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Resumo 

A proposta desta pesquisa é reconstituir os aspectos socioeconômicos e os 

desdobramentos políticos da rebelião de presidiários do Instituto Correcional da Ilha 

Anchieta (Ubatuba, SP), ocorrida no dia 20 de junho de 1952. A hipótese norteadora é de 

que a rebelião teve um papel decisivo na reforma das prisões em São Paulo, cujos 

parâmetros e objetivos foram debatidos e executados nas gestões de Lucas Nogueira 

Garcez (1950-1954) e Jânio Quadros (1955-1959) no Governo do Estado. Assim, a 

referida rebelião será considerada como estudo de caso para a compreensão do regime 

prisional e penitenciário em São Paulo nos anos 1950. Com base nos autos de Inquérito 

Policial realizado pelo DEOPS-SP (1952-1953) pretende-se elaborar um perfil 

socioeconômico dos presos da Ilha Anchieta, considerando: idade, estado civil, cor, 

naturalidade, profissão, grau de instrução, filiação, situação familiar, condições de 

moradia, tempo e motivo do encarceramento. Estas informações fornecerão subsídios 

para compreender a relação entre processos econômicos de conjuntura e as políticas de 

controle social, sobretudo o funcionamento da prisão. Por outro lado, ainda no contexto 

da Ilha, pretende-se reconstituir aspectos da organização do Instituto Correcional da Ilha 

Anchieta, tais como: o trabalho prisional, a administração do pecúlio, os gastos da 

administração pública com a manutenção e reforma do presídio pós-rebelião, a relação 

entre presos e funcionários, o atendimento aos pedidos de livramento condicional, os 

castigos e o lazer. Considerando a rebelião como um momento de ruptura do equilíbrio 

de poder no interior da instituição, suas causas serão buscadas nesses aspectos que 

estruturam o cotidiano prisional. Para compreender o lugar ocupado pela rebelião no 

processo de reforma das prisões em São Paulo, esta pesquisa propõe analisar a 

repercussão do evento na grande mídia e nas publicações especializadas, além de 

resgatar os atos administrativos, normativos e legais executados pelos poderes 

Legislativo e Executivo. 

 

Palavras-chave: Rebelião, Ilha Anchieta, Reforma Prisional, São Paulo, Século XX. 
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Abstract:  

The aim of this research is to study the socioeconomic conditions and the political 

developments of the inmates’ rebellion at Anchieta’s Island (Ubatubta/SP), in June 20, 

1952. The main hypothesis is that this rebellion played a decisive role in the reform of 

prisons in Sao Paulo, whose parameters and objectives were discussed and 

implemented during the administrations of Lucas Nogueira Garcez (1950-1954) and 

Jânio Quadros (1955-1959), at State Government. Thus, the mentioned rebellion will be 

considered as a case study to understand the prison and penitentiary regimen in São 

Paulo at mid-twentieth century. Based on the records of the Police Inquires directed by 

Delegacia Especializada em Ordem Politica e Social from São Paulo State (DEOPS-SP), it 

is intended to build a profile of socioeconomic conditions of that prison, concerning 

inmates and employees, by collecting information about: age, place of birth, schooling, 

family relations, housing conditions, time and reason for conviction, work conditions 

before condemnation, skin color, filiations and civil status. These informations will 

provide aids to understand the relation between economical process and social control 

policies. On the other hand, but still in the Anchieta’ s Island context, it is intended to 

restore some organization aspects of the Instituto Correcional da Ilha Anchieta, as: 

labor-therapy, the administration of the inmate’s peculium, the government spending 

with the prison before and after the rebellion, some trends of the social relations inside 

the prison, punishments, rewards and recreation. Considering the rebellion as a 

disrupting of a certain balance of power in a priso, their causes will be sought in those 

aspects of everyday life in a prison. To understand the place that Anchieta’s Island 

rebellion had occupied in the reform of prisons in Sao Paulo, this research proposes to 

restore the administrative, legal and normative acts operated by the Legislative and 

Executive powers and, in the meantime, analyze the repercussion in the specialized 

media and in the mass media. 

 
Key words: Rebellion, Anchieta’s Island, Prison Reform, São Paulo, 2oth Century. 
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Introdução 
 

Era um tipo mal encarado e mal vestido. Acercou-se do repórter em disponibilidade e foi logo 

pedindo um cigarro. Depois perguntou as horas. Depois, mais intimo, pediu cinco cruzeiros, 

pois estava desprevenido, não sabia aonde ir... 

-O senhor não é daqui? – indagou o repórter, desconfiado. 

-Sou, sim senhor. Mas faz tempo que deixei a cidade. E acrescentou evasivamente: - Andei por 

fora... 

-Trabalho? 

-Não é bem isso – retorquiu com sorriso – Veraneio... 

-Em alguma fazenda do interior? 

-Não, uma ilha. – E olhando para os lados, a ver se alguém o ouvia, com um jeito confidencial: 

na Ilha Anchieta. 

-Ah! Murmurou o repórter, boquiaberto. – Então o amigo é um dos tais... 

-Psiu! Fale mais baixo. Como vê, confiei no senhor. A gente precisa confiar em alguém. Sim, 

sou um dos evadidos do presídio. E, ao contrário dos meus companheiros, vim parar em São 

Paulo, pois fugi a nado, sozinho, e o senhor sabe que quando a gente está sozinho, tudo fica 

mais fácil. Consegui chegar a Santos, cavei uma passagem pedindo a um e a outro, e acabei 

vindo dar com os costados nesta grande cidade, que foi, há alguns anos, o cenário das minhas 

belas façanhas e aventuras.  

O repórter alarmou-se. E, com a voz trêmula de emoção e receio, exclamou: 

-Mas o senhor é um facínora perigoso! 

-Nem tanto assim – explicou o homem, com calma – Nem tanto assim: matei dois apenas. Lá 

na Ilha até que me desprezavam um pouco, os colegas, porque me consideravam um 

principiante, um calouro, indigno de conviver com as altas personalidades do crime. Para 

aquela gente, duas mortes não são nada: brincadeira de criança.  

Subitamente o repórter lembrou de que era repórter; ali tinha a mão uma oportunidade 

inesperada e fabulosa para uma grande reportagem. Entrevistaria o delinquente evadido, 

conheceria suas impressões sobre sua fuga dramática e depois chamaria um guarda e o 

entregaria à prisão. Levou-o para o botequim mais próximo. E, diante de uma cerveja e dois 

copos, iniciou-se a estranha entrevista. 

-E agora que está livre, que pretende fazer? 

-Não sei... o senhor compreende, aqui entre nós, não sei se fiz bem em fugir. Afinal, a vida que 

agente levava na Ilha não era de todo má. Como disse o senhor governador, gozávamos de 

relativa liberdade; por relativa liberdade entenda o amigo que nada tínhamos a fazer senão 

jogar futebol, pescar, conversar, brigar uma vez ou outra para matar o tempo (era só o que 

podíamos matar), praticar pequenos roubos para não perder o hábito... Enfim, uma vida 
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tranquila e saudável. E agora? Agora aqui estou eu em São Paulo, indeciso sobre o rumo a 

seguir. Tornar-me homem honesto? Bem, seria uma solução. Mas a vida de um homem 

honesto é muito dura e desconfortável. O amigo pode ver isso por si mesmo: com franqueza, 

tem graça esse negocio de andar correndo o dia todo de um lado para outro, a fim de ganhar 

no fim do mês uns dez mil cruzeiros – e pagar três de apartamento, um de empregada, mais 

três de comida, um ou um e meio de pequenos gastos, tais como passagens, cigarros, luz (que 

é preciso racionar), gás (que às vezes falta)? E que sobre para roupa? E que fica para o amigo 

se divertir? E já pensou na hipótese de ficar doente? Lá na Ilha a gente tinha médico de graça, 

aqui na cidade não há disso. Vá tomando nota: um par de sapatos custa no mínimo 400 

cruzeiros, uma hora de dentista 150, um almoço na cidade em restaurante vagabundo 

cinquenta cruzeiros. Qual! Não vale a pena! Olhe, vá por mim: o Estado pensa que nos castiga 

mandando-nos para o presídio; e, entretanto, os castigados são os que vivem aqui fora, 

comendo o pão que o diabo amassou. 

Deu uma gargalhada, levantou-se e saiu sem se despedir. O repórter ainda correu ate a rua 

para ver se havia por perto um carro da radiopatrulha, um “grilo”, ou até mesmo um guarda 

noturno. Mas não havia.1 

 

A crônica acima, assinada por Luis Martins, foi publicada na edição de 25 de 

junho de 1952 do jornal O Estado de S. Paulo. Havia cinco dias que a população daquele 

estado acompanhava, perplexa, os trágicos desdobramentos de uma fuga em massa dos 

presidiários do Instituto Correcional da Ilha Anchieta (ICIA), localizado no litoral norte 

de São Paulo, no município de Ubatuba.  

O texto mobiliza elementos do imaginário dos leitores da classe média paulistana 

muito significativos para os propósitos desta dissertação. Em primeiro lugar, há ali uma 

caracterização de um dos fugitivos da ilha, descrito como “um tipo mal encarado e mal 

vestido”. Ao perceber que se tratava de um detento do famigerado presídio, o repórter  

acredita estar diante de um “facínora perigoso”, manifestando assim um preconceito 

provavelmente corriqueiro no senso comum. Num primeiro momento, o evadido se vale 

desse estereótipo, falando de seus crimes como se fossem gestos banais do cotidiano. 

Mostra-se orgulhoso de sua atividade criminosa, à qual se refere como parte de sua 

aventura e heroísmo. Comparado aos outros colegas de fuga, porém, se diz um calouro, 

desprezado “pelas altas personalidades do crime”.  

                                                        
1 MARTINS, L. “O evadido”. O Estado de S. Paulo, 25 de junho de 1952, coluna “Coisas da cidade”, p. 2. 
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Além de um perfil do encarcerado, a crônica apresenta algumas características da 

vida no presídio. Assim, num segundo momento, o evadido se revela um tanto 

arrependido da fuga, comparando a vida na prisão com a dos que estavam fora dela. Ele 

fala da ilha como um lugar onde se vivia em relativa liberdade: os presos podiam jogar 

bola, pescar e matar o tempo. A prisão não representava uma punição, mas um prêmio, 

já que lhe garantia a sobrevivência sem a necessidade de viver a vida dura e 

desconfortável do homem honesto. Nesse momento, o cronista desconstrói o estereótipo 

que associa o fugitivo a um facínora e revela um personagem com aguçado senso critico 

frente às dificuldades vivenciadas pelos cidadãos comuns. Martins cria pares de 

oposição entre a vida fácil do preso e a vida dura do homem honesto, a vida em 

liberdade na prisão e a vida sufocada pelas dificuldades da conjuntura econômica. Como 

que absorvido pelo relato do preso fugido, o repórter mal percebe sua saída ligeira; vai à 

rua, sem sucesso, em busca de uma patrulha policial.  

Os estereótipos apresentados na crônica, tanto sobre a figura do preso fugido, 

quanto a respeito da ilha-prisão, sugerem ao historiador pistas para investigar alguns 

aspectos da política de controle social em São Paulo nos meados do século XX. Seguindo 

essas pistas, no percurso construído por esta dissertação, foi possível verificar que o 

estereótipo do “facínora perigoso”, apresentado pelo cronista na voz do repórter, foi 

constantemente mobilizado pelas autoridades responsáveis pela segurança pública para 

se referir aos presos da Ilha Anchieta. Um chavão bastante difundido na imprensa, que 

sugeria elevado grau de periculosidade para o sujeito-objeto do estereótipo. Por outro 

lado, contradizendo a situação de “relativa liberdade” apresentada pelo evadido, as 

vozes dos presos recuperadas nesta pesquisa revelaram as precárias condições de vida e 

trabalho na instituição, onde as punições físicas também eram práticas corriqueiras. À 

época da rebelião, o presídio abrigava uma população com perfil criminal heterogêneo, 

incluindo presos reincidentes, réus primários e indivíduos cumprindo medida de 

segurança. A eles se somavam detentos oriundos dos presídios superlotados da capital – 

a Penitenciária do Estado e a Casa de Detenção. Percebendo essa dinâmica que regia as 

transferências de presos do continente para a ilha, estabelecemos nossa hipótese de 

trabalho. Entre o final dos anos 1940 e inicio da década seguinte, a transferência de 

detentos destinados a sofrer os rigores dos castigos na ilha possibilitou a formação de 

uma rede de individuos com experiência em fugas e embates com a polícia, os quais 
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atuaram nas brechas da vigilância e da rotina de trabalho do presídio para planejar e 

executar a rebelião e fuga em massa sem precedentes na história das prisões no Brasil.  

Uma certa desfaçatez se revela na visão de mundo do ‘evadido’, de Luis Martins. O 

modo como observa o mundo fora da prisão é revelador das relações sociais existentes 

no próprio mundo da prisão. E é essa operação realizada pelo olhar “de dentro” sobre os 

que vivem “de fora” da cadeia que nos sugere a importância do método que aqui 

buscamos, qual seja, o de observar a prisão como um sistema social, no qual as relações 

sociais restabelecem continuamente o papel da instituição. É nesse sentido que se pode 

afirmar que o objetivo desta dissertação é narrar a história da rebelião da Ilha Anchiieta 

e das condições que a tornaram possível, bem como explorar seus efeitos nas políticas 

de segurança pública que a ela se seguiram. Para tanto, foi necessário traçar o perfil da 

população tradicionalmente encarcerada naquele espaço, bem como retraçar a trajetória 

institucional daquela prisão insular, enfatizando seus diferentes usos no horizonte do 

controle social em São Paulo, as reformas de que foi objeto, além de suas bases jurídicas. 

Também reconstituímos as diferentes relações de trabalho estabelecidas naquele 

contexto, o tratamento dispensado aos presos e outros aspectos relativos à situação de 

vida e de relacionamento social na ilha-prisão. 

 

A pesquisa que resultou nesta dissertação foi desenvolvida a partir de três eixos 

norteadores. O primeiro, articulado nos capítulos 1 e 2, diz respeito ao perfil 

institucional e às práticas de encarceramento que determinaram o lugar ocupado pelo 

Instituto Correcional da Ilha Anchieta (ICIA) no universo das prisões em São Paulo, na 

primeira metade do século XX. O segundo eixo, articulado no capitulo 3, está relacionado 

à caracterização da dinâmica das relações sociais no ICIA, englobando a narrativa da 

rebelião e fuga em massa encabeçada pelos presos em 1952. E, por fim, o terceiro eixo, 

articulado no capitulo 4, compreende o estudo dos desdobramentos da rebelião no 

âmbito político-institucional.  

Nos dois capítulos iniciais, buscou-se recuperar a gênese institucional do presídio 

instalado na ilha e pontuar suas alterações regimentais, analisadas em dois contextos 

distintos: o primeiro, que vai da fundação do presídio (em 1907) até sua transformação 

em Colônia Correcional da Ilha Anchieta (em 1942), será analisado no capítulo 1, e o 

segundo, que vai da fundação do ICIA até a rebelião de 1952, será analisado no capítulo 

2.  
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O uso da Ilha Anchieta para fins correcionais remonta ao inicio do século XX e 

está relacionado a um esforço de adequação das prisões de São Paulo às determinações 

do Código Penal de 1890. Este previa a adoção do sistema penitenciário progressivo, ou 

irlandês, segundo o qual o último estágio da pena deveria ser cumprido com um sistema 

de trabalho ao ar livre, em colônias correcionais a serem criadas em ilhas marítimas ou 

nas fronteiras do território nacional. A primeira instituição paulista desse tipo foi 

instalada na então chamada Ilha dos Porcos, depois Anchieta, em 1907. 

Nos primeiros anos de seu funcionamento, a Colônia Correcional da Ilha dos 

Porcos (CCIP) recebeu indivíduos considerados vadios, vagabundos e ébrios, 

empregados nas atividades de manutenção do presídio. Vale lembrar que o Código Penal 

de 1890 criara dispositivos de repressão ao jogo e às apostas e tipificara os crimes de 

vadiagem e capoeira, determinando o recolhimento dos infratores em colônias penais. 

Contudo, em função das dificuldades de comunicação com o continente (no inicio do 

século XX, uma viagem da ilha até Santos durava cerca de três horas), o CCIP foi 

transferido em 1914 para Taubaté, onde permaneceu até 1928, quando foi reinstalado 

na ilha. Em 1931, após o golpe da Aliança Liberal encabeçada por Getúlio Vargas, a 

instituição foi transformada em presídio político, só retomando suas funções originais 

em 1934, quando a ilha foi rebatizada em homenagem ao quarto centenário de 

nascimento do Padre Anchieta. Após a reforma do Código Penal de 1940, o presídio foi 

radicalmente modificado, com a criação do Instituto Correcional da Ilha Anchieta (ICIA) 

em 1942. 

O ICIA tinha um regimento muito mais abrangente que os anteriores, tanto no 

que diz respeito às suas funções quanto no tocante ao perfil dos indivíduos que para ali 

podiam ser removidos. Entre eles, figuravam condenados à reclusão, à detenção e à 

prisão simples, bem como os que cumpriam medida de segurança.  Durante um curto 

período, o ICIA também abrigou uma seção para menores infratores, o Educandário 

Anchieta, que teve vida breve em função dos inúmeros problemas decorrentes da 

convivência entre presos menores e adultos. O presídio também estava aberto à 

transferência de presos da Penitenciária do Estado e da Casa de Detenção, ambas 

superlotadas naquele contexto. Isso tudo revela que o perfil criminal dos detentos era 

bastante heterogêneo  

Ainda nos dois capítulos iniciais, buscou-se determinar, dentro do orçamento 

destinado à segurança pública do estado, qual era a fatia comprometida com o Instituto 
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Correcional, de modo a compreender sua importância econômica no universo das 

instituições de controle social. Assim, foram compostas tabelas com os valores previstos 

anualmente pelo poder legislativo para cobrir os custos de manutenção do presídio da 

ilha desde sua inauguração (1907) até o ano da rebelião (1952). O estudo desta série de 

dados revelou que, ao longo de toda a primeira metade do século XX, as prisões tiveram 

uma posição marginal no orçamento público, que priorizou o investimento na polícia, 

sendo este um dos fatores que contribuiu para agravar a situação dos presídios em 

meados do século.  

Nos dois primeiros capítulos, será apresentado ainda o perfil dos presos da ilha 

Anchieta. Mas somente no segundo será feita uma análise comparativa dos detentos do 

ICIA com os do estado de São Paulo. Os Autos do Inquérito realizado pela Delegacia 

Especializada em Ordem Política e Social (DEOPS) sobre a rebelião de 1952 foram os 

únicos documentos encontrados para traçar o perfil dos rebeldes, já que uma parte dos 

prontuários e as fichas individuais dos presos foram queimadas no incêndio provocado 

durante a rebelião, e a outra parte jaz oculta nos arquivos da administração pública 

paulista. Além dos dados civis – faixa etária, estado civil, cor, nacionalidade, 

naturalidade, instrução e profissão – o inquérito permite recuperar algumas 

informações criminais, como a duração da pena, os motivos da condenação e o tempo de 

internação no ICIA. Nos Termos de Declarações arrolados nos Autos do Inquérito foi 

possível identificar as razões pelas quais estes presos foram transferidos para a Ilha, 

aspecto revelador do lugar ocupado pelo ICIA no universo das prisões em São Paulo.  

O terceiro capítulo se inicia com a caracterização da conjuntura crítica que 

antecedeu a rebelião, fruto de uma determinada combinação de fatores conjunturais e 

estruturais que favoreceram a ação rebelde. Seja no plano das relações sociais, seja no 

âmbito das relações de poder, conflituosas per se, formou-se, no mês de junho de 1952, 

um ambiente propício à articulação da insurgência para a fuga em massa da ilha. De um 

lado, portanto, buscamos nas fontes os elementos necessários para narrar a ação rebelde 

e a fuga dos presos da Ilha Anchieta; por outro, de modo complementar e necessário, 

investiu-se na apuração daqueles fatores que, se não determinaram a ocorrência da 

rebelião, ao menos criaram condições favoráveis a ela. Esses dois momentos, da ação 

propriamente dita e da conjuntura crítica que, por assim dizer, a embasou, articulam-se 

ao que acima se referiu como segundo eixo norteador da pesquisa. 
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Do ponto de vista conjuntural, a presença na Ilha de presos com experiência em 

rebeliões, fugas e enfrentamentos diretos com as autoridades policiais foi crucial para a 

coordenação e sucesso da ação. João Pereira Lima, Ethel Pinheiro, Álvaro Fernando 

Conceição Carvalho Farto, o Portuga, Desidério Felicio Fossa, o Mascarado, Benedito 

Conceição Fontes, o Baiano, e Geraldo Fonseca de Souza, o Diabo loiro, Jorge Floriano, o 

China Show, Alcino Candido Gomes, o Mocoroa e Anorelino Soares, o Capitão Sujeira, 

compuseram a linha de frente da rebelião e ganharam destaque tanto nas investigações 

realizadas pelo DEOPS2, assim como nas manchetes dos principais jornais do período. Já 

eram nomes bastante divulgados na imprensa periódica paulistana, especialmente por 

sua participação numa rebelião ocorrida na Casa de Detenção em 1948 e na fuga 

sensacional da Penitenciária do Estado em 1951. Recuperar a trajetória destes 

indivíduos nas prisões do estado foi fundamental para a compreensão da organização do 

movimento rebelde. 

A leitura dos Termos de declarações arrolados no Inquérito realizado pelo DEOPS 

foi de grande importância no trabalho de reconstituição do perfil dos habitantes da ilha. 

Foram pesquisadas 359 declarações de presos, funcionários, militares e seus respectivos 

familiares, presentes na Ilha no dia da rebelião. Em sua composição, este documento 

incluía uma breve qualificação do declarante e o registro de sua fala, batido à máquina 

pelo escrivão de polícia, sob a direção inquisitorial do Delegado responsável. Com base 

na análise das declarações foi possível discernir as diretrizes da investigação, 

interessada na apuração dos papéis desempenhados pelos presos durante a rebelião, 

identificando os autores dos assassinatos, dos saques e de danos ao patrimônio público. 

Compondo a fase pré-processual da ação da justiça, o Inquérito representa o momento 

de identificação de culpados e de juntada das provas que sustentam as acusações pelos 

diferentes delitos cometidos no processo de rebelião e fuga. A busca pelo 

estabelecimento de uma verdade, neste contexto, exige técnicas voltadas para a 

produção de um conhecimento acerca dos crimes e dos criminosos. Exemplos disto são 

as acareações e a leitura cruzada de declarações, onde a verdade produzida pela 

investigação policial se nutre das acusações mútuas e dos subterfúgios utilizados pelos 

interrogados para se esquivarem da autodelação. Durante os interrogatórios, porém, foi 

dada aos presos a oportunidade de falar sobre a experiência de vida no cárcere. Eles não 

                                                        
2 Autos de Inquérito Policial sobre o Levante e evasão de presidiários da Ilha Anchieta, produzidos no 

âmbito da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (DEOPS). 
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pouparam críticas aos desmandos, maus-tratos e a toda sorte de corrupção que ocorria 

na administração do ICIA, transformando-se de acusados em acusadores. Assim, o 

mesmo inquérito que apresentou à Justiça o rol de culpados pela rebelião serve ao 

historiador como documento para a recuperação do perfil dos encarcerados e para a 

caracterização da vida naquele presídio, privilegiando a ótica dos presos. 

Além disso, esses registros tornaram possível a recuperação de uma das 

características mais marcantes do perfil institucional do ICIA: seu lugar de isolamento e 

punição sobre os presos identificados pelo estereótipo de indivíduos “irrecuperáveis”. 

Destinada, entre outras funções, a infligir as mais agudas “dores do aprisionamento”3, 

lembrando as palavras de Gresham Sykes, a Ilha Anchieta foi utilizada como um violento 

dispositivo de punição no universo das prisões em São Paulo. No lugar de atender ao 

ideal de recuperação por meio da pena, a internação na Ilha visava, entre outros 

objetivos, impor punições mais severas, com vistas à dissuasão pelo esgotamento físico. 

Eram transferidos para o ICIA, primordialmente, os presos que cometiam faltas 

disciplinares na Penitenciária do Estado e na Casa de Detenção, medida que contrariava 

o decreto de fundação e regulamentação daquele presídio. Exigia-se, oficiosamente, que 

as autoridades responsáveis pela disciplina atuassem com excessiva severidade no 

controle da circulação destes “irrecuperáveis” pela ilha, na atribuição de trabalhos 

forçados, nos castigos corporais e na imposição de restrições alimentares. Nada de se 

estranhar portanto que, entre as motivações da fuga, os presos tenham mencionado 

enfaticamente as péssimas condições de vida, incluindo a fome, os alimentos de baixa 

qualidade, os constantes espancamentos, o tratamento médico precário. Também 

citaram o mau uso da verba de manutenção do presídio e a apropriação, pelas 

autoridades civis e militares, do lucro obtido com a venda do peixe pescado pelos presos. 

As longas condenações também foram apontadas como motivação para a fuga, mas 

mesmo os presos que estavam prestes a cumprir sua pena aderiram ao movimento e 

escaparam da ilha. Figura central no grupo que encabeçou a rebelião, o China Show, de 

                                                        
3 A expressão empregada por Sykes, “dores do encarceramento”, marca o esforço deste autor em 

refletir sobre a prisão como um sistema de poder, sob o ponto de vista dos presos. Sykes afirma que, a 
prisão moderna dos Estados Unidos da América nos anos 1950, os castigos corporais deixaram de se 
manifestar como dor do encarceramento na fala dos presos. Contudo, esse tipo de punição deixou sua 
herança no sofrimento provocado pela privação da liberdade, na restrição quase absoluta de bens e 
serviços, além da frustração do desejo sexual. Nesta dissertação, as “dores do encarceramento” 
testemunhadas pelos presos da Ilha Anchieta serão decisivas para a compreensão do processo que 
resultou na rebelião e fuga em massa. Cf. SYKES, G. The Society of Captives. A study of a maximum security 
prison. Princeton University Press, 1958, p. 64. 
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27 anos, estava a três meses de cumprir sua condenação. Ele era um dos alvos prediletos 

dos torturadores e foi indiciado no inquérito do DEOPS pelo assassinato do Chefe de 

Disciplina, Portugal de Souza Pacheco, ocorrido durante a rebelião. Em suas declarações 

ao inquérito, referiu-se aos maus tratos como a principal motivação para a rebelião, 

declarando ser ele “uma das maiores vítimas desse regime”. 

A descrição da conjuntura crítica que antecedeu à rebelião se encerra com a 

análise dos conflitos existentes entre autoridades civis e militares. Desde 1942, o 

presídio havia sido dirigido por militares da Força Pública. Em 1949, porém, a Direção 

do ICIA passou às mãos de um funcionário da SSP, o “capitão” Fausto Sadi Ferreira. 

Homem de trato amistoso com colegas e militares, ele impôs nova rotina ao presídio e 

alterou normas de funcionamento da vigilância e dos trabalhos que preenchiam a rotina 

diária. Nas declarações prestadas ao Inquérito do DEOPS, presos, funcionários e 

militares apresentaram indícios dos conflitos decorrentes da mudança do Diretor e, 

como será demonstrado nesta dissertação, esta foi a principal condição para que a 

segurança interna do presídio ficasse em situação de fragilidade, criando uma das 

brechas necessárias para a bem sucedida ação rebelde. O interesse nesses conflitos 

internos foi motivado, sobretudo, pela leitura dos trabalhos de Donald Clemmer4 e 

Gresham Sykes5, que analisaram o universo prisional como um sistema político 

permeado por relações de poder. Em suas pesquisas, ambos enfatizaram a importância 

dos vínculos formais e informais na dinâmica das relações sociais tecidas no interior das 

prisões. Analisaremos, portanto, em que medida a dinâmica das relações sociais na ilha-

prisão contribuiu para o desfecho trágico daquela instituição, cujas atividades seriam 

definitivamente encerradas em 1955. 

Ao longo da pesquisa, tornou-se evidente que o estudo desta rebelião é 

imprescindível para a compreensão das reformas das prisões em São Paulo nos anos 

1950 e 1960, analisadas no capítulo 4. A urgência imposta à agenda governamental 

pelos desdobramentos críticos da rebelião na Ilha Anchieta revelou uma série de 

consequências. Lucas Garcez, governador do estado de São Paulo à época, bem como seu 

sucessor Janio Quadros, receberam suporte político do poder legislativo para a 

realização de projetos reformistas. Na Assembleia Legislativa estadual e na Comissão 

                                                        
4 CLEMMER, Donald. The Prison Community. New York: Rinehart & Company Inc., 1958. 
5 SYKES, Gresham M., The Society of Captives - a study of a maximum security prison. New Jersey: 

Princeton University Press, 1974. 
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para a Reorganização Penitenciária, criada por Janio Quadros, instituiu-se uma agenda 

para revisão do tratamento dispensado ao preso no interior das instituições prisionais. 

Vinculado à Secretaria da Justiça, o Departamento dos Institutos Penais do Estado de São 

Paulo (DIPE), antigo Departamento dos Presídios do Estado (DPE), teve suas funções 

ampliadas para a gestão de todas as prisões do Estado. Com essa reforma, Janio Quadros 

retirou da Secretaria da Segurança Pública a competência de gerenciar os principais 

presídios, função que passou a ser atendida pela Secretaria de Justiça. Após a rebelião e, 

ao longo dos anos 1950, com a inauguração de novos institutos penais, identificou-se um 

intenso movimento de transferência de presos, no sentido de aliviar tensões e evitar 

conflitos latentes. Criaram-se prisões no interior do estado com destaque para a Casa de 

Custódia e Tratamento de Taubaté, o Instituto de Reeducação de Tremembé e os 

Institutos Penais Agrícolas de São José do Rio Preto, Itapetininga e Bauru, para onde 

foram transferidos os presos em estágio final da pena ou no cumprimento de medida de 

segurança. No plano federal, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal 

aprovou legislação de revisão da carreira de guardas de presídio, declaradamente 

motivada pelos acontecimentos deflagrados na Ilha Anchieta. Pode se dizer que a ação 

dos presos conferiu força e legitimidade a velhos projetos de reforma das prisões, 

resgatados naquele contexto. Por fim, fecharemos o capítulo apontando alguns 

desdobramentos dessas reformas no universo do encarceramento em São Paulo, com 

destaque para o expressivo crescimento de sua população prisional. 

O movimento insurgente dos presos da Ilha Anchieta ocorreu num momento de 

grave precarização da vida nos cárceres, o que não era uma realidade exclusiva de São 

Paulo. Também na capital federal havia uma situação de superlotação dos presídios, 

ocasionada pela estagnação dos investimentos em melhorias e pela expansão da 

atividade de policiamento, investimento que consumia boa parte da verba destinada à 

segurança pública. Instituição cuja vocação se definiu para a segregação e gestão dos 

ilegalismos6 populares, a prisão foi alvo de reforma, pois, no momento em que suas 

contradições se acentuaram ultrapassando os limites do aceitável para aqueles que 

sofriam as dores da punição, viu ameaçada sua legitimidade política e social. Em grande 

medida, o processo de reforma que se seguiu ao desfecho trágico do Instituto da Ilha 

                                                        
6 HIRATA, D. “Ilegalismos”. In: LIMA, R. S. de; RATTON, J. L.; AZEVEDO, R. G. de. (orgs.) Crime, policia e 

justiça no Brasil. São Paulo: Contexto, 2014.  
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Anchieta cumpriu o objetivo de redimir a prisão maculada pela ação rebelde dos presos, 

expandindo suas estruturas e ampliando seu alcance territorial. 

