto mas não estipulado 

para nenhum crime)
1.6. Degredo (obrigação de residir em 

determinado lugar)
1.7. Desterro (obrigação de sair de 

determinado local e não voltar àquele fixado 
pela sentença)

1.8. Multa
1.9. Suspensão de emprego (para funcionários 

públicos)
1.10. Perda de emprego (idem)
1.11 .Açoites (para escravos)

1. Penas
1.1. Prisão celular (isolamento e trabalho 

obrigatório)
1.2. Prisão com trabalho obrigatório (cumprida 

em penitenciárias agrícolas ou presídios 
militares)

1.3. Prisão disciplinar (estabelecimentos 
industriais especiais onde serão recolhidos 
menores de 21 anos)

1.4. Reclusão (cumprida em fortalezas, praças 
de guerra ou estabelecimentos militares)

1.5. Banimento (priva o condenado dos 
direitos de cidadão e inabilita a habitar o 
território nacional.

1.6. Interdição (quando se dá pena de prisão 
celular com mais de 6 anos - suspensão dos 
direitos políticos; perda de ofício eletivo e 
emprego público; perda de dignidades e 
condecorações; perda de todos os múnus 
públicos)

1.7. Suspensão e perda de emprego
1.8. Multa
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MOVIMENTO ANUAL DE ENTRADA E SAÍDA DE PRESOS - PE 1920-1939

INCLUSÕES EXCLUSÕES
REMOÇOESREGRESSOS LIBERDADE

<2

oDO MANICÕMIO INDULTO OU PERDÃO P/MANICÔMIODE CADEIAS DE LIB.CONDIC. DEFINITIVADO HM* CONDICIONAL HC** P/CADEIAS P/LEPROSARIO P/HM
208ABERTURA

1920 466 13 479 10 7 3 16 3 39 383
1921 222 2 70 294 46 1 13 5 71 15 151 735
1922 82 14 96 116 2 5 4 14 18 159 776

21923 232 24 258 121 3 3 7 25 16 175 780
1924 106 112 110 16 6 5 1 6 28 157 808
1925 202 2 191 205 134 4 1 1 21 180 782
1926 214 1 215 113 14 6 3 1 24 161 813
1927 156 4 160 131 4 1 1 29 166 849
1928 174 1 1 176 135 8 2 25 170 842
1929 173 1741 139 9 6 2 17 173 843
1930 1155 2 1 159 147 25 19 191 843
1931 337 337 139 42 1 1 3 23 209 856
1932 325 2 327 149 25 2 30 2 29 237 1033
1933 227 5 2 236 50 22 176 7 3 26123 1023
1934 1 361360 143 49 11 14 258 1043

31935 351 10 366 208 78 8 28 132 19 354 1132
1936 373 28 6 410 225 72 6 1 443 18 20 386 1148
1937 471 31 1 503 232 108 3 34 32 18 427 1202
1938 382 4 12 1 399 238 121 25 18 31 14 447 1207
1939 369 8 393 88 13 1815 1 209 23 18 369 1237

Fonte: Museu Penitenciário de São Paulo
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8 z____
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* Hospital Militar 
** Habeas Corpus
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PENITENCIARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
W/F

Snr. Director.

Parte n.s 1 ciado ;-2040en

■Ã 192 do Regulamento Ger. tenho a honra de

DA s:EL ou E DA SL_. B.\ . _

respondi ao guardaM.

to.

r

S. Paulo,

211EFE DA SDCÇÁO

Penitenciaria, 22 de de 193 1 .Janeiro

O CHEFE DA SECÇÃO,

h

Em cumprimento do disposto no~a

levar ao vosso conhecimento o seguinte facto referente ao sentenciado:

.19^2

PENITENCIARIA DO ESTADO

a sentença de cinco annos 
osta pelo Juiz de Direito

resgon-
”nao ha

ex-1048, de castigo 
. í, da sua célla a2C pavilhao,'procurava passar um pequeno em

pe lo_ guarda Cid, gritos, dizendo:-

■* VVA. **** __ JJ. _ . ..... J

desde 0 dia 4 de Dezembro de 1928, hoje, ás 14 horas 
de n° 535, do 2” raio, f“ " ~ 
brulho para o seu visinho, sendo observado 
deu malcreadamente, batendo no guichet aos 
justiça nesta Casa e farei por mimw.

Interrogado, disse:- nNada fiz; não

ANTECEDENTES $ -Conta_W^E pass agens ^pe la policia, sendo 6 por 
vagabundagem; ^5^r pequeií^T?ur^ó§;‘*^swquae6 em 3 foi condeáSí£53^“ 
1 p,ffít">?r^§1&rdem e por ferimentos leves.

~Al'1'ÊSTADO:-Trouxe da cadeia de origem de péssimo comportamen-

INFORMAÇÃOj-Deu entrada na Casa^pq 
Novembro de 1928A afim de cumprir o resto 
e um mez de jntisao, por crime der.çubçL, i 
de Botucatú.



/V.° 2.127

PENITENCIARIA DO ESTADO DE S. PAULO

  2..12.7.

. j s: ■, <■ . 'e.

  

 

  

 

  

Anulphateto. / J

Maio'e.

 

 de 792 s .

Promptuario N.°

 

......1.4.



 OB.FP.ÇNome

Qualificação Caracieres chromaticos, etc.
Francisco S e valho. tranca(Sutis ÇFilfio de

castanhos claros Angela .Visso OaGellos

feita   Olaria.

^Nacionalidade...3 ® S panhola castanhos claros Uiigodes 

Provincia Armeria castanhas, claras ^Naturalidade

castanhos clarosAdraJSocal

32... annos alta

cheio de e de 19 

uasado  nulla  Gstado civil. SJnstrucção

Lavrador sofirivel.... .vida ordinaria 

Kãoescrever

.da . Agulha . -.. S an t a A d el i a
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1
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  - í

 

Outras  
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Sstatura 
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Aspecto Social na

ÇResidencia declarada Cabeceira do VOrregO

ÇNascido em 

SaGe ler e

Cdade (declarada ou

e de
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V

«y^o -cxzx?
nada no

no mez dcmcz dc ia da no

de 19%/9,

—4r>

mez de



^Uornada no znez de. de 19 ...... fornada no mez de - - ....de 19.
 

IMPRESSÕES DIGITAES



1
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Gráo do Parentesco OBSERVAÇÕESDOMICILIONOME

cabeceira do corrego ae Agulha .S .Adeiicraerran ç i s ç.ç... ti evalho

\ngela Visso *ae
aNWaaJSBposaLui.z.a  ....&er i lho

Irmão aa MNkntonio Sevalho

Irmão eedr.q.....tíe valho.
«Irmão N l.ç.o lau Sevalho

Irmã w N« HMMa r i a... S e valho
irmã a u u

 

HQ.P.DÇ ei.ç.ãp...S.eyalho
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óim..ofe Coníribue para seu sustento?.. Mantém relações com ella? oim, p.Q_r

mei.o.....dLe..cartas e.....vÍBl.taa»...  

ONDE TEM RESIDIDO

RUA NumeroDATA

5...d.e...Abril....de...l.9.2.8.. oanta. Ad elia...vabeç.e.ix.a....dQ....u.orregp.....dft...A.gvilha.

Crrcumscripção 
policial

 

a com a família?.



PROCESSOS E PRI-
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(£l<Za.
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CUMPRIMENTO DA PENA

Mez Anno

.5. mi?.et

 

 

 

 

j

7-.;í.

Dia !

isnleiicíads ...........Jc/j......iJu.).

matvicuíaÇNumero de sua

ÇData em que deu ingresso o

 
cXú-cúux...Ax .TbrMjuútCL.. jl/x)^ÀãÀ^

oc.eLca<^jiò...Xl]ú^

__..C..C!ri^onjxn£..
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7 de Dezembro de 1931»

5054

L/S.

Illxao» snr» Dr« Cheíte de Senrtgo de Identificação»

ssáde e £retem£âade»
O DirectoTj

<£!•* ea data de 8 de oorrente» 
ffel poete « llberda&ey por cooprlniatrto de peoayjo seateoai*» 
do • FT rr. ST' ’ Regista Geral a*S03tâE8f eoRfcrn» alva» 
r£ do eoltnra expedido pelo m» <£d.s de Direita dae Execrações



7 de Dezembro de 1931.