Esse terceiro eixo norteador da pesquisa nos permite recuperar os olhares 

construídos sobre a prisão por quem se encontrava além de seus muros. Logo, é nesse 

universo que se manifestam os paradigmas penitenciários e as construções idealizadas 

do mundo da prisão e da delinquência. Não é sem consequência, portanto, o que pensam, 

falam e projetam os agentes do poder público a respeito do uso da prisão como método 

de punição. Conforme demonstraremos na dissertação, nas manifestações oficiais das 

autoridades públicas, o pós-rebelião foi marcado por uma celebração da continuidade do 

uso da pena privativa da liberdade como principal método punitivo e, mais que isso, pela 

expansão das prisões como estratégia de controle e defesa social. 

Ainda que essa divisão tenha como objetivo a exposição do argumento da 

dissertação, é importante destacar que os três eixos norteadores da pesquisa se fundem 

no interesse em comum de compreender o fenômeno da rebelião, único em sua 

dimensão histórica. Assim, buscaremos argumentar que a rebelião e a fuga de presos da 

Ilha Anchieta tanto modificou práticas de encarceramento existentes em São Paulo, 

quanto contribuiu para reforçar tendências que se insinuavam naquele contexto, no 

âmbito das políticas para as prisões. Se o modelo de prisão baseado no isolamento 

punitivo mostrou-se inviável após 1952, a tendência à concentração de uma grande 

massa de presos na capital ganharia força com a construção, ao lado da Penitenciária do 

Estado, da Casa de Detenção de São Paulo com capacidade para três mil e quinhentos 

presidiários. Juntas, no inicio dos anos 1960, estas duas instituições formariam o maior 

complexo prisional da América Latina.  

 

Balanço historiográfico e perspectivas teórico-metodológicas 

 

A partir do ano 2000, de acordo com dados coletados por Fernando Salla7, houve 

uma significativa evolução no interesse pelos estudos das rebeliões em presídios, em 

decorrência, sobretudo, do impacto dos movimentos articulados pelo Primeiro Comando 

da Capital (PCC) em 2001 e 2006. O tema da reforma das prisões articulado ao problema 

                                                        
7 SALLA, F. “A pesquisa sobre as prisões: um balanço preliminar”. In.: KOERNER, Andrei (Org.). História 

da Justiça Penal no Brasil: Pesquisas e Análises. 1ª ed. São Paulo: IBCCrim, 2006. 
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político das rebeliões prisionais não é cativo de apenas uma área ou de áreas do saber 

acadêmico e ganhou expressão para além dos muros da universidade. Nesse sentido, 

cumpre destacar a abundância de textos produzidos pela imprensa, as manifestações 

culturais surgidas na prisão e fora dela (caso da literatura produzida por egressos do 

sistema prisional, de experiências na prisão muitas vezes transformadas em músicas, 

filmes, etc.), os debates parlamentares aquecidos pelas comissões de inquérito, os 

movimentos favoráveis à privatização dos presídios8, este muito forte e consolidado nos 

EUA, os observatórios internacionais de direitos humanos e, também, os movimentos 

religiosos que possuem uma atuação bastante heterogênea junto à população carcerária. 

Contudo, esse complexo social, político, econômico e cultural, por outro lado, carece de 

estudos históricos monográficos. 

A historiografia contou recentemente com a contribuição da coletânea História 

das Prisões no Brasil9. Os dois volumes que a compõem revelaram importantes 

contribuições das pesquisas mais recentes de historiadores que se dedicam à 

compreensão da evolução da questão penitenciária no Brasil. A maior parte dos textos 

apresenta resultados de pesquisas monográficas acerca de instituições penais fundadas 

principalmente no século XIX, período em que foram inauguradas, no Império, as 

primeiras instituições com princípios correcionais. Com exceção do texto de Ricardo 

Alexandre Ferreira, que trata da convivência entre escravos e homens livres pobres nas 

prisões paulistas do século XIX, a obra se dedica em especial ao estudo das prisões da 

antiga Capital Federal, o Rio de Janeiro, e dos presídios da região Nordeste do Brasil. O 

problema norteador da obra é entender como a situação das prisões é debatida no 

espaço público e, de que maneira o sistema prisional apareceu nas políticas públicas 

brasileiras entre os séculos XIX e XX. Considerando a experiência histórica desses dois 

séculos, a reflexão se desenvolve a partir da constatação de uma contradição latente 

entre os discursos oficiais impressos nos atos normativos e as práticas no cotidiano das 

prisões. Desse modo, o conjunto dos textos, numa leitura de sobrevoo, revela que 

mesmo com a presença perene de um discurso reformista, os investimentos e as 

melhorias nos regimes penais não se fazem tão presentes. Por outro lado, as prisões são 

                                                        
8 Loïc Wacquant apresenta os lucros das privatizações dos presídios no mercado de ações dos EUA, em: 

Punir os pobres. A nova gestão da miséria nos EUA. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 2000.  
9 MAIA, C. N.; NETO, F. de S.; COSTA, M.; BRETAS, M. L. História das Prisões no Brasil. Vols. 1 e 2. Rio de 

Janeiro: Editora Rocco, 2009. 
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tratadas com descaso pelas autoridades públicas, enquanto cumprem a silenciosa função 

de ser um espaço reprodutor da lógica excludente da sociedade capitalista.  

Pressão social e econômica fora dos muros, violência física e psicológica no 

intramuros da prisão. Quanto mais precária a vida das pessoas no mundo da liberdade, 

parece ser mais violenta a vida daqueles que foram condenados a trilhar uma carreira 

nas carceragens do Império e da República. A opinião publica mostra-se dividida, senão 

pulverizada, além de frequentemente permeada por senso comum quando se trata de 

avaliar qual deve ser o projeto para as prisões. Mais sombrias e mortíferas, mais abertas, 

de segurança máxima, com mínimo controle, uma prisão com trabalho, de completa 

clausura, ou mesmo sua definitiva abolição. De todos os lados aponta-se para a 

existência de um problema incontornável: qual o lugar da prisão na sociedade? Que 

papel lhe cabe? A questão penal ganha força e importância nos momentos de crise, 

quando as estruturas que sustentam esse poder de punir são abaladas pelas rebeliões. 

Seriam as rebeliões prisionais pequenas revoluções, como defendem Goldstone e 

Useem10? O que se observa nas micro-esferas das relações numa dada sociedade 

histórica pode servir para a compreensão das macro-esferas que determinam a 

organização das instituições, valores e território das nações? Com essa hipótese, os 

autores estudam a dinâmica social das prisões americanas por meio das mesmas teorias 

de instabilidade usadas pelos teóricos do Estado. Além de testar se teorias da revolução 

podem ser sustentadas no estudo das rebeliões prisionais, pode-se examinar se teorias 

desenvolvidas para compreender a dinâmica social de estruturas complexas de milhões 

de indivíduos, podem auxiliar na explicação de eventos ocorridos em estruturas 

menores, envolvendo apenas algumas centenas de indivíduos. Segundo Goldstone e 

Useem há certa ironia no caso, pois as revoluções e os movimentos sociais sempre foram 

pensados segundo lógicas diversas da dos movimentos de criminosos ou indivíduos 

desviantes. Revolucionários e lideres de movimentos sociais não são criminosos, e suas 

ações devem ser explicadas pelas teorias da transformação social, poder estatal, 

protestos, greves, ideologias, etc. De que modo os presos, em sua ação rebelde, não 

estariam também operando transformações tão legitimas quanto à dos revolucionários 

ou lideranças de movimentos sociais?  Perseguindo essa questão, os autores propõem 

                                                        
10 Cf. Jack A. Goldstone e Bert Useem. “Prison Riots as Microrevolutions: An Extension of State-

Centered Theories of Revolution”. The American Journal of Sociology, Vol. 104, No. 4 (Jan., 1999), pp. 985-
1029. 
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demonstrar que o principio que subjaz o comportamento coletivo contra autoridade 

parece ser fundamentalmente o mesmo quando se examina uma revolução contra 

monarquias ou impérios ou rebeliões contra autoridades prisionais: “Assim, surge a 

ironia de que a teoria da revolução desenvolvida a partir de uma tradição que tentou 

com todas as forças possíveis se desengajar do tipo de evento chamado de ‘rebelião 

prisional’, de fato explique precisamente aqueles eventos”11. Esses autores buscam 

perceber a ação dos presos em rebelião contra as autoridades prisionais como um 

movimento social e, nesse sentido, um fenômeno privilegiado para o estudo das relações 

entre Estado e Sociedade no mundo contemporâneo. Não se reputa, nesse enfoque, 

nenhuma consciência mais ou menos orientada (como uma “consciência de classe”) para 

a ação rebelde, mas procura-se perceber e compreender a ação dos presos em seu 

momento, dadas as condições de possibilidade do contexto. Essa olhar que, por assim 

dizer, politiza a ação rebelde, busca o que o conflito pode revelar das condições de 

reprodução de uma determinada configuração sociopolítica, ou de uma conjuntura 

econômica. 

Alguns traços desse método podem ser encontrados na pesquisa de Eda Goes12 

sobre as transformações ocorridas nos presídios paulistas entre 1982 e 1986. A autora 

estudou as rebeliões que ocorreram nesse período, no Carandiru, no contexto das 

reformas promovidas pelo então Secretário da Administração Penitenciária, José Carlos 

Dias, responsável por uma famosa política de humanização dos presídios13, fundada na 

legislação criminal garantista de 1984. A autora alinhavou um corpus documental 

formado por editoriais e publicações dos maiores jornais, registros das Comissões de 

Sindicância da Secretaria da Justiça, textos dos grupos de defesa dos Direitos Humanos e 

dos Relatórios da CPI 438/1984, instaurada na Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo (ALESP). Com base nesse repertório Goes pôde compreender o impacto das 

reformas no interior do presídio e no contexto político-parlamentar numa conjuntura 

dominada pelo esforço da redemocratização do país. A política de humanização 

                                                        
11 Idem, Ibidem., pp.986/987. “Thus, the irony arises that a theory of revolution developed out of a 

tradition that tried as hard as possible to disengage from the kind of event called to mind by “prison riot” 
does in fact explain precisely those events”. (tradução nossa) 

12 GOES, E. M. A recusa das grades: rebeliões nos presídios paulistas, 1982-1986. Dissertação de Mestrado 
em História, Assis, Unesp, 1991. 

13 Sobre esse período ver o trabalho de Alessandra Teixeira, Do sujeito de direito ao estado de exceção: o 
percurso contemporâneo do sistema penitenciário brasileiro, defendida na FFLCH,USP, em 2006. Ver 
também: SALLA, F. “De Montoro a Lembo: as políticas penitenciárias em São Paulo”. In.: Revista Brasileira 
de Segurança Pública. Ano 1, Ed. 1, 2007. 
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consistiu, segundo Góes, na expansão do número de vagas, na criação das Comissões de 

Solidariedade (formada por presos eleitos por presos via voto direto e secreto), além da 

construção de canais diretos de comunicação entre os presos e a corregedoria dos 

presídios. Formaram-se ainda comissões de guardas penitenciários para reportar 

irregularidades diretamente às autoridades externas ao presídio. A existência política de 

presos e agentes penitenciários deveria ser garantida de forma equânime, na visão de 

José Carlos Dias. Por fim, o governo combateu a censura à imprensa, proibida de ter 

acesso aos presídios, garantiu assistência jurídica aos presos e tornou possível a visita 

intima14. Góes examinou os impactos políticos das mudanças introduzidas pela gestão 

do governador André Franco Montoro (1983-1987) e, uma de suas conclusões mais 

importantes foi demonstrar como, mesmo diante da política de humanização e 

democratização dos presídios, as rebeliões vieram à tona nas principais carceragens de 

São Paulo. Segundo a autora, as rebeliões foram fomentadas pelos próprios agentes 

carcerários, ao perceberem que as Comissões de Sindicância e as entidades de Direitos 

Humanos desestabilizaram a hierarquia existente na dinâmica social da prisão. Guardas 

penitenciários e o Diretor da Penitenciária do estado de São Paulo, apoiados por uma 

parte da imprensa, criaram assim um “cenário de instabilidade e terror no presídio”15, 

apontando as rebeliões como sintoma de um processo maior, em que a violência nas 

prisões era parte das estratégias de ação da fictícia organização criminosa “Serpentes 

Negras”. Diz-se fictícia pois nunca foi comprovada sua existência. Essas rebeliões não 

apresentavam uma pauta de reivindicações e, quase sempre, resultaram no trágico 

desfecho do espancamento de presos pelos guardas. Esse desdobramento critico 

motivou, segundo Góes, o fim da trajetória de José Carlos Dias na Secretaria de 

Segurança Pública.  

Nos anos 1980, pesquisas coordenadas por Sérgio Adorno e Rosa Maria Fischer, 

resultaram num amplo relatório analítico sobre as políticas públicas penitenciárias do 

estado de São Paulo entre 1950-1985. Informados por registros da imprensa periódica, 

atos normativos (leis e decretos), mensagens de governadores e dados estatísticos da 

população carcerária, os autores analisaram o “discurso político que subjaz à 

intervenção do Estado no controle dos comportamentos tipificados (...) como ofensa 

                                                        
14 Cf. GOES, E. M., op.cit. p. 47. 
15 TEIXEIRA, A. op.cit. p.86. 
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criminal” e as “práticas de gerenciamento da massa carcerária”16.  Privilegiaram os 

momentos de ruptura estrutural no sistema penitenciário, identificados nos planos e 

projetos da administração pública, pelo acirramento das ideologias dos grupos sociais e 

políticos que se colocaram entre a formulação e a prática da política penitenciária. 

Adorno e Fischer apontaram a rebelião da Ilha Anchieta, de 1952, como um desses 

momentos de ruptura, pois reforçara uma descrença crescente nas avaliações que as 

autoridades vinham fazendo do quadro penitenciário desde fins dos anos 1940. O 

impacto da rebelião teria, segundo os autores, contribuído para “renovar temores 

antigos, desmentindo as avaliações benévolas e inaugurando este aparentemente 

interminável período de incertezas sobre a eficácia das prisões e sobre os objetivos dos 

métodos punitivos nelas adotados”17.   

Uma das conclusões da análise de Adorno e Fischer é de que há um confronto 

permanente entre as atividades-fim do sistema e o conteúdo político-ideológico das 

políticas penitenciárias impresso nos programas e documentos oficiais18. Essa relação 

paradoxal entre a política e a prática institucional produz uma série de obstáculos que, 

na opinião dos autores, impedem “a transformação das prisões em instituições 

compatíveis com o exercício democrático do poder"19. São exemplos de obstáculos dessa 

natureza: tensão entre estruturas formais e informais, prisões funcionando como 

agências de produção da delinquência e de agravamento da reincidência e a existência 

de uma sociedade dos cativos20 que torna a instituição “quase impermeável a 

mudanças”. Outros fatores como a “formatação burocrático-administrativa” e a 

corrupção nas agências de governo concorrem para a “imposição de uma ordem que 

somente pode ampliar e cristalizar os graus de exploração e de coerção no sistema 

penitenciário"21. Com base nessas conclusões pode-se perguntar, portanto, em que 

medida o estudo das condições socioeconômicas de uma determinada comunidade 

                                                        
16 FISCHER, R. M. e ABREU, S.F.A. de. Análise do sistema penitenciário do Estado de São Paulo: o 

gerenciamento da marginalidade social. São Paulo, CEDEC, 1987, mimeo (relatório). 
17 Idem, ibidem, p. 29. 
18 Idem, ibidem, p. 31 
19 Idem, ibidem, p. 32 
20 O conceito “sociedade dos cativos”, muito explorado por Abreu e Fischer, foi formulado por Gresham 

Sykes no livro The society of captives: a study of a maximum security prison. Por meio deste conceito, Sykes 
sugere que o universo fechado da prisão produz uma outra sociedade, com contratos informais e regras 
extra-oficiais responsáveis pela normatização da convivência entre presos e agentes institucionais.  

21 Idem, ibidem, p. 34 
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prisional pode auxiliar na compreensão dessa tensão entre os projetos de prisão e as 

práticas no interior das mesmas. 

Fernando Salla nos informa que a tradição sociológica anglo-saxônica se debruça 

sobre este tema desde o início dos anos 193022. Destaca-se entre esses o trabalho de 

Donald Clemmer, dedicado ao estudo de uma comunidade prisional. Foi pioneiro na 

tentativa de caracterizar o modo como se estruturava a “cultura prisional” na 

coexistência de relações formais e informais no cotidiano da prisão. Clemmer realizou 

seu estudo de caso entre 1931 e 1934, anos em que trabalhou como sociólogo no 

Classification Board and Mental Health Office do sistema prisional do estado de Illinois, 

nos EUA, coletando informações por meio de entrevistas com cerca de dois mil 

condenados. Como sociólogo trabalhando para o Estado, Clemmer buscou compreender 

a dinâmica das relações sociais no espaço prisional com vistas a tornar mais eficaz a 

execução das penas. Não há em sua obra um questionamento à existência da prisão, ou 

uma tentativa de inserir a prisão num contexto de relações que transcenda o espaço e a 

comunidade prisional. Seu trabalho explora de forma concreta o cotidiano e as 

características da população encarcerada. Clemmer faz, por exemplo, uma descrição 

densa das “tendências sociais” do comportamento dos condenados a partir das 

características de suas vidas antes do encarceramento, pontuando as influências das 

relações sociais, as características da região de origem dos condenados, as expectativas e 

os anseios em relação ao mundo do trabalho. O autor busca, então, compreender de que 

maneira os comportamentos aprendidos fora da prisão são incorporados na vida dentro 

da mesma. Diferente de Sykes23, ou mesmo de Goffman24, que tendem a perceber a vida 

na prisão como uma esfera quase impermeável a mudanças, por que isolada do universo 

social fora dos seus muros, Clemmer busca explicar em que medida as estruturas 

formais (programas de treinamento, trabalho, educação sexual, etc.) da instituição 

conseguem ou não se sobrepor às relações informais constituídas pelos presos entre si, e 

entre estes e o corpo de funcionários. Assim, Clemmer descreve as esferas da 

formalidade e da informalidade do cotidiano prisional no intuito de medir o grau de 

                                                        
22SALLA, F. “As rebeliões nas prisões: novos significados a partir da experiência brasileira.” 

Sociologias.  n.16. Porto Alegre. jul./ dez. 2006. Ver ainda do mesmo autor: SALLA, Fernando. As prisões em 
São Paulo: 1822-1940.   São Paulo: Annablume; FAPESP, 1999. Neste último trabalho, Salla fez um dos 
levantamentos mais exaustivos de fontes primárias sobre as prisões em São Paulo, do ano da 
independência do Brasil até 1940, quando passa a vigorar o segundo Código Penal republicano. 

23 Cf. Gresham Sykes, op.cit. 
24 Cf. GOFFMAN, E. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva, 1996. 
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adesão dos presos a cada uma delas. Quando a adesão às estruturas formais é maior que 

às estruturas informais, a prisão se mostra eficaz em seus propósitos de reinserção 

social25.  

A hipótese principal desta pesquisa foi, em parte, inspirada no conceito de 

comunidade prisional desenvolvido por Clemmer. É, contudo, necessário ponderar 

acerca da relação entre o universo das relações sociais estabelecidas no interior da 

prisão e as questões politico-administrativas externas que ali exerciam influencia 

decisiva. Mais do que encerrar o olhar no espaço circunscrito pelos muros da prisão, 

interessa à essa pesquisa perceber as relações entre o “dentro” e o “fora”, buscando 

compreender o lugar ocupado pelo Instituto Correcional da Ilha Anchieta no universo 

das prisões, em São Paulo no meados do século XX.   

A ideia de que a prisão desempenha um papel fundamental na construção social 

do crime, esquadrinhando o perfil dos ilegalismos que estão sujeitos ao encarceramento, 

aparece como importante ferramenta analítica na obra de Michel Foucault, Vigiar e 

Punir. Talvez aí se encontre a expressão mais acabada da função desempenhada pela 

prisão na sociedade disciplinar, qual seja, a de produzir a delinquência, “pelo tipo de 

existência que faz os detentos levarem”26 e que será a razão de sua permanente 

atualização. 27   

Conforme demonstraremos nesta dissertação, a rebelião na Ilha Anchieta não se 

resumiu a uma sequencia de confrontos, mortes, destruição de estruturas físicas e fuga 

em massa dos encarcerados. Foi ainda um evento produtor de conhecimento sobre os 

presos, sobre o presídio e sobre a administração penal naquele contexto. A análise da 

documentação produzida no pós-rebelião permitiu recuperar o perfil dos ilegalismos 

                                                        
25 Bert Useem e Peter Kimball argumentam que as comunidades prisionais devem ser compreendidas 

segundo os parâmetros utilizados para estudar outros grupos sociais. Trata-se, pois, de ir além do binômio 
segurança/infraestrutura como panaceia explicativa de toda e qualquer rebelião. Também Clarence 
Schrag afirmou ser um erro dos criminologistas não se aterem ao universo socioeconômico e às relações 
interpessoais que se estabelecem no interior de uma prisão. Cf. SCHRAG, C. “Leadership among prison 
inmates”. American Sociological Review, v.19, n.1, p. 37-42, 1954.  

26 Idem, Ibidem, p. 222. 
27 M. Foucault explica como o delinquente é produzido por meio de uma operação penitenciária: “O 

delinquente se distingue do infrator pelo fato de não ser tanto seu ato quanto sua vida o que mais o 
caracteriza. A operação penitenciária, para ser uma verdadeira reeducação, deve totalizar a existência do 
delinquente, tornar a prisão uma espécie de teatro artificial e coercitivo onde é preciso refazê-la 
totalmente. O castigo legal se refere a um ato; a técnica punitiva a uma vida; cabe-lhe por conseguinte 
reconstituir o ínfimo e o pior na forma do saber; cabe-lhe modificar seus efeitos ou preencher suas 
lacunas, através de uma prática coercitiva.” A biografia dos criminosos, a construção do vinculo entre 
crime e criminoso, no âmbito do aparelho penitenciário, compõe a imagem do individuo perigoso, 
enfatizando, na composição das características particulares da vida dos presos, a predominância dos 
instintos, das pulsões, de tendências e tipo de temperamento. Cf. FOUCAULT, M. op. Cit., p. 211. 
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dos presos da ilha e realizar uma aproximação do universo das penas mediada pela 

noção de luta de classes28. A gestão diferencial dos ilegalismos é entendida aqui como 

um mecanismo de dominação cuja base concreta se manifesta no funcionamento 

seletivo do sistema de justiça criminal. Vale ler Foucault: 

 

Deveríamos então supor que a prisão e de uma maneira geral, sem dúvida, os castigos, não se 

destinam a suprimir as infrações; mas antes a distingui-las, a distribuí-las, a utilizá-las; que 

visam, não tanto tornar dóceis os que estão prontos a transgredir as leis, mas que tendem a 

organizar a transgressão das leis numa tática geral das sujeições. A penalidade seria então 

uma maneira de gerir os ilegalismos, de riscar limites de tolerância, de dar terreno a alguns, 

de fazer pressão sobre outros, de excluir uma parte, de tornar útil outra, de neutralizar estes, 

de tirar proveito daqueles. Em resumo, a penalidade não ‘reprimiria’ pura e simplesmente as 

ilegalidades; ela as ‘diferenciaria’, faria sua ‘economia’ geral. E se podemos falar de uma 

justiça não é só porque a própria lei ou a maneira de aplicá-la servem aos interesses de uma 

classe, é porque toda a gestão diferencial dos ilegalismos por intermédio da penalidade faz 

parte desses mecanismos de dominação. Os castigos legais devem ser recolocados numa 

estratégia global dos ilegalismos. O ‘fracasso’ da prisão pode sem dúvida ser compreendido a 

partir daí.29 

 

Compreender os efeitos do encarceramento com base na delinquência por ele 

produzida, implica considerar a rebelião tanto como uma forma de resistência a esse 

processo como, no seu desdobramento em repressão e reforma, uma atualização das 

formas de produção da delinquência. A crise produzida pela ação rebelde expôs o 

paradoxo carcerário e, contraditoriamente aos anseios de liberdade daqueles 

prisioneiros, ativou uma repressão desproporcionalmente violenta, com a finalidade de 

fixar no mais alto grau de risco social a violência coordenada pelos presos. Se a rebelião 

foi um produto do encarceramento, sua repressão fixaria e atualizaria o perfil da 

delinquência cativa das prisões. Entender esse processo, com base no estudo de caso da 

rebelião da Ilha Anchieta, pode contribuir para pensar a genealogia de uma delinquência 

produzida pari passu à expansão do encarceramento a partir dos anos 1950 em São 

Paulo. 

                                                        
28 Nas palavras de M. Foucault: “Uma série de ilegalismos surge em lutas onde sabemos que se 

defrontam ao mesmo tempo a lei e a classe que a impôs.” Cf. Idem, ibidem, p. 228. 
29 FOUCAULT, M. op. Cit., p. 226/227. 
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Poucos estudos acadêmicos se dedicaram ao estudo da rebelião da Ilha Anchieta. 

Recentemente, Filipe Moreno Horta30 defendeu dissertação de Mestrado na qual 

analisou a inserção do Instituto Correcional da Ilha Anchieta (ICIA) no quadro da 

administração pública, mobilizando o conceito de margem para interpretar a rebelião 

como um caso de falência institucional. Nas palavras do autor: 

 

O que me interessa é observar o nível de isolamento burocrático, financeiro, material, de 

recursos básicos e de manutenção e segurança da prisão que foram, ao longo do tempo, 

subjugados e, de certa forma, deixados em segundo plano. O intuito é pensar como a direção 

correcional do ICIA encontrava-se em uma margem distante, amplamente submissa a 

pareceres burocráticos e a situações de extrema carestia e desamparo. 31 

 

Baseando-se em relatos de memorialistas, grande parte dos quais ex-funcionários 

do ICIA, e documentos encontrados no Arquivo do Parque Estadual da Ilha Anchieta 

(APEIA), Horta demonstrou que a manutenção do ICIA foi precária no que diz respeito 

às verbas e aos recursos humanos disponíveis, desde sua inauguração em 1942 até sua 

desativação em 1955. Contudo, o autor não relaciona de forma convincente essa 

precariedade à eclosão da rebelião de 1952. A rebelião e a fuga em massa dos 

encarcerados foi, em grande medida, por ele explicada com base nos argumentos de 

Paulo Vianna desenvolvidos em seus livros de memória “A Ilha Anchieta e eu” e “O 

Levante da Ilha Anchieta e algo mais”. Segundo Horta, a rebelião foi consequência da 

posição marginal do ICIA na burocracia estatal, situação cujos aspectos negativos se 

refletiram nos problemas de gestão da população encarcerada. A explicação para o que 

Horta entende ser o principal “evento crítico” da história do ICIA revelou-se frágil na 

critica das fontes. Ele afirma, por exemplo que, entre 1950 e 1952, houve um vertiginoso 

crescimento da população encarcerada na Ilha Anchieta, causado pela “política do então 

Diretor Fausto Sadi Ferreira”. Com isso o autor endossa, sem criticas, as conclusões de 

outro memorialista – o almoxarife José Teixeira Pinto. Segundo o relato pessoal desse 

ex-funcionário do ICIA, citado por Horta, o Diretor Sadi:  

 

                                                        
30 HORTA, F. M. Dia de rebelião: as margens do Estado no cotidiano civil-prisional da Ilha Anchieta 

(1942-1955). Dissertação de Mestrado, UERJ, 2013,  
31 Idem, Ibidem. p. 59. 
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Pensando agradar seus superiores, toda vez que lhe oferecia oportunidade solicitava remessa 

de presos para o Instituto, sem conhecimento das impossibilidades do estabelecimento de 

recebê-los. Foi assim que reuniu naquele presídio, os mais afamados e perigosos 

delinquentes que cumpriam pena em diferentes cadeias e penitenciárias do Estado.32 

 

Ora, em primeiro lugar, o Diretor do ICIA não possuía a prerrogativa 

regulamentar para solicitar “remessa de presos”. As autorizações para “remessa” ou 

remoção de presos da Ilha partiam do Departamento de Presídios do Estado – 

subordinado à Secretaria de Justiça - ou do Secretário da Segurança Pública.  Em 

segundo lugar a leitura direta do documento, tomado por Horta como “testemunho 

único” do encarceramento na ilha, é problemática. Em momento algum o autor faz uma 

leitura a contrapelo dessa fonte. Quem era José Teixeira Pinto? Quais razões o 

motivariam a apontar o Diretor do ICIA como único responsável pela remessa de presos, 

sendo esta uma prática contraditória à organização carcerária do Estado? 

O autor apresenta ainda uma narrativa da rebelião ocorrida no dia 20 de junho de 

1952, baseando-se integralmente nas memórias de Paulo Vianna33, ex-Diretor do ICIA e 

Tenente da Força Pública de São Paulo. Seguindo as pistas de Vianna, Horta endossa a 

ideia de que os presos teriam pressionado as autoridades para que Vianna fosse 

afastado da Direção do ICIA, o que de fato ocorreu em 1950. Com a chegada do Capitão 

Sadi na ilha, os encarcerados teriam maior facilidade para organizar o plano de rebelião 

e fuga da Ilha, executado em 1952.  

Conforme demonstraremos, a oscilação da população encarcerada na Ilha era 

grande demais para possibilitar a execução de qualquer plano urdido em tão longo 

prazo. Revelaremos, por outro lado, que o sucesso da rebelião se deu em  vista de uma 

conjuntura critica configurada na ilha entre o final de 1951 e inicio de 1952, abrindo 

brechas para a ação dos presos. No lugar de reproduzir sem criticas a tese encontrada 

nas fontes, caberia a Horta, seguindo um procedimento caro aos historiadores, 

questionar as razões pelas quais Vianna e Teixeira Pinto acusaram o Capitão Sadi de ser 

o culpado pela eclosão da rebelião. Para evitar esse tipo de parcialidade na pesquisa 

                                                        
32 Idem, ibidem. p. 47. 
33 As memórias escritas por Paulo Vianna e citadas na dissertação de Horta são: “A Ilha Anchieta e eu” e 

“O levante da Ilha Anchieta... e algo mais.” Ambas publicadas em Taubaté, Editora Minerva, 
respectivamente em 1986 e 1987. 
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resgatamos as falas dos encarcerados registradas no Inquérito Policial executado pelo 

DEOPS entre 1952 e 1953.  

A leitura critica desses registros indicou outras possibilidades explicativas da 

situação vivenciada naquela ilha-prisão. Além dos conflitos entre as autoridades e 

instituições do Estado, sobre os quais insistiu Horta, esta dissertação investigará os 

vínculos informais e as relações de poder estabelecidas entre presos, funcionários e 

militares no dia-a-dia do ICIA. Desse modo, expandindo a hipótese inicial desta pesquisa, 

a rebelião será estudada na sua relação com as práticas de encarceramento, sobretudo 

as razões que motivavam as transferências de presos para a ilha; mais ainda, no 

contexto insular, devemos investigar em que medida os conflitos entre os membros 

daquela comunidade prisional – sobretudo as rusgas entre funcionários civis e soldados 

da Força Pública - abriu brechas ou criou condições para a insurgência dos presos contra 

as autoridades responsáveis por sua custódia; e vamos ainda investir uma cota de 

pesquisa para descobrir em que medida a vida na ilha se tornou intolerável a ponto de 

incitar à rebelião uma parte considerável dos indivíduos ali encarcerados. 
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I - Uma ilha-prisão em São Paulo: trajetória institucional e perfil 
da população encarcerada (1907-1942) 

 

O uso da Ilha Anchieta como espaço destinado à prisão correcional iniciou-se em 

1907, quando ali foi inaugurada a Colônia Correcional da Ilha dos Porcos. Esse modelo de 

prisão, destinado à correção dos criminosos, e não apenas ao seu isolamento, foi 

implementado no Brasil com o Código Criminal do Império, de 1830, que previu a 

criação de casas de correção destinadas a disciplinar os condenados mediante o trabalho 

coletivo, com base no direito penal utilitarista. Esse princípio foi mantido e ampliado no 

Código Penal de 1890, que instituiu as colônias correcionais, nas quais os presos 

trabalhariam ao ar livre.  A Colônia Correcional da Ilha dos Porcos foi a primeira dessas 

instituições no estado de São Paulo. 