5055
L/S.

Ulmo. Snr. Dr. Chefe do Gabinete de Investigações.
. I ♦ *

foi posto em
a© - rr

....... .. ■

Canmunlco-voo que» em data de corrente* 
m Uberdade^ por Cumprimento do peaa©V sentençia- 

.,_sry ^-0 Ragiot© Geral çnndfogwfr»
por crime de r©tíbe> conforme aljrará de s altura ®^P«dJ.d© pelo 
14 <3ai» de Direlto dao arenuçõee crfmiftae» da Ch^tale .



7 de Dezembro de 1931»

L/S.

Emo. snr. Dr. Juiz de Direito das Execuções Crininaes da.
CAPITAL.

5053

*'.7 5 .-*• ■ .;>í-

o». .
prfsente de pçm^.o sentenciado *,?!. -> > natal*
colado sàb n* 2jL27> jxHirorae alvará..d^ s^tura expedida por

■• esse jniz©^;? '
Reitero a V» Excia» e| zeus protestos de alta

Consideração».



7 de Dezcobro de 1931»

5652

L/3»

consideração»
0 Director*

Exmo» snr» Dr» secretario da castiça • segurança Publica»
■ 6X-Tv.i<:-

. _ _ " ffiaàbc, ~‘l*' -<
* _ e» + a»,-.- *_,

■ ' ' !ÍÍ*Í:U':/ V

Tesího a haura ã« «caatmioar a V» ficcia» qu»t
'•. ■’-.. ■ v . ’ ■■ ; 'ts.vó- ■:- !,'a’; ". - • ■

en data de tf do oor^eirteg fbl posttf m liberdade* por cuaprí*» 
" 7<HSbà fe???*’’ >:■->» .-v i';. , . . ... -

neato de pene* • aentcaalaâa ♦ S1 „ aatritttlada
sob »• 2^X279 confonna âlvard de soltura expedida pelo Xe 
<JU1b de lílreíto das RxedaçÕes CSimíilaSS da



4 de Desscbro de 1931*

503f)
L/S*

rràsíJC.' *v&.

" Tanhà a honra 'da '«àiàtaiw 'waaaa provi*
' taxlM assentido 4a. mf liquidada * indlnsaàaderneía adb

* •’ • * ' ' ' s . . t • yZ^S-V*:’ _ ■ '• - ••■ ■■•• '■'

»» 53*338* coai a iaporunda tatfX Ba« 1749004 {oodW 
sfftcnta e qcurtrc idl rBÍá)> pcrlraeaste ao portador Carta * 
1T5; posto «n UberOatef por <n^xdbaeato de pezau

Ssdde e fraternidade» 
O Dirootor,

Z-'



uções
STADO DÊ SM IjILO

..5.õaQWiKi...ManLÇ.â.Ç... â.a....Sil.y.u. >

Kr- S'

visto t^rcinar ho j" T o cun]. rin^nt o dai^ua d* tr*a anoE.c^t*

m^z^s ,vint* nov* òias, Quatorz* horas ** guar^zta * dois r.jrig-

gr.áu...sub.-ii.*dio.._.d_Q....art.igp S56 . do . .Godigo....£?nalTqu.f,._.r^-duzin....pí‘na

Eiaior..qu?. lh.*.ÍQiinipoatapelo Juizo.. «â£ DirMt-o..daCorurca- d*

do).

.toa.. d.<*..prisão..cMular.T.quf‘.....lh.*?.. foi.. irp.octa-i-*io Acordar ao
;• .. ... ; .• -

gio gribunal df Justiça d« 6 d* Hov^mbro dr 1988.cono incurso no

-Itapolia...

<5

Egre-

íriminaes

PENITENCIARIA do estado

inccn.tinen.ti e_^u

( uer ..s.'?.10L_..p.o.r__.s.':.r.....p.o..br '“...o... s “nt .enc i a-

p.o..br


N. 11
Penitenciaria do Estado de S. Paulo

13..«é ,.<ÀAGOS.TQ.

&

Snr. Ur. Birector
lis.

jsn cumprimento ao determinado na porJ

t>7

Respeitosas Saudações

\ Exmo.

taria n° 33, de 24 de Setemoro de 1923, tenho a honra 

de communicar a V. Excia que, nesta data, terminou O 

primeiro estagio da pena passando para o segundo perio- 
í-.-h 7 ; ■:? ... .. .

sentenciado matriculado soo nO 2127, FI ;
* .r ’ ,j , ficando designado para trabalhar na officina

de alfaiataria.

do, o agrada<

t5(» CTri?

-À .



14 da Junho de 1929.

1R52
OB.

SXBO de Itapolie,

{

2

“Z " . -. 2

.7 '7/>2'.ís:'2

- . •. ... :■ • ■ \

Sr. Dr. Jnis de. Direito da Coaarca

2 ; 2222^^2:' 'T- .

____ .... datada; a httera de agraáa4:2 ;;22
. ar a T. íxeia. a raaoesa daraauao. histórica oo d alie terf2 2-
^.•_. praticado naoBa CcBarea, pé» sontoncíadá^J7 /B*-;

ir WSlgiBW s *
.22

’ ’ ■ ';•■ •'• "r .; <.;'\.2-22’. 0.;&racter' interina^'' ?.
;• 2 ;2;.; : '2;22r2=W;22í.^:ví22r<'

’ .. -. áW , •,'...;■ ■<-■;■ ■ • >

52..',4'2 ■ ■- 22':;
Í^Vt^y15 ''222- .?*

■> 2 -M /• 2^

2.5f,, ^Jniza..,: datado de :i2f»ca-rri

W2\ c«T a
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PENITENCIARIA DO ESTADO DE S. PAULC
SECÇÃO DO EXPEDIENTE

Snr. Gfiefe da Secção ÇPena[

.: si matriculado

, condemnado2.127

disposições regulamentares.será de

ÇPela tadella 6adias

5

X 10

Antecedentes judiciários x 30

Attestado de máu comportamento x 15

Attestado de péssimo, comportamento x30

‘Centativa de evasao x30

Cvasão x60

roubo primárioGxtraordinario 1- X 30

ÇDias 90

São ÇPaulo, 22 de de 19 29.Maio

O DIRECTOR,

Antecedentes policiaes

o primeiro periodo da pena para o sentenciado

3 mezes e

Communico-vos que

Antecedentes judiciários sem condemnação

com condemnação

a pena de^ annos, 7 mezes, 29 dias, 14 horas, e 
42 minutos.

dias, de accordo com as



(Modelo n.c 23) '

BOLETIM POSITIVO
2 9São Paulo. de 192 

N*

Director nitenciaria Exmo Snr. Dr.

r*
■ /s..  

■fc-

Saúde e fraternidade.

Serviço de Identificação,

Observações 

1.  

 

 

  

 

J

ír
<J - 

^Registo Qeral 9T.* 201.878

< A respeito de...?- 

fcões de... antecedentes

nQ 1845

Gabinete oe Investigações

,^de ...feio.... '

■ í

®í-.. •

Bi

O

■ 

o

l 2:- Pf- : •■ / ■ : • /
cabB-me informar-vos que'5> mesmo figura no Registo "Geral ‘désté Serviço,
i. 3 iLí . } O.i »f;' S-. >
sob o~N.® 201.878 -, e tem os antecedentes constantes ^o-verso deste..-.’ ..

'..Sul

5TADO

/

SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO 
- -----------

v'00”1
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Em 1 Maiode

Ulmo. Snr. Dr. Director da Penitenciaria.'• 59.

Tenho a honra de remetter-vos o attestado do sen
tenciado F S'

Delegado de Policiai;

q Saúde e fraternidade,.

. 29.de ig

■ POUQ,

A/a 8
• A >9 ,<7



ATTESTADO.

Attesto que d sentenciado g-..u,-ii^. ' 'ré-
gistro gorai n2 201.878, durante o tempo que esteve ná ca- > 
dela local,. teve exemplar.comportamento,

-iM1- <• ?

Mai°. áe. 1929



VulgoNome FR.. SE.

Matricula N.° 2.127

Natureza do crime Roubo

Pena imposta 3 annoB 7 mezee 29 dias 14 horas e 42 minutos
5 de Abril de 1928.Data da prisão

Data da entrada na Penitenciaria 14 de Maio de 1929.

l.° PERÍODO

13 de Agosto de 1929.Iniciado a 14 de Maio de 1929.

Interrupções

2." PERÍODO

14 de Agosto de I929.Iniciado a

Interrupções

Terminado aIniciado a

Interrupções

ResidênciaIniciado a

Interrupção "

Cumprimento da pena

São Paulo, 14 de 192 9. OB.de Maio

O CHEFE DA SECÇÃO,

' / ’• Secção do Expediente

Boletim para a execução da pena

Terminado a

Terminado a

Terminado a

4.° PERÍODO

3.° PERÍODO . .



ENITENCIARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECÇÃODOEXPEDIENTE

BOLETIM DE OBJECTOS E VALORES

3T "1ME "C ST VULGO

2.127ATRICULA N.’

RouboATUREZA DO CRIME
3 annoe 7 mezes 29 dias 14 horas e 42 minutos.
14 de Maio de 1929.

DINHEIRO 74Ç100 (setenta e quatro mil e cem réis
RELOOIOS
CORRENTES
PALETÓTS 1
CALÇAS 1
COLLETES
CAMISAS 1 e uma de meia
CEROULAS 1
CHAPÉUS 1

2LENÇOS
1 par.MEIAS

BOTINAS
GRAVATAS
COLLARINHOS
DIVERSOS

14 MaioSecçào do Expediente, de 192 9.de

VISTO
O Chefe da Secção,

ZNA IMPOSTA

j.ATA DA ENTRADA

Uma cinta de 
dois pacotes

couro, um par de ligas, 
de fumo em pasta.



14 de maio de 1929.

1556

OB.'

Afim de illustrar o promptuarÍD do sentenciado

causa ao\crimB • bracedsram ae facto dellctuoso, bem oo»© es';'

^»mb referent#» aaar.àm do,pr,ocesBa4 deaae a data daprieao.,
7Í. ■■■- - > ■'■ ' ■ -r ; ~ •• v- •■• :■...

Kxmo. &r. Lr. Juiz de Direito d& Comarca de Itapolls'.

^tea a mar dxa. do uro cesso. , d 

pronuncia,' atíí final■Julg^manto.‘ •.

Saúde e ÍTatBÍnidade.';
'<5

O Dire ctorz— "’v
■ - •::: ;-'-J ‘ ■' '> .-.-



Penitenciaria do Estado de São Paulo

s. Paulo. 14 d« Maio de 1929.

OB.

Sr. Chefe da Secção de Identificação.Dr.

Communico-vos que. nesta data, deu entrada neste
Estabelecimento, procedente da cadeia publica da comarca de
ITAPOLIS

afim de cumprir 0 resto da pena de prisão cellulaç que lhe foi
imposta,

Outrosim, remetto-vos, para verificação de ante-
ficha dactyloscopica do referido sentenciado.

Saúde e fraternidade

O Director,

secção 
do 

xpedientc

1555

conforme guia expedida pelo M. Juiz de Direito das
Execuções Criminaes da Capital,

cedentes, a

£T
o sentenciado



14 de maio áe 1929»

1554

CB.

c»

<• w
Sxme. t»r. Dr. Juit ce tireito óre Kxeoiçoen Crirainaes.

Tenho a honra de comunicar a ¥. £xcia. que, 

nesta data, deu entraoa uoste is tateie ci.ti ente, proceo ente 

de Xtapqlie, o< sentenciao© — JTsL;..-? tt; afim de

cumprir o recto da pena de prisão cellular que lha foi Í117
- • •’ . ■ ■ *• - .... 

posta, conforme guia expooioa por' ée;;e Juixo.

haúae e jruteruidade. - 

0 Ciractor,



14 de maio de 1929»

1553

OB. ’

. s-

Crimina ob ds Capital,

conB j oeraçao«

O Dir^ctor,

<•
Reitero a V,. Excia. os meus protestos de alta

Exmo. Sr. Dr. secretario da Jus€iça

de Itapolis, o sentenciado - rf . S' - * , arim de cum

prir o resto da persa de prisão cellular que lhe foi imposta, 

conforme guia expedida pelo *. Juix de Direito.das Execuções

e da begursnça Publica.

Tenho a honra de corrcnunicar a V. Excia. que,

nesta data, deu entraou neste Estabelecimento, procedente



GUIA

(9 ®ou/aj ...Paulo Américo à-assalacqua,.-... -

dttecioi da SPeniieficidtia,ao

f : ienctado

,sz.  -de 

 (nao consta)., branco., cora..1... retro e 7.7. cen tire troa u e altura,

xaã..oa.T.'b.arlia...r.uapaàa.rb.occa....j.e.q.ucna.r£l.Qr..tcs.....Qoiis.,.caS.<iâ..o.r.tr.&Dalhad.ar-. ■dG-.-ro-ça,

 -.c5â fft-áo u

/7íe Acc oriara. õ o Egre-

R de de) Tribunal •• fie- ■■•Justiça-fi-o.. Es t afio- em-

19.....2B.,.que....raàuzia...a....pena....riai.ox..,.que....lhG....±.o.ra-..iraj..oat a. .y elo....Julz.o....du...c ornarc a
fl.g.. Ltap.O.lis».  

 

   

r

(Sào êfiaidò,_&....b r...i. 1. de-79-ê^.. .4-pteoo

PENITEtJ-IAPIA
...... ••••••••• ••••••••••

‘cfãço oa^ei

foi impooía peio

C.~ FÃC S=>~V;_O

7uiz dc @tiedo

<fue

ytie

â.e.. c.OTriT:.l.e.i..ç..a.b....r.e.gular..,.3..1.ho.s......c......c_ab.e.ll.o.ri...cJa&i.aiikQ£_riiaiiz_..re.ct o..r.b.i.g.oãe.s.. a].a-

oen/toi

da aiiip-o

cumfiiii

em —i-?.-----de

— — do Qodi^o
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o letda da pena

eaia ff1,1 a
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Artigo do Código % % %

n/c - OUTROS 0,10 1,66 81 2,7
217- suborno 1 0,05 1 0,02 0 0,0

224 - abuso de autoridade 1 0.05 1 0.02 0 0.0

258 - falsific.documento 1 0,05 4 0,08 3 0,1
259 - idem 0,051 1 0,02 0 0,0

260 - idem 1 0,05 1 0,02 0 0,0

266 - atent. Pudor 30 1,50 87 1,74 57 1,9
24 1,20 79 1,58 55 1,8
78 3,90 238 4,76 160 5,3
5 0,25 14 0,28 9 0,3
2 0,10 32 0,64 30 1,0

273 - idem 3 0,15 34 0,68 31 1,0
1 0,05 2 0,04 1 0,0
4 0,20 7 0,14 3 0,1

1196 59.80 2422 48,44 1226 40,9
295 - idem 96 4,80 165 3,30 69 2,3
296 - idem 1 0,05 2 0,04 1 0,0
297 - idem 1 0,05 9 0,18 8 0,3
298 - intaticídio 4 0,20 7 0,14 3 0,1

27 1,35 92 1,84 65 2,2
69 3,45 165 3,30 96 3,2
159 7,95 728 14,56 569 19,0

331 - fiirto 4 0.20 48 0,96 44 1,5
338 - estelionato 20 1,00 192 3,84 172 5,7

229 11,45 728 14,56 499 16,6
6 0,30 51 1,02 45 1,5

358 - idem 12 0,60 133 2,66 121 4,0
359 - idem 39 1,95 64 1,28 25 0,8

2 0,10 10 0,20 8 0,3
1 0,05 4 0,08 0,13

DEC..2110 - falsif.doc. 53 2,65 53 1,06 0 0,0
DEC.4780 1 0.05 29 0,58 28 0,9

TOTAIS **** 2074 5486 3412

Fonte: Livro de Matrículas PE

267 - estupro
268 - estupro
270 - rapto
272 - idem

274 - rapto
283 - poligamia
294 - homicídio

303 - lesão corp. s/ der.sangue
304 - lesão corp.grave
330 - fiirto

356 - roubo (c/violência)
357 - idem

362 - sequestro p/extorsão
366 - danif.mausoléu

Distribuição das condenações, segundo o artigo do Código Penal
Penitenciária do Estado, 1920-1938

A-B ***Universo de 2000 
(A)* 

2

Universo de 5000
(B)**

83

* Esta coluna refere-se à população dos 2000 primeiros presos que entraram na Penitenciária.