Sob o regime monárquico, os habitantes da capital do Império e da Província de 

São Paulo foram os primeiros a testemunhar a instalação das casas de correção. Em 

1850 e 1852 foram inauguradas, respectivamente, a Casa de Correção da Corte e a Casa 

de Correção de São Paulo, esta próxima ao Convento da Luz, em zona periférica da 

cidade.1 A incorporação desses modelos de encarceramento explica-se em parte pela 

relevância daquelas províncias no quadro da economia nacional. A modernização das 

instituições de controle social, incluindo polícia e prisões civis, encontrou, contudo, 

sérios obstáculos econômicos, pois a posição periférica ocupada pelo Brasil na divisão 

internacional do trabalho não lhe permitia dispor de recursos para financiar por 

completo a construção e ampliação de suas estruturas.2 Na Corte e na Província de São 

Paulo, as Casas de Correção convivem, desde sua inauguração, com os males da 

superlotação e do improviso. Investimentos de maior vulto eram realizados apenas 

diante de situações extremas, geralmente quando se colocava em risco a vida daqueles 

que viviam fora da área cercada pelos muros da prisão. É o que aconteceu em 18833 na 

Casa de Correção da Corte, quando os presos amotinados ameaçaram fugir da prisão; ou 

                                                        
1 SALLA, F. op. cit. p. 65. 
2 Alguns autores chamam a atenção para essa relação entre a precariedade das instituições dos Estados 

Nacionais latino americanos e a posição por eles ocupada na economia capitalista mundial. Cito aqui: 
BEATTIE, P. Tributo de Sangue. Exército, honra, raça e nação no Brasil, 1864-1945 e SALVATORE, R. & 
AGUIRRE, C. “The Birth of the Penitentiary in Latin America: Toward an Interpretative Social History of 
Prisons”, in.: SALVATORE, R. & AGUIRRE, C. (Edit.).  The Birth of the Penitentiary in Latin America: essays 
on criminology, prison reform, and social control, 1830-1940. University of Texas Press, 1996 

3 LAZARIM, A. de S. “Queremos o Ministro da Justiça! A revolta dos presos da Casa de Detenção da 
Corte em 1883”, in: XXVIII Simpósio Nacional de História, Anpuh, 2015. 
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em 1877 em São Paulo, quando dois flancos da amurada de taipa4, que cercava a Casa de 

Correção, cederam sob fortes chuvas.  

Ademais, tanto a polícia quanto a prisão não ocupavam, ainda, a centralidade que 

vão adquirir no universo do controle social durante o século XX. O relevante papel do 

Exército nacional no controle da criminalidade constituiu um obstáculo para o 

desenvolvimento destas instituições. Peter Beattie demonstrou que o Exército, em 

tempos de paz, chegou a incorporar “entre seis a nove mil indivíduos considerados 

criminosos”. Mesmo com os precários dados estatísticos para o final do século XIX, 

Beattie afirma que “as prisões civis brasileiras não concentravam mais do que dez mil 

indivíduos”. Ainda que esses números possam apresentar distorções, não era 

insignificante o papel do Exército nas tarefas policial e prisional, por meio do 

recrutamento forçado.5 A imagem de uma polícia maltrapilha e das cadeias lotadas e 

malcheirosas era coerente com as estruturas de poder assentadas no mando senhorial.6 

Obras que exigiam grandes investimentos destinavam-se ao aprimoramento de 

infraestrutura dos transportes de mercadorias e trabalhadores, além dos 

melhoramentos urbanos. No final do século XIX, além da Capital do Império, apenas 

quatro províncias dispunham de penitenciárias erguidas sob a influência do modelo 

panóptico de Bentham.7 

As penas impostas como meio de regeneração dos condenados ganharam força 

no período republicano, em boa parte legitimadas pelas ideias da criminologia 

positivista de matriz lombrosiana. Bacharéis e juristas brasileiros buscaram na 

antropologia criminal, da escola italiana de Cesare Lombroso, a base científica para a 

formulação de leis e instituições penais. De todo o repertório desta criminologia, a 

interpretação do comportamento dos indivíduos como produto ou reflexo do meio social 

e genético, ganhou força no Brasil. Corrigir os comportamentos que se desviam dos 

padrões morais e econômicos impostos pelas elites dominantes na nova ordem 

republicana é um dos pilares do pensamento da escola positiva do Direito no Brasil. No 

lugar, portanto, de afirmar princípios democráticos e de expandir direitos, juristas e 

                                                        
4 GONÇALVES, F. M. de A. Cadeia e correção. Sistema prisional e população carcerária na cidade de São 

Paulo (1830-1890). São Paulo: Annablume/FAPESP, 2014, p. 210. 
5 BEATTIE, P. op. Cit, pp. 214-233. 
6 ROSEMBERG, A. De Chumbo e festim, uma história da polícia paulista no final do Império. São Paulo: 

EdUSP, Fapesp, 2010. 
7 BEATTIE, P. Punishment in paradise: race, slavery, human rights and nineteenth-century brazilian penal 

colony. Duke University Press, Durham and London, 2015, posição 1.102 (e-book) 
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demais especialistas do direito penal, “compuseram uma representação da sociedade 

ordeira e disciplinada, na qual todo aquele que não estivesse a ela adaptado seria 

candidato a ingressar nas instituições especializadas para o seu atendimento”8. 

Se, por um lado, o Código Penal de 1890 ecoa uma visão clássica do direito liberal 

acerca do crime e preconiza formas de combatê-lo, por outro, a criminologia de matriz 

lombrosiana influenciou a formulação das políticas públicas de segurança, 

“direcionando a criação ou a reforma, bem como o funcionamento de instituições como a 

polícia, as prisões, os manicômios e outras instituições de internação”9. Esse ecletismo 

do direito penal brasileiro gera, nos primórdios da república, um descompasso entre o 

direito penal do fato – onde o crime se faz objeto do processo penal -, predominante no 

Código e a prática institucional baseada na visão positivista do direito penal do autor – 

no qual o homem criminoso é o objeto da ação penal10. De modo geral, os três pilares 

fundamentais da doutrina positiva do direito de punir apropriada por juristas e 

penitenciaristas brasileiros fin de siècle foram: a individualização das penas, a 

determinação das condutas e a defesa da sociedade.11  

O Código Penal criado em 1890 aboliu as penas de galés, de morte e de açoite, 

mas preservou o isolamento celular para a maior parte dos crimes12. No artigo 50 

definia-se a possibilidade de obtenção da liberdade condicional13 para os presos de bom 

comportamento, entretanto, a pena privativa da liberdade constituía-se na punição por 

excelência para o indivíduo, compreendido juridicamente como sujeito portador de 

                                                        
8 Cf. SALLA, F., op. cit., p. 17. 
9 SOUZA, L. A. F. de; SALLA, F. A.; ALVAREZ, M. C. “A sociedade e a Lei: o Código Penal de 1890 e as 

novas tendências penais na primeira República”. In: Justiça e História. Porto Alegre, v. 3, n. 6: p. 3, 2003. 
10 FLAUZINA, A. L. P. Corpo negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado 

brasileiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008, p. 21. 
11 Cf. ALVAREZ, M. C., op. cit. p. 50. Seguindo a lógica de tratar desigualmente os desiguais, Cândido 

Mota elaborou uma curiosa classificação dos crimes segundo suas raças de origem. Os latinos seriam mais 
afetos às rixas, ofensas físicas e demais crimes contra a pessoa. Teutões e eslavos mais propensos aos 
crimes contra a propriedade e caftismo. Pretos e pardos estariam na origem dos crimes contra a 
propriedade, exclusivamente.    

12 Cf. SALLA, F., op. cit., p. 148 
13 Suas origens remetem às tickets of leave adotadas na Inglaterra em 1847, exercendo posterior 

influência nas codificações penais de Portugal (1861), Alemanha (1871), França (1885) e Brasil (1890). O 
livramento condicional foi incorporado no Brasil no Código de 1890, quando os legisladores buscaram 
enquadrar as instituições prisionais do país no chamado “sistema progressivo” ou Irlandês. Por este 
sistema, o condenado a prisão celular que demonstrasse bom comportamento, “cessação da 
periculosidade” e hábito laboral, adquiria o direito de cumprir sua pena em situação de liberdade até o fim 
do prazo estabelecido em juízo. Essa liberdade, no entanto, está condicionada às regras impostas pela 
justiça. Entre estas, pode-se exigir que o livrado obtenha trabalho honesto, fique obrigado a não mudar de 
endereço e preste contas à justiça com uma periodicidade determinada.  
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“vontade ou consciência livre e soberana”.14 Os artigos 374, 399 e 400 do novo Código 

firmaram, senão reafirmaram dispositivos penais que permitiam às políticas de 

segurança vigiar e disciplinar o espaço da cidade no contexto pós-abolicionista15, 

quando se verificou intenso fluxo imigratório para o sudeste do Brasil. Esse arcabouço 

jurídico-penal possibilitou a repressão ao jogo e às apostas, tipificou os crimes de 

vadiagem e capoeira, além de determinar o recolhimento de condenados em colônias 

correcionais, que seriam construídas em ilhas marítimas ou nas fronteiras do território 

nacional. Segundo essa legislação, o controle social deveria se centrar nos indivíduos 

sem trabalho fixo ou profissão e naqueles que não possuíam residência fixa, tutor ou 

meio de subsistência. Herdeira de uma tradição de controle consolidada na sociedade 

escravista oitocentista16, essas formas de punição e controle miram o comportamento de 

determinados indivíduos como objeto do processo penal. Além disso, o ambiente de 

instabilidade política e social das primeiras décadas da Primeira República orienta essas 

instituições para a defesa social. Uma voz influente deste período, Laurindo Leão, 

Professor Catedrático da Faculdade de Direito do Recife, vai a ponto de afirmar: “uma 

nação mestiça é uma nação invadida por criminosos”.17  

Assim, reforma policial e prisional eram vistas como lados da mesma moeda. A 

polícia, reformada em São Paulo pela missão francesa de 190618, foi orientada tanto para 

a defesa do Estado e  de seu patrimônio, quanto para diminuir a sensação de 

insegurança da classe proprietária. As prisões cumpririam função complementar, 

isolando e corrigindo pelo trabalho aqueles que ameaçavam a segurança patrimonial. O 

primeiro grande projeto de reforma das prisões de São Paulo foi de autoria do Senador 

Paulo Egydio. Ambicioso, o sistema penitenciário que ele propôs criar em São Paulo 

                                                        
14 FRY, P.; CARRARA, S. “As vicissitudes do liberalismo no direito penal brasileiro”. Revista Brasileira de 

Ciências Sociais, n. 02, vol. 1, 1986, p. 150.  
15 CHALHOUB, S. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle 

Époque. São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 40 
16 As leis de 1871, de 1879 e 1885 – respectivamente, conhecidas como do “ventre-livre”, de “locação 

de serviço” e dos “sexagenários” – ecoam na formulação do novo Código Penal. Em todas elas, o liberto ou 
o forro tinham que prestar contas de suas ocupações e contratos temporários para evitar a reescravização 
na forma de “escravo da nação”. No Código Penal, a não-ocupação profissional ou mesmo de subsistência 
foi tipificada como crime de vadiagem. 

17 Cf. SAMIS, A., Clevelândia: anarquismo, sindicalismo e repressão política no Brasil. São Paulo: 
Imaginário, 2002, p. 73. 

18 FERNANDES, H. R. “A força pública do Estado de São Paulo”. In: FAUSTO, B. (org.) História Geral da 
Civilização Brasileira. O Brasil Republicano. Sociedade e instituições (1889-1930). Rio de Janeiro – São 
Paulo: DIFEL, 1977. 
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deveria atender aos princípios de prevenção do crime, de repressão e de tratamento do 

criminoso e de combate à reincidência. 

Para cada princípio deveria existir uma instituição equivalente: 

 

Sistema penitenciário – Paulo Egydio. 

Princípio Instituição 
Prevenção “Estabelecimentos, asilos, casas de trabalho para os vadios e 

mendigos; sociedades de educação para as crianças 
abandonadas, asilos agrícolas, asilos industriais, orfanatos; 
asilos e estabelecimentos de educação para os meninos viciosos 
de um e de outro sexo.” 

Repressão “Casas de detenção e prisão preventiva, estabelecimentos 
industriais para a prisão disciplinar de delinquentes menores.” 

Tratamento “Penitenciárias, colônias agrícolas para os liberados 
condicionalmente.” 

Combate à reincidência “Sociedades de proteção para os menores e para os adultos 
criminosos que tiverem cumprido a condenação, caixas de 
seguro, estabelecimentos para os inválidos do trabalho” 19. 

 

Paulo Egydio, autor de Estudos de Sociologia Criminal, entendia que a reforma 

penitenciária estava imbricada num projeto de “regeneração social” profunda. O 

combate ao crime deve, assim, mobilizar todo o corpo social, “todas as forças morais, 

todos os novos conhecimentos científicos”.20 Esses “novos” conhecimentos científicos 

nascem na criminologia lombrosiana, para a qual o crime é considerado um fenômeno 

anormal e patológico. O projeto desse sociólogo para as prisões de São Paulo sintetiza 

sua visão de sociedade. Em sua obra, Egydio confronta as ideias de Émile Durkheim e 

Cesare Lombroso a respeito do crime para sustentar a tese de que há um descompasso 

entre a evolução das sociedades humanas e o comportamento criminoso. Concluindo 

que o crime é fruto de um comportamento antissocial e atávico – impregnado na 

herança biológica de alguns seres humanos -, Egydio rejeita Durkheim e abraça a 

sociologia lombrosiana, donde deriva seu ambicioso projeto de correção dos criminosos 

por meio de instituições cientificamente orientadas. Atuando num campo dominado 

pelos juristas, ele é uma voz isolada quando recorre à sociologia para refletir acerca dos 

crimes e do tratamento aos criminosos. Em seu projeto para a Penitenciária do Estado, 

Paulo Egydio foi mais ambicioso na exploração dos diferentes saberes científicos, 

sugerindo que médicos psiquiatras e antropólogos participassem da classificação e do 

estudo comportamental dos indivíduos considerados anormais.  Dos projetos que 

                                                        
19 Cf. SALLA, F., op. cit.p. 155. SALLA, F.; ALVAREZ, M. C.. “Paulo Egídio e a sociologia criminal em São 

Paulo”. In: Tempo Social. Revista de Sociologia da USP, São Paulo, 12(1): pp. 101-122, maio de 2000. 
20 Cf. ALVAREZ, M. C., op. cit., 31. 
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apresentou para São Paulo apenas o Instituto Disciplinar para Menores (1902) e a 

Penitenciária do Estado (1920) saíram do papel.  

 

O perfil institucional da prisão na Ilha dos Porcos 

 

Retomando, portanto, o contexto em que foi inaugurada a primeira prisão 

correcional na Ilha Anchieta, encontramos um Estado em meio a grandes mudanças. As 

transformações eram aceleradas em São Paulo: expansão das lavouras de café, 

subsidiada pela política de valorização21, expansão do parque industrial e, atrelado a 

esse processo, explosão demográfica em uma frágil estrutura urbana. Tanto o comércio 

como a classe média profissional cresceram nesse período e a divisão do trabalho 

tornou-se mais complexa. Em 1890 contavam-se cerca de 70 mil habitantes na capital. 

Em 1900 já se registrava 240 mil moradores urbanos e em 1920, 580 mil habitantes no 

município e mais de quatro milhões em todo o Estado.22 Principalmente na gestão dos 

prefeitos Antonio da Silva Prado e do Barão de Duprat, um conjunto de profissionais 

médicos higienistas, advogados, juristas, engenheiros e diversas outras autoridades 

responsáveis pelo governo da cidade defenderam a necessidade de criação de 

instituições de controle social, com o propósito de impor uma ordem às “classes 

perigosas”.23  

Na gestão de Washington Luis, à frente da Secretaria de Justiça (1906-1912), 

foram implementadas medidas no sentido de reaparelhar as prisões do estado de São 

Paulo. No Relatório ao governador, em 1907, Washington Luis relatou que havia 976 

condenados à prisão celular, sendo que a Penitenciária tinha capacidade para apenas 

160. O Secretário reclamava ser urgente a necessidade de equipar o estado com novos 

estabelecimentos prisionais, mas optou-se por concentrar os investimentos em um 

grande projeto, o da construção de uma nova Penitenciária, no Carandiru, com 

                                                        
21 O próprio setor cafeeiro contribuiu para o crescimento da oferta de mão de obra urbana. Segundo 

Wilson Cano, a lavoura promoveu um incremento na imigração para além de suas reais necessidades, 
proporcionando um excedente de mão de obra para a cidade. Esse deslocamento da população da lavoura 
para a cidade ocorria também em função das crises nas exportações de café, realidade para os fazendeiros 
paulistas desde fins do século XIX. Cf. CANO, W. Raízes da concentração industrial em São Paulo. Campinas, 
vol. II: p.229, 1975. 

22 Cf. SANTOS, M. A. C. dos. Paladinos da ordem. Polícia e Sociedade em São Paulo na virada do século XIX 
ao XX. Tese de Doutorado. São Paulo: FFLCH-USP, 2004, p. 6. 

23 Cf. Regulamentação dos processos policiais: Decreto n. 1490, de 18 de julho de 1907.  
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capacidade para 1200 indivíduos. O modelo penal da nova Penitenciária, de inspiração 

auburniana, preconizaria o trabalho coletivo diário, em silêncio, e o isolamento celular 

noturno. Além das oficinas de trabalho (como alfaiataria, sapataria, papelaria, litografia, 

marcenaria, entre outras), a nova construção previa a existência de “salas de aula, 

biblioteca, locais para culto religioso, farmácia, enfermaria, locutório, refeitórios, 

alojamentos para vigilantes”24 e uma casa para o Diretor e sua família residirem.  

Em vista de suas dimensões e da ausência de recursos disponíveis para o setor, a 

Penitenciária do Estado demorou anos para ser concluída. Antes de sua inauguração, em 

1920, instituições que exigiam menos recurso foram inauguradas. É o caso da Colônia 

Correcional da Ilha dos Porcos (CCIP) e do já citado Instituto Disciplinar, para menores. 

Além da necessidade de se abrir mais vagas nas prisões de São Paulo, a CCIP foi criada, 

nessa conjuntura, em atenção às exigências do novo Código Penal, para corrigir pelo 

trabalho agrícola homens, nacionais, maiores de 21 anos, condenados pelos crimes de 

vadiagem, jogo, apostas e capoeiras25. Posteriormente, o Decreto n. 1490, de 18 de julho 

de 1907, especificou o rol dos condenados que poderiam ser transferidos para a ilha. Ao 

lado dos anteriormente mencionados, foram incluídos aqueles "condenados à prisão 

celular por tempo excedente de seis anos e que tendo cumprido metade da pena, 

[haviam demonstrado] bom comportamento na prisão em que estavam”.26 A Ilha dos 

Porcos, situada cerca de sete quilômetros do centro de Ubatuba, foi adquirida pelo 

Governo de São Paulo em 190627 para servir à instalação da CCIP, com projeto de lei28 

assinado pelo Deputado Cândido Nazianzeno Nogueira da Mota29. 

O primeiro regulamento da CCIP foi assinado por Jorge Tibiriçá, então 

Governador de São Paulo, e Washington Luis Pereira de Souza, Secretário de Justiça, e 

instituído mediante o decreto n. 1.438, de 14 de fevereiro de 1907. Alguns aspectos 

desse regulamento permitem compreender o contexto e os objetivos gerais do projeto 

                                                        
24 Cf. SALLA, F.; ALVAREZ, M. C.. “Paulo Egídio e a sociologia criminal em São Paulo”. Tempo Social; 

Revista de Sociologia da USP, São Paulo, 12(1): 101-122, maio de 2000, p. 18. 
25 O tempo de permanência de condenados em colônias correcionais variava de seis meses e dois anos. 

No caso de reincidência, o individuo poderia ficar até três anos encarcerado. Cf. Artigos 374, 399 e 400 do 
Código Penal de 1890 e Decreto n. 145 de 11 de julho de 1893.  

26 Decreto n. 1.438, de 14 de fevereiro de 1907. 
27 Pelo Decreto n. 1372, de 21 de junho de 1906, foi liberado um crédito especial de 200:000$000 para 

cobrir as despesas de fundação da Colônia Correcional.  
28 Lei n. 844 de 10/10/1902. 
29 Autor de Classificação dos Criminosos e também fundador do Instituto Disciplinar. Cf. ALVAREZ, M. 

C. Bacharéis, criminologistas e juristas: saber jurídico e a nova escola penal no Brasil. São Paulo: IBCCRIM, 
2003. 
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da Colônia. A equipe designada pelo Secretário da Justiça para o trabalho na ilha era 

formada por um administrador, um médico, um guarda-livros, um despenseiro, um 

farmacêutico, um professor e um mestre de culturas. A saúde física, a higiene fisiológica 

e social, a educação moral e o trabalho agrícola ocupavam o centro das preocupações da 

criminologia de matriz lombrosiana e serviam de orientação para a escolha dos 

profissionais que atuariam na Colônia. Não se objetivava apenas punir, mas também 

regenerar e corrigir. O controle sobre os presos, seu acompanhamento por profissionais 

da ciência penitenciária e das ciências médicas, compunham uma estratégia de 

construção de um “corpo determinado, singularizado e domesticado pela incorporação 

de valores morais, higiene corporal e de uma ética do trabalho”.30  

A situação de relativo isolamento geográfico impunha tanto aos detentos quanto 

aos funcionários da Colônia uma vida de clausura. Funcionários e praças da Força 

Pública podiam levar suas famílias para a ilha, bem como construir ali suas casas. Havia, 

contudo, uma hierarquia no corpo de funcionários. O Administrador/Diretor aparece no 

topo dessa hierarquia. Além das funções de praxe de um administrador – cumprir o 

regulamento, observar cumprimento dos deveres pelos empregados, relatar 

mensalmente ao Secretario da Justiça e da Segurança Pública as condições de 

funcionamento da CCIP, requisitar utensílios, gêneros e vestuário, solicitar pagamento 

bem como fazer a folha de vencimentos e manter a ordem e disciplina -, este acumula 

funções que exigiam algumas noções de Criminologia. O administrador é o responsável 

por indicar ao Presidente do Estado se um detento tem condições de usufruir do 

livramento condicional. O administrador é também o único indivíduo na ilha que pode 

manter diálogo direto com o Secretário de Justiça, em caso de pedido de libertação para 

condenados ou, em caso mais simples, de requisição de funcionário. Também é 

competência do administrador gerenciar o sistema de penalidades e recompensas aos 

detentos. O regulamento prevê também uma situação curiosa. O administrador pode 

solicitar ao Secretário da Justiça a conservação de um detento na CCIP, mesmo após o 

cumprimento da pena, caso quisessem permanecer e na Colônia haja lugar31. Há 

registros de contratação de ex-condenados pela Secretaria de Segurança Pública, 

                                                        
30 Cf. CUNHA, O. M. G. da. Intenção e gesto: pessoa, cor e a produção cotidiana da (in)diferença no Rio de 

Janeiro, 1927-1942. Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, 1999, p. 44. 
31 Cf. Regulamento para a Colônia Correcional da Ilha dos Porcos, 1907, p. 2. 
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durante os anos de 1940. Mas, para o período compreendido neste capítulo, não foram 

encontrados registros dessa prática no funcionamento da CCIP. 

A seguir, na hierarquia dos funcionários, aparecem o médico e o farmacêutico, os 

únicos com autoridade para substituir o administrador em sua ausência. Vacinar a 

população da Ilha, inspecionar os condenados, os alimentos, medicamentos e o próprio 

trabalho do farmacêutico, eram atribuições do médico. O farmacêutico, por sua vez, era o 

guarda da farmácia, com todas as suas exigências. Ele faz as vezes de enfermeiro-mor do 

presídio, auxiliando o médico em tudo que necessitasse.  

No terceiro nível da hierarquia encontramos o despenseiro, figura aparentemente 

sem poder de mando na CCIP, mas ocupando uma posição privilegiada pela proximidade 

cotidiana com os detentos. Responsável pela ordem e pela higiene da casa de 

arrecadação de gêneros e vestuários, o despenseiro tem sob sua supervisão o trabalho 

dos serventes, recrutados entre os detentos. Executando o trabalho nas proximidades da 

administração do presídio, os serventes geralmente são detentos que adquiriram 

confiança do corpo de funcionários. Além de possuírem maior mobilidade na CCIP, os 

serventes são consultados pelo administrador quando há suspeitas de fuga, de brigas ou 

de outros acontecimentos perturbadores da ordem interna do presídio. A delação pode 

valer privilégios junto aos chefes e, em contrapartida, o distanciamento dos grupos de 

poder que se formam entre os presidiários. De todo modo, vê-se que o despenseiro age 

como um mediador entre presos e a administração do presídio. 

O guarda-livros não desempenha nenhuma função direta nos ambientes externos 

do presídio. Seu trabalho é de gabinete. Operando a máquina de escrever, passa os dias 

fazendo registros das correspondências, escrituração mercantil e correcional da CCIP. 

Lavra, a mando do administrador, a “Matrícula dos condenados”, a “Anotação de 

comportamento” e o registro do “Pecúlio dos Condenados”. Documentos imprescindíveis 

para o histórico dos detentos, pois, com base nesses registros o administrador certifica, 

por exemplo, o mérito dos pedidos de livramento condicional. No gabinete do guarda-

livros se produz, assim, a identidade institucional dos prisioneiros.  

Essa identidade possui uma historicidade própria. Sua construção é iniciada 

ainda no Distrito Policial, pelas mãos do escrevente, sob o olhar verificador do escrivão. 

Após o indiciamento e a condenação, inicia-se o processo de mortificação do “eu civil”, 



32 
 

na acepção de Goffman.32 A separação entre o individuo e o mundo externo à prisão é o 

primeiro passo para a mortificação de uma identidade construída na sociedade civil e, 

por outro lado, para a construção de uma identidade marcada pelas regras próprias à 

instituição.33 O guarda-livros, portanto, desempenha importante papel nesse processo. 

Antes de se apresentarem a esse profissional, na ilha, os condenados permanecem na 

Cadeia Pública da Capital, na espera do transporte para levá-los ao litoral. Acompanha o 

condenado em sua transferência para a ilha uma ficha “Guia”, onde consta o auto de 

qualificação e o inteiro teor de sua sentença, redigida por um escrivão e rubricada pelo 

Juiz criminal. Junto, segue também uma ficha antropométrica com as características 

físicas: fotografias de frente e de perfil, sinais e marcas particulares, como cicatrizes e 

tatuagens, além das digitais, impressas segundo o método Vucetich.34 Ao guarda-livros 

cabe preencher uma ficha de identificação, na qual são informados o número do registro 

na Colônia, nome, filiação, idade, estado civil, tempo de pena, sentença condenatória e 

data de ingresso na ilha. Essa ficha sintetiza a identificação institucional e criminal 

daquele individuo, e deve permanecer guardada em livro especifico. Já na ficha de 

soltura, assinada pelo Administrador da Colônia, além das informações referidas, inclui-

se um dado fundamental para a identidade do preso no universo da criminalidade: seu 

vulgo.35 

Seguindo as reflexões da antropóloga Olivia Maria Gomes da Cunha, escrivães e 

outros funcionários responsáveis pelo registro dessas fichas de identificação criminal, 

constroem uma imagem do delito e do delinquente que o marca de forma indelével. 

Associadas aos conceitos de “trabalho, raça, povo e nação”36, essas imagens são 

                                                        
32 Cf. GOFFMAN. E. Manicômios, Prisões e Conventos. São Paulo: Perspectiva, p. 24. 
33 O conceito de “instituição total” de Erwin Goffman  será utilizado como recurso analítico na medida 

em que possibilitar conferir maior inteligibilidade ao espaço de encarceramento. Ir além disso é correr o 
risco de idealizar o funcionamento da instituição que se pretende estudar. A prisão é compreendida, nesta 
pesquisa, como um espaço marcado por interações sociais e políticas desiguais, hierarquizadas e 
conflituosas, onde encarcerados e o corpo administrativo estão em constante processo de negociação, 
resistência e acomodação de interesses. Mais próximo portanto da ideia de “sociedade de cativos” de 
Gersham Sykes, do que da concepção de “instituição total” de Erwing Goffman. 

34 O método criado pelo croata, nacionalizado argentino, Juan Vucetich Kovacevich (1858-1925), ainda 
empregado atualmente, consiste na identificação dos indivíduos por meio das digitais. Vucetich empregou 
o sistema decadactilar para classificação de condenados pela Justiça argentina no final do século XIX. 
Método de baixo custo e fácil aplicação rapidamente ganhou adeptos na América Latina e Europa. No 
Brasil foi introduzido por Félix Pacheco no Rio de Janeiro. Cf. CUNHA, O. M. G. da. Op. Cit. p. 19. 

35 Cf. Decreto n. 1533-A, de 30 de novembro de 1907. 
36 Sobre a importância do papel desempenhado pelo escrevente, no Distrito Policial, e que no âmbito 

desta análise pode-se estender ao “guarda-livros” da CCIP, Olivia Gomes da Cunha diz: “O escrevente tinha 
o poder de manipular e registrar as palavras e descrever as ações. Todavia, era o escrivão que referendava 
sua redação. Assim, é necessário por em relevo a atuação conjunta de escreventes e escrivães na produção 
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construídas no contexto de conflito com a lei e funcionam como uma etiqueta, por meio 

da qual automaticamente se pode identificar os inimigos da nação, da justiça e da ordem. 

Um pedido de livramento condicional dá início a uma pesquisa nos arquivos da 

instituição. Logo o guarda-livros é acionado para que preencha o questionário sobre a 

vida institucional do individuo: “resultados no trabalho”, “relacionamento com os 

funcionários”, “disciplina do internado”, “episódios que demonstrem a inclinação para o 

mal ou adaptação à vida livre”, “estado físico e ânimo do internado”, “pecúlio”, 

“residência de família ou pessoa que por ele se interesse”, “trabalho em que se empregou 

anteriormente, nome do empregador”, “dificuldades para encontrar trabalho honesto”. O 

direito à vida em liberdade tem por pré-requisito uma vida de trabalho estável e 

honesta, vida familiar regular, demonstrações de disciplina e inclinação para o bem. No 

entanto, com a ficha registrada nos arquivos policiais, esses libertos condicionalmente 

continuam, muitas vezes, sob a vigilância da polícia. Uma vez designado o seu lugar de 

moradia, pelo Secretário de Justiça e Segurança Pública, o condenado em gozo do 

livramento condicional só pode se ausentar por tempo determinado e com autorização 

policial.  

A leitura do Regulamento de 1907 permite verificar que as atribuições do 

professor mereceram bem menos tinta que as de qualquer outro funcionário da CCIP: 

“ensinar os condenados analfabetos a ler, escrever e contar, em dias e horas 

previamente combinados com o administrador.” Esta breve atribuição do professor 

revela que não havia nenhuma atividade escolar prevista aos que já possuíam o domínio 

da leitura e da escrita. Por outro lado, é possível interpretá-la como uma marca dos 

limites do processo de reeducação dos internos, dado que eles não receberiam 

instruções mais complexas que a das operações básicas da matemática e noções 

primárias de leitura e escrita. Os demais dias eram reservados ao trabalho. 