** Esta coluna compreende a população dos 5000 presos englobando, portanto, a anterior. Os cálculos 
percentuais mantiveram-se em relação aos 5000 para se poder averiguar a tendência ocorrida ao longo 
do tempo com determinados crimes.

*** Esta coluna refere-se a 3000 presos, ou seja, retirou-se os 2000 primeiros condenados do total dos 
5000 para que se pudesse fazer comparações entre o grupo dos primeiros presos e os 3000 presos que se 
seguiram.

**** Segundo a fonte utilizada, alguns presos possuíam mais de uma condenação, no mesmo artigo ou 
em artigos diferentes do Código, o que justifica o número total ser acima do contingente de presos.
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1

Numero da matricula....?411Numero de ordem ?411

Crime..Art.,.294 §...l8....dô ...C,.P.e.na.lNome. V '...Tf ‘ ...ki' Fj

Data da prisão.. 25.. de. ..De.z.embr.o....d.e...l.92.7.Nacionalidade Brasileira 

Naturalidade Sao Sebastião-,,.S...Paulo.

Penitenciaria. 5 de ...Fevereiro de....1931.Côr... Branca 
Sabe lêrIdade 36 annos.
Tem antecedentes criminaes ? lião 

Está

Residência declarada...Ponta...da Praia-SAlZrCProfissão anterior.Pescador.

Pena 21...annos..de...prisão....cellular...Religião Catholica.

ANAMNESE

Antecedentes hereditários

;tro irmãos vivos e cinco mortos.

Antecedentes pessôaes

Dorme bem. Anteriormente teve maleita e grippe.

SECÇÃO DE MEDICINA E CRIMINOLOGIA
Serviço de Medicina e Cirurgia

PENITENCIARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
  <-?•>;<>-

e escrever ? S.ó. assigna. o .nome.

no paiz ha.-....-

Filiação Francisco Teixeira..£...de...Flo.Tr 
riana Liaria de Jesus

Estado civil. Solteiro

Data do internamento na

i
Paes. Idade c enfermidades que tiveram 
ou que teem. São fallecidos, com que ida
de fallcceram? Que doenças os victima- 
ram? Irmãos. Quantos são. Quantos vi
vem? São sadios? Quantos fallecidos? De 
que fallcceram? Taras diathesicas: gotta, 
diabete, lithiasc, obesidade. Taras infe- 
cciosas: syphilis, tuberculose. Taras to
xicas: alcoolismo, tabagismo. Taras neu- 
ropathicas: nevroses c vesanias.

I 
i

Occupação actual. Somno. Doenças ante- I 
riores, principalmcnte: tuberculose, syphi- : 
lis, paludismo, febre typhoidc e rheuma- 
tismo polyarticular agudo. Intoxicações: 
alcoolismo, tabagismo, morphinomania, 
cocainomania c saturnismo. Diathcses: : 
gotta, diabete, lithiase e obesidade. Neu- ■ 
ropathias: hysteria, epilepsia, neurasthenia ■ 
e vesanias: Hábitos sexuaes.

Pae vivo e mãe morta repentinamente. Tem qua-



■1' 411

Desccndencia

Solteiro.

Quantos nasceram

EXAME OBJECTIVO

Inspecção geral

Peso 64,300 ks. Estatura em pé-1,66 e assenta-

do-0,85. Perímetros: craneano-0,54; thoraxico-0,25
e abd.ominal-0,85. índice de robustez-5,7. Dynamo-
metria; M.-Es.-180 e JA.D.-150. Temperatura-36,5.

Cabeça asymetrica. abellos castanhos escures
Caracteres morphologicos

e com linha de inserção symetrica. Face normal. C-
Ihos castanhos. Orelhas com ligeira adherencia dc
lobulo inferior. Nariz afilado. Bocca normal. Den
tes mal implantados e mal conservados.

Quantos filhos tem? São fortes c sadios?
Quantos fallcccram? 
Dc que fallcccram: 
mortos?

mero.

Tronco: forma do thorax e suas defor-

Cabcça. Modificações do cranco cm vo

lume e forma.

Cabei los: Cõr; forma; linha de inserção; 

calvície; canicic.

Face: asymctria facial; prognatismo.

Orelhas: adherencia do lobulo; orelha de 

Darvin, dc Morei c de Blainville.

Bocca: atresia do orifício buccal; atrophia 

ou hypertrophia labial; ectropion dos lá

bios; labio lepurino; abobada palatina cm 

ogiva ou em guéla dc lobo.

Olhos: exophtalmia ou enophtalmia; olho 

mongolico; hydrophtalmia e microphtal- 

mia; irideremia; coloboma; acoria; poly- 

coria; correctopia.

Nariz: curopeo, grego, dantcsco, socrático, 

elephantiasico; estreitamento ou oblitera

ção das narinas.
Dentes: estado, implantação, classe e nu-

Peso.
Estatura cm pé c assentado. Pcrimetro 
crancano, thoracico e abdominal. índice 
de robustez dc Pignct. Dinamometria: 
mão esquerda c direita. Temperatura. Fá
cies. Posição. Attitude. Estabilidade: com 
os olhos fechados e abertos; cm repouso 
e em marcha; sobre uma perna c sobre 
as duas pernas.

mações.

Columna vertebral e seus desvios.

Membros superiores c inferiores: defor

mações congénitas c adquiridas; varices; 

manchas pigmentares.

Órgãos gcnitacs: ausência, atrophia e 

cctopia dos testículos; monorchidia, cry- 

ptorchidia, hydrocele, varicocele, epispa- 

dias c hypospadias.



-411

Exame da pelle

Coloração do tcgumcnto cutâneo; lesões
da pelle; edema cutanco.
Adiposidade: gcncralisada c parcial.
Myxccdcma.
Emphyscma subeutaneo. Tumores do tc
gumcnto cutanco. Secreções da pelle. Cir
culação supplcmentar. Gânglios lympha-
ticos.

Pelle de coloração tranca.

Signacs particulares

Cicatriscs.
Lunares.
Callosidadcs.
Outras deformações e anomalias.
Tatuagens: archivo de tatuados ficha n.8

híão direita: cicatriz na primeira articulação do

dedo indicador; cicatriz no dorso da primeira pha-

lange do dedo médio. Pequena cicatriz no labio su

perior, lado direito. Uma cicatriz vaccinal na face

externa do braço direito. Tem tatuagem.

EXAME DOS APPARELHOS

Apparclho cardio-vascular

Coração: inspecção (ictus cordis, abahula-
mento, rctracção e movimentos anor-
maes); apalpação (pulsações, frêmitos, at-
trito, rythmo e expanções aneurysmati-
cas); percussão e auscultação.
Exame funccional do coração.
Aorta: .inspecção, apalpação, percussão e
auscultação.
Pulso arterial: qualidade do pulso, ry
thmo, frequência, estado da parede arte
rial. Pressão arterial.
Pulso venoso c pulso capillar.

Normal.

Apparclho respiratório

Inspecção do thorax.
Frequência e rythmo respiratório; typo
da respiração.
Apalpação do thorax; frêmitos, pontos do
lorosos.
Percussão: modalidade respiratória das
margens pulmonares inferiores; ápices
pulmonares.
Auscultação: murmurio respiratório; so
pros; estertores c attritos.

Normal.