A exploração dos recursos naturais ocupava grande parte do trabalho realizado 

pelos detentos da CCIP. Orientá-los na prática da agricultura é papel do Mestre de 

Culturas. “Laborar a terra” ou trabalhar ao ar livre é prescrição primordial da elevação 

moral do condenado, segundo a laborterapia positivista. O produto do trabalho deve ser 

                                                                                                                                                                             
de uma primeira imagem, tanto do delito, quanto do delinquente, que tais autos parecem retratar através 
de uma linguagem fria e técnica. Ao mesmo tempo, é preciso ter em mente que tais práticas eram passíveis 
de certo controle – exercido tanto pelas instituições judiciárias quanto pelos policiais – e que tal 
autoridade estava muitas vezes limitada por um ethos hierárquico e pela disseminação de um poder de 
vigilância” – p. 84. 
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compartilhado entre funcionários residentes e condenados. O cálculo do pecúlio é, 

contudo, incerto, cabendo ao administrador decidir conforme “o esforço de cada um”.37 

Vale lembrar, aliás, que estamos diante de um dos motivos pelos quais se defendia a 

abertura de colônias correcionais e de colônias agrícolas no Brasil: elas poderiam 

funcionar de modo quase autossustentável, por utilizarem o trabalho dos presos. Assim, 

o positivista Américo Ribeiro de Araújo, em seu livro Sciencia Penitenciária Positiva, 

edição de 1923, argumenta que as colônias são menos dispendiosas que as 

penitenciárias e acarretam menos males à saúde dos condenados.  

 

A colônia penal é menos dispendiosa que a penitenciária; pode comportar um número maior 

de condenados; o estado sanitário geral é sempre melhor, a produção é maior, havendo, 

portanto, uma grande compensação nas verbas destinadas à sua manutenção.38 

 

Américo de Araújo cita ainda duas vantagens da colônia situada em ilha. A 

primeira é o efeito redutivo na ocorrência de fugas. A segunda, apoiando-se na 

Sociologia Criminal de Enrico Ferri, estaria nos “efeitos desinfetantes” do ar, da luz, do 

movimento e do trabalho agrícola.39  

Modelos carcerários baseados no trabalho agrícola também influenciaram 

aqueles adotados na Ilha Anchieta e em outras ilhas-prisão no Brasil40. Um dos ícones 

desse paradigma de regeneração pelo trabalho em contato com a natureza foi a Colonie 

Agricole et Penitentiaire de Mettray, destinada a jovens infratores, em cujo frontispício 

estava gravado: Levantar o homem pela terra e a terra pelo homem, sob o olhar de Deus. 

Projetada pelo reformador do sistema penal francês Frédéric-Auguste Demetz (1796-

1873) e eternizada por Jean Genet em O Milagre da Rosa, o início do funcionamento de 

Mettray foi descrito por Michel Foucault como a data “em que se completa a formação do 

sistema carcerário”.41 Em Mettray concentravam-se todas as tecnologias coercitivas do 

comportamento: 

 

                                                        
37 Cf. Decreto n. 1490, de 18 de julho de 1907. 
38 ARAUJO, A. R. de, Sciencia Penitenciária Positiva. Rio de Janeiro: Livraria Leite Ribeiro, 1923, p. 270. 
39 Idem, Ibidem, p. 269. 
40 As principais ilhas-prisão criadas no Brasil foram a de Fernando de Noronha (PE), a da Ilha de 

Trindade (BA) e a Ilha Grande (RJ). 
41 Cf. FOUCAULT, M. Vigiar e Punir, p. 243. 
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Os pequenos grupos, fortemente hierarquizados, entre os quais os detentos se repartem, têm 

simultaneamente cinco modelos de referência: o modelo da família (cada grupo é uma 

‘família’ composta por ‘irmãos’ e de dois ‘mais velhos’); o modelo do exército (cada família, 

comandada por um chefe, se divide em suas seções, cada qual com um subchefe; todo detento 

tem um número de matrícula e deve aprender os exercícios militares básicos); o modelo da 

oficina, com chefes e contramestres que asseguram aí o enquadramento do trabalho e o 

aprendizado dos mais jovens; o modelo da escola (uma hora ou uma hora e meia de aula por 

dia; o ensino é feito pelo professor e pelos subchefes); e por fim o modelo judiciário; todos 

os dias se faz uma distribuição de justiça no parlatório 42. 

 

O estilo correcional de Mettray influenciou as congêneres brasileiras no século 

XIX43 e também na organização da CCIP. Entre os dois modelos carcerários destacam-se 

algumas semelhanças: o aprendizado de uma técnica agrícola, sob a supervisão do 

mestre de cultura; a divisão dos condenados em grupos de trabalho sob a ordem 

disciplinar de um guarda principal; as aulas destinadas a “ler, escrever e contar”, além 

das leituras morais e recreativas dirigidas pelo professor; a manutenção da ordem por 

um destacamento militar; além, por fim, da presença dos familiares dos funcionários que 

habitavam a Ilha e compartilhavam muitos espaços de convivência com os condenados. 

A justiça, nesse ambiente de isolamento, se materializa no exercício da obediência aos 

guardas, no se deixar dirigir pelo mestre de culturas e, no nível mais elevado da 

hierarquia, no sujeitar-se à disciplina imposta pelo administrador, em cujas mãos se 

concentravam o monopólio da soltura e do livramento condicional.  

A concepção arquitetônica da CCIP, em linhas gerais, assemelha-se à de Mettray. 

O arquiteto escalado para o desenho do projeto pelo governo francês foi Guillaume-Abel 

Blouet (1795-1853). Em 1836 Blouet embarcou para os EUA, junto com Demetz, para 

estudar os diferentes modelos penitenciários, especialmente aqueles de Auburn e da 

                                                        
42 Idem, p. 243. 
43 Além das Casas de Correção da Corte e de São Paulo, já mencionadas, vale destacar o Regulamento 

para o Presídio de Fernando de Noronha, escrito por Henrique de Beaurepaire Rohan em 1865 e a 
experiência da Colônia Correcional de Dois Rios, inaugurada na Ilha Grande/RJ em 1894. Nos dois casos 
prevalecia a influencia auburniana da congregação e do regime progressivo irlandês. Em ambos o 
ambiente carcerário estava marcado pela presença dos modelos da escola, do exército, da oficina, da 
moral religiosa e da higiene física e mental, orientada pelo saber médico. Cf. COSTA, M. P. P. O Caos 
Ressurgirá da Ordem: Fernando de Noronha e a reforma prisional no império. São Paulo: IBCCRIM, 2009; 
SANTOS, M. S. dos. Os porões da República. A barbárie nas prisões da Ilha Grande: 1894-1945. Rio de 
Janeiro: Faperj/Garamond, 2009. 
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Filadélfia44, descritos por Alexis de Tocqueville e Gustave de Beaumont poucos anos 

antes. O projeto para a Colônia Penal de Mettray, finalizado em 1838, foi resultado dessa 

viagem e pode ser observado a seguir: 

 

 

Figura 1: Colonie Agricole e Penitentiaire de Mettray. Thierry, A. graveur (Service des collections de l'École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts) 

 

Na imagem podemos visualizar uma composição retangular. Elevando-se acima 

das demais construções, a igreja sugere a convivência entre a penitência religiosa e as 

penas impostas pela justiça dos homens, circundada por um seminário. Fechando a linha 

de fundo do retângulo, nos cantos, duas construções idênticas comportam os 

dormitórios dos funcionários. Em cada uma das laterais, observamos cinco construções 

também idênticas e simetricamente dispostas: são os pavilhões, casas onde se abrigam 

os internos (o isolamento celular é evitado, por ser considerado um princípio 

degenerante da moral e dos bons costumes entre os jovens). À frente, em primeiro 

plano, duas construções gêmeas se diferenciam das demais por possuírem um jardim e 

estarem próximas ao portão de entrada da Colônia. A que está do lado direito é a Casa do 

                                                        
44 PIERSON, G. W., Tocqueville in America. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 

1996, p. 708. 
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Diretor, e a outra abriga uma Escola Preparatória. Qualquer um que entre ou saia da 

Colônia estará, necessariamente, sob o campo de visão de quem estiver nessas duas 

construções, as mais importantes para o controle da circulação de pessoas entre as áreas 

externa e interna. 

Ao redor, visualiza-se apenas uma paisagem rural, poucas árvores. A parte 

interna da Colônia, fora as construções, é formada por uma área a céu aberto de formato 

quadricular. Percebe-se a existência de quatro pequenas construções em cada uma das 

pontas desse quadrado. A circulação pelo interior da Colônia, pelos indícios da imagem, 

era bastante restrita, em vista das limitações espaciais e da presença constante dos 

vigilantes tanto à frente como aos fundos do espaço. A ausência de muros é compensada 

pela vigilância constante sobre os condenados. Cada grupo de presos (ou família, como 

também era chamado) possui seu chefe, responsável pela distribuição das tarefas e pela 

organização dos pavilhões. Como se vê, nessa prisão o princípio de reabilitação conjuga 

a experiência coletiva de trabalho ao ar livre, a vida ascética e o aprendizado moral 

orientado pela noção de uma vida em família, em torno de um grande lar, com 

obrigações mútuas e vigilância dos pares.  

Na imagem abaixo, visualiza-se a estrutura arquitetônica retangular da CCIP, 

projetada por Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928). 
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Figura 2: Fotografia das instalações do presídio da Ilha Anchieta.45  

  

A perspectiva da imagem é oposta à do desenho da Colônia Mettray. Aos fundos 

da construção, no primeiro plano, vemos uma área de construções simples, reservada à 

criação de animais, em particular, porcos. Cortando a imagem, na transversal, vemos 

uma escavação, por onde é escoada a água da represa de abastecimento da CCIP.  

Por esse plano, percebemos que o quadrado é cercado por bambus, que 

margeiam as laterais da cozinha e da padaria. Na descrição do presídio de Mettray, 

destacamos a disposição dos pavilhões. Seguindo esse modelo na ilha, os pavilhões da 

CCIP estão dispostos em simetria. Suas portas de entrada estão voltadas para o interior 

do retângulo, não possuindo outra saída. E janelas laterais possibilitam a visualização do 

movimento interno de cada pavilhão, um recurso útil para o controle e para vigilância do 

ambiente onde os detentos ficavam alojados. 

No segundo plano dessa imagem da CCIP, vemos o prédio da administração. 

Assim como ocorria em Mettray, a circulação pelo espaço interno do quadrado na CCIP 

tem seus limites delineados pelas construções e controlado pela administração. 

Ninguém entra ou sai do quadrado sem passar por aquela edificação. Na Ilha dos Porcos, 

                                                        
45 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Getúlio Vargas, Presidente da República pelo Dr. Adhemar 

Pereira de Barros. Interventor Federal em São Paulo, 1940. Empresa gráfica da Revista dos Tribunais. Rua 
Conde de Sarzedas, 38. São Paulo. 
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a casa do Diretor e a Escola estão localizadas fora do quadrado. Se orientássemos o olhar 

pela perspectiva da imagem, a Casa do Diretor estaria localizada à direita da construção 

principal e a Escola à esquerda, ambas fora do campo de visão captado pela imagem. O 

mar, no último plano, indica o isolamento geográfico da CCIP.  

A segurança da área externa ao quadrado da CCIP é garantida por militares do 

Destacamento, inicialmente composto por 20 praças. A vigilância sobre o 

comportamento dos condenados é de responsabilidade do guarda de presídio, 

funcionário do estado com treinamento específico. Há um guarda principal e, como 

escrito no regulamento, “tantos guardas quantas forem as turmas de condenados”. Não 

está previsto, logo, um número fixo de guardas, apenas se determina uma proporção 

relativa ao número de turmas, tal como são chamados os grupos de presos que executam 

serviços na área externa. O guarda principal é o chefe dos guardas e também o 

carcereiro da Colônia. Os demais guardas auxiliam o carcereiro. Entre as atribuições dos 

guardas, o regulamento determina: fiscalizar os cárceres, comandar os condenados em 

suas atividades diárias, fazer a chamada – registrando a presença dos condenados nos 

pavilhões -, vigiar o comportamento geral e relatar eventuais faltas dos presos à 

administração. 

A CCIP foi inaugurada com uma capacidade para receber 280 condenados, sendo 

35 por pavilhão.46 Após a inauguração do primeiro pavilhão, em 1907, foram ali 

recolhidos 24 condenados. Entusiasmado, o Secretário de Justiça e Segurança Pública fez 

circular um impresso pelas delegacias do estado anunciando o feito. No texto, 

Washington Luís revelou os objetivos do novo empreendimento. Além de “corrigir pelo 

trabalho vadios e vagabundos nacionais”, a instituição fazia parte de uma política 

disciplinadora do próprio trabalho policial:  

 

Teve o governo o maior empenho em tomar e realizar essas medidas a fim de fornecer às 

autoridades policiais os meios necessários de legalmente bem garantir a sociedade, e espera 

que sabereis corresponder aos seus intuitos, secundando os seus esforços. Recomendo-vos, 

pois, a máxima energia e rigor para a repressão legal da vadiagem e da vagabundagem no 

vosso município, para o que achais habilitado pela lei. Fica, pois, entendido que não podeis 

                                                        
46 PASQUANTONIO, M. Em nome da ordem: cotidiano, luta e rebelião na Ilha Anchieta (1940-1952). 

Dissertação de Mestrado, PUC-SP, 2002, p. 48. 
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prender sem motivo e que não deveis prender sem processar. (...) Espero que saibam vos 

colocar de acordo com essa orientação.47 

 

O incentivo à repressão fez efeito e, em dezembro daquele ano, a ilha já abrigava 

113 presos. Otimista com a solução de isolamento dos condenados, o Presidente 

Albuquerque Lins (1908-1912) exaltou, perante o legislativo paulista, o papel da ilha no 

controle social: 

 

A grande maioria dos vagabundos tem sido lá internada, tendo diminuído, com essa medida, 

extraordinariamente, o número de pequenos atentados à propriedade. Os juízes de direito do 

interior têm já condenado diversos vagabundos, prestando a Colônia, por essa forma, 

relevantes serviços ao Estado.48  

 

Porém, as expectativas otimistas em relação à possibilidade de isolamento dos 

condenados na CCIP não duraram muito. Em função das dificuldades de comunicação 

com a capital, a manutenção da Colônia logo seria percebida como um empreendimento 

oneroso, cercado de inconvenientes. Já em 1907 o administrador da CCIP comunica ao 

Secretário distúrbios provocados por praças insubordinados. Naquele ano, quatro 

soldados foram presos pelo administrador por cometerem faltas graves em horário de 

trabalho. Dois foram presos por tomarem banho de mar às três horas da tarde e os 

demais foram presos por causarem distúrbios durante a madrugada. O administrador 

reportou ao seu superior que a situação de isolamento deixava os soldados 

descontentes, pois ali sentiam falta de “certos elementos naturais ao homem”.49 

Embora fosse onerosa sua manutenção para o Estado, a ilha representava uma 

ameaça real à população mais vulnerável à repressão policial. Os anarquistas, sobretudo, 

fizeram uso de seus meios de comunicação para denunciar o isolamento carcerário que a 

ilha compreendia. Assim, a Lanterna, importante periódico anarquista dirigido por 

Edgard Leuenroth50, em reportagem do dia 23 de dezembro de 1911, questiona as 

                                                        
47 APESP, Polícia, ordem 3136, impresso da Secretaria dos Negócios da Justiça e da Segurança Pública, 

de 01 de outubro de 1907 (Apud: SANTOS, M. A. C. dos. Paladinos da Ordem. Polícia e Sociedade em São 
Paulo na virada do século XIX ao XX. Tese de Doutorado, FFLCH-USP, São Paulo, 2004, p.231). 

48 EGAS, E. Galeria dos Presidentes de São Paulo. Período Republicano. Estado de São Paulo, vol. II, 1927, 
p. 299. Mensagem do Presidente Albuquerque Lins. 

49 Cf. SANTOS, M. A. C. dos. Op. Cit, p. 230. 
50 TUCCI CARNEIRO, M. L., e KOSSOY, B., A Imprensa Confiscada pelo DEOPS 1924–1954, Arquivo 

Público do Estado de São Paulo/ Ateliê Editorial/ Imprensa Oficial, São Paulo, 2003. 



41 
 

autoridades a respeito da prisão do operário mecânico João Palanca. Segundo a 

reportagem, o operário foi extorquido em oito mil e duzentos réis após sofrer ameaça de 

deportação para a Ilha dos Porcos.51 

  

Da Ilha ao Vale 

 

A Colônia permanece ativa até 1914, quando o Secretario de Justiça e da 

Segurança Pública, Eloy de Miranda Chaves, determina sua desativação e a transferência 

dos condenados para os edifícios destinados ao Instituto Disciplinar de Taubaté52, 

projetado em 1909 para abrigar presos menores de idade, com capacidade para 250 

presos53. Em sua Mensagem, o Presidente do Estado alegou a necessidade de reduzir os 

gastos para a construção da nova penitenciária, no bairro do Carandiru. Por outro lado, 

contrariando as avaliações benfazejas de seus antecessores, Elói Chaves foi assertivo na 

sua avaliação do funcionamento da CCIP em 1914: “a direção dada aos serviços daquele 

estabelecimento penal não tem correspondido ao fim para o qual ele foi criado”.54 Em 15 

de julho de 1915, o jornal A Época, publicou uma reportagem onde fica visível a 

insatisfação do Secretario com a Colônia; afirma-se ali que a CCIP funcionava mal, “com 

uma produção quase nula e uma despesa superior a 200 contos por ano”.55  

A evolução dos gastos com a CCIP, apresentada na Tabela I (página 47), revela 

que houve um ajuste no orçamento destinado à manutenção do presídio em 1914. 

Segundo a justificativa apresentada na Mensagem do Presidente, o adicional de oitenta 

mil réis visava atender às despesas com alimentação, vestuário e curativos, um tipo de 

gasto não previsto nos anos anteriores, nem na lei que criava a Colônia em 1902, nem no 

regulamento de 1907. 

Na Tabela I, o montante discriminado para o ano de 1914 é o que estava previsto 

no decreto de transferência para Taubaté, onde a possibilidade de redução de custos era 

maior em vista da facilidade de comunicação com a Capital e da existência de uma 

                                                        
51 A Lanterna, 23 de dezembro de 1911. (APESP) 
52 Cf. PEDROSO, R. C. Os signos da opressão: história e violência nas prisões brasileiras. São Paulo: 

Arquivo do Estado: Imprensa Oficial do Estado, 2003, p. 131. Verificar também: Lei n. 1445, de 28 de 
dezembro de 1914. 

53 EGAS, E. op. Cit. - Mensagem do Presidente Washington Luiz, p. 66. 
54 Mensagem do presidente do Estado em exercício Carlos Augusto Pereira Guimarães à Assembleia 

Legislativa em 14 de julho de 1914. Cf. EGAS, E. op. Cit. p. 614. 
55 A Época, 15 de julho de 1915. (Memória BN) 
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fazenda onde os encarcerados trabalhariam produzindo os gêneros necessários para o 

abastecimento da Colônia, agora denominada Instituto Correcional. Na sua Mensagem 

aos Deputados estaduais em 1915, o presidente Rodrigues Alves anunciou que as 

despesas mensais com a manutenção do Instituto seriam de 5:689$000rs56, o que 

chegaria consumir anualmente o valor mínimo de 68:376$000rs do orçamento geral da 

Secretaria de Justiça. Contudo, no mês de março daquele mesmo ano ele assinara o 

Decreto n. 2.552, no qual consta uma tabela de vencimentos anuais da ordem de 

34:200$000rs.57 Considerando o montante dos vencimentos e o orçamento fixado para o 

Instituto em 1915 (173:400$000rs), chega-se a um valor muito superior àquele 

apresentado pelo Presidente em julho, aos parlamentares paulistas. Tendo por base 

esses dados, pode-se concluir que a questão orçamentária não foi o principal óbice para 

a manutenção das funções prisionais na Ilha dos Porcos: o problema decisivo talvez 

estivesse na condição insular e na distância da capital do Estado. No projeto no. 48 de 

1914, pelo qual a Câmara dos Deputados de São Paulo autoriza o Presidente do Estado a 

transferir o presídio para o vale do Paraíba, os parlamentares mencionam as 

dificuldades para fiscalizar as atividades na ilha. Mas, sem informações consistentes a 

respeito do funcionamento da CCIP, é impossível para nós afirmar quais atividades 

deveriam ser realizadas ali e não o eram, ou se eram mal fiscalizadas pelo Estado. O 

único fato conhecido, a que já fizemos alusão antes, foi um desentendimento ocorrido 

em 1907 entre o administrador da ilha e dois praças da força policial. Contudo, fugas, 

denúncias de maus-tratos ou mesmo conflitos internos entre funcionários podem ter 

concorrido para motivar a transferência do presídio. 

A transferência da Colônia para Taubaté, conforme anunciado pelo Presidente 

Rodrigues Alves, fez parte de um conjunto de medidas adotadas para enxugar gastos 

públicos durante sua administração. Os cortes eram justificados pelo impacto negativo 

da Guerra Mundial nas relações comerciais com a Europa e com os Estados Unidos, 

principais consumidores do café paulista. O enxugamento das verbas aparentemente 

não reduziu, contudo, os gastos com os funcionários do presídio. Ainda na Mensagem 

presidencial destaca-se que, em Taubaté, o Instituto iria funcionar de acordo com os 

“fins para que foi criado”58, pois a facilidade de comunicação terrestre com a Capital e o 

                                                        
56 EGAS, E. op.cit., p. 458 - Mensagem do Presidente do Estado Rodrigues Alves. 
57 Decreto n. 2.552, de 02 de março de 1915. 
58 EGAS, E. op.cit., p. 459. 
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trabalho dos presos na manutenção e abastecimento eram promessas de redução das 

despesas. Um dos objetivos almejados era fazer, pois, com que as despesas fossem 

custeadas pelo trabalho dos presos, o que indica que o pragmatismo econômico não 

ficava longe das práticas de punição, e isso poderia se exacerbar em tempos de crise, 

podendo conduzir mesmo a um abandono do projeto correcional, já que os presos, no 

limite, deveriam trabalhar para manter a instituição onde passavam os dias, e não para 

adquirir habilidades que lhes possibilitasse uma - mesmo que hipotética - inserção 

qualificada no mundo do trabalho.  

Ainda a respeito do peso orçamentário do CCIP, vale dizer que os custos de sua 

manutenção não eram tão significativos se comparados, por exemplo, com os custos 

gerados pela construção da Penitenciária do Estado. Até 1914, sabe-se que o governo 

investiu 5.775:000$000rs nessa obra, iniciada em 1911. Quando se coteja a evolução dos 

gastos com a Colônia, depois transformada em Instituto, com os gastos fixados em lei 

orçamentária para a Secretaria da Justiça e da Segurança Pública, entre 1907 e 1930 

(Tabela I), percebe-se que desde o início do seu funcionamento, elas nunca 

representaram mais que 1% do montante destinado à pasta. Comparando o orçamento 

fixado para o Instituto de Taubaté, em 1914, com aquele relativo às prisões do estado e 

com os gastos com a manutenção dos Serviços Policiais e Força Pública é possível notar, 

em primeiro lugar a situação marginal que essas instituições ocupam no orçamento da 

Secretaria. Em segundo lugar, fica evidente que, diante do montante destinado à Polícia, 

as Prisões representam um peso quase insignificante no orçamento da Justiça e 

Segurança Pública. Enquanto as “Prisões” em 1914 contam com 5% do orçamento, a 

“Polícia” concentra 79% das verbas. De modo que, sob a ótica orçamentária, pode-se 

concluir que, juntos, segurança pública e administração da justiça concentravam seus 

investimentos no aparato policial. 

Em 1916 existiam 144 presos no Instituto de Taubaté, um número 

consideravelmente superior aos 24 condenados que encontramos na Ilha dos Porcos no 

ano de sua inauguração.59 A estrutura obsoleta e a superlotação da Cadeia Pública da 

Capital, na avenida Tiradentes, justificou o início dos estudos sobre a aplicação do 

instituto do livramento condicional durante a gestão do Presidente Altino Arantes. As 

obras da Penitenciária do Estado encontravam-se paralisadas por contingenciamento 

                                                        
59 EGAS, E. Op. Cit. p. 561 – Mensagem do Presidente Altino Arantes. 
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orçamentário, tornando ainda mais dramática a situação dos presos na capital. Contudo, 

apenas um condenado obteve o livramento condicional naquele ano, e as autoridades 

buscaram alternativa para aliviar a situação de precariedade do sistema. Assim, valendo-

se de dispositivo penal criado pela lei n. 1.406, de 1913, Arantes deslocou muitos presos 

para o trabalho de construção de estradas de rodagem. De modo que, em 1917, mais de 

120 presos estavam morando em acampamento na região de Taipas e, trabalhando na 

abertura da estrada São Paulo-Jundiaí.60 Essas medidas, ainda segundo o Presidente do 

Estado, tinham como meta reduzir os custos de manutenção dos presídios e “atuar 

beneficamente sobre o animo dos liberados”. Esse contingente de trabalhadores 

condenados, a serviço do poder público, chega a ser mais de duzentos em 1921, quando 

o presidente Washington Luiz os transfere para a recém-inaugurada Penitenciária do 

Estado.61 

Observando a evolução orçamentária do Instituto Correcional de Taubaté (Tabela 

I), nota-se uma queda acentuada na verba fixada para o ano de 1916. Nesse momento, 

uma parcela do orçamento destinado às prisões do estado deixou de ser fixada na 

legislação. A partir de 1916 criou-se um dispositivo que permitia ao Secretário 

responsável solicitar verba suplementar para as despesas correntes a cada ano. Na sua 

Mensagem ao Senado paulista, o Presidente Altino Arantes menciona um montante 

adicional de 4.008:034$298rs relativos ao custeio da “alimentação, vestuários e mais 

despesas com as prisões do Estado”. Arantes reclama, inclusive, da “insuficiência de 

verba” prevista no orçamento daquele ano, o que vai levá-lo a ratificar a ampliação da 

verba por decreto.62 Em 1917, em vista dos excessivos gastos adicionais do ano anterior, 

o presidente Altino Arantes acrescentou, no orçamento, um capítulo para os gastos com 

“presos pobres” – cujas famílias não tinham condições de fornecer alimentação e 

vestuário – e outro para “despesas diversas”, respectivamente, da ordem de 

934:000$000rs e 164:000$000. Uma parte dessas “despesas diversas” serviu, segundo 

Arantes, para aluguel, no interior do Estado, de casas destinadas a abrigar 

provisoriamente cadeias e delegacias de polícia. 

Uma das estratégias utilizadas pelo governo do Presidente Altino Arantes para 

reduzir os custos de manutenção do IC de Taubaté foi a instalação de uma seção 

                                                        
60 Idem, ibidem, p. 613. 
61 Idem, ibidem, p. 515. Ver também EGAS, E., op. Cit., Mensagem de Washington Luiz, Vol. III, p. 142. 
62 Cf. EGAS, E. op. Cit., p. 579. 
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industrial. De acordo com a medida aprovada pelo Senado paulista, no projeto no. 54 de 

1918, a nova seção poderia contar ainda com o trabalho de presos menores de idade. O 

decreto, assinado por Alcântara Machado e Rodrigues Alves, encontrou apenas um voto 

contrário, o do deputado Julio Prestes, que declara e faz registrar na ata da sessão da 

Comissão de Justiça: a convivência de “menores delinquentes” com adultos “atenta 

contra os princípios científicos” da doutrina, “anula as normas estabelecidas pelo Código 

Penal em vigor e fere as disposições constitucionais”.63 Contudo, o projeto foi aprovado 

e, em 1920, os menores já representavam 30% dos indivíduos encarcerados naquela 

instituição. Embora o problema do encarceramento de menores não seja objeto desta 

dissertação, é importante registrar o fato de que eles representaram uma parcela 

significativa da população suscetível à privação da liberdade. Cabe notar que nesse 

período há três instituições destinadas ao recolhimento de menores: além do Instituto 

em Taubaté, o Instituto Disciplinar da capital e o de Mogi Mirim (efetivamente 

inaugurado em 1924). Assim como no caso das prisões para os adultos, as autoridades 

anunciam que os institutos disciplinares também apresentavam um quadro de 

superlotação populacional e de estrutura precária. 

A Ilha dos Porcos, nesse período, era mantida pelo Estado, mesmo sem abrigar 

qualquer função institucional. Em 1919 Altino Arantes integrou uma comitiva, 

juntamente com o Diretor da Penitenciária, Franklin de Toledo Piza, para examinar in 

loco as instalações prediais da Ilha dos Porcos e estudar suas possibilidades de uso. A 

visita do Presidente, contudo, não tinha por finalidade reativar as funções prisionais da 

ilha. Como se pode verificar por uma nota do Correio Paulistano, publicada em 03 de 

maio de 1921, a ilha foi colocada à disposição da Secretaria da Agricultura para que a 

pasta instalasse ali uma estação experimental de pesquisas sobre epizootias, doenças 

que afligiam as criações de animais no Estado.64  

 

No posto experimental da Ilha dos Porcos, será mantido um serviço de preparo de produtos 

biológicos, destinados à pecuária, entre os quais o soro contra a ‘peste bovina’, ficando assim 

o Estado enriquecido com mais um instituto científico dotado de ótimas e cômodas 

instalações.65 

 

                                                        
63 Parecer n. 85, de 1918, sobre o projeto n. 54. Acervo Histórico/ALESP, Cx. 136, Cód. 41, Doc. 34488. 
64 Correio Paulistano, 03 de maio de 1921, capa. (Memoria BN) 
65 Correio Paulistano, 28 de agosto de 1921, p. 3 (Memoria BN) 



46 
 

Em 1923 a Ilha dos Porcos novamente encontrava-se sem uma função 

determinada, e o estado mantinha ali apenas um zelador para evitar a deterioração das 

edificações. As despesas, contudo, não eram pequenas: incluindo o salário do zelador, 

eram da ordem de 200$000rs; somente naquele ano o estado gastara 2:512$000rs com 

a manutenção das construções e com as roçadas. Em 1924 o custo de manutenção já se 

eleva a 5:100$000rs.66 Nesse ano, o Presidente do Estado cogitou, entre outras 

possibilidades, restabelecer as funções prisionais que motivaram a compra da ilha pelo 

estado no início do século.67 

No vale do Paraíba, a situação orçamentária do Instituto de Taubaté  se mantém 

relativamente estável entre 1917 e 1925. Nesse período, um grande impacto no 

orçamento público destinado às prisões seria produzido pela inauguração e pelo 

funcionamento da Penitenciária do Estado. Enquanto os gastos com pessoal da Casa de 

Detenção e do Instituto Correcional eram equivalentes aos do início do século, as cadeias 

do interior e a nova Penitenciária consumiam, respectivamente, cerca de oito e dez vezes 

mais em relação aos gastos da primeira década do século XX. Só os custos de 

manutenção das oficinas, alimentação, vestuário, iluminação e material de consumo da 

Penitenciária era de 1.120:000$000. Vale destacar ainda o fato de que, em 1922, o 

orçamento efetivamente realizado para o Instituto Correcional correspondeu apenas a 

50% do previsto na lei orçamentária, enquanto as prisões do estado consumiram um 

conto de réis além do previsto na mesma lei.68 

No campo prisional, não há dúvida de que o evento mais importante da Primeira 

República foi a inauguração da Penitenciária do Estado (PE) no Bairro do Carandiru, em 

1920. Com a abertura de mil e duzentas vagas destinadas ao cumprimento da pena de 

prisão celular, a PE deveria desafogar a já obsoleta estrutura da Cadeia Pública da 

Avenida Tiradentes. De acordo com os dados apresentados por Fernando Salla, a 

inauguração da PE produziu um forte efeito simbólico nos observadores estrangeiros e 

na população da Capital. O espectro do presídio-modelo transformou aquela área 

afastada do centro da capital em rota turística: para se ter uma ideia do fenômeno, algo 

                                                        
66 Correio Paulistano, 15 de julho de 1925, p. 6 (Memoria BN) 
67 Mensagem do Presidente Carlos de Campos, 1925, p. 95 (http://brazil.crl.edu/, acesso em 

29/08/2015) 
68 Mensagem do Presidente Carlos de Campos, 1925, p. 95 (http://brazil.crl.edu/, acesso em 

29/08/2015) 

http://brazil.crl.edu/
http://brazil.crl.edu/
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em torno de 26.000 pessoas teriam visitado a instituição durante o ano de 1927.69 A 

organização das oficinas de trabalho recebeu maior atenção dos administradores da PE 

nas décadas iniciais de funcionamento. A alfaiataria e a sapataria funcionavam em ritmo 

industrial, aliando os interesses disciplinadores do cárcere com a eficácia produtivista 

da fábrica. Em 1938, no preâmbulo do decreto que realizaria a primeira grande reforma 

na PE, o Interventor Adhemar de Barros enalteceu a capacidade geradora de lucros de 

suas oficinas: “em dezoito anos de existência a produção bruta foi de 31.859:656$521rs, 

com uma despesa de 22.748:519$112rs, o que garantiu um lucro líquido de 

9.567:176$899rs”.70 

A ausência de qualquer esforço, por parte do Estado, para compensar as perdas 

com a inflação no orçamento das prisões, incluindo o IC de Taubaté, talvez tenha sido 

motivo de protesto por parte dos funcionários lotados nessas prisões. Isso porque, em 

1927, foram adicionados 25%, a título de gratificação pró-labore aos vencimentos de 

todo o pessoal lotado nas prisões de São Paulo, incluindo aí os que trabalhavam nos 

Institutos Disciplinares da Capital e de Mogi Mirim, não computados na Tabela I. No ano 

seguinte, essa gratificação foi mantida; ela se acha inscrita no item relativo às verbas de 

“aplicação geral”. Contudo, a evolução orçamentária mostra que a maior parte do 

investimento destinado às prisões no estado de São Paulo se concentrava na 

Penitenciária do Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
69 SALLA, F. A. As prisões em São Paulo (1822-1940). São Paulo: Annablume/FAPESP, 1999, p. 194. 
70 Cf. Decreto n. 9.396, de 06 de agosto de 1938. 
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Tabela I - Orçamento fixado (1907-1930) 

Ano CCIP/CCIC71 
Prisões do 

Estado72 
Polícia SJ e  SSP 

1907 28:200$000 Não especificado 8.248:024$000 11.556:617$333 

1908 100:000$000 1.022:280$000 8.577:236$000 11.864:935$999 

1909 100:000$000 1.025:880$000 8.856:400$000 11.956:899$999 

1910 100:000$000 926:480$000 9.213:792$000 12.505:491$999 

1911 100:000$000 1.028:880$000 10.251:288$000 14.029:387$999 

1912 100:000$000 1.158:480$000 12.339:340$000 16.073:026$604 

1913 100:000$000 1.191:280$000 13.985:851$000 17.900:534$252 

1914 180:000$000 1.024:480$000 14.890:880$000 18:948:819$992 

1915 173:400$000 1.338:480$000 14.042:040$000 18.257:919$992 

1916 133:200$000 1.303:180$000 13.964:635$992 18.183:695$992 

1917 129:200$000 1.414:380$000 12.683:836$000 18.273:996$000 

1918 136:200$000 1.482:660$000 16.190:912$000 20.632:632$000 

1919 136:200$000 1.492:660$000 16.622:555$996 21.293:455$996 

1920 136:200$000 1.492:660$000 20.216:250$996 25.336:190$069 

1921 135:200$000 1.513:060$000 21.182:671$000 26.290:482$200 

1922 140:200$000 1.957:940$000 21.383:890$000 28.053:990$000 

1923 140:200$000 2.156:240$000 25.201:861$592 34.718:809$592 

1924 192:400$000 3.670:712$000 27.787:607$996 37.753:473$996 

1925 157:400$000 4.064:162$000 51.064:018$000 62:578:664$000 

1926 215:400$000 4.813:979$600 54.427:384$000 67.197:474$600 

1927 225:100$000 5.649:660$000 47.532:288$000 62.008:641$000 

1928 187:400$000 6.126:655$000 48.962:964$000 65.600:952$996 

1929 369:750$000 5.168:635$000 56.078:824$000 76.961:173$332 

1930 379:450$000 5.830:725$000 60.826:333$600 82.599:396$600 

Fontes: Leis orçamentárias de 1906 a 1929 (ALESP: al.sp.gov.br/acervo-historico); Mensagens dos 
Presidentes (EGAS, E. op. Cit. e http://brazil.crl.edu/).  

 

 

Antes de prosseguir, é importante chamar a atenção para o critério de seleção dos 

dados orçamentários inseridos na Tabela I. Para a construção dessa série de dados, 

optou-se pelo uso da legislação orçamentária, criada entre 1906 e 1929, onde aparecem 

                                                        
71 Nesta coluna foram considerados os orçamentos destinados à Colônia Correcional da Ilha dos Porcos 

(de 1906 a 1913), ao Instituto Correcional de Taubaté (de 1914 a 1927) e à Colônia Correcional do Estado 
de São Paulo (1928 a 1930). 

72 Considerando Penitenciária e Casa de Detenção da capital e as cadeias do Interior. 

http://brazil.crl.edu/
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os valores fixados pelo Estado a serem aplicados no ano seguinte. Logo se vê que se trata 

de uma previsão, e não dos valores efetivamente empenhados pela administração 

pública. Para alcançar o valor real aplicado seria necessário identificar os créditos 

especiais abertos ao longo do ano, mas também uma série de outros valores que, para o 

escopo desta pesquisa, não teria efeito significativo. Os dados reunidos são úteis, 

portanto, na medida em que permitem visualizar, comparativamente, os orçamentos das 

instituições de controle social subordinadas à Secretaria da Justiça e da Segurança 

Pública. Graças a esses dados foi possível conhecer a evolução orçamentária dos 

presídios, em comparação com a da polícia. Entre 1907 e 1920 o orçamento previsto 

para a polícia mais que dobrou, enquanto o das prisões cresceu menos de 50%. Entre 

1920 e 1925, novamente a polícia do estado de São Paulo seria beneficiada com uma 

expansão orçamentária generosa, saltando de, aproximadamente, vinte mil contos para 

cinquenta mil contos de réis. Em números absolutos, o orçamento para as prisões 

também cresceu nesse período. No entanto, a comparação em números absolutos revela 

uma grande defasagem em relação ao orçamento da polícia. Em todo o período 

representado na Tabela I, a Secretaria da Justiça e da Segurança Pública experimentou 

significativa expansão orçamentária, demonstrando uma preocupação crescente com os 

problemas da segurança pública. Por outro lado, esses reajustes estiveram vinculados à 

necessidade de reposição das perdas inflacionárias. Especialmente no quinquênio de 

1921 a 1925, quando o Brasil conheceu uma de suas primeiras crises inflacionárias no 

século XX, a média anual chegou a 16,9%, de acordo com o IBGE.73 Como grande parte 

desse orçamento era destinado à manutenção das forças policiais, pode se concluir que a 

opção por uma política mais repressiva na segurança pública marcou as primeiras 

décadas do século XX em São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
73 Cf. Estatísticas do Século XX. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. 
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Do Vale à Ilha 

 

O processo que resultaria no restabelecimento das funções prisionais da Ilha dos 

Porcos tem início em 1926, quando mais de mil búlgaros e gagaúzos74 foram 

transferidos da Hospedaria dos Imigrantes para lá. Expulsos da província russa da 

Bessarábia pelos romenos, eles haviam emigrado para o Brasil em busca de trabalho e 

de terras onde pudessem reconstruir sua pátria. Assim, em fevereiro desse ano, o jornal 

O Combate noticia a chegada de dois mil imigrantes bessarabianos para trabalhar nas 

lavouras paulistas. Estes recusam, contudo, as propostas do Departamento de Trabalho 

e permanecem na Hospedaria. A presença de tantas famílias oriundas da Rússia 

representava com certeza, aos olhos do governo paulista, uma ameaça social e política: é 

que, à diferença dos romenos, os búlgaros eram favoráveis ao regime político oriundo da 

revolução de outubro de 1917. Assim, o governador Carlos de Campos providencia a 

transferência desses imigrantes para a Ilha dos Porcos e, institui, na prática, um presídio 

político. O jornal governista Correio Paulistano noticia o fato como medida urgente e 

necessária, “a fim de evitar o contagio de suas absurdas pretensões, junto aos que de 

novo vinham chegando [à hospedaria]”.75 Em 23 de abril, A Manhã menciona mil e 

seiscentos bessarabianos “hospedados” na ilha. Mas essa situação, ao que parece, não 

durou muito. Em junho a Folha da Manhã noticia um pedido de habeas-corpus que teria 

sido acolhido pela Justiça Federal, em favor da soltura dos imigrantes. Segundo a notícia, 

“houve emprego de força para obrigá-los a embarcar para essa ilha, pois a isso se 

recusavam, elevando-se a alguns milhares o número dos que estavam na situação 

descrita”.76 O pedido de habeas corpus, transcrito na Folha menciona 1978 imigrantes 

bessarabianos presos na Ilha dos Porcos. Seja como for, a passagem deles na ilha foi 

breve. A maioria foi transferida, pouco a pouco, para fazendas ou indústrias do Estado. 

Uma parte significativa, contudo, morreu na própria ilha, intoxicada com o veneno da 

mandioca brava.77  

A presença de grande número de presos oriundos da Bessarábia nesse ano de 

1926 justifica talvez a variação no orçamento destinado à manutenção da ilha dos 

                                                        
74 Grupo étnico turco que habitava a Moldávia (Gagaúzia), o sudoeste da Ucrania e a noroeste da 

Bulgária. 
75 Correio Paulistano, 06 de junho de 1926, p. 4. 
76 Folha da Manhã, 02 de junho de 1926. 
77 COCICOV, J. Imigrantes búlgaros e gagaúzos bessarabianos – Brasil e Uruguai. Ed. Legis Summa, 2007. 
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Porcos entre 1926 e 1927. Em 1928, quando o Instituto Correcional foi novamente 

transferido para a ilha, a rubrica das “Prisões” apresentou um orçamento de cerca de 

10% do montante destinado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Este foi, 

proporcionalmente, o orçamento mais dilatado, destinado às prisões em toda a Primeira 

República.  

A prisão dos gagaúzos da Bessarábia foi determinante para a reabertura da 

prisão correcional na ilha, o que se fez com a instalação da Colônia Correcional do Estado 

de São Paulo (CCESP).78 Em parte motivado pelas reformas realizadas na ilha por ocasião 

do recolhimento dos bessarabianos, o Governo do Estado apresenta ainda dois outros 

motivos para levar a prisão do vale do Paraíba de volta à ilha: as instalações do Instituto 

Disciplinar de Taubaté seriam utilizadas, exclusivamente, para o recolhimento de 

menores de nove a quatorze anos de idade, o que aliviaria a superlotação do Instituto 

Disciplinar da capital; em segundo lugar, a captura de mendigos nas ruas da Capital e o 

grande número de condenados pelo crime de vadiagem, motivam a polícia a pressionar 

o Governo, para que sejam abertas mais vagas nos cárceres.79  

De acordo com a nova legislação, a ilha seria novamente destinada à “correção, 

pelo trabalho, dos vadios e vagabundos, como tais condenados”. Uma das alterações 

introduzidas no perfil institucional da CCESP foi a possibilidade que ela se tornasse uma 

penitenciária agrícola, para todos os condenados à “prisão com trabalho”, conforme 

previsto no artigo 48 do Código Penal, ou ainda para aqueles condenados a mais de seis 

anos de prisão celular que, tendo cumprido a metade da pena com bom comportamento, 

pudessem ser “aproveitados” nos trabalhos agrícolas pelo restante do tempo,80 o que 

acarretaria no prolongamento da pena e na forma da punição. O artigo terceiro da lei 

que institui a nova Colônia anuncia que o poder executivo vai trabalhar na elaboração do 

novo regulamento, com base nos artigos 48, 53 e 401 do Código Penal. Respectivamente, 

esses artigos orientam as funções da CCESP para receber os condenados à prisão com 

trabalho, determinam que esse trabalho deve estar adaptado às habilidades e 

“precedentes ocupações” do condenado e, por último, preveem a possibilidade de 

                                                        
78 Lei n. 2.347 de 31 de dezembro de 1928 
79 Campanha iniciada pelo Delegado da Segunda Delegacia Auxiliar, efetuou em cinquenta dias 

aproximadamente 300 prisões de vadios e suspeitos. A Colônia Correcional, transferida para Taubaté em 
1914, deveria acolher esse contingente. Por sugestão do Delegado o Governo estadual acolheu a ideia de 
reinaugurar a Ilha dos Porcos para o recolhimento de vadios e vagabundos. Vide: O Estado de São Paulo, 
27 de março de 1928.  

80 Cf. Decreto n. 3.706, de 29 de abril de 1924. 
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extinção da pena imposta no caso de o encarcerado provar possuir renda “bastante para 

sua subsistência” ou apresentar um fiador idôneo “que por ele se obrigue”. O preso 

seguiria sendo o pobre, sem ocupação ou residência fixa. Esses artigos, por assim dizer, 

revelam a seletividade do sistema penal, que opera segundo uma orientação de classe.  

Houve ainda, na letra da nova lei que regia o funcionamento da Colônia, uma 

atenção especial a dois aspectos do cotidiano carcerário: o pecúlio e os castigos. Os 

castigos corporais são “rigorosamente vedados”, e o produto do trabalho do encarcerado 

é dividido em duas partes: uma destinada ao Estado, e outra aos presos, mas entregue 

apenas quando eles fossem colocados em liberdade. A ênfase na proibição dos castigos 

corporais, bem como a rigorosa gestão do pecúlio, leva a supor que estamos diante de 

elementos de tensão na administração da Colônia. A diretriz para a administração do 

pecúlio dos condenados toma por base legislação anterior, estabelecida em 1913, que 

norteava o regime penitenciário do Estado. A lei n. 1761, de 1913, recebe aditamentos 

em 1920 e em 1924, com o decreto n. 3.706, e estabelece tanto a organização da 

Penitenciária do Estado quanto as normas do regime penal em São Paulo. Nesse 

conjunto de leis e decretos fica estabelecido que o pecúlio dos condenados seja de dois 

tipos: um deles, entregue no dia em que o condenado fosse posto em liberdade, é o 

“pecúlio de reserva”; o outro, colocado imediatamente à disposição do condenado, mas 

“não podendo lhe ser entregue em dinheiro, enquanto estivesse preso”, é o “pecúlio 

disponível”.81 O pecúlio seria formado pela somatória dos valores confiscados no ato do 

encarceramento com os donativos, os prêmios e os salários pagos pelos serviços 

prestados. O valor do salário é fixado anualmente pelo Secretário da Justiça e da 

Segurança Pública, em conjunto com o Diretor da Penitenciária do Estado. Todos os 

valores devem ser registrados em livro próprio, nos moldes de um “livro-caixa”, com as 

respectivas entradas e saídas. Enquanto o pecúlio de reserva fica depositado em conta 

na Caixa Estadual, o pecúlio disponível se acha sob a responsabilidade da Direção da 

instituição. Se houvesse algum empecilho à entrega do pecúlio disponível ao condenado, 

esse poderia ser utilizado pela Direção para cobrir “danos ocasionados culposamente”. 

Aqueles que se arriscam numa evasão, por exemplo, perdem todo o pecúlio acumulado, 

sendo o montante depositado no cofre do Tesouro Estadual. Como se vê, os usos diários 

                                                        
81 Cf. Lei n. 1.406, de 26 de dezembro de 1913; Lei n. 1.761, de 21 de dezembro de 1920; Decreto n. 

3.706, de 29 de abril de 1924. 
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permitem que o diretor do presídio utilize o pecúlio como um recurso de controle e de 

disciplinamento dos presos, almejando certo domínio sobre o espaço prisional. 

Para a manutenção da CCESP, foi preservado o mesmo quadro de pessoal 

contratado para o Instituto Correcional de Taubaté: um Diretor, um médico, um 

farmacêutico, um almoxarife (guarda-livros), um mestre de culturas, um guarda 

principal, dez guardas e um enfermeiro; mas com a transferência do IC de Taubaté para 

a Ilha dos Porcos, houve um acréscimo na dotação orçamentária. Considerando-se o 

orçamento de 1928 (Tabela I), verifica-se uma redução nos custos, seguida, contudo, de 

um significativo e continuo reajuste a partir do ano seguinte. Em 1928, pela primeira 

vez, foi previsto o pagamento de pecúlio aos presos internados no IC. Isso dito, é 

provável que, embora não tenha aparecido discriminado nas leis orçamentárias 

anteriores, o pecúlio fosse pago pelo Estado, o que não significa dizer que o dinheiro 

tenha chegado às mãos dos presos.  

A nova instituição trazia ainda outras novidades. Ao vencimento daqueles que 

decidissem residir na ilha seria acrescido 25% de gratificação pró-labore. Além disso, a 

fim de dotar a Colônia de um meio de locomoção autônomo, o Governo autoriza a 

compra de uma embarcação “para navegar em alto mar, movida a motor e com 

capacidade para vinte passageiros”, ao custo total de até trezentos contos de réis. Por 

fim, para dirigir e dar manutenção à embarcação, é prevista a contratação de 

funcionários com habilidades específicas: um patrão, um maquinista, um ajudante e um 

marinheiro, ao custo mensal de 21:600$000rs. Apostando no isolamento na ilha como 

uma forma rigorosa de punição, o governo determinou que todos os créditos especiais 

necessários para melhorar as instalações da ilha seriam abertos junto ao Tesouro do 

Estado. Apenas a instalação dos aparelhos de radiotelegrafia ou radiotelefonia 

dependeria de acordo com o Governo Federal, o que foi firmado dez anos depois.  

A reinauguração das funções de encarceramento da Ilha dos Porcos, cabe 

lembrar, deve ser entendida como parte de um conjunto de ações no campo do controle 

social e da segurança pública. À consolidação da Força Pública, polícia militar por 

excelência, no contexto da missão francesa (1906-1914)82, seguiu-se a fundação da 

Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS) em 1924 e da Guarda Civil da Capital em 

                                                        
82 Cf. PEDROSO, R. C. Estado autoritário e ideologia policial. São Paulo: Humanitas/FAPESP, 2005, p. 85 

e SANTOS, M. C. dos. Op. Cit. 
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1926.83 O aparelhamento das forças policiais atende a uma pressão das elites 

proprietárias, diante de um contexto de acirramento das disputas de poder marcadas 

pela ascensão do tenentismo e dos conflitos entre operários e patrões, seja na capital, 

seja em outras cidades importantes, como Santos e Campinas.84 O movimento operário 

inspirado, principalmente, nas ideologias anarquista e comunista realizam paralisações 

e greves de grande impacto político e social na Primeira República. Perseguições 

políticas, prisões e deportações podem ser vistas como a resposta da elite política ao 

recrudescimento das lutas por direitos. Com efeito, os anos vinte seriam marcados pela 

crescente intervenção das forças policiais no cotidiano dos trabalhadores em São Paulo, 

marcadamente nos períodos de estado de sítio, recurso adotado de forma quase 

contínua ao longo dessa década.  

 

A segurança pública nos orçamentos do governo paulista na Era Vargas 

 

De 1930 e 1940, os dados orçamentários da Segurança Pública e da Justiça não 

obedeceram a um só padrão, em virtude da suspensão dos parlamentos estaduais, em 

1930, em 1937, e na orientação dos interventores empenhados na administração das 

contas públicas.  Acompanhando a evolução desses dados, apresentados na Tabela II, 

pode-se observar que se acentuou a concentração de recursos na rubrica da Polícia. O 

desmembramento das pastas da Justiça e da Segurança Pública, a partir de 1930, 

permite visualizar com clareza os desequilibrios na distribuição orçamentária. No que 

diz respeito às prisões, apenas a Penitenciária do Estado se manteve subordinada à 

Secretaria da Justiça ao longo da década. A Segurança Pública, portanto, além de abrigar 

todo o serviço policial do Estado, era responsável pela administração de cadeias, 

xadrezes, da Casa de Detenção da Capital e da Colônia Correcional na Ilha dos Porcos.  

 

 

 

                                                        
83 Cf. BATTIBUGLI, T. Polícia, Democracia e Política em São Paulo (1946-1964). São Paulo: Ed. 

Humanitas/FAPESP, 2010. 
84 Cf. FAUSTO, B. Crime e cotidiano. São Paulo: Brasiliense, 1984; PINHEIRO, P. S. Estratégias da ilusão. A 

revolução mundial e o Brasil, 1922-1935. São Paulo: Companhia das Letras, 1992; SILVA, F. T. da. Operários 
sem patrões: Os trabalhadores da cidade de Santos no entreguerras. 1. ed. Campinas: Editora UNICAMP, 
2003. 
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Tabela II - Orçamento fixado (1931-1942) 
Ano CCESP/PPIP/ 

CCIA 

Prisões do 

Estado85 

Polícia SJ  SSP 

1931 635:790$000 8.940:579$800 Não identificado 28.024:995$350 81.378:262$400 

1932 72:750$000 6.389:843$000 49.521:539$000 Sem informação 83.491:718$800 

1933 72:750$000 6.054:505$000 49.415.152$000 Sem informação 79.209:806$800 

1934 266:750$000 5.506:949.000 49.906:004$000 Sem informação 82.373:692$500 

1935 194:000$000 6.698:579$000 64.654.228$000 17.068:232$800 72.060:287$764 

1936 * 7.855:625$000 82.459:588$000 35.372:814$000 90.964:192$000 

1937 * 8.462:686$000 95.266:385$300 37.725:670$899 101.022:191$200 

1938 * 8.823:874$000 96.509:708$000 45.231$106$400 57.058:053$400 

1939 * 10.232:300$000 100.721:313$800 48.718:247$800 69.925:592$440 

1940 112:500$000 8.010:980$000 103.795:940$000 46.470:000$000 54.050:000$000 

1941 414:750$000 9.238:520$000 102.773:204$200 52.999:560$100 60.962:229$200 

1942 631:750$000 9.274:310$000 105.929:103$000 51.017:868$500 117.604:138$500 

Fontes: Leis e decretos orçamentários de 1930 a 1941. (ALESP: al.sp.gov.br/acervo-historico) 

 

O perfil institucional da prisão na Ilha dos Porcos também foi modificado por 

turbulências na conjuntura política nacional. O interventor federal em São Paulo, Dr. 

João Alberto, transformou a Colônia Correcional em Presídio Político da Ilha dos Porcos 

(PPIP), por meio do decreto n. 5080, de 26 de junho de 1931. Nesse ano, o orçamento 

para a instituição foi evidentemente mais dilatado, em função dos créditos especiais 

abertos pelo interventor para cobrir as despesas geradas no processo revolucionário. Os 

conflitos na esfera da segurança pública implicou a expansão do aparato repressivo. 

Foram abertos, assim, presídios políticos na capital e na Ilha dos Porcos.  

Não é certo, contudo, que a ilha tenha desempenhado um papel relevante no 

encarceramento de presos políticos. Uma das poucas referências encontradas sobre o 

presídio nesse período, uma matéria publicada na Folha da Noite em janeiro de 1932, 

não faz qualquer menção a presos políticos. Assinada pelo editor de reportagem policial, 

Willy Aureli ela nos interessa por outros motivos, a começar pelo título, “Ilha dos Porcos: 

a caiena paulista”, uma referência à famigerada “ilha do diabo”, destinada aos bagnards 

da republica francesa. Seu conteúdo, porém, nada revela de diabólico: a avaliação do 

jornalista é muito otimista em relação à estrutura do presídio e ao tratamento recebido 

pelos presos. Ele destaca a existência de  

                                                        
85 Considerando Penitenciária e Casa de Detenção da capital e as cadeias do Interior. 
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pavilhões modernos, dependências higiênicas, clima salubérrimo, pessoal humaníssimo, 

presos tranquilos, conforto em demasia para um presídio, alimentação farta e riquíssima, 

instalações sanitárias ultimo modelo, enfermaria arejada, água encanada, luz elétrica, 

lavanderia, padaria, alamedas em flor, jardins bem tratados, horta exuberante, pomar, 

etc.86 

 

O presídio retratado por Aureli lembra uma comunidade ordeira e pacífica, onde 

todos – presos, funcionários e militares – trabalham em comunhão. Afirma um dos 

presos: “aqui não existem castigos corporais. O diretor e os outros são bons até demais. 

Falam conosco de igual para igual, apontam-nos o caminho da regeneração, dão o 

exemplo trabalhando no pesado.” Contudo, o jornalista afirma que as fugas são 

frequentes. No dia anterior à sua visita, cinco presos teriam fugido de jangada. Porém, 

mesmo recapturados, “não sofreriam castigo algum”.  

Aureli menciona que, no momento de sua chegada à ilha, os presos aguardavam 

os visitantes vestidos com macacões azuis, “nivelados pela mesma fidalguia, pela mesma 

bondade de sentimentos, pelo mesmo exteriorar (sic) de pensamentos e ações. O 

presídio representa para os presos verdadeiro paraíso”. 

O tom sensacionalista era uma característica marcante da Folha da Noite, de 

propriedade do fazendeiro cafeicultor Octaviano Alves de Lima. Em editorial de 1931, o 

proprietário do jornal afirmou que as reportagens deveriam ter um tom “leve e 

vibrante”, pois “ninguém quer saber de coisas pesadas, de doutrinações, de cogitações 

profundas”.87 Certamente essa orientação influenciou a narrativa de Aureli. Segundo 

este, existiam na ilha 104 presos, dentre os quais um menor de idade, com 17 anos. 

Numa das passagens mais curiosas, ele menciona a presença de dois fugitivos, um 

marselhês de sobrenome Bittencourt, proveniente de Caiena, e o brasileiro Pernambuco, 

que teria sido transferido para a ilha depois de fugir de Sing Sing, a famosa penitenciária 

de Nova Iorque. As duas prisões mencionadas eram famosas por apresentarem um 

regime penal extremamente rigoroso e destaca a presença de prisioneiros com larga 

experiência em fuga, o repórter reforça que a ilha possuía uma elevada capacidade de 

contenção.  

                                                        
86 Folha da Noite, 20 de janeiro de 1932. 
87 Folha da Noite, 20 de janeiro de 1931, p. 2. 
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A reportagem nos revela um imaginário sobre a ilha-prisão muito semelhante ao 

da crônica apresentada na introdução desta dissertação. Ambas representam a ilha 

como um lugar bom para os presos, mesmo quando comparado à vida em liberdade. 

Aureli, por exemplo, divulga o seguinte relato de um preso: “sei perfeitamente que em 

muitas ocasiões – uma vez libertos – teremos ensejo de sentir saudades desta ilha e 

dizer estava-se melhor quando se estava pior”. Este depoimento se aproxima do dilema 

do ‘evadido’ na crônica de Luiz Martins, uma vez que o fugitivo da Ilha Anchieta 

questiona se o melhor é a vida em liberdade do ‘homem honesto’, com todos os seus 

problemas, ou uma vida mais tranquila e livre no presídio. Diante dessa visão 

paradisíaca da ilha-prisão as fugas parecem contraditórias. Afinal, quem fugiria do 

paraíso?  

Se compararmos os números da população prisional apresentados por Aureli 

com os do antigo Instituto Correcional de Taubaté, ou mesmo com o que encontramos 

nos primórdios da Colônia Correcional na Ilha dos Porcos, vemos que a quantidade de 

presos se manteve estável ao longo da Primeira República e do início dos anos de 1930. 

 

Tabela III - População prisional da Ilha Anchieta e Taubaté (1907-1952) 
Ano CCIP/CCESP/PPIP IC- Taubaté 

1907 113  

1916 Inativo 144 

1919 Inativo 100 

1920 Inativo 97 (30 menores) 

1921 Inativo 100 

1922 Inativo 64 (14 menores) 

1923 Inativo 47 

1924/1925 Inativo  

1926 1978  

1927-1931 Sem dados 110 (6 menores) 

1928 Sem dados 105 (9 menores) 

1932 104  

1940 218  

1943 600  

1944 405  

1946 100  

1947 350  



58 
 

1948 240  

1949 209  

1951 280  

1952 453  

Fontes: Mensagens dos Presidentes (EGAS, E. op. Cit. e 
http://brazil.crl.edu/); Relatórios SSP, 1940/1950. 

 

O presídio político foi oficialmente extinto em 1934, momento em que se 

inaugura a Colônia Correcional da Ilha Anchieta (CCIA).88 Retomando a Tabela II, 

apresentada acima, é possível identificar uma redução nos valores destinados à 

manutenção da ilha ao longo da década de 1930. À exceção do que ocorre em 1932 e 

1933, quando a abrupta redução se justifica no fato de os valores se referirem apenas ao 

pagamento de pessoal, só nos anos 1940 o orçamento da CCIA seria superior aos 

destinados à Ilha Anchieta na Primeira República.  

O mesmo vale para as “Prisões do Estado”, cujos dados orçamentários se referem 

à manutenção da Penitenciária do Estado, da Casa de Detenção, das Cadeias do Interior e 

do Presídio Político da Capital. A sistematização dos valores destinados a essas 

instituições revela que sua participação no orçamento cresceu muito timidamente. Além 

disso, cabe lembrar que mais da metade dos recursos destinados às prisões eram 

alocados na Penitenciária do Estado, onde a manutenção das oficinas e os gastos com 

alimentação consumem a maior parte dos investimentos. Em contrapartida, o 

orçamento fixado para os gastos com a rubrica da “Polícia” dobram ao longo da década 

de trinta, sem considerar os dados inflacionários. E, se considerarmos os quinze anos da 

Era Vargas (1930-1945), o orçamento da Polícia triplicou, chegando a ultrapassar, em 

1946, o patamar dos cento e setenta milhões de cruzeiros. Considera-se despesa com 

“Polícia” os valores aplicados na Polícia Civil, na manutenção das Delegacias, no serviço 

de Assistência Policial, na Força Pública e na Guarda Civil. Vale destacar que a metade 

desse orçamento, em 1934, foi destinada somente à Força Pública (24.984:124$000rs). 

A ausência de dados orçamentários para a Secretaria da Justiça, durante o 

período que vai de 1932 e 1934, ocorre porque esses dados foram contabilizados em 

conjunto com a Segurança Pública. É que embora as duas pastas tenham sido 

                                                        
88 Neste ano, por ocasião das comemorações do quarto centenário do Padre José de Anchieta, uma 

representação de Santos – formada por comerciantes, industriais e autoridades da administração pública - 
solicitou ao interventor federal, Armando de Salles Oliveira que atribuísse à ilha o nome do missionário 
católico. OESP, 24/03/1934, p. 6. 

http://brazil.crl.edu/
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desmembradas pelo Decreto n. 4789, de 05 de dezembro de 1930, os interventores 

mantiveram o antigo formato de distribuição orçamentária. 

No orçamento de 1934, a interventoria de Armando de Salles Oliveira previu o 

montante de 303:480$000rs ao Instituto Correcional de Taubaté, cuja existência era 

então apenas formal. A verba foi, assim, aplicada no Instituto Disciplinar de Taubaté, 

destinado à prisão com trabalho agrícola e industrial para menores infratores. À Colônia 

da Ilha Anchieta foi destinado o montante de 266:750$000rs, sendo 194:000$000rs 

apenas para cobrir despesas materiais. Mantém-se, portanto, desde 1932, o valor de 

72:750$000rs para o pagamento de pessoal.  

O orçamento de 1935 incluiu no mesmo item as despesas com pessoal de todas as 

Prisões do Estado, inclusive da Ilha Anchieta. Isso explica, por um lado, o relativo 

aumento das verbas e, por outro, a redução daquelas destinadas à Colônia Correcional. 