Apparelho digestivo

Exame da cavidade buccaí.
Estomago: inspccção, apalpação c percus
são.
Abdômen: forma, pontos dolorosos, hér
nias, tumores e ascite.
Intestinos: inspccção, apalpação c percus
são do hypochondrio direito e esquerdo,
fossa illiaca direita e esquerda, flanco di
reito e esquerdo, epigastro, mesogastro c
hypogastro; exame do recto e do anus.
Exame physico do figado, vesícula biliar,
pancreas e baço.

Apparelho genito-urinario

Verga: filamentos na urina; próstata;
glandulas de Cooper; testículo c envolto-
rios.
Bexiga: evacuação e sensibilidade. Uretra.
Rins: apalpação, inspecção, percussão c
pontos dolorosos; exame funccional.

Apparelho de sustentação j

Rachitismo, achondroplasia, scorbuto, os-
teomalacia, dystrophia ossea, osteomyeli-
te, rheumatismo, torticolis e lumbago.

Sangue e glandulas de secreção
interna

Sangue: chiorose, anemias, polyglobulias,
purpuras c hemophilia.
Corpo thyroide: bocio, myxccdcma, syn-
dromas thyroideos, nanismo.
Capsulas suprarenaes: syndromes supra-
renaes; doença de Addison c insufficicn-
cia suprarcnal.
Corpo pituitario; acromegalia e gigan
tismo.
Outras syndromes cndocrinicas.

Metabolismo e Diatheses

Gotta, arthritismo, diabete, obesidade c
magreza.

Systema nervoso

Equilíbrio, orientação, motilidade e sensi
bilidade.
Reflexos. Órgãos dos sentidos.
Perturbações visceraes.

Normal.

Normal-

Normal.

Normal.

Normal

Normal



EXAMES COMPLEMENTARES

2411

Urina

CARACTERES GERAES 

URINA NORMALURINA EXAMINADA

600 c.c.
 

Quantidade recebida

Ignorado 900 a 1500 cc.Volume cm 24 horas

Amare11a amarcilaCór (gjimnia de Vogel) 

TransparenteAspecto transparente

Sui-generis sui-generisCheiro

Nullo floconoso, leve ou nulloDeposito

1018Densidade a 15* C 1018 a 1025

Acida acidaReacção ao tornesol 

ANALYSE QUALITATIVA Urina examinada

!'no c ontemAlbumina

Mucina 

Nu O contamAssucar 

Acetona 

Acido diacetico 

Acido iictaoxybutyricc

contémNao.Ácidos biliares 
u IIPigmentos biliares
it M

Pigmentos sanguíneos

NormalUrobilina
iiIndican

Escatol ..

RELAÇÕES UROLOGICAS

Urina normal mediaUrina examinada

6 %Azoto ammoniacal
|i

Az. Uréa Az. animou.
li

!i

 

2,5 %Acido urico
Urca

S %

42 %Chloretos

Urca 

I

ll!

Acido phosphorico
Urca



Urina examinada Urina normal
ANALYSE QUANTITATIVA

Litro 24 horas Litro 24 horas

Acidez, em HCI 1 1,5 1.61.2 aa

Ammoniaco 0,5 a 0,7 0,6 a 0,8

18,5Urca 15 a 25 20 a 30

Azoto amnioniacal 0,4 a 0,6 0,5 a 0,7

Azoto urcico 9 a 12 11 a 14

Acido urico 0,3 a 0,6 0,4 a 0,7
0,90Phosphatos totacs, cm O1 P5. 2,52 2,4 a 3a

6,903Chlorctos, cm Na Cl. 7 a 10 11 a 14

 

  

EXAME MICROSCOPICO

Cylindros  

Cellulas cpitheliaes 

J5 ornai.

Lcucocytos 

.r>.

Hematias 

Elementos crystalino.i 

Outros elementos 

OBSERVAÇÕES

i

1

i
I



2411

Sangue
Reacção

de
Antigeno n.° 1 - Extracto lipoidc de Noguchi . ( 4 4 4 )

Rordet-Wasserniann: Antigeno n.° 2 - Extracto alcoolico de fígado de fe-

to syphilitico..................................( 4 4 4 )

Antigeno n.° 3 - Extracto alcoolico dc coração de

boi..................................................( ♦ 4 4 )

Resultado:......E.QrtemeiLtfi...pofíÍ.tÍV.QA..........

a) Exame hematimctrico:

Hcmatias por millimetro cúbico.
Lcucocytos por millimetro cúbico.
Relação globular (proporção dc leu
cocytos para hcmatias).

b) Exame chromomctrico:

Hemoglobina.
Valor globular (proporção de hemo
globina para cada hematia).
Riquesa globular (correspondência
entre os globulos normacs c a taxa
de hemoglobina encontrada).
Viscosidade sanguínea.

c) Contagem especifica:
l.°) Elementos normacs:

Granulocytos ncutrophylos
> cosinophylos
> basophylos

Sangue examinado

Total

Lymphocytos

Monocytos

Total geral

(D
Sangue normal

5.000.000
5 a 10.000t

1/666

80 (App. Sahli).

1

I

• 5.000.000
, 4 a 5,5 (App de Hess.)

68 a 70 %
2 a 5 %

0,5 a 1 %

18 a 22 %

6 a 8 %

2.*) Elementos pathologicos: ........................................................................................................................................................................... ...

.....leucocytosForam contados...

(1) Adolfo Ferrata. Lo Emopatie 1918.

pof%25c3%25ad%25c3%258d.t%25c3%258dV.QA
11843683
Caixa de texto



2411

Negativo.Exame das féxes

Outros exames complementares

Puncções exploradoras e exame 
dos líquidos extralúdos



2411
Syphilis.CONCLUSÃO DIAGNOSTICA

Bom.PROGNOSTICO

Medicação anti-luetica.

sífilis.

J

EVOLUÇÃO CLINICA DA DOENÇA 
E TRATAMENTO

Confirmo o diagnostico d< 
*>. Paúilo, 19, de? Janeiro de 1939. 

_______________
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PENITENCIARIA oo ESTADO de SÃO PAULO

SECÇÃO DE MEDICINA E CRIMINOLOGIA

Boletim de Criminologia



PENITENCIARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECÇÃO DE MEDICINA E CRIMINOLOGIA 

Boletim de Criminologia

. _j T< .. . Alcunha  v. Nome

18 f’o eiv lio 1896 Nacionalidade .brasil.Idade

.ieíip....Puulo.uolteiro Naturalidade Estado civil

wotólica Côr LroncnReligião —

Lnr.tosgSoo Paulo Reside no paiz ha...-.-.—.Residência...

25 t'e '«32o"',:ro o 192'7Data do crime

ouicidio Reincidência Crime,. ._ÍJO

(Vil® OúeervaijòéB).-■1 anosData do internamento.--.^JL2íwoiviiro„dc...1.931 Pena

Promptuario N.° L..A..L2.

Data da prisão 

   

    

-•: 7- :



1

2411.

ParticularidadesAnthropometria Relações Relações normaes

Altura (A) = l,ra 663

Busto (B.) =0,858O,» 0315

D. A. P-M.= O. D.x3

A -B. E. = D. M. E. x 4

P. E. = D. A. E. x 3

Tatuagem. Archivo de Tatuagens. Ficha N a._5 O1“5Q1“ A“B“C “D O E®

i

Caracteres anthropologicos e morphologicos especiaes. Caracteres degenerativos.
Anomalias congénitas e deformidades adquiridas. Desvios.

Ante-braço esquerdo
(A. B. E-)= 0,474

Envergadura
(En.) = 1,752

Diâmetro ant.-post máximo 
(D. A. P. M.)=ú,185

Pé esquerdo
(P. E.) = 0,253

D. A. E. x 3 = 
0,255

Diâmetro transverso máximo 
(D. T. M.) = 0,156

Orelha direita
(O. D.) =0,050

Diâmetro by-zygomatico
(D. B-Z.) =0,115

Dedo medio esquerdo
(D. M. E.)= 0,111

Dedo auricular esquerdo
(D. A. E.)= 0,085

En. > A. 
0m,03 a Om^M

O. D. x 3 = 
0,174

D. M. E. x 4 = 
0,444

En. — A =
0,089

Meia altura
0,0265

A8 > — 0m,04 a 0m,05

Assinotría cranio-facial.IpBicefalia.Arcadas suporciliareu 
ealiontos.Orelhas en alça e do lóbulos adororitoo.Cicat.irre- 
gulor na região occipital,linha wodiana.Gicat.irregular jun
to á coniooura labial diroita.Cicat.irregular no faco exter
na ,ter ç inl'orior,do ante-braço dircito.Cicat.irregular na 
face interna da falange do nédio diroito.Gicat.ora arco no 
dorso da quarta articulação natacarpo-falengeana diroita.Qi- 
cat.irrogular no dorso da falange do indicador direito. Ci- 
cat.irregular na face intorna,terço rádio,do ante-braço es
querdo. Gicat.om arco na faco interna da fulangeta do indica
dor esquerdo.Cicat.irrogular nn região opigastrica,á direi
ta. Gicato.iriogularos na rogião lonbnr.Gicats.irrogularos na 
face externa,terços suporior o nédio,da cSxa direita.Cicats. 
irregulares na faco ontoro-intorna,torçoa nédio e inferior, 
da cflxa diroita.Uancha hipercronico no face posterior,terço 
inferior,da cõxa diroita.Cicats.irregulares na face anterior* 
da articulação do joelho direito.Gicats.irregulares na face

. interna da articulação do joelho d iroito.Cicats® irregulares 
na face antero-externa,terço superior,da perna direita.Fino- 
se.Cicats.irregulares na faco externa,terço superior,da c6- 
xa esquerda.Cicat.irregular na face interna da articulação 

do joelho esquerdo.
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MINIMCfè-INDICADORES MEDIWTOLLEGARES

8KCÇÃ.O

.0,5.48. Circumferencia craniana (Horizontal) Circumferencia thoracica. 0,960 - 0.985

84, 3.2índice cephalico Angulo facial 

DYNAMOMETR1A

.. 49,Q.Mão direita... Mão esquerda  .44.,.0..

PESO 6.4,3.00...

Apresentação ... .C.Q.ERJEl*.  

Expressão physionomica. Franca.
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2411. BIOGRAPHIA

>Yoncicco Toixoiro,brasileiro,cor. inotrução prirJrin,paDcador,

fu anto,foi casado cora lloriana I.aria do Jooúsjbrr

siloira,cora rudimontoo do instrução,falecida subitamente ha mui

tos anos,o dela houve dor, filhos,tres mortos or. criança,dc doot

çnn,o os outros ainda vivos e son dofeiton do r.onta.

IJndo do inportanto sobro os colaterais.

Filho de Francisco Teixeira o Florianu liaria do Jesus ,V<

nascou ora Sao Sobaotiao,Sno Paulo,a 1G do Faio do 1896,o la' so

criou,com os sous,froquGntando,soTn proveito,oscilo primária} 1.

vrador e poscador,Vonancio aí e cr> Santos vivou dc suo profiss/

atá 1927,quando foi proso por homicídio.

Procossado e condcnádo,foi intermdo na Ponitcnciuria a 5 do F<

veroiro de 1931,sob n® 2411.

Antecedentes hereditários. Da ascendên
cia, directa e collateral. Morbidade. Cri
minalidade. Talentos e tendências espe- 
daes. Profissão. Condições de familia. Po
sição social. Instrucção.

alcoólatra e

Do autor. Antecedentes sociaes. Infancia 
e juventude. Instrucção. Posição social 
anterior. Meios sociaes em que tem vi-

- vido. Educação religiosa, moral e civica. 
Vida pratica. Viagens. Casamento. Ser
viço militar. Vicissitudes. Acontecimentos 
especiaes.
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S ronpo tparof ic! Ito ,var 1 cél a ,gripo * P’’ luciano •

O Bordot"BasDomunn9no 3unguo,é fortencrrrto pooitivo»

ALcoúlismo o tabagiuno.

i

Da descendenda. Numero? Mortos? Vi
vos? Legítimos? Illegitimos? Sãos? Do
entes? Normaes? Anormaes? Idade? Ins- 
trucção? Destino?

Antecedentes morbidos. Doenças. Trau
matismos.
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•Bwa...*Vida familiar. — a) com os paes e irmãos.

SiiTendenda á cólera.

3ao.Tendenda á fúria.

Álcool.Tendendas espedaes.

Iteo.Brutalidade.

SÍTi.Impulsividade.

Sim.Prodigalidade.

lilO.Destruição.

1

c) com os filhos. Sustentava-os ? Explo
rava-os? Tratava-os bem ou mal? Cas
tigava-os? Como? Educava-os? De que 
forma?

b) com a esposa. Vivia com ella? Tra
tava-a bem ou mal? Mantinha-a ou não? 
Explorava-a? Abandonou-a ou foi aban
donado por ella? Estava desquitado legal
mente? Vivia com outra mulher?



ESTADO MENTAL

Analfabõtto.intos primários.Corri:

Leitnrs.

Que iscas-is ou jomaes prefere?

Desenha o o nooe.

lião.Destn—z sznnanual e talentos espedaes.

Vulgar.Lingixaçeas:....

0 rsatormo.IdinnCTC <r=nue conhece.

lião.Outras n conhecimentos. Ideias abstractas.

Porsirtonnta.Attencaz.

Normal.

Regular..Meiiun

pobre.Idraçrar-

Facil.

Isra.

Kediana..Intejliggrna: ia.

Rude.Cri ti as.

Huito emocionavol.Emoçfes.

Esuiura. erzspontanea, copiada, ditada. Ca- 
ractenes cmiligraphicos. Caracteres con- 
venrmrM-i -r Signaes.



2411.
Exaltado.Temperamento.

Eri llbordndo ,normal.

Ha prisão,onaniota.

Caracter.

Católico.

Hao.

Religiosidade. Crente? Que religião pro
fessa ? Segue as praticas religiosas ? Fa
nático ? Atheu ? Indifferente ?

Sociabilidade. Que companhias preferia?
Que companhias prefere?

Intensidade e direcção dos impulsos se- 
xuaes. Perversões.

Segue alguma escola philosophica ? Qual ?
Theorico ? Militante ?

Procedimento. Para com as autoridades.
Nos negocios. Nos cárceres.

"...tovo bom comportamento.Santos,11 do Tcvoroiro do 1931.
O Delegado Regional ,(a.) C. Caot.il d i."

Qualidades volitivas. (Indolência, indiffe- 
rença, energia, resolução, independenda, 
etc.)

Caot.il


2411» IV

DO CRIME

ÍPa. 1: nuncia)

Desenvolvimento objectivo do crime, 
a) segundo os actos judidaes.

"IENUNC1A«“ Exrao.Snr.Dr.Juiz do Direito da Vara Criminal.O 1» 
Hromotor itiblico da Comarca usando das attribuições que a loi 
lho confere o com fundamento no inqucrito junto ,v:.m perante V. 
Excia offorocor donuncia contra ¥c .  . > T-
pelo gravo facto criminoso que pasça a relutar.iío dia 25 do p. 
p.noz do Dozombro,ás 15 horao mais ou monos,estava. o jornalei
ro 'uinool do Abrou ocupado em retirar da quitanda do Rooa ISa- 
riotolli,na Avenida Rei Alborto,na Ponta da Praia,oa rootos do 
vorduraa o fructas para lavai-as ao prédio nO 971 da menciona
da via publica,quando o denunciado so approximou perguntando 
ao rjeemo ondo podia satisfazer ccrtu noceosidadc,phyoiologica. 
Como Abrou lho respondosoe quo no natto,o denunciado,com um co- 
niveto,produziu ora Abreu ae lesões corporaos constantes do au
tos do fio.8,loooo3 quo,por sua naturoza o códo,foram cousa of- 
ficiento da norte do offondido.C denunciado dopois,fugiu,toado 
sido proso na occaoiao ora quo procurava or.capar para o outro la
do do estuário.Assim procedendo,o denunciado praticou o crime 
do honicidio provisto no art.294 § 12 do Codigo Ponal,visto ha
ver concorrido a circumstancia qualificativa do § 72 do mesmo 
Codigo,gráu máximo pola aggravarrte do motivo frivolo..."
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c

Inquérito)

Ur> dia,25 de Dezembro de 1927,entro trcs c quatro horas da tar

do ,Venancio,inoultado o .grodido jnurnn rr-n do Santos,por um doo-

conhocidojdofcndou-so o canivete,forinde-o r.crtainonte•

(7 do rovorciro de 1931)

b) segundo o depoimento do autor, no 
inquérito e no momento do exame.