No caso dessa instituição, o valor que se vê na Tabela II é apenas aquele destinado à 

manutenção das estruturas físicas, por sinal, idêntico ao do ano anterior. Vale insistir 

mais uma vez na diferença entre os orçamentos da Justiça e da Segurança Pública 

descritos na Tabela II. Trata-se de uma característica predominante em todo o período 

coberto pelas nas Tabelas I e II. Cabe notar ainda que, em 1935, 90% do orçamento da 

segurança pública foi destinado à polícia, sendo a metade desse valor para a Força 

Pública. Vê-se assim, claramente, que a política de segurança pública do período 

privilegia a repressão, em vez de prevenir ou investigar crimes, ou mesmo preservar a 

justiça e suas instituições. 

O orçamento relativo a 1938 apresenta três novidades. Com o golpe que instituiu 

o Estado Novo, o poder legislativo foi novamente suprimido e, retoma-se a fixação de 

receitas e despesas por meio de decretos do Interventor. Em segundo lugar, inicia-se a 

participação efetiva da Colônia de Trabalho de Taubaté no orçamento da Secretaria da 

Justiça, com uma dotação de 429:000$000rs. Por fim, a Polícia Militar – Força Pública – 

sai da alçada da Secretaria dos Negócios da Segurança Pública e subordina-se à pasta do 

Governo. Isso explica a grande redução do orçamento previsto para a Segurança Pública. 

É importante destacar, ainda, que o montante destinado à Polícia em 1938 e nos anos 

subsequentes foi equivalente à somatória dos orçamentos das pastas da Justiça e da 

Segurança Pública. Por outro lado, o orçamento destinado às prisões permanece 

relativamente estável.  
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Em 1937, reinaugura-se o Presídio Político da Ilha Anchieta (PPIA), que terá vida 

breve, sendo extinto em 1942. Em 1940, o interventor transforma a Secretaria de 

Segurança Pública em Repartição Central de Polícia, diretamente subordinada ao 

Gabinete do Interventor. O valor inserido na Tabela II refere-se portanto, em 1940, a 

essa nova nomenclatura, com status de Secretaria de Governo. A Repartição compreende 

a Polícia Civil com todas as suas corporações, gabinetes e institutos, bem como as 

Prisões do Estado, incluindo o PPIA, o Serviço Médico Legal, Trânsito e Assistência 

Policial. A mudança se alinha com o perfil autoritário do Estado em vigor, onde o 

interventor tem, a um só tempo, o papel de legislar por meio de decretos e o papel de 

gestor das instituições voltadas ao controle social. Ao presídio político instalado na Casa 

de Detenção, soma-se o da Ilha Anchieta, cuja verba também aparece discriminada na 

Tabela II. Outras duas mudanças no organograma do Governo atingem a segurança 

pública: a Penitenciária do Estado foi novamente vinculada à pasta da Justiça, e uma 

Seção Agrícola dessa mesma penitenciária foi instalada no lugar antes ocupado pelo 

Instituto de Menores de Taubaté. 

A partir de 1938 a Ilha Anchieta começa a receber melhorias, norteadas pelo 

interesse do Interventor Adhemar de Barros em criar ali uma instituição correcional e 

industrial. Esse esforço, em parte frustrado, entrou em choque com as práticas de 

trabalho na Colônia, uma vez que tanto autoridades policiais como parte dos 

penitenciaristas89 veem no trabalho agrícola a vocação natural da instituição e de sua 

população prisional. Inserido nesse processo de reforma o Chefe de Polícia de São Paulo, 

João Carneiro da Fonte, enfatizou a contradição entre o projeto do Interventor e as 

práticas trabalhistas sedimentadas no cotidiano da ilha: 

 

A rigor, portanto, foi curto o tempo em que o estabelecimento teve a feição de Presídio 

Político. Mas, quase desde sua instalação e, principalmente agora, passou a funcionar com o 

cunho correcional agrícola, para ele se enviando os indivíduos notoriamente 

prejudiciais à sociedade, reincidentes em vadiagem e furto. Dentro dessa finalidade, o 

Presídio vem realizando sua missão. Segregados, tais indivíduos, na maior parte das vezes, 

podem adquirir, pelo trabalho e tratamento que recebem, hábitos e saúde indispensáveis ao 

                                                        
89 A demanda por uma instituição destinada ao cumprimento do terceiro e último estágio da pena, 

conforme o sistema previsto pelo Código Penal de 1890, ganhou força nos anos 1920 e 1930, 
particularmente com a publicação da obra de Lemos Britto, Os Sistemas Penitenciários do Brasil, em 1924, 
e com a campanha liderada pelo jornalista e deputado Paulo Duarte e o psiquiatra José de Moraes Mello. 
Cf. SALLA, F. Op. Cit, capítulo VII. 
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seu reaproveitamento social. Todavia, forçoso é reconhecer que o presídio constitui, nesse 

caráter, uma improvisação que deve, contudo, evoluir para um aperfeiçoamento, no que se 

acha esta chefia vivamente empenhada. A realização desse objetivo - criação de um 

estabelecimento que tenha por fim a readaptação dos elementos ociosos e nocivos –, está 

dependendo de um estudo de grande responsabilidade, que será confiado a uma comissão de 

autoridades em assuntos presidiários. Isto feito, poderá ser impresso ao estabelecimento um 

cunho rigorosamente técnico, dilatando, ainda mais, os benefícios que já tem prestado à 

sociedade 90.  

 

O relator afirma que a instituição cumpria, de improviso, uma missão para a qual 

não fora designada em sua origem. Criado para segregar presos políticos, o ICIA acaba 

funcionando como instituição correcional agrícola. O aperfeiçoamento buscado pela 

administração, conforme diz o Chefe de Polícia, almeja a readaptação dos indivíduos ali 

encarcerados, à razão de um “cunho rigorosamente técnico”. Nas palavras de Carneiro 

da Fonte, readaptar o presídio em obediência ao rigor da técnica reforça as finalidades 

da instituição e justifica as medidas adotadas para a ampliação da estrutura física do 

ICIA. Assim, a necessidade de construção de mais pavilhões aparecia como um dos 

principais problemas. Ainda segundo o relator, as instalações sanitárias eram precárias, 

não existia rede de encanamento e a água, embora potável, era de péssima qualidade. 

Havia ali apenas um médico trabalhando e nenhum dentista ou farmacêutico. Carneiro 

da Fonte faz crer que, uma vez superadas as deficiências de estrutura básica, o instituto 

estaria adequado para ressocializar os condenados. 

Como na cozinha eram empregados os próprios detentos, seguindo o 

estabelecido no Regulamento de 1907, o Chefe de Polícia avalia como insatisfatório o 

serviço e exige a nomeação de um profissional que pudesse melhorar a dieta da 

população. Rendeu elogios aos serviços de carpintaria e de ferraria, executados pelos 

encarcerados, e que ele considera como um tipo de trabalho coerente com as aptidões 

dos presos, pois a maioria teria exercido uma dessas profissões em liberdade. Nota que a 

usina de força não é suficiente para atender à demanda energética da ilha, pois 

movimentar as máquinas e levar energia para casas, pavilhões e demais dependências 

exigia um uso mais eficaz da água da represa situada no alto de um morro que ficava 

                                                        
90 Chefatura de Polícia do Estado de São Paulo. Relatório das atividades da Polícia Civil, no exercício de 

1939, apresentado ao exmo. Sr. Dr. Adhemar Pereira de Barros, Interventor Federal no Estado, pelo Chefe 
de Polícia Dr. João Carneiro da Fonte, 1940, São Paulo, Brasil, p. 677. (grifos nossos). 
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atrás do presídio. Além disso, salienta a necessidade de implantação dos serviços da 

Radiotelefonia e Radiotelegrafia, para superar os obstáculos criados pelo isolamento 

geográfico.91  

A segurança também foi uma preocupação manifesta no relatório do Chefe de 

Polícia. A propósito, afirma que 

 

É insuficiente o estado atual do presídio, sob este ponto de vista. Os muros que circundam o 

quadrado onde estão localizados os pavilhões e pátio em que ficam os detentos antes de 

serem recolhidos, medem de altura pouco mais de um metro, notando-se que os fundos do 

referido quadrado são fechados por uma cerca de bambu. Entretanto, os indivíduos que ali se 

encontram são profissionais do crime, exímios na especialidade de escalar alturas. Patente é, 

pois, a inutilidade de tais muros. Cumpre ainda ressaltar o fato de serem os funcionários 

vigilantes pagos à razão de 180$000 mensais, o que não permite à administração conseguir 

elementos capazes de auxiliá-la, eficazmente, como seria de desejar. Além disso, e apesar do 

seu número reduzido, são eles desviados para os misteres de auxiliares de várias secções, 

como serventes 92.  

  

O Chefe de Polícia descreve curiosamente os encarcerados como profissionais do 

crime, num evidente esforço retórico para justificar as reformas por ele sugeridas. Em 

outro trecho citado mais acima, o mesmo relator identificara os presos como 

“reincidentes em vadiagem e furto”. Assim é que além de sugerir reformas substanciais 

na instituição, o relatório indica o perfil dos encarcerados na Ilha Anchieta em 1939 e 

revela, ainda, o esforço das autoridades policiais em tornar mais rigorosa a vigilância 

sobre os condenados.  

O relatório do Chefe de Polícia foi encaminhado em 1940 ao Interventor Federal, 

Adhemar Pereira de Barros. Este inicia o relatório afirmando que seu governo 

 

tem despendido esforços necessários para que o presídio político da Ilha Anchieta se coloque 

à altura não só das nossas necessidades sociais como do grau da nossa civilização. Já do 

                                                        
91 Licença do Serviço Radioelétrico, do Ministério da Viação e Obras Públicas do Governo Federal, 

expedida em 22/02/1938. Arquivo Histórico da Ilha Anchieta – PEIA. 
92 Cf. Idem, ibidem, p. 678.  
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ponto de vista administrativo, já do ponto de vista da disciplina, passaram por grandes 

reformas a secretaria, o almoxarifado, os serviços de carceragem, de saúde e de engenharia93. 

 

Existiam então 218 detentos na ilha, executando trabalhos de melhoria na 

infraestrutura e nos vários serviços de abastecimento. A ilha compreendia ainda um 

pomar com 400 bananeiras e 250 mamoeiros, além de plantações de abóbora, de 

mandioca e batatas. Essa área de plantio, abaixo visualizada, conhecida como “chácara” 

ficava sob a supervisão do mestre de culturas, que recrutava seus serventes entre os 

encarcerados. 

 

 

Figura 3: Fotografia da vasta e diversificada plantação da “Chácara” do presídio.  

 

As reformas na infraestrutura, iniciadas com a interventoria de Adhemar de 

Barros e concluídas com a de Fernando Costa, foram as únicas feitas nas instalações do 

presídio desde sua construção em 1906. A ilha sofreu nesse momento intervenções que 

marcaram sua paisagem, principalmente em decorrência da construção de uma estrada 

circular destinada ao deslocamento entre o quartel, a casa do Diretor e o presídio. O 
                                                        

93 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Getúlio Vargas, Presidente da República pelo Dr. Adhemar 
Pereira de Barros. Interventor Federal em São Paulo, 1940. Empresa gráfica da Revista dos Tribunais. Rua 
Conde de Sarzedas, 38. São Paulo. 

 



64 
 

serviço foi executado pelos próprios condenados, sob a supervisão do Serviço de 

Engenharia da Força Policial de São Paulo. Na imagem a seguir é possível visualizá-los 

trabalhando, uniformizados, abrindo caminho pelas pedras ao pé do “Morro do 

Papagaio”.   

 

 

Figura 4: Uniformizados, os presos trabalham na abertura da estrada circular.  
 

A imagem ocupa um lugar importante no relatório apresentado ao Presidente 

Getúlio Vargas. Ela sintetiza a ideia de que a instituição deve servir-se do trabalho dos 

condenados para o seu aprimoramento e para sua manutenção. Já vimos que a legislação 

prescrevia a disciplina do trabalho como um meio de regeneração dos condenados; mas 

cabe notar que, na prática, os encarcerados não estavam lá para aprender ou aperfeiçoar 

qualquer exercício ou ofício profissional, mas tornavam-se mão de obra. Nesse sentido, é 

sublinhado o fato de que, para a instituição gerar lucros aos cofres públicos, os 

condenados devam ser empregados em outros misteres. Assim, Adhemar de Barros 

destaca a necessidade de se ativar as olarias, bem como as oficinas de mecânica, 

funilaria, marcenaria, vassouraria, alfaiataria, sapataria, pintura, fábrica de sabão, usina 
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elétrica e, finalmente, o serviço de pesca como atividade produtiva e de abastecimento 

regular do presídio: 

 

Sendo o clima excelente, ótima a situação topográfica, com terras de cultura e amplos 

panoramas, pensa o Governo em melhorar, cada vez mais, as suas instalações, transformando 

a Ilha Anchieta num ambiente salutar de conforto e de trabalho 94. 

 

O projeto de reforma apresentado por Adhemar de Barros ao Presidente Getúlio 

Vargas implicava a transformação do Presídio Político em Colônia Correcional com ênfase 

no trabalho industrial. Para tanto, a futura colônia necessitava de usina geradora de 

força e luz. Entre as potencialidades industriais da ilha figurava, em seu entendimento, o 

aproveitamento do pescado: “Elemento de grande valor econômico apresenta duas 

possibilidades resultantes da sua exploração: a sua venda, fresco ou industrializado e o 

contingente apreciável que o seu consumo traria à alimentação dos detentos.”95 Segundo 

o Interventor, a potencialidade agrícola era inferior à industrial, uma vez que a área de 

cerca de 300 alqueires da ilha é montanhosa e o solo composto por extensas pedreiras.  

A ideia de transformar a ilha numa colônia correcional especializada no trabalho 

industrial revela a imagem de um Adhemar de Barros alinhado ao programa de 

desenvolvimento do Estado Novo96, cuja orientação primordial era colocar o Brasil no 

eixo da industrialização. Nesse ponto, contudo, o interventor mostra-se contrário à 

opinião dos penitenciaristas coetâneos, favoráveis à adoção do trabalho agrícola como 

meio de correção dos condenados. Aurélio Castelo Branco, membro do Conselho 

Penitenciário do estado de São Paulo e, à época, Primeiro Procurador Regional da 

República, argumenta que:  

 

como forma de tratamento, podemos dizer que é vencedora, hoje, a ideia das penitenciárias 

fora das cidades, ao ar livre, com o trabalho em colônias agrícolas ou mesmo em grandes 

obras públicas, contra o sistema que se pode dizer secular, dos grandes estabelecimentos 

concentrados nas cidades. 97 

                                                        
94 Idem, ibidem. 
95 Idem, ibidem. 
96 Cf. COUTO, A. M. M. “Adhemar de Barros. Ações e práticas políticas”. In: Anais eletrônicos da XXII 

Semana de História – O golpe de 1964 e os dilemas do Brasil Contemporâneo. UNESP – Assis, 2004, p. 2. 
97 Cf. CASTELO BRANCO, A. “Trabalho ao ar livre, colônias agrícolas e estabelecimentos marítimos”. In: 

Estudos penitenciários. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1943, p. 148. 
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O trabalho agrícola, segundo Castelo Branco, era o mais recomendado para o 

perfil dos condenados em São Paulo, pois 70% desse era formado por trabalhadores 

rurais. Do contrário, argumentou, corre-se o risco de a “política criminal agir em 

contraposição à nossa política econômica”. Ora, alinhar política criminal com política 

econômica parece ser o ponto de discórdia entre a opinião do penitenciarista e do chefe 

do executivo estadual. Na prática, como veremos no próximo capítulo, as atividades 

laborais da ilha nos anos seguintes vão se destinar, majoritariamente, ao abastecimento 

da população prisional, dos funcionários e dos militares. 

Observando a Tabela II, nota-se quão expressivo foi o aumento da verba 

destinada ao Presídio Político da Ilha Anchieta no início dos anos 1940. Do montante 

indicado para o ano de 1942, 420:000$000rs foram destinados à alimentação da 

população insular.  O valor, muito superior aos praticados até então, parece ter sido 

fixado para atender ao aumento da população prisional, sugerindo certa importância da 

ilha junto à política de segurança da ditadura varguista. Contudo, tal como ocorre no 

início da década de 1930, a ilha não desempenhou um papel significativo na política de 

encarceramento de presos políticos e, em setembro de 1942, o presídio dá lugar ao 

Instituto Correcional da Ilha Anchieta (ICIA). Para sua instalação, um crédito especial de 

237:577$100 foi criado. Somado ao montante que já estava previsto no orçamento, o 

ICIA recebeu assim 875:327$100rs em seu primeiro ano de funcionamento, um valor 

sem precedentes na história da instituição.  

No orçamento de 1942, a nomenclatura da Repartição Central de Polícia deu 

lugar à Secretaria dos Negócios da Segurança Pública, reinaugurada, abrigando 

novamente a Força Pública, ou “Força Policial”, conforme seu registro oficial. Vale notar 

que o orçamento expressivo destinado à pasta deveu-se não apenas à reincorporação 

dessa força policial, mas também ao progressivo aumento das verbas alocadas na Polícia 

Civil. Pela primeira vez, durante essa breve e parcial recuperação da história da 

administração pública do Estado, vimos as atividades da Polícia Civil superarem, na 

participação orçamentária, o montante destinado à Polícia Militar. Mas isso não será 

uma regra. Acompanhando a evolução dos orçamentos anuais, desde o início do século 

até os primeiros anos da década de 1950, comprova-se um expressivo desequilíbrio em 

favor da concentração de recursos no policiamento urbano repressivo, com uso de força 

militar.  
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Os delegados de carreira da Polícia Civil, sobretudo aqueles formados nas fileiras 

do DEOPS, desfrutavam de grande influência e poder no campo político. Considerando 

todos os Secretários que ocuparam a pasta da Segurança Pública, em São Paulo, desde 

1930 até 1954, chegamos a 44 nomes, dos quais apenas 15 eram militares. Pode-se 

concluir que nem sempre o capital investido numa determinada organização é 

representativo do seu prestigio político ou mesmo de seu grau de influência na política 

de controle social. Afinal, o custo de manutenção dos equipamentos e das armas da 

Força Pública era muito mais oneroso do que a manutenção do aparato investigativo, 

repressivo e preventivo da Polícia Civil. É sintomático, de resto, que uma instituição 

como o Departamento de Ordem Política e Social atravesse incólume a mudança de 

regime do Estado Novo à Terceira República. É o que assinala Thaís Battibugli: 

 

O DEOPS foi mantido sem maiores reestruturações após a restauração democrática. 

Certamente, seria de se esperar que um órgão eminentemente ligado à repressão política 

passasse por uma profunda reorganização de suas funções e objetivos, o que não ocorreu, já 

que houve a manutenção da legislação de repressão a partidos e movimentos de esquerda, o 

que lhe possibilitou continuar como órgão de monitoramento e repressão de práticas 

consideradas subversivas. 98 

 

Ora, o DEOPS era muito mais que um órgão voltado à repressão política; tratava-

se de uma escola de formação política e investigativa, pois além de formar os principais 

nomes da segurança pública, o DEOPS podia também investigar crimes comuns e, devido 

em boa parte à sua atuação política, sobreviveu às mudanças de regime, desde sua 

fundação, em 1924, até sua extinção em 1985. Cabe notar, contudo, que no contexto da 

redemocratização, em 1946, a Polícia Civil possuía “maiores competências em relação às 

outras corporações”, quais sejam, a Força Pública e a Guarda Civil. Por outro lado, o 

regulamento Policial de 1928, que vigorou até 1968, diferencia claramente autoridades 

policiais dos agentes de execução. São considerados autoridades: os secretários de 

segurança pública, delegados de todas as classes de carreira, delegados substitutos, 

inspetores de quarteirão, suplentes de delegado, subdelegados e suplentes de 

subdelegados. Agentes de execução, portanto subordinados às autoridades, incluíam 

todos os integrantes da Força Pública, da Guarda Civil, da Polícia Feminina, da Polícia 

                                                        
98 BATTIBUGLI, T. op.cit., p. 35. 
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Marítima e Aérea, da Polícia Rodoviária, assim como os demais membros da Polícia Civil, 

isto é, escrivães, investigadores, carcereiros, radiotelegrafistas e médicos legistas.99 

Como se vê, o policiamento urbano militarizado se acha, nesse momento, subordinado 

ao poder civil, formado nos bancos da faculdade de direito e suficientemente reticente 

ao espírito de caserna para não conferir autonomia aos antigos mini-exércitos, como 

eram conhecidas as forças públicas estaduais. 

É especialmente relevante destacar esses aspectos relativos à organização 

policial, pois no capítulo seguinte buscaremos compreender o lugar ocupado pelo 

Instituto Correcional da Ilha Anchieta no universo das prisões e do controle social em São 

Paulo. A presença dos militares do 5º Batalhão de Caçadores da Força Pública na direção 

e na vigilância do presídio, aliada à situação de isolamento geográfico da ilha, permitiu 

não só impor o regime de caserna aos presos e funcionários, como também garantiu aos 

militares uma autonomia na gestão penal inimaginável, por exemplo, na Penitenciária do 

Estado, onde o poder civil exercia total controle. O fim da gestão dos militares no 

Instituto Correcional, em 1949, desencadeará uma série de conflitos de interesses entre 

funcionários civis e praças militares. Como demonstraremos no capítulo 3, a 

interferência desses conflitos na rotina do presídio fragilizou a vigilância e abriu brechas 

para a ocorrência da rebelião e da fuga em massa de presos em 1952. 

Neste primeiro capítulo, portanto, reconstituímos os perfis das instituições 

prisionais instaladas na Ilha Anchieta desde o início do século XX até a criação do 

Instituto Correcional, em 1942. Além das diferentes funções e objetivos próprios a cada 

uma dessas instituições, buscamos destacar o lugar ocupado por elas no universo da 

segurança pública, recuperando dados orçamentários, normas regimentais, legislação 

pertinente e reportagens periódicas. No próximo capítulo analisaremos as concepções 

acerca do preso e da prisão que estiveram presentes na fundação do Instituto 

Correcional. Aprofundaremos a descrição do perfil dos presos encarcerados na ilha 

buscando identificar suas transformações em virtude das mudanças nas práticas de 

encarceramento em São Paulo. Por fim, com base nas declarações apresentadas pelos 

presos ao Inquérito do DEOPS, que apurou as causas da rebelião ali ocorrida em 1952, 

analisaremos a rotina de trabalho no instituto. 

                                                        
99 Idem, ibidem, p. 24. 



69 
 

II - Uma nova (velha) prisão na Ilha Anchieta (1942-1952) 
 

Durante as décadas de 1930 e 1940, no período ditatorial ou na fase de 

redemocratização pós-1946, o poder público do estado de São Paulo buscou suprir a 

demanda por vagas nas prisões por meio da abertura de cadeias e xadrezes pelo 

interior. A Penitenciária do Estado e a Casa de Detenção, localizadas na capital, 

apresentavam-se superlotadas havia muitos anos, tornando inviável o cumprimento dos 

parâmetros penitenciários mínimos para a execução da pena privativa de liberdade 

estabelecidos em legislação do inicio dos anos 1940.1 Para enfrentar essa situação, foi 

realizada a abertura, de forma precária e provisória, de cadeias em delegacias do 

interior, por meio de aluguel de imóveis ou, mesmo, de eventual incorporação de 

terrenos doados por proprietários em dívida com o Estado.2 Soma-se a este empenho a 

criação, já apontada no capitulo anterior, da Seção Agrícola da Penitenciária do Estado, 

em Taubaté, a criação do Presídio de Mulheres, em 1941 - precariamente instalado na 

residência do Diretor da Penitenciária do Estado e a criação do Instituto Correcional da 

Ilha Anchieta (ICIA), em 1942. A fundação do Departamento de Presídios do Estado 

(DPE), subordinado à Secretaria da Justiça, completa o quadro das reformas e 

representa uma primeira medida visando centralizar a administração das prisões do 

Estado. Todas as prisões foram oficialmente subordinadas ao DPE, mesmo aquelas sob a 

responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública, como eram os casos da Casa de 

Detenção e do ICIA. A criação do DPE, portanto, não atingiu seu principal objetivo, uma 

vez que instituições importantes foram estranhamente colocadas sob a gestão de duas 

secretarias de governo. 

O Instituto Correcional da Ilha Anchieta (ICIA) foi criado por meio do Decreto-Lei 

n. 12.924, de 4 de setembro de 1942, substituindo o presídio político antes ali instalado. 

Como veremos, as expectativas depositadas na nova instituição pelos membros do 

Departamento Administrativo do Estado (DASP) indicam que a ilha continuaria a ser 

usada como prisão correcional, tendo como sua principal clientela os pobres, 

qualificados pelo olhar policial como vadios e vagabundos. Duas expectativas, novas 

naquele contexto, aparecem nos discursos dos conselheiros do DASP: a ilha serviria 

                                                        
1 As duas leis mais importantes neste período foram as que instituíram o novo Código Penal e a Lei das 

Contravenções Penais. A lei relativa às execuções penais, contudo, seria estabelecida apenas em 1984. 
2 Cf. Repertório legislativo, anos 1930 e 1940, Acervo Histórico, ALESP. 
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como válvula de escape para a superlotação das cadeias da capital e como lugar de 

isolamento e punição dos presos “inadaptáveis” à gestão penal da Penitenciária do 

Estado ou da Casa de Detenção. Como veremos, o isolamento geográfico e o ambiente de 

caserna criado na ilha pelos militares contribuiu para a consolidação de uma função 

oficiosa: a punição física, por meio dos castigos corporais e do trabalho forçado,  seria 

uma das fortes razões para justificar a internação dos condenados. Assim, o perfil 

institucional do ICIA ganhou complexidade, abrigando múltiplos tipos penais. Isso 

significou, forçosamente, uma modificação no perfil criminal dos indivíduos ali 

encarcerados, bem como uma expansão significativa da sua população prisional. Essas 

mudanças vão se refletir no lugar ocupado pelo ICIA no orçamento estadual, sendo 

notável, a partir de 1943, o reajuste contínuo de sua dotação orçamentária. 

O texto do decreto mencionado acima foi assinado pelo Interventor Federal 

Fernando Costa. Foi determinado, assim, que a ilha seria destinada ao recolhimento de 

indivíduos condenados a penas de detenção e reclusão; daqueles que estivessem sujeitos 

à medida de segurança detentiva, nos termos do art. 88, § 1º, n. III e do art. 93, do Código 

Penal, bem como dos artigos 14 e 15 da Lei de Contravenções Penais; daqueles 

condenados a prisão simples; e por fim a ilha poderia ser usada para a internação de 

menores, em caráter provisório, no “Educandário Anchieta”.  

O artigo 88 do Código Penal de 1940 determina que as medidas de segurança se 

dividem em “patrimoniais” e “pessoais”. No caso das medidas de segurança patrimoniais, 

a lei determina a interdição de “estabelecimento ou de sede de sociedade”, além do 

confisco de bens. Já as medidas de segurança pessoais são subdivididas em detentivas e 

não detentivas. As sanções detentivas prevêem três modalidades de institucionalização: 

1. internação em manicômio judiciário; 2. internação em casa de custódia e tratamento; 

3. internação em colônia agrícola ou em instituto de trabalho, de reeducação ou de 

ensino profissional.  

O artigo 93 especifica o perfil dos delitos que, a critério do Juiz, podem resultar 

em internação nos estabelecimentos indicados acima. Assim, os condenados devem 

permanecer até dois anos, no mínimo, em caso de reincidência em crime doloso. O juiz 

podia determinar a reclusão por, ao menos, um ano no ICIA  daqueles que possuírem 

uma condenação superior a cinco anos e daqueles que foram à condenados a pena 

privativa de liberdade, se o crime for relacionado a ociosidade, vadiagem ou 

prostituição. Os artigos 14 e 15 da Lei das Contravenções Penais de 1941, relativos às 
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medidas de segurança, também ajudam a entender o perfil dos presos que poderiam ser 

internados no ICIA. Esses artigos determinam que podem ser enquadrados por 

presunção de periculosidade os contraventores flagrados em estado de embriaguez, 

mendicância, vadiagem e os reincidentes no jogo do bicho ou jogo de azar.  

A reforma de 1942 representou, pode-se concluir, um importante ponto de 

inflexão na história das instituições prisionais já instaladas na Ilha Anchieta. O ICIA foi 

criado para receber condenados por diferentes crimes ou contravenções. Isolando ali 

presos menores e adultos condenados em diferentes tipos penais, o governo criava as 

condições para ampliar a população encarcerada e tornar mais complexo seu perfil 

social e criminal. Atendendo à normativa legal, os conselheiros do Departamento 

Administrativo do Estado de São Paulo (DASP) aprovam a criação de três seções 

autônomas no ICIA, instaladas no mesmo retângulo compreendido pelos oito pavilhões 

voltados para a segregação dos presos. A primeira Seção, para atender à Penitenciária 

do Estado, seria destinada aos condenados à detenção ou à reclusão; a segunda, para 

indivíduos cumprindo medida de segurança, conforme as condições apresentadas acima; 

e, a terceira, para aqueles condenados à prisão simples. O Educandário Anchieta, 

subordinado à Direção do ICIA, deveria ser instalado em prédio próprio, mas foi 

abrigado num dos pavilhões, em área de convivência comum à dos presos adultos.3  

Havia, contudo, um conflito normativo envolvendo a gestão do ICIA. Conforme 

afirmado acima, o decreto de criação do DPE previu que todas as prisões do estado 

fossem subordinadas a este departamento. O Diretor do DPE, que também era Diretor da 

Penitenciária do Estado, estava subordinado à Secretaria da Justiça. Por outro lado, o 

decreto de criação do ICIA determinou que a ilha-prisão ficasse vinculada tanto à pasta 

da Justiça quanto à da Segurança Pública (SSP). Os funcionários civis (guardas de 

presídio, almoxarife, médico, farmacêutico, enfermeiro, agrônomo, professor, dentista 

etc.), estavam todos vinculados a essa Secretaria; o mesmo se dava com os praças da 

Força Pública que pertenciam ao destacamento da Ilha Anchieta. A SSP era ainda 

responsável pela Casa de Detenção e pelas Cadeias do interior. Ambas secretarias 

usariam o ICIA para aliviar a superlotação das prisões da capital. Logo, a reforma de 

1942 não apenas ampliou as possibilidades de uso da Ilha Anchieta como espaço de 

punição, mas também tornou sua administração mais vulnerável a interferências 

                                                        
3 Cf. Decreto-Lei n. 12.924; os discursos dos Conselheiros do DASP foram publicados em Arquivos da 

Policia Civil de São Paulo. Vol. IV, 2º semestre. Tip. do Gabinete de Investigações, dez., 1942.  
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exógenas à sua própria gestão penal e administrativa. Sob a influência direta do 

Secretário de Segurança e do Diretor da Penitenciária do Estado, aquele espaço insular 

seria submetido a um conjunto de demandas ampliadas e, por vezes, conflitivas. 