"...quo na n»ite do hontom para hoje cllc roopondonto puosou a 
noite noota cidade,a pansoiur palas rr.as rxt:; som bobor bobida 
alcoolica algumaj quo áo quatro horas cr ;.anha ello ror.ponccnto 
rotirou-se paru a ponta da Pruia o deitou-so na lancha Priravere 
onde trabalaha e está atrncuds na onta da Praia) quo dormiu ate 
ás soto horaa da manhã sahindo a pessoio pola <onta da Praia}que 
nesse passoio comprou um canovete pars cortar furão o outroo mis
teres da sua profissão) quo mais tarde como fosse devedor da 
quantia do quatro mil ; <5is a quitandeira l:.osa iiaristolli na Ave
nida !-:oi Alberto ollo respondento foi n quintnnda da dita credo
ra para fazor pagamento da dita quantia c oo chegar em frente a 
quintandn um homem desconhecido, do rosponder.te segurou-lho pclt 
camisa rusgando-a e então o respondent? saecando do canivete que 
havi;: comprado com ollo dou um golpe na barriga do referido ho
mem em soguida fugiu para a lancha Primavera onde pouco depois i 
conductor proeento o prendou approhondcndo o referido canivete 
quo á o noono quo está sobre a nosajquo o roepondento não se a- 
cliava embriagado na occasião do focto.IIadu naio disso..."

(Das. Doclarnçõos prestadas no
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"...Cono Ábrou lho rcspondosso quo no muito,.

(Da Douuncia)

(Dao Declarações prestadas no Inquérito)

"Êlo no dou...

lião.

não.
Nao.

Condições subjectivas do crime. (Motivo, 
intençio, premeditação, emoção, excita
ção, fome, etc.).
a) segundo os actos judiciaes.

b) segundo o autor, no inquérito e no 
momento do exame.

b) segundo o autor, no inquérito e no 
momento do exame.

"...um horaon dosconhecido do respondcute sogurou-lho pola cami
sa rasgando-u..."

Alterações organicas e funccionaes imme- 
diatamente anteriores, posteriores ou con- 
comittantes ao facto delictuoso (estados 
agudos ou surtos na chronicidade de auto 
e hetero-intoxicações, doenças, affecções 
e perturbações mentaes e nervosas).
a) segundo os actos judiciaes.

»!
(7 de Eevareiro de 1931)
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(De Donuncia)

(Daa Declarações prestadas no Inquérito)

Irregular»

a

Condições próprias do facto (ambiente 
occasião, estação, temperatura, hora, etc.) 
a) segundo os actos judiciaes.

"Ma rua.».”
(7 do Fevereiro de 1931)

"...em fronte a quitanda."

Comportamento immediato e durante o 
processo.

b) segundo o autor, no inquérito e no 
momento do exame.

Juizo do criminoso sobre o crime e 
pena.

*'Fui obrigado..."

"A dofena nâo prostou..."
(7 do Fovoruiro do 1931)

"...no dia 25 do p.p.moz do Dezoubro,ás 15 horae riais ou i»nos.Z



VIDA PENITENCIARIA2411.

Regular»Procedimento.

(29 dc Fovcroiro do 1932)
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Sapataria*Trabalho. (13 do Junho do 1931)
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VIDA PENITENCIARIA2411»

Instnicção.

(29 de yeverairo dt 1932)
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VIDA PENITENCIARIA2411.

Faltas.

(29 de Fevoreiro do 193??)
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Castigos.

(20 de 7ez-?rgiro. jíe. 1932)
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VIDA PENITENCIARIA£41) •

As regulrneiitareo*Regalias.
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*jãc tenho,nerta data,elen»ntos perc atester a

Nt.db a uiijrr.r

Nada a alterar eu a acreaoentar.

Sao F»ulc>,17 da Janeiro de 1935.

Observações:

Nadtf e bj tf.-.r nu

donoiro ó-j 1936.

Nade « rlternr ou n ecrescentar.

«•> sZc Paulo ,5 de Janeiro do 1937.

15-V-1937t - Nesta data, fei removido para a Cadeia Publica d
Santos, é disposição desss 'juizo, é roquisiçao c
do U. Juiz de Uiraito das Execuções Criminais da
da Capital, cctforme autorisação constante do oí

cio N9 9.317, datado de 8 do corrente, da Secret
ria de Estado da Justiça e Nogocios do Interior.

10-V-1938« - Regressou, nesta data, para onde tinha sido re«
vido afim de responder a novo julgamento, pelo
qual foi condaxnado a pena de 16 anos e 6 mõses.

acrescentar á conclusão.

Disposições criminaes prevalecentes — 
Periculosidade. Incorrigibilidade. Signaes 
de reforma.

Sao rsulo do Favorciro do 1135 •
, s/ ,/r

s?c pauuc ,y d

São iaulo,4 de Janeiro de 193

Sao l"tulo,L4 de iioic òe 1934.

ou a acrencmit';:»

Nada a alterar ou a

sun. nolhorlti.
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PENITENCIARIA DO ESTADO DE SÃO PAI!I.'I

iserviço C5

j

SECÇÃO DE MEDICINA E CRIMINOLOGIA



PENITENCIARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Promptuario N.° Primeira entrada 2Observação N.° 14

Filiação LegitimaNome ._ CciJ > DlD'

Estado civil Edade Casado8 de Setembro...de 1868 

Naturalidade Nacionalidade Potenza Italiana 

Côr Religião Catholica Branca 

Residência anterior ...Ribeirão Pires Reside no paiz ha 1395

Data da prisão ,18...de Fevereiro de 1905...Data do crime 1.8de Fevereiro ..da .1905 

 NaoReincidência Crime .Latrocínio 

Pena Data do Internamento na Penit 12.. - 3 - 1907 3o annos 

Data da Sahida Data da entrada 

 

SECÇÃO DE MEDICINA E CRIMINOLOGIA 

Serviço de Psycliiatria



EXAME SOMÁTICO

Bem posto no uniforme, calco, sem gestos.

( 12/7/922 )

(Vide Boletim de Criminologia N® 2)

J

Anamnese — Antecedentes sociaes e mór
bidos, pessoaes e hereditários; occurren- 
cias, accidentes, doenças na infancia, pu
berdade, edade adulta.

Tremor emotivo. Sensibilidade, superficial e profundi 
dolorosa e táctil, normal. Falia normal. Marcha claudici 
por paresia do membro pelviano esquerdo. 0 membro thorac 
esquerdo, paretico.

Bordet-Wassermann, no sangue, negativo.
Exame de fezes - negativo.
Exame de urina - Traços de albumina e de puz - Assuc:

Alt.
D.A.P.M.

1,646 
0,19

Ind. ceph. 82,10

Habito externo. Altitude. Gestos. Dados 
anthropometricos: (Altura, grande aber
tura, diâmetros longitudinal e transverso 
máximos, indice ccphalico, angulo facial. 
Peso ã entrada). Desproporções. Vicios 
de conformações; cabeça, forma, deforma
ções, asymetria: face, desvios, contracções, 
tremores, cicatrizes, prognathismo, olhos, 
lingua, bocca, nariz; anomalias e malforma
ções; orgãos thoraxicos e pelvianos, inver
sões visceraes. Sensibilidade. Motilidade. 
Reflexos. Falia. Marcha.

Reflexos - pupillar, normal; cutâneos, normaes; os t< 
dinosos, eram normaes (12/7/922), hoje, porém, os pateli 
e achilleanos estão abolidos.

Como antecedentes morbidos:- Antes da prisão - uma d 
ça febril, aos vinte e dois annos, e que lhe durou um m 
depois de preso - rheumatismo, diversas nevrites, embar 
gástrico, grippe, contusão do punho direito, diabete, a 
rio-esclerose e, no decurso desta, uma hemorrhagia caps 
que lentamente regride; desde a velha Penitenciaria, pe 
bações psychógenas dos encarcerados.

G.A. 1,686
D.T.KÍ. 0,156
Peso. 77,300

Nascido em San Gervasio, Potenza, Ttalia, aos 8 de S< 
tembro de 1868, de paes lavradores, analphabetos e, o p 
alcoólatra; trese irmãos, dos quaes só tres sobrevivente 
os outros mortos em criança, de doenças próprias da ida 
casou-se aos 24 annos, em sua terra, tendo dê seu casam 
to cinco filhos, dois dos quaes mortos em criança, um d< 
grippe e outro accidentalmente, e os tres restantes sad. 
e trabalha dores, mas analphabetos.

Aos 18 de Fevereiro de 1905 foi preso por latrocinio 
condemnado a trinta annos.
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EXAME PSYCHICO

k J

* Elustre D; requardo a Vittorio Emanueli 
io odeie e afirma che annca queste parole 
al Tribunal de Giustiaio il Giorno 26 No- 
vembre de 1921 sicomo se sapeva che Vitto
rio Emanueli veneva nel Brasil se parlava 
queata forma, se e. verdate che Vittorio 
Emanuel, sa tutto de queste Injustizio. e 
una vergogna molte grande e provenir bruto 
e Silvo de Campo deceva a Vittorio Emanuel, 
Vittorio Emanueli deva mandar, nela terra 
sua no quel del altra Ilustre D= io poteva 
mandar achiamar il Consol per la mia famí
lia poteva parlar con il Padre, ma io deva 
sperar Vittorio Emanueli. perche qua dave 
venir. se bo e venuto per fina ora. Italia 
se sono date molte inciampro. "

Oráo dc cultura; attcnção; comprchensão; 
associação de ideias ou simples accelera- 
ção na marciia do pensamento, confusão; 
exame dos escriptos tanto da forma gra- 
phica como de conteúdo; memória, recor
dação dos factos antigos e recentes; noção 
de meio, logar e tempo; percepção, illusão 
e allucinações, que especie de perturbação 
sensorial; delirio, systhematisado, diffuso, 
coherente, desconexo, logico, absurdo, de 
caracter depressivo, expansivo, periodico, 
continuo, quaes as ideias predominantes; 
psychomotilidade, movimentos voluntários, 
barragens, torpor, excitação; estado de hu
mor predominante; sentimentos ethicos, 
pudor, indifferença pelo meio social ou 
pela famiiia; reacções no meio social.
Vida penitenciaria — Adaptação e reac
ções. Procedimento. Instrucção. Applica- 
ção e aproveitamento — Faltas, castigos, 
regalias.

Cultura rudimentar, obtida já em idade adulta, fructo 
penetrante attenção, servindo comprchensão difficil e in* 
ligencia medíocre; a máo grado dessas difficuldades, con: 
guio aprender, alem de tornear bem, ler, embora mal, e e; 
crever, ainda que os caracteres graphicos sejam infantis 
trémulos, de um tremor emotivo que o toma, e que elle pr 
ra inutilmente dominar, quando alguém o observa; isoladc 
calmo, porém, escreve, e vale-lhe o escrever para vasar 
suas cartas, algxcas endereçadas até ao rei da Italia, o 
teúdo extravagante de suas idéias de perseguição e de ir. 
tiça.

Nao lhe faltam, para melhor architectar suas queixas, 
lementos que a sua tosca observação e rude comprehensão 
dulteram, e que a memória conserva com fidelidade, embor 
altere ou não guarde os factos de hoje, em patente regre 
são de capacidade e de efficiencia. Os informes da velha 
nitenciaria, apresentam-n’o já com allucinações: que ouv 
lhe diziam estar o rei da italia sciente da injustiça da 
demnação e trabalhando em seu favor; ora essa sciencia 1 
fbra transmittida por cartas, ora lh’a communicaram e 
ritos, em sessão a que o rei foi presente ( É provável c 
o n# 2, em liberdade, não se preoccupasse de espiritismo 
que 6 certo, porém, é que a importância que elle dá a esc 
doutrina nasceu aqui dentro, de conversas de outros, e d
geriza em que elle tem o capellão, a quem attribue parte 
sua infelicidade ). Em suas diatribes violentas, nao per 
sa emoção de revolta contra a justiça, que elle não sabi 
se vendia.••

- A quem!
- Aos meus inimigosf
- Pobre gente da policial...
- Sim, mas, e os outros?...
- Que outros?
- Os outros.
E não nomeia os outros, embora se lhe perceba a certe 

da existência delles.
E não ha lembrar-lhe o crime, de que se não recorda, 

mesmo por ouvir dizer; que não foi elle e que nada sabe, 
tudoj.

Nao transparece nesta affiraativa, o cynismo habitual 
preso affeito aos interrogatórios, a calculada irritação 
criminoso, que procura escapar ás malhas do inquérito, c 
recalcada revolta do accusado inculposo. Nao; é w nega 
pura e secca, sem provas, sem argmentos, que lh'os não 
nece a mediocridade da intelligencia, nem a improcedenci 
asseveração.

Ninguém, por maior que seja a bba vontade e mais appl 
da a attençao, poderá penetrar a baralhada de sua argume 
çao, ou mesmo entender a algaravia em que elle a manifes
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II
Apesar da perseguição dos outros, da injustiça de que 

se diz victimn, da permanente preoccupaçao em que vive,ei 
le é e tem sido desde a velha Penitenciaria, sentenciado 
trnhelhador e comportado; nunca se lhe notou desaitenção 
falta, nem mesmo quando contrariado nas inverosimeis affi 
cativas que as alluc.i nações e as illusões lhe provocam; é 
sempre o mesmo, obediente e disciplinado, nao conformado, 
mas resignado com a iniquidade de sua sorte, queixando-se 
calmamente a todos que delle se aproximam, fazendo dessa 
obsessão o thema inmutavel de seus escriptos e palestras.

EXALE PSYCHICO
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SOMMATORIO

DIAGNOSTICO

Perturbações psychógenas dos encarcerados

Sao Paulo, 15 de Agosto de 1925.

Inventario das acquisições que denunciam 
doença.

Deducção diagnostica, caracterizando a for
ma nosologica, si possivei, ou referindo-se 
ao grupo morbido.

Cincoenta e sete annoa - Diabete - Arterio-esclorose - 
Hemorrhagia cerebral em fóco, por arterite - Alcoólatra - 
Intelligencia medíocre, em flagrante dedinio - Assassini 
e roubo praticados com compromettedora inhabilidade - coe 
defeza, negativa immotivada - Illusões, ailucinaçoes, pri 
cipalmente auditivas, e idéias de perseguição, symptomas 
tea que se tta accentuado no decurso de sua pena, e que s 
manifestaram desde os primeiros annos de internamento - V 
te annos de prisão.
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AkoollMn. Alcooliala.
Violento.

AlcooliHla.
Gincalore.
Epilettico.
Amnioglinto con una

nepole.

Nonno paterno
Alcooliula.
Morto di malaltia cardio-

renale.

Nonna paterna
Alcoolieta.
Morta dí muhiUia cardio-

rennle.

Nonno materno
Alcoolíflta.
Morto di malatlla cardlo-

cpato-renale.

Nonna materna
Alcooliila.
Morta di Rcleroai cardlo-

epalo renalr.

U+
Alcoolisla.
Fumalrice.
« Nevrnstenicn ».
Sponala con il pro- .

I rio zin paterno.
Bordel-Waaflermann

nel flnngiie, posi
tivo.

13 flgli morli bam-
bini per maJaltie
Bconoaciut*.

O->
Alcoolisto e fuma-

trice.

O>
Ô
+ O-> 6+

6 íigli morli bnm- Alrnoliata. Idiota, Alcoollfda. Alcoolírta.
bini per inalattie
econoaciule.

Violento.
BnlhurJonte.
InRtnbile.

Álcool int a.
SpoHata.
Due nhorti.

Epiletlico.
Balbuzientc.
Mancino.
Irrilabile.
Perveraionl sesstioli.
AHRflRRtnO.

IpoRpadico.
Violento.
Inelabilr.