Na próxima página, é possível visualizar a planta do projeto de reforma das 

instalações da prisão da ilha. Previu-se a construção de um amplo refeitório para os 

presos, ao centro do quadrado, mas isso não aconteceu. As demais construções foram 

executadas ao longo dos anos 1940. 
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Figura 5: Planta do projeto de reforma do presídio, 1942. (Correio Paulistano, 16 de abril de 1942) 
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Para além do perfil institucional, é igualmente interessante voltar nossa atenção 

para as motivações declaradas pelas autoridades públicas no intuito de justificar a 

existência da nova instituição. Os pareceres dos Conselheiros membros do DASP, órgão 

cuja representatividade política era limitada tanto quanto o poderia ser numa 

administração ditatorial4, revelam as expectativas das autoridades frente às reformas 

projetadas para o novo presídio na Ilha Anchieta. Acácio Nogueira, então Secretário de 

Segurança Pública do Estado, apresentara em 1939, por ocasião da Conferência Nacional 

de Economia e Administração, um relatório contendo sua visão acerca do papel a ser 

desempenhado pelo futuro ICIA. Para ele, o estado necessitava urgentemente de uma 

Colônia ou de outra instituição “para o recolhimento de cerca de 300 condenados por 

infração aos artigos 399 e 400 da Consolidação das Leis Penais.”5 Esses números foram 

atualizados em 1942, quando o mesmo Secretário fez referência a um conjunto de 412 

presos nas cadeias do interior, que não possuíam a menor possibilidade de cumprir 

pena na Penitenciária do Estado, por falta de espaço físico. Segundo Nogueira, a metade 

desse número havia sido condenada a penas restritivas de liberdade de mais de um ano 

e, a outra metade, a penas inferiores a um ano. Seus argumentos convergem, assim, para 

a constatação de que: 

 

As cadeias públicas do Interior do Estado acham-se, pois, superlotadas e precárias são as 

suas condições higiênicas. Com a criação do Instituto Correcional, esse problema encontrará 

a sua urgente solução.6 

 

Na visão do Secretário, o ICIA vem para atender à necessidade urgente de aliviar 

a situação de superlotação das prisões do Estado, uma realidade que, segundo sua 

opinião, não se restringe somente às cadeias, mas se estende também à monumental 

Penitenciária do Estado e à Casa de Detenção, ambas na capital. Para reforçar seu 

argumento diante dos Conselheiros do DASP, Accácio Nogueira destacou o baixo custo 

do novo projeto, pois previa o aproveitamento do pessoal já lotado na Ilha, no antigo 

Presídio Político, bem como o uso da estrutura física da velha prisão. 

                                                        
4 O DASP foi criado para executar o papel de poder legislativo, uma vez que a Assembleia Legislativa 

Estadual teve suas atividades suspensas por força do governo ditatorial de Getúlio Vargas. 
5 Cf. Arquivos da Policia Civil de São Paulo. Vol. IV, 2º semestre. Tip. do Gabinete de Investigações, dez., 

1942, p. 690. 
6 Idem, ibidem, p. 690. 
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O projeto foi apresentado ao DASP em 1942. O primeiro conselheiro a se 

manifestar a respeito foi Carlos Cyrillo Junior, catedrático da Faculdade de Direito do 

Largo de São Francisco, onde lecionava, entre outras disciplinas, Direito Criminal. De sua 

fala, integralmente favorável à aprovação do projeto de criação do novo presídio, 

destaca-se que a criação do Instituto “livraria a sociedade de perigosos elementos, cuja 

segregação se torna imperativa e imprescindível.”7 Não está claro em seu parecer a que 

presos o bacharel se refere, mas o perfil dos “perigosos elementos” ganhou contornos 

mais claros nas falas dos demais Conselheiros. José Adriano Marrey Junior discursou na 

sessão ordinária do dia 02 de julho de 1942 e mostrou-se “impressionado” com a 

superlotação das prisões do Estado, uma realidade que o conselheiro ignorava até então. 

Bacharel em Direito no Largo de São Francisco e futuro Secretário da Justiça de São 

Paulo (1943-1945), Marrey Junior defendeu a internação de contraventores no ICIA, em 

suas palavras, “mal-viventes em geral”.8 Suas observações acerca do enquadramento 

institucional do novo presídio merece nossa atenção, por trazer à baila o debate sobre a 

fiscalização do regime penal pelo Secretário de Justiça e, mesmo, sobre as transferências 

de presos das prisões continentais para o isolamento insular. A expressão “correcional”, 

segundo Marrey Junior, dialoga com a prática das prisões ou detenções correcionais 

efetuadas pela polícia, “na sua função de polícia administrativa”, cujo alvo privilegiado 

são os ébrios, o “louco”, o “turbulento” e etc. Ele, sugere, nesse sentido, uma 

aproximação, ou mesmo um papel complementar, da função essencial do presídio com a 

atividade de policiamento que seria responsável pela maior parte das detenções 

ocorridas no Estado, e que é mais vulgarmente conhecida como prisão para averiguação, 

um tipo de prisão fundamentada no principio da presunção de periculosidade.9 

Aproximar os objetivos do Instituto das atividades policiais significa, na prática, colocar 

aquele sob a esfera de poder da Secretaria da Segurança Pública: 

 

O que me provoca a atenção, (...), é a possibilidade de algum choque de atribuições entre o 

Secretário de Segurança e o da Justiça, de vez que o projeto, afastando-se da regra dominante 

na legislação, em virtude da qual todo condenado, sujeito à jurisdição do juiz, 

administrativamente o está sob a do Secretário de Justiça, embora declare o Instituto sob a 

                                                        
7 Idem, Ibidem., p. 691. 
8 Idem, ibidem, p. 697. 
9 Um estudo das estatísticas policiais deste período, com foco nas detenções correcionais foi realizado 

por TEIXEIRA, A. Construir a delinquência, articular a criminalidade. Um estudo sobre a gestão dos 
ilegalismos na cidade de São Paulo. Tese de Doutorado em Sociologia, FFLCH-USP, São Paulo, 2012. 
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direção administrativa de ambos, em verdade torna, sem justificativa, o estabelecimento 

somente subordinado ao Secretario de Segurança – quer pondo a seção sobre contraventores 

e ‘mal-viventes” à sua disposição, quer submetendo à sua ordem as internações dos presos e 

dos menores (...). E quanto à seção da Penitenciária, o projeto mantém as atribuições do Juiz 

das execuções criminais, mas passa as do Secretário da Justiça para o diretor geral do 

estabelecimento central.10 

 

A ressalva - lúcida, diga-se de passagem – desdobra-se numa análise dos 

problemas que nasceriam da convivência entre condenados à reclusão e condenados à 

detenção. Na avaliação de Marrey Junior, a convivência entre os dois tipos penais entra 

em conflito com o artigo 31 do novo Código e inviabiliza o cumprimento do estágio de 

isolamento que deve ser imposto a todos os reclusos. O conselheiro acredita, assim, que 

a Seção destinada à Penitenciária do Estado, no ICIA, deve ser utilizada apenas para a 

punição disciplinar dos condenados à detenção. Em vez de criar uma instituição nova, 

voltada para a punição e para o isolamento de diferentes categorias de condenados, 

Marrey Junior apóia a ideia de preservar a tradição de encarceramento já consagrada na 

história institucional da Ilha Anchieta. É o que ele afirma aqui:  

 

 A ilha já tem a sua tradição de depósito do rebotalho da criminalidade – os vadios 

reincidentes, os adestrados batedores de carteira, enfim, toda a espécie de perniciosos e 

perigosos, cujas denominações fazem a delicia da gíria policial e que a polícia, a bem da 

tranquilidade publica, se sentia na necessidade de afastar das cidades.11 

 

Além de punir os detentos indisciplinados da Penitenciária do Estado, a nova 

(velha) prisão deveria cumprir sua histórica vocação, renovada pelas mudanças da 

legislação penal do inicio dos anos 1940. A polícia continuaria atuando sobre os mesmos 

indivíduos: pobres e desempregados, mas com a obrigação de conduzi-los ao poder 

judiciário para serem julgados, condenados à prisão simples e, por vezes, submetidos à 

medida de segurança. Para Marrey Junior, abre-se então a “oportunidade de uma 

limpeza geral, com o processo e a condenação judicial, por exemplo, dos ‘respeitáveis’ e 

‘intimoratos’ jogadores e banqueiros do bicho, que constituíam uma verdadeira chaga 

social”. Juntamente com estes, aqueles 300 condenados – mencionados por Acácio 

                                                        
10 Arquivos da Policia Civil de São Paulo. Vol. IV, 2º semestre. Tip. do Gabinete de Investigações, dez., 

1942, p. 697. 
11 Idem, ibidem., p. 698. 
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Nogueira - mantidos precariamente nas prisões do interior do Estado, todos deveriam 

ser transferidos para a Ilha.  

Marrey Junior ainda se posicionou contrariamente à instalação do Educandário 

Anchieta. Para ele, o ideal seria a reinstalação do Instituto Disciplinar em Taubaté, que 

foi extinto na reforma de 1938, para a criação da Seção Agrícola da Penitenciária do 

Estado. Isto dito, no caso da inevitabilidade da instalação do Educandário na ilha, o 

conselheiro sugere que ele tivesse caráter provisório.  

A sessão é retomada em 7 de julho, quando o conselheiro Miguel Reale manifesta-

se contrário às sugestões do conselheiro Marrey Junior. Na questão da presença de 

reclusos e detentos na Ilha Anchieta, Reale não concordou com a sugestão de seu colega, 

argumentando que o novo presídio deveria receber indivíduos condenados nos dois 

tipos penais, pois se tratava de atender a situações de ordem disciplinar na Penitenciária 

do Estado. Em relação aos condenados à prisão simples, Reale sustentou que apenas 

aqueles punidos a cumprir, ao menos, um ano de prisão, devem ser deslocados para a 

ilha. Por fim, Reale mostrou-se absolutamente contrário à instalação do Educandário 

Anchieta, medida que, para ele, “fere em cheio a sistemática de todo o Serviço Social de 

Menores”. 

Em 18 de agosto o relator do projeto, Conselheiro Cyrillo Junior apresentou seu 

parecer final, em que preservou a possibilidade de internação, em duas subseções 

diferentes, de presos condenados à reclusão e à detenção. Manteve ainda a instalação do 

Educandário, com a ressalva de que seria a “titulo provisório”. O Conselheiro Miguel 

Reale, embora satisfeito com a resolução final do colega, manifestou seu incômodo em 

relação à situação dos menores na ilha: 

 

Em principio, sou contrário à localização, mesmo a titulo provisório, de um estabelecimento 

de reeducação de menores em uma Ilha tristemente famosa, onde a existência de um presídio 

será sempre a nota dominante, marcando o lugar com um estigma desmoralizador.12 

 

Além de desmoralizar os menores, eventualmente encaminhados à reeducação, a 

ilha atenderia à expectativa das autoridades de ser usada como lugar para punir com 

mais rigor os “indisciplinados” das prisões da capital. Essa função não foi registrada no 

texto normativo de criação do ICIA, mas marcou presença contínua nas falas das 

                                                        
12 Idem, ibidem., p. 709. 
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autoridades responsáveis por sua institucionalização. Inclusive na fala dos protagonistas 

responsáveis pela execução dessa prática penal extra-oficial, a ilha aparece como 

território administrado por um poder similar ao de um estado de exceção e onde os 

indivíduos, isolados da sociedade mais ampla, vêem-se entregues a um regime de 

punição física ao extremo, por meio de castigos ou da imposição de trabalhos forçados. 

Antonio Francisco Alves, o Escoteiro, chegara à ilha como prisioneiro e, após alguns anos 

de trabalho rigoroso, conquistou a confiança das autoridades responsáveis por sua 

custódia no ICIA e conseguiu ocupar o cargo de Chefe de Disciplina, após a rebelião de 

junho de 1952, quando seu superior – Portugal de Souza Pacheco – foi assassinado. 

Segundo declarações feitas por  Escoteiro ao autor desta dissertação, uma das funções do 

ICIA era contemplar uma demanda por “limpeza” na sociedade, pois haveria um 

"entulho social" que precisava, senão "sair de cena", tornar-se invisível ou pouco visível, 

mais do que propriamente ressocializado. Nas palavras de quem lá viveu por muitos 

anos: 

 

a Ilha Anchieta era um presídio-Ilha que ia só vagabundo pra lá. Era vagabundo e mendigo. O 

Governador que tinha naquela época, não era Governador era Interventor, mandava fazer a 

limpeza, recolhia nos presídios e mandava pro Presídio Central de Santos. E depois quando 

tinha uns duzentos ou trezentos, mandava tudo pra Ilha Anchieta
13

. 

 

Essa lógica do “recolhimento” de vadios e mendigos, a que se refere Escoteiro, era 

prática corrente no policiamento do estado de São Paulo. O Código Penal dedica atenção 

especial aos crimes contra a pessoa – daí nascia o procedimento da presunção de 

periculosidade, que recaía, principalmente, como vimos, sobre mendigos, “vagabundos”, 

bêbados e reincidentes, revelando indícios de uma política de controle social construída 

com base na ideologia de que o progresso social pode ser alcançado pela imposição da 

disciplina e da moral do trabalho às classes pobres. Nesse aspecto, cabe notar que o 

Código de 1940 não altera o que já havia sido instituído pelo primeiro Código Penal da 

República, em 1890. Subjacente à letra da lei vigora a ideia de que o individuo não 

ocupado com o trabalho é um potencial criminoso e que a negação do trabalho, a 

ociosidade, é uma ameaça constante à ordem social. Vigorava assim, tanto no novo 

quanto no velho Código, a visão segundo a qual “o ocioso é aquele indivíduo que, 

                                                        
13 Relato de Antonio Francisco Alves, gravado em 03 de Setembro de 2006. 
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negando-se a pagar sua dívida para com a comunidade através do trabalho honesto, 

coloca-se à margem da sociedade e nada produz para promover o bem comum”14. Porém 

o vadio não é apenas ocioso, ele é potencialmente criminoso. Neste contexto as classes 

perigosas são as classes pobres, os desempregados, os moradores de favelas e de 

cortiços. 

Se, por um lado, a implantação do instituto da medida de segurança visa a redução 

do arbítrio policial, submetendo o preso correcional à autoridade do juiz, ela amplia o 

poder discricionário dos responsáveis pela custódia da população encarcerada. Em seu 

discurso inaugural da I Conferência de Criminologia, Nelson Hungria frisou que o Código 

Penal, de 1940, é destinado ao "inferiorizados psíquicos", ou à subespécie de homo 

sapiens.15 Nas palavras de Basileu Garcia, catedrático de Direito Penal da Faculdade de 

Direito de São Paulo, as medidas de segurança devem ser aplicadas preferencialmente 

aos "mal-viventes". O alvo do sistema penal fica assim delineado pelos especialistas: de 

um lado, proteger e defender a sociedade de "bem-viventes", e de outro controlar, punir, 

corrigir a sociedade de "mal-viventes". De caráter eminentemente preventivo, o controle 

social se apoia nas medidas de segurança, imputando a presunção de periculosidade a 

determinados grupos sociais, a saber, os pobres, sem terra e sem teto. Nas palavras de 

Peter Fry e Sérgio Carrara: 

 

De um lado, a pena, de caráter expiatório, medida segundo o grau de culpa do sujeito e a 

gravidade de seu ato; de outro lado a medida de segurança que se fundava principalmente na 

avaliação do grau de periculosidade do acusado. Esta última não teria um caráter punitivo 

mas perseguiria uma dupla finalidade: a defesa social, segregando os ‘perigosos’ e o 

tratamento desses indivíduos, extirpando ou anulando sua periculosidade.16 

 

A medida de segurança serve, pois, como profilaxia aplicada aos indivíduos cuja 

periculosidade fosse presumida pelos operadores do direito, embasados, quase sempre, 

nos termos da atuação da polícia. Além dela, outro fenômeno que representou uma 

mudança significativa no âmbito das políticas de controle social no período democrático 

                                                        
14 Cf. CHALHOUB, S. Op. Cit., 1986. p. 46. 
15 ROLIM, R. C. Os sentidos da desigualdade: uma história social da exclusão moral na cultura jurídico-

penal brasileira (1938/1964). Tese de Doutoramento. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2004, p. 
191. 

16 FRY, P. e CARRARA, S. “As vicissitudes do liberalismo no direito penal brasileiro”. Revista Brasileira 
de Ciências Sociais, n. 02, vol. 1, 1986. 
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entre 1946 e 1964, foi a ampliação da estrutura policial. Com efeito, o policiamento 

urbano teve seus efetivos aumentados em proporções muito superiores às do 

crescimento populacional. Enquanto, nesse período, a população cresceu 74%, os 

efetivos da Força Pública e da Guarda Civil aumentaram, respectivamente, 170% e 

275%17. Essa expansão se refletiria no aumento das detenções correcionais18 e, 

consequentemente, no crescimento da população mantida sob custódia do Estado, em 

prisões superlotadas onde o recurso à violência era o método mais corriqueiro de 

manutenção do controle. 

Vale situar essas mudanças como parte dos efeitos da agenda nacional-

desenvolvimentista, em seus anos iniciais. O crescimento da população urbana 

registrado em São Paulo nesse período, somado à evasão de divisas no pós-guerra e ao 

agravamento do processo inflacionário no inicio dos anos 1950, tornam agudos os 

problemas relacionados ao custo de vida e às condições de habitação. Conjuntura crítica 

associada à política econômica pautada pelo desenvolvimento urbano-industrial 

concentrado no sudeste, onde se reuniu um exército de mão de obra barata composta 

por migrantes deslocados da zona rural: são mineiros, cariocas, sulistas e baianos, 

predominantemente. Essa “nova classe trabalhadora”19 será o alvo privilegiado das 

políticas de controle social embasadas na ideologia do trabalho, reforçada pela ideia do 

“progresso bandeirante”. Em meados dos 50, no contexto das comemorações do IV 

Centenário da cidade de São Paulo, a imprensa regional exerceu grande influência na 

difusão e síntese dessa ideologia. Atualizando o mito dos “construtores do Brasil” ou da 

“locomotiva da nação”, a burguesia paulista fez imprimir nas páginas dos principais 

periódicos a visão de uma terra predestinada ao progresso, que dilui as desigualdades 

sociais e reconhece o trabalho como “fator de integração do individuo na sociedade, 

enquanto fonte de cidadania”.20 Naquela conjuntura, a moderna terapia penal se 

orientou por um modelo de punição cuja legitimidade encontra, no mundo do trabalho, 

uma referência obrigatória:  

                                                        
17 Cf. BATTIBUGLI, T. Polícia, Democracia e Política em São Paulo (1946-1964). São Paulo: Ed. 

Humanitas/FAPESP, 2010, p. 109. 
18 Um dos pouco estudos a respeito dessa prática policial foi realizado por Alessandra Teixeira em sua 

tese de doutoramento: Construir a delinquência, articular a criminalidade: um estudo sobre a gestão dos 
ilegalismos na cidade de São Paulo. Tese de Doutorado, FFLCH-USP, 2012. 

19 Cf. PEREIRA NETO, M. L. A reinvenção da classe trabalhadora (1953-1964). Campinas, SP: Editora da 
UNICAMP, 2011. 

20 MOURA, E. B. B. de. “Bandeirantes do progresso: imagens do trabalho e do trabalhador na cidade em 
festa. São Paulo, 25 de janeiro de 1954”. In.:                               , Sa o Paulo, v.14, n.28, 1994. 



81 
 

 
O trabalho é o único meio pelo qual o sentenciado poderá obter recursos para a reparação do 

dano causado, prover a subsistência da família e reunir pecúlio indispensável à readaptação. 

É o instrumento, por excelência, da disciplina, da higiene, da moralidade, da educação, da 

instrução técnica e profissional em qualquer sistema penitenciário digno desse nome.21  

 

Na prática, contudo, a realidade do encarceramento era outra. Como veremos, o 

trabalho executado pelos presos da Ilha Anchieta, em grande medida, possuía um 

caráter punitivo, desprovido de orientação educativa ou higiênica. Mantendo os presos 

confinados numa prisão que se prestava mais à segregação e menos à socialização, a 

gestão penal vai produzir a figura do preso incorrigível, cujo tipo ideal é um sujeito 

dotado de maior habilidade para as fugas e para a violência do que para o trabalho 

disciplinado. No tópico seguinte veremos de que modo o lugar ocupado pela ilha-prisão 

desempenhou um papel fundamental na produção desse perfil de presidiário.  

  

O lugar do ICIA no conjunto das prisões paulistas, sob a perspectiva do 

perfil dos presos e do orçamento estadual 

 

O perfil institucional dos presídios instalados na Ilha Anchieta desde o inicio do 

século XX, como visto, atendem à demanda da política de controle social para isolar e 

punir contraventores e outros indivíduos, muitas vezes sem condenação, que se 

constituíam em alvo privilegiado nas prisões correcionais efetuadas pelo serviço de 

policiamento urbano. A partir de 1942, o perfil criminal dos presos da Ilha Anchieta 

conhece uma sensível mudança. Conforme indicado acima, essa mudança foi, em parte, 

orientada pelo decreto de criação do Instituto Correcional e implicou, por um lado, na 

expansão quantitativa da população ali encarcerada e, por outro, possibilitou a 

convivência, na ilha, de presos com perfis criminais muito distintos. A reconstituição do 

perfil social e criminal dos presos encarcerados na Ilha Anchieta, na ausência das fichas 

de internação e prontuários, queimados na rebelião de 1952, pôde ser realizada com 

base na análise de alguns poucos relatórios publicados pelas autoridades policiais ao 

longo da década de 40 e, principalmente, por meio da documentação arrolada no 

                                                        
21 Parecer dos Drs. Mário Melo Freire, Américo Marco Antonio e Flamínio Fávero à Comissão 

Parlamentar de Inquérito para apurar as condições do Presídio da Ilha Anchieta, Setembro de 1952. 
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Inquérito Policial realizado pelo DEOPS, sobre a rebelião, entre 1952 e 1953. É o que 

apresentaremos nessa seção. 

O Diretor Geral da Secretaria de Segurança Pública e Bacharel em Direito Alfredo 

Issa Ássaly, foi a primeira autoridade policial a visitar a ilha após a reforma realizada em 

1942. Contrariando as indulgentes posições dos legisladores do DASP, que esperavam 

uma redução do arbítrio policial e uma maior intervenção do poder judiciário nas 

internações, Ássaly, que visita a ilha em 1943, afirma que o ICIA está “destinado aos 

chamados vagabundos, indivíduos presos e recolhidos pela Polícia, sem a menor 

interferência do Poder Judiciário”.22 Em seu relato, ele menciona a presença, no ICIA, de 

cerca de 450 presos, dentre os quais dezenove menores de idade. Declara ainda que a 

caracterização do perfil dos presos é prejudicada pela inexistência de dossiês ou mesmo 

de prontuários com informações básicas dos mesmos. Parece que nada havia que 

subsidiasse um estudo a respeito da situação daqueles presos; nada sobre seu estado de 

saúde, sobre os motivos de sua prisão, nem sequer uma simples qualificação do preso, 

antecedentes criminais, policiais ou judiciários, descrição de sua situação familiar ou 

estado civil. De improviso, o relator elabora uma ficha para coletar dados gerais sobre a 

população prisional e entrevista cinquenta indivíduos, entre adultos e menores de idade. 

Embora não tenha publicado todas as informações coletadas (Ássaly publica 

informações de cinco presos adultos e de apenas um menor), seu relato traz a público 

algumas cartas escritas por prisioneiros solicitando a intervenção do Diretor da SSP 

para que pudessem ser colocados em liberdade: todos alegavam estar presos sem 

condenação, a maioria por embriaguez.  

No mesmo relatório, Alfredo Issa faz uma série de criticas à instituição, muitas 

delas já apresentadas acima, quando discutimos a posição do Conselheiro Marrey Junior 

a respeito da concepção penal do ICIA. Ássaly se mostrou reticente às mudanças 

introduzidas no presídio desde 1942, caracterizando a instituição como o resultado de 

um “confusionismo penitenciário”: 

 

Essa heterogeneidade de elementos [diferentes tipos penais e o convívio entre jovens e 

adultos], no seu bojo existe uma ideia: a da transformação do depósito de presos da Ilha 

                                                        
22 ÁSSALY, A. I. “Quatro dias entre quatrocentos vagabundos”. In: Arquivos da Policia Civil de São Paulo. 

Vol. V, 1º semestre, ano de 1943, p. 23. 
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Anchieta, presos por ordem policial, num presídio com ou sem o nome de Instituto... E essa 

ideia está em marcha, vem despertando criticas como esta.23 

 

No ano seguinte, ocupando o cargo de Secretário dos Negócios da Segurança 

Pública, Alfredo Ássaly reforça as críticas que fizera em 1943 ao funcionamento do ICIA, 

principalmente no que diz respeito ao estado de saúde dos presidiários. Havia 405 

detentos em 31 de dezembro de 1944 e o Secretário se revela otimista em relação à 

conduta disciplinar da maioria deles. Segundo a Tabela IV a seguir, elaborada com base 

nas informações contidas em seu relatório, 67% dos indivíduos encarcerados na ilha 

foram classificados com “exemplar conduta”.24  

 

Tabela IV- Avaliação do comportamento dos presos do ICIA (1944) 
Avaliação de conduta Número de presos Percentual de presos 

Exemplar conduta 274 67% 

Boa conduta 43 10,6% 

Regular conduta 12 2,6% 

Sofrível conduta 17 4,3% 

Péssima conduta 59 14,9% 

  Fonte: A Polícia de São Paulo em 1944. 

 

Esse otimismo se baseia no tratamento dispensado aos presos na instituição. 

Segundo relato do Secretário, a prisão parece cumprir sua função punitiva, mediante o 

uso de “medidas enérgicas” contra seus cativos. Estes, na visão de Ássaly, eram 

 

elementos contumazes na prática de distúrbios nas prisões, desordeiros e indisciplinados. Na 

Chácara Cruzeiro do Sul [Recolhimento da Penha], onde estiveram aguardando escolta para 

trazê-los até aqui [Ilha Anchieta], encabeçaram um movimento de rebeldia e depredaram 

tudo que puderam, sendo necessário para subjugá-los a intervenção de praças da Força 

Policial [Força Pública], Polícia Especial e Corpo de Bombeiros. Esses elementos, nos 

primeiros três meses, na Ilha, não se portaram convenientemente e estavam contagiando, 

com maus exemplos, os que ali se achavam internados. Todavia, graças às medidas enérgicas 

                                                        
23 Idem, ibidem., p. 40. 
24 A Polícia de São Paulo em 1944. Na gestão do excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Costa,  

digníssimo Interventor Federal no Estado, tendo como Secretário dos Negócios da Segurança Pública, o Dr. 
Alfredo Issa Ássaly. Tip. do Departamento de Investigações, São Paulo, Brasil, 1945. 
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que foram tomadas, a disciplina desses elementos melhorou sensivelmente, tanto assim, que 

estão sendo ocupados no serviço de horticultura25. 

 

Em 1947, o Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Dr. Pedro A. de Oliveira 

Ribeiro Sobrinho, publicou um relatório sobre as atividades que a secretaria 

desenvolveu durante os anos 1945 e 1946. Nesse relatório, assim como ocorre com 

aquele de Alfredo Ássaly, as informações sobre os presos da Ilha Anchieta são quase 

nulas, restringindo-se a referências que reproduzem, por parte do Secretário, os 

procedimentos e os jargões de exclusão moral26 que aqueles indivíduos sofrem: 

Sobrinho se refere a eles como “desajustados sociais”, “indivíduos transviados”, “presas 

de inqualificáveis desajustamentos”; na visão do Secretário, a maioria dos presos é 

formada por batedores de carteira e vigaristas, “elementos os mais astuciosos”.27 À 

semelhança do que vimos no relatório de Ássaly, é possível identificar no relatório de 

Sobrinho uma mudança na qualificação do perfil dos indivíduos encarcerados. Começam 

a aparecer presos com perfis criminais variados, reincidentes no crime, ébrios, vadios e 

vagabundos. Ressente-se nesse relatório, contudo, da ausência de informações precisas 

acerca desses presos. 

A situação jurídica dos presidiários é um elemento importante para entendermos 

o seu perfil criminal. Prender sem condenação era uma prática comum e, em 1945, o 

Secretário de Segurança demonstra o potencial de desestabilização dessa injustiça no 

cotidiano das prisões. Em seu relatório ao Interventor Federal, o Secretário Pedro A. de 

Oliveira Ribeiro Sobrinho28 afirma que determinou a liberação de “centenas de 

indivíduos socialmente desclassificados”, “ilegalmente detidos” na Ilha Anchieta. De 

resto, com o propósito de evitar as “prisões ilegais” o referido Secretário cria uma Seção 

de Processos de Contravenções Penais do Departamento de Investigações, chefiada por 

                                                        
25 Cf. A Polícia de São Paulo em 1944. Na gestão do excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Costa, 

digníssimo Interventor Federal no Estado, tendo como Secretário dos Negócios da Segurança Pública, o Dr. 
Alfredo Issa Àssaly. Tip. do Departamento de Investigações, São Paulo, Brasil, 1945. 

26 Para uma análise do conceito de exclusão moral, Cf. ROLIM, R. op.cit. 
27 Relatório das atividades policiais de São Paulo, nos anos 1945-1946, apresentado ao Excelentíssimo 

Senhor Doutor José Carlos de Macedo Soares, Digníssimo Interventor Federal do Estado de São Paulo pelo 
Dr. Pedro A. de Oliveira Ribeiro Sobrinho, Secretário de Segurança Pública. Typographia do Departamento 
de Investigações. São Paulo, 1947. 

28 Relatório das atividades policiais de São Paulo, nos anos 1945-1946, apresentado ao Excelentíssimo 
Senhor Doutor José Carlos de Macedo Soares, Digníssimo Interventor Federal do Estado de São Paulo pelo 
Dr. Pedro A. de Oliveira Ribeiro Sobrinho, Secretário de Segurança Pública. Typographia do Departamento 
de Investigações. São Paulo, 1947. 
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dois delegados “com funções de autoridades judiciárias” e dois promotores públicos, 

“designados para presidirem os trabalhos desenvolvidos durante a formação de 

inquéritos, inquirição de acusados e testemunhas”, além de um procurador para exercer 

o papel da defesa dos réus, e de um corpo de funcionários, desde escrivães, escreventes 

e investigadores.  

Com a criação dessa Seção Especializada, o Secretário não só mescla funções 

judiciais e policiais num mesmo departamento, como também submete o poder judicial 

ao poder policial no julgamento dos processos de contravenção. É que a meta primordial 

da nova Seção Especializada é acelerar o processo legal de condenação. Em seu relatório 

de gestão, o Secretário deixa claro que a nova Seção é responsável também pelos casos 

de execução de medidas de segurança detentiva, nos casos enquadrados nos artigos 14, 

15 e 59 da Lei das Contravenções Penais (crime de vadiagem) e artigos 88 e 93 do 

Código Penal, perseguindo jogadores, ébrios, portadores de armas proibidas, vadios etc. 

O Secretário assegura, assim, que a medida vai garantir que “aquelas centenas de 

indivíduos transviados, presas de inqualificáveis desajustamentos” retornem em breve 

ao ICIA. 

A nova Seção foi oficialmente inaugurada em outubro de 1945 e, sua primeira 

missão foi realizar um levantamento nos prontuários dos presos por contravenção, a fim 

de eleger os que seriam regularmente processados. Segundo o Secretário, um cadastro 

com mais de duas centenas de indivíduos foi formado, com base em critérios como 

passagem pela polícia (máximo de cinco anos), grau de periculosidade e ausência de 

condenação. Assim é que aqueles considerados mais perigosos, ou seja, aqueles que 

tinham passado pela autoridade policial há menos de cinco anos e aqueles que ainda não 

haviam sido julgados, foram escolhidos para serem julgados na nova Seção.  

Pedro Ribeiro Sobrinho garantiu que os direitos ao contraditório e à ampla defesa 

seriam assegurados em todos os casos presididos pelos Delegados especializados 

Humberto de Sá Miranda e Osório Pereira Cavalcanti. Isso dito, ele foi bastante claro ao 

defender a condenação tout court da maioria dos indivíduos processados por vadiagem. 

Vale a pena citar a íntegra de seu argumento: 

 

Sendo certo que a maioria dos vadios processados é constituída de batedores de carteira, 

vigaristas, etc., com mais de vinte passagens pela Polícia; que se trata de elementos os mais 

astuciosos; que para reconhecimento de fato contravencional prescinde do dolo ou da culpa; 
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que se presumem perigosos e são obrigatoriamente internados em Colônia Agrícola ou em 

Instituto de Trabalho de reeducação ou de ensino profissional, os condenados pela 

contravenção de vadiagem ou mendicância, muito lucraria a sociedade se, após condenados 

esses malfeitores, não fosse o trabalho da Polícia, preventiva e judiciária, frustrado pela 

concessão da liberdade vigiada. (...) Esta sugestão visa, apenas, levar à digna magistratura 

criminal o auxilio de nossa sincera cooperação no saneamento da sociedade, pelos meios 

legais mais eficientes29 

 

Mais do que agir contra a prescrição legal dos processos-crimes, o Secretario 

dobra o arcabouço jurídico-penal para atender ao propósito de manter encarcerados, 

pelo maior tempo possível, aqueles condenados. Somado a isso, o Secretário de 

Segurança Pública também cria a possibilidade de ser decretada a prisão preventiva de 

indivíduos presos por crime cuja pena pudesse ultrapassar os dez anos de detenção, 

mostrando-se convicto quanto à eficácia das medidas de segurança: 

 

Como se sabe, as medidas de segurança, em geral, que pressupõem a prática de fato prevista 

como crime ou a periculosidade do agente – constituem magnífico instrumento de trabalho 

para o exercício da polícia preventiva, considerada a expressão no seu sentido mais amplo. E 

tanto o Código Penal brasileiro, como a Lei de Contravenções Penais cuidaram, com grande 

oportunidade, da aplicação de tais providencias da nossa moderna política criminal30  

 

O poder da policia de efetuar prisões preventivas pode muitas vezes, como se 

sabe, entrar em conflito com o poder judiciário, já que esse poder, para garantir o direito 

à liberdade, pode determinar a soltura dos indivíduos acusados. Não era, contudo, o que 

ocorria com os presos da Ilha Anchieta. Conforme apontou Alfredo Ássaly, os presos 

eram, não raro, encaminhados para ali sem qualquer processo legal. Ora, a criação da 

Seção para julgar, na Delegacia, os acusados de contravenção amplia a atuação da 

autoridade policial, pois atribui à polícia um papel antes reservado ao judiciário.  

Sobre o funcionamento da Seção Especializada, criada na gestão Sobrinho na 

Segurança Pública, é possível obter informações no relato de seu sucessor na pasta, o 

Coronel Nelson de Aquino. Aos olhos do Coronel, a principal inspiração para a sua 

criação foi a necessidade de internação, na Ilha Anchieta, de “numerosos vadios, ladrões, 

                                                        
29 Relatório das atividades policiais de São Paulo, op. cit., p. 72 
30 Idem, p. 74. 
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vigaristas, punguistas, caftens etc., elementos perigosos cuja liberdade constitui 

permanente perigo para a sociedade”31. Nesse sentido, Aquino lembra que a Seção 

garantia o respeito ao formalismo legal para ampliar a “luta contra toda a espécie de 

contraventores perigosos”.  

Mesmo com a criação dessa espécie de tribunal no interior do Departamento de 

Investigações da Policia Civil de São Paulo, as autoridades constituídas indicam alguma 

ingerência do poder judiciário nas prisões realizadas pelo serviço de policiamento. Em 

seu relatório de gestão, o Coronel Aquino apontou uma série de cuidados para que os 

policiais não fossem vítimas das armadilhas do formalismo processual e tivessem seu 

trabalho de policiamento anulado pela soltura dos acusados por ordem do Judiciário. 

Para ele, a autoridade policial não tinha condições de ouvir três testemunhas a respeito 

da vida do investigado, conforme determinação da norma processual para a produção de 

provas necessárias ao indiciamento. Além disso, a lei proibia a autoridade policial de 

ouvir o acusado sem a presença de um defensor, assegurando assim ao investigado o 

direito de não produzir provas contra si mesmo. Ora, o presumido vadio pode assim, 

segundo Aquino, se servir de inúmeros subterfúgios para escapar a uma condenação. 

Por exemplo, ele pode declarar-se vitima de uma situação de desemprego, apresentando 

como prova de “vadiagem involuntária” nomes ou testemunhos de antigos patrões. 

Estes, para o Secretário, também falsificavam seus testemunhos para embaraçar a 

construção das provas da vadiagem, subterfúgios aos quais outros de somavam:  

 

Outro expediente também em voga é o consistente em estabelecer-se o vadio com um 

comércio qualquer, pagando pontualmente os respectivos impostos, comercio esse, 

entretanto, que uma investigação mais aprofundada revela não proporcionar lucros, que 

garantem ao menos, a sua subsistência. É o caso de velho punguista que logrou absolvição 

num processo de vadiagem, mediante a prova que fez de estar estabelecido com comercio de 

roupas brancas, embora o seu verdadeiro oficio fosse o de batedor de carteiras, como ficou 

apurado na sindicância procedida32  

 

Esse perfil dos vadios esquadrinhado por Aquino demonstra que a presunção de 

periculosidade pode ser aplicada até mesmo àqueles que, possuindo fonte de renda, 

                                                        
31 Relatório da Polícia de São Paulo, no ano de 1947, apresentado ao Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado de São Paulo, Doutor Adhemar de Barros, pelo Coronel Nelson de Aquino, 
Secretário de Segurança Pública. São Paulo, 1948, p. 52. 

32 Relatório da Polícia de São Paulo, no ano de 1947, p. 54. 
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supostamente não conseguem garantir a própria subsistência. Diante da autoridade 

policial, sob o risco de ser enquadrado no perfil de contraventor, é compreensível que os 

acusados se sirvam de subterfúgios para burlar qualquer tipo de suspeita sobre seu 

comportamento. Por outro lado, a autoridade policial também elabora estratégias para 

enquadrar os suspeitos de forma a assegurar sua condenação. O ceticismo da autoridade 

diante das declarações prestadas pelo acusado era, como se nota na declaração 

reproduzida acima, um dos recursos utilizados para enfraquecer as contraprovas 

apresentadas. Assim, Nelson de Aquino, com o intuito de tornar mais eficaz o 

policiamento sobre os vadios ‘voluntários’, reinstitui33 o Termo de tomar ocupação, por 

meio do qual o investigado produz, ele mesmo, uma declaração de vadiagem. Após 

apresentar-se na delegacia, o suspeito de ter cometido a contravenção prestava suas 

declarações à sindicância policial e assinava o Termo, comprometendo-se a entregar à 

autoridade policial provas de que encontrará ocupação remunerada. O que Nelson de 

Aquino descreve como tendo valor “meramente administrativo” era, na verdade, a 

admissão por escrito da prática contravencional. Muitos indivíduos que se 

apresentavam de início apenas como suspeitos, após terem assinado esse documento 

tornavam-se mais vulneráveis à condenação, pelo próprio gesto. Criava-se, vale dizer, 

condições para que a polícia atuasse para assegurar uma prisão “justa”, pois a prova era 

a própria assinatura do investigado no Termo. O suspeito se transformava assim em 

presa fácil do policiamento, pois, segundo o Secretário, “o não cumprimento do 

compromisso assumido no termo importa a instauração imediata do processo, eis que se 

tornou patente por parte do sindicado a disposição de permanecer na ociosidade”.34  

O numero de condenações aumenta com a instituição do Termo de tomar 

ocupação. Segundo dados apresentados por Aquino, entre os 252 processados, durante o 

ano de 1947, 245 foram condenados pelas varas criminais especializadas, sendo que o 

jogo do bicho e a vadiagem foram os tipos mais comuns. 

A compreensão desse processo de criação e funcionamento da Seção de 

Processos por Contravenções Penais se justifica por revelar as circunstâncias em que a 

polícia produzia os delinquentes que seriam encaminhados à Ilha Anchieta, no final da 

                                                        
33 A reinstituição deste Termo pelo Coronel Nelson de Aquino revela a continuidade de certas 

tendências penais herdadas da Primeira República. Para uma análise mais completa a esse respeito, cf.: 
ALVAREZ, M. C.; SALLA, F.; SOUZA, L. A. F. de. “A sociedade e a lei: o Código Penal de 1890 e as novas 
tendências penais na Primeira República”. In: Justiça & História, Porto Alegre, v. 3, n. 6, 2003. 

34 Relatório da Polícia de São Paulo, no ano de 1947, p. 55. 
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década de 1940. Essa estratégia de controle social está, em boa parte, embasada na 

noção de potencial de periculosidade dos indivíduos, uma ideia que não tinha nenhuma 

relação direta com a responsabilidade penal ou com a possível imputabilidade do ato 

criminoso. De acordo com o artigo 78 do Código Penal é presumida a periculosidade nos 

seguintes casos: I. aqueles que, nos termos do artigo 22, são isentos de pena (hipótese 

dos irresponsáveis); II. os referidos no parágrafo único do artigo 22 (pena abrandada 

por se tratar de retardo mental); III. os condenados por crime cometido em estado de 

embriaguez pelo álcool ou substancia de efeitos análogos, se habitual a embriaguez; IV. 

os reincidentes em crime doloso; V. os condenados por crime que hajam cometido como 

filiados a associação, bando ou quadrilha de malfeitores. Mas é na Lei das Contravenções 

Penais, em seu artigo 14, que o conceito de presunção de periculosidade é 

complementado, estendendo-o a vadios, mendigos, reincidentes em jogos de azar ou 

jogo do bicho. Ora, uma vez presumida a periculosidade, como afirmado anteriormente, 

aplica-se a medida de segurança. Há, portanto, um suporte legal para a atuação da polícia 

na determinação da periculosidade dos acusados.  

Em texto que exerceu grande influência na orientação das práticas policiais, 

tendo sido exaustivamente citado nos relatórios dos Secretários de Segurança Pública, 

Oswaldo Silva, também Delegado de Polícia, afirma: 

 

Tem-se argumentado que é quase impossível reunir, num inquérito policial, provas 

suficientes que autorizem a condenação, desde que se trate de um vigarista ou um punguista, 

sabido como é que tais delitos, instantâneos por excelência, e com aspectos todos especiais 

na sua execução, não deixam qualquer vestígio além da queixa e dos protestos da vítima. 

Exato. É verdade que tais infrações penais dificilmente podem ser provadas de forma a 

autorizar uma condenação. Mas a aplicação da medida de segurança, como já focalizamos 

linhas passadas, não exige, como conditio sine qua non, a condenação do réu. Ela poderá ser 

imposta, também, na sentença absolutória, (art. 79,  do Código Penal). Mas para que isso se 

dê é imprescindível que o juiz receba, através do inquérito policial, informações seguras 

sobre a periculosidade do agente e, se essa periculosidade não é presumida por lei, 

informações fidedignas sobre a sua personalidade e antecedentes, assim como detalhes sobre 

os motivos e circunstancias rodeantes do crime, de forma a autorizar a suposição de que 

reincidirá (art. 77 do Código Penal).35  

 
                                                        

35 SILVA, O. “A aplicação da medida de segurança detentiva – internação em instituto de trabalho”. 
Arquivos da Polícia Civil de São Paulo, vol. X, 2º semestre de 1945, páginas 168/169. 
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Oswaldo Silva refere-se à presunção de periculosidade como medida para 

“expurgar os maus elementos das populações laboriosas”, sendo estes aqueles 

indivíduos que praticarão, “talvez num futuro próximo”, um delito ou uma contravenção. 

Acossado pelo serviço de policiamento, vulnerável à condenação pela simples suspeita 

de ter cometido um crime, o perfil do delinquente produzido no Departamento de 

Investigações da Polícia Civil era fruto de uma determinada orientação da política de 

controle social. O germe da criminalidade, para as autoridades policiais e mesmo para os 

chefes do poder executivo paulista, estava relacionado à conjuntura econômica: tanto 

pelas dificuldades financeiras decorrentes dos esforços impostos pela Guerra Mundial 

(aumento na arrecadação de impostos, aumento da produção agrícola e industrial, e etc.) 

quanto pelos reflexos do progresso industrial de São Paulo, em particular o notável 

crescimento populacional. Nas palavras do Coronel Nelson de Aquino, a crise econômica 

resultante dessa conjuntura era responsável pela “proliferação dos elementos negativos 

cuja ação arruína e corrói o edifício da sociedade”.36 

Mas não eram apenas os contraventores que inquietavam as autoridades 

responsáveis pelo controle social, outras turbulências nessa época também chamavam 

sua atenção. Os movimentos contra a carestia, os quebra-quebras do final dos anos 

1940, as greves articuladas por um movimento operário desvinculado das antigas 

amarras do peleguismo getulista, tudo isso deve ser lembrado quando se pretende 

compreender as ações do governo.37 No que diz respeito ao perfil dos delinquentes 

levados à prisão e, particularmente à prisão da Ilha Anchieta, cabe aqui sublinhar alguns 

aspectos das diretrizes implementadas, a partir de 1948, para a reforma do 

policiamento. Em sua Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa no inicio de 1950, 

o governador Adhemar de Barros detalha sua orientação, o que chamou de 

“reorganização do aparelhamento administrativo policial do Estado”. Segundo o 

governador, a expansão das forças policiais deve acompanhar a expansão demográfica 

de São Paulo. Se os frutos do desenvolvimentismo, concentração industrial e demográfica, 

representam, por um lado, progresso econômico e elevação na arrecadação via tributos, 

                                                        
36 Relatório da Polícia de São Paulo, no ano de 1947, p. 04. 
37 Cf. Sobre esse contexto há uma ampla bibliografia de autores que se dedicam à revisão da história do 

trabalhismo e do movimento operário no Brasil. Cf. DUARTE, A. L. Cidadania e exclusão: Brasil, 1937-1945. 
Florianópolis, Editora UFSC, 1999; FONTES, P. Trabalhadores e cidadãos – Nitro Química: a fábrica e as 
lutas operárias nos anos 50. São Paulo, Annablume/Sindicato dos Químicos, 1997; FERREIRA, J. 
Trabalhadores do Brasil – O imaginário popular, 1930-45. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1997; 
LEAL, M. A reinvenção da classe trabalhadora, 1953-1964. Campinas, Editora da Unicamp, 2011. 
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esses mesmos frutos vão colocar dificuldades para a agenda administrativa estadual. 

Assim, na visão do Governador: 

 

O serviço de vigilância e repressão policial, embora ativo e constante, tem que enfrentar 

neste setor da criminalidade, um complexo problema de natureza econômico-social, por isso 

que o desenvolvimento da cidade implica na elevação do nível  da criminalidade, de vez que 

este é fatalmente proporcional àquele.38 

 

A equiparação entre o nível da criminalidade e o patamar do desenvolvimento 

econômico foi o principal argumento do governador para justificar a expansão do 

policiamento e o aparelhamento dos órgãos vinculados à Secretaria de Segurança 

Pública. Na avaliação do governador, os crimes que exigem maior atenção do estado são 

vadiagem e furto. Assim, entre outras orientações, Barros apoia a ampliação das 

circunscrições policiais, do serviço de rádio-patrulha e a renovação dos quadros dos 

Delegados de Policia e da Força Pública. O Departamento de Investigações foi 

transferido da rua dos Gusmões para a rua Brigadeiro Tobias, do “velho pardieiro” para 

o vasto e moderno edifício de vinte andares e trinta e seis mil metros quadrados. Ali 

foram instalados o Departamento de Investigações e todas as Delegacias, além do 

Gabinete de Segurança Pública, sua Diretoria Geral, as delegacias do DEOPS e o 

Departamento de Comunicações da Radio Patrulha. Foi instalada ainda, no terceiro 

andar do edifício, uma prisão com capacidade para duzentos presos. 

No que diz respeito às prisões, o governador reconheceu os graves problemas 

que elas enfrentavam, como a superlotação e as condições obsoletas de muitos prédios. 

Barros não apresentou nenhuma proposta concreta, limitando-se a listar as 

necessidades para melhorar a política penitenciária do Estado: 

 

A sua finalidade primordial é ‘educar’ não só com trabalho, mas principalmente 

desenvolvendo a formação intelectual, moral, cívica, física, artística e religiosa do recluso, a 

quem se deve, também, assistência médica, odontológica, hospitalar, além do estudo 

científico de que o mesmo é alvo. Para isso, necessita a repartição, além das verbas 

indispensáveis para alimentação e matéria prima destinada ao trabalho, os recursos 

financeiros para atender ao pagamento do pecúlio do sentenciado, à aquisição e conservação 

                                                        
38 Mensagem apresentada pelo Governador Adhemar de Barros à Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo, 14 de março de 1950, p. 40. 
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de maquinário; de instrumentos agrícolas; de livros técnicos e didáticos, de material escolar 

em geral; do instrumental de música e de projeção; de aparelhos para jogos esportivos; de 

medicamentos a aparelhos hospitalares; de vestiário; a par de muitas outras aquisições e 

reparações de vital importância para presídios de tal natureza.39 

 

Assim como nas gestões anteriores, na gestão de Adhemar de Barros os 

investimentos realizados no aparelhamento das policias superaram expressivamente 

aqueles realizados nos órgãos vinculados ao poder judiciário, incluindo aqui as prisões 

do Estado. Conforme a Tabela V, em que vão detalhados os orçamentos fixados para a 

polícia e para as prisões do Estado, é possível notar que estas receberão um aporte 

significativo somente a partir de 1948, enquanto aquelas há muito abocanhavam parte 

significativa do orçamento destinado à segurança pública.  

 

Tabela V - Orçamento fixado (1943 – 1953) 
Ano ICIA Prisões do Estado40 Polícia SJ  SSP 

1943 1.014.050,00 10.778.010,00 113.103.916,00 56.576.831,00 134.918.421,00 

1944 1.314.862,50 14.417.120,00 152.081.393,00 66.753.940,00 169.296.328,00 

1945 912.600,00 12.855.200,00 130.934.686,00 33.995.550,80 144.796.250,80 

1946 1.203.000,00 18.733.180,00 177.658.842,88 79.151.832,00 231.405.543,80 

1947 1.769.800,00 19.940.433,70 269.830.120,80 104.999.386,10 351.830.666,20 

1948 2.861.200,00 40.065.753,90 360.228.081,20 204.584.424,00 467.204771,20 

1949 2.976.400,00 38.310.773,70 358.888.417,60 211.170.689,90 458.449.397,60 

1950 3.840.070,00 42.743.844,00 412.808.193,40 176.410.144,00 517.518.613,40 

1951 3.768.780,00 59.995.627,60 692.899.851,30 234.287.740,40 854.150.764,20 

1952 9.212.400,00 73.799.907,60 752.064.530,40 270.619.293,20 959.993.564,40 

1953 7.892.600,00 96.756.460,60 866.447.110,90 326.617.389,00 1.143.580.074,80 

Fontes: Leis e decretos orçamentários de 1942 a 1952. (ALESP: al.sp.gov.br/acervo-historico) 

 

Cabe aqui um breve exame dessa tabela orçamentária. Esses valores, quando 

comparados àqueles apresentados na Tabela II - apresentada no capítulo anterior -, 

revelam que a extinção do presídio político e a ampliação das funções prisionais da Ilha 

Anchieta vão ter impacto no orçamento fixado para 1943. Quando foi aprovado o 

decreto que criou o ICIA falava-se, no Departamento Administrativo do Estado, em 

                                                        
39 Mensagem apresentada pelo Governador Adhemar de Barros à Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo, 14 de março de 1950, p. 40. 
40 Considerando Penitenciária do Estado, Casa de Detenção da capital e as cadeias do Interior. 
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internar cerca de trezentos “vadios e vagabundos” que lotavam as cadeias do interior. 

Sabe-se que, em 1944, o número já ultrapassa os quatrocentos. Não é de se estranhar, 

assim, o reajuste na verba destinada à alimentação do presídio, fixada em Cr$ 

600.000,00 – valor equivalente ao orçamento total fixado para o Presídio Político em 

1941. É de notar ainda que, em 1943, o Estado aprovou o Decreto-Lei n. 13.534 

determinando a contagem em dobro do tempo de serviço prestado por oficiais e por 

praças da Força Pública destacados para a Ilha Anchieta. Além de conseguir antecipar a 

aposentadoria, os componentes da Força passam a receber uma gratificação mensal 

equivalente a um terço do salário. 

O orçamento para 1944 revela aumento contínuo das verbas destinadas às pastas 

da Justiça e da Segurança Pública, com maior concentração de recursos na última. A 

coluna de valores fixados para as despesas com Polícia mostra que, em grande medida, 

essa rubrica teve papel preponderante na elevação dos gastos com segurança pública. 

Não se pode desprezar, porém, o aumento registrado também nas despesas com as 

“Prisões do Estado”. Neste caso, o que provoca a elevação das verbas são os custos com a 

instalação do Departamento de Presídios do Estado (DPE) e com a expansão das oficinas 

da Penitenciária do Estado, ambos vinculados à pasta da Justiça. As prisões vinculadas à 

SSP não apresentaram aumento significativo nas suas despesas, mantendo 

relativamente estável o custo de sua manutenção em torno de cinco milhões de 

cruzeiros. Cabe notar, por fim, que juntas, Polícia Civil e Militar (“Força Policial”), 

somaram mais de cento e cinquenta milhões de cruzeiros, ou 90% do orçamento total da 

SSP. 

Em 1945 há uma redução geral no orçamento fixado para as instituições 

discriminadas na Tabela V. Isso se explica pelo fato de que a verba destinada ao 

pagamento de pessoal do Estado foi inserida no capítulo do Departamento do Serviço 

Público. Portanto, os valores apresentados dizem respeito ao custo de manutenção 

material das instituições. A ausência dos valores destinados ao pagamento de pessoal 

representa uma lacuna para a sistematização dos dados, mas oferece a oportunidade de 

determinar a participação dessas despesas no orçamento geral. É de notar, por exemplo, 

que essa ausência gerou uma redução próxima de 50% na verba da Secretaria da Justiça, 

ao passo que na Segurança Pública essa redução não foi tão acentuada, atingindo apenas 

15% do orçamento total, quando comparado ao valor fixado no ano anterior. Entre as 

polícias, a ausência do custo com pessoal mostra que o custo com material tem um peso 
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expressivo no orçamento da Polícia Militar. Enquanto esta registra uma verba de Cr$ 

80.149.034,80 para 1945, portanto um acréscimo de cinco milhões de cruzeiros, a 

Polícia Civil registra uma redução de vinte e cinco milhões de cruzeiros, de Cr$ 

75.356.581,00 para Cr$ 50.513.352,00. Embora o pessoal contratado na Polícia Militar 

fosse maior que o da Civil, a qualificação profissional exigida por esta força se reflete nos 

salários mais elevados de seus funcionários. No que diz respeito às prisões, a diferença 

também é marcante: os gastos com material equivalem a mais de 70% do orçamento. O 

aumento das verbas para a Segurança Pública e para a Justiça em 1946 explica-se, em 

boa parte, pela reinclusão, no cálculo orçamentário das Secretarias de Estado, dos 

valores destinados ao pagamento das despesas com pessoal. Para o orçamento do ICIA, 

cabe notar que mesmo considerando as despesas com pessoal, o orçamento de 1946 

apresentou uma pequena redução quando comparado ao orçamento de 1944. 

Em junho de 1946 cerca de oitenta japoneses suspeitos de associação com a 

organização nacionalista japonesa Shindo-renmei foram transferidos para a Ilha 

Anchieta. Em dois anos, ou seja, até 1948, cerca de cento e setenta “súditos fiéis” do 

império japonês seriam transferidos para o Instituto Correcional. Trata-se de fato a ser 

considerado na avaliação do reajuste orçamentário apresentado na Tabela V. Em 1948, 

por exemplo, os gastos com material de consumo elevam-se a Cr$ 1.580.000,00, 

comprometendo um pouco mais da metade do orçamento total do Instituto.  

Cabe destacar em 1947 a expressiva elevação das verbas do orçamento fixado 

para a Polícia. Nesse momento as duas forças que atuavam no policiamento urbano, 

Guarda Civil e Força Pública, iniciam um processo de expansão de seus respectivos 

contingentes policiais. Segundo estudo de Thaís Battibugli, essa mudança se explica pela 

ampliação da área de abrangência do policiamento, modificada na Constituição estadual 

de 1947.41  

Em 1948, há um expressivo aumento no orçamento destinado às prisões do 

Estado. A verba dessa rubrica foi duplicada, principalmente pela elevação do 

investimento tanto na Penitenciária do Estado, que conhece uma ampliação das oficinas 

de trabalho, quanto na Casa de Detenção, cujas celas são reformadas. Outra novidade no 

orçamento é a criação de uma conta própria para os “Carcereiros”, com dotação de Cr$ 

6.600.900,00. Vinculado à Segurança Pública, trata-se de verba suplementar para 

                                                        
41 BATTIBUGLI, T. Polícia, Democracia e Política em São Paulo (1946-1964). São Paulo: Ed. 

Humanitas/FAPESP, 2010. 
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manutenção dos guardas de presídio lotados nas prisões da pasta, excluindo, portanto, a 

Penitenciária do Estado, subordinada à Justiça. Como vemos na tabela, a rubrica da 

Polícia, civil ou militar, concentrou, ao longo dos anos, a maior fatia do orçamento da 

Segurança Pública. A Guarda Civil e a Força Pública são as rubricas mais privilegiadas e 

vão receber, em 1948, 77% do orçamento total da pasta.  

Comparando os valores nominais apresentados na Tabela V, nota-se que a 

Secretaria da Justiça conhece um orçamento bastante inferior ao das corporações 

policiais. Trata-se de um fenômeno que se repete em quarenta anos de regime 

republicano. E, após a democratização iniciada em 1946, a diferença entre o orçamento 

da Justiça e o da Segurança Pública se acentua.  

Em 1951, ao apresentar sua Mensagem à ALESP, Lucas Nogueira Garcez repete 

uma reclamação antiga dos chefes do poder executivo paulista: as dificuldades 

financeiras que o Estado enfrenta para a composição e para a execução do orçamento 

anual. É que, para além da dívida com a União, o Estado se vê em dificuldades para 

quitar a divida flutuante herdada das gestões anteriores. Assim, qualquer medida que 

significasse enxugamento de gastos nas contas públicas seria bem recebida pelo novo 

governante. Motivado por essa conjuntura, Garcez anuncia o fechamento do 

Educandário Anchieta, com a transferência dos menores ali internados para o Instituto 

de Menores de Mogi Mirim. Outra mudança que prometia desonerar o Estado é a 

organização do serviço de pesca do Instituto Correcional. A atividade, prevista no 

regulamento do ICIA para servir ao abastecimento do presídio, é recebida por Garcez 

como uma importante fonte de “recursos financeiros”. Na Penitenciária do Estado (PE), 

era cumprida a promessa de Adhemar de Barros, apresentada na Mensagem de 1950, de 

construção de um laboratório de fabricação de “artigos indispensáveis à conservação e 

asseio do estabelecimento”. De acordo com Garcez, o laboratório em funcionamento iria 

gerar uma economia da ordem de Cr$ 300.000,00 anuais aos cofres do Estado, um 

montante que perfaz menos de 1% do orçamento fixado para a Secretaria de Justiça 

naquele ano.42 (ver Tabela V). 

Cabe frisar que o novo governador preferiu não economizar nos recursos 

destinados à infraestrutura das polícias. Pelo contrário, uma das prioridades manifestas 

para a segurança pública foi o aumento do serviço de policiamento, entendido como 

                                                        
42 Cf. Mensagem apresentada pelo governador Lucas Nogueira Garcez à Assembleia Legislativa do Estado 

de São Paulo, 14 de março de 1951, p. 4. 
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“preventivo”, voltado para a detenção de “vadios, ébrios, contraventores e turbulentos”. 

Segundo informações da Mensagem de Garcez à ALESP, até mesmo soldados e policiais 

da reserva devem ser escalados para o serviço de policiamento nos diferentes distritos 

da capital.  Além disso, tanto a Força Pública quanto a Guarda Civil devem dispor seus 

contingentes às tarefas de policiamento, reduzindo “ao mínimo as reservas 

aquarteladas”. A Rádio Patrulha também ganhou novos equipamentos e viaturas, para 

aprimorar sua atuação como Força auxiliar nas tarefas de policiamento. 

O orçamento fixado para 1951 revela (Tabela V) o aumento expressivo da verba 

destinada à Polícia, com grande concentração na rubrica da Força Pública do Estado. À 

Força policial é destinado o montante de Cr$ 419.147.004,8, ou seja, quase o dobro do 

orçamento da Polícia Civil (Cr$ 264.269.607,50) o que representa metade do valor 

nominal total destinado à pasta.  

Embora importantes instituições prisionais estivessem subordinadas à Secretaria 

da Segurança Pública, é no tópico relativo às atividades da Secretaria da Justiça que o 

governador menciona, timidamente, alguma medida para o setor. De forma vaga, Garcez 

fala não somente em ampliação do Departamento dos Presídios do Estado, mas também 

em criação de estabelecimentos agrícolas “destinados a acolher os detentos 

aglomerados nas prisões do interior”. Contudo, o governador foi conservador nesta 

questão e deu continuidade à política de expansão das cadeias e xadrezes pelo interior 

do Estado. Já foi mencionado, no inicio do capítulo, que essa medida de ampliação era 

promovida de forma precária, por meio do aluguel temporário de imóveis particulares. 

Residências são adaptadas grosseiramente para abrigar Delegacias e Fóruns, em cujos 

porões úmidos e salas isoladas se amontoavam barbaramente os presos. Apenas em 

1950, segundo Garcez, são inauguradas 27 cadeias nos municípios de: Araras, Capivari, 

Catanduva, Itapeva, Itatiba, Itu, Jundiaí, Orlandia, Pindamonhangaba, Pirassununga, 

Santos, São Pedro, Silveiras, Tatuí, Altinópolis, Birigui, Bofete, Capivari, Cruzeiro, 

Glicério, Guareí, Itapuí, Mineiros do Tietê, Nuporanga, Pederneiras, Salesópolis e 

Tabatinga. 

A situação dos presídios do estado foi examinada, em 1951, pelo Juiz Corregedor 

dos Presídios, José Soares de Mello. Em seu relatório de correição dos presídios do 

Estado, remetido à Corregedoria Geral da Justiça do Estado, o juiz  apresenta brevíssimo 

relato sobre a situação do Instituto na Ilha Anchieta. De tão breve, vale a pena citá-lo na 

íntegra: 
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O Instituto Correcional da Ilha Anchieta não preenche suas finalidades. Nele falta tudo: 

transporte, assistência, funcionários. Com população de quinhentas pessoas [incluindo 

presos, funcionários e militares], sendo o acesso à Ilha difícil e perigoso, não possui médico, 

nem enfermeiro. Os presos vivem em comum, noite e dia, quando deveriam estar sujeitos ao 

regime celular. Jogam futebol, ouvem rádio, tocam violão, nadam e pescam, brigam, intrigam 

e praticam a pederastia. É lugar destinado ao cumprimento da medida de segurança, ao 

recolhimento de incorrigíveis, de inadaptáveis ao sistema da Penitenciária.43 

 

Além de criticar as instalações físicas e o regime penal em vigor na ilha, o juiz 

explicita o uso a que se prestava o ICIA: “recolhimento de incorrigíveis, de inadaptáveis 

ao sistema da Penitenciária”. É necessário apontar que, no mesmo relatório, o juiz 

recomenda a imediata remoção dos presos “mais indisciplinados” da Casa de Detenção 

para a Ilha Anchieta, mesmo diante das precárias condições dessa prisão. Como se vê, o 

poder judiciário, na figura do corregedor geral dos presídios, não é só conivente com o 

uso da ilha como a ultima ratio em termos punitivos, como também encoraja essa 

prática. Ao admitir e incentivar o uso do ICIA para fins que extrapolam seu regulamento, 

o juiz apoia o uso da Ilha Anchieta como um lugar onde deve ser isolada e punida uma 

parcela específica da população prisional do Estado. Esse traço característico da ilha, tal 

como será tratado no próximo capitulo, foi uma das razões para a ocorrência da rebelião 

e da fuga em massa de presos em 20 de junho de 1952. 

Com relação às carceragens nas delegacias de polícia, o juiz corregedor menciona 

apenas ter conseguido interditar “muita prisão imunda, sem ar, sem luz, sem instalações 

sanitárias”. Malgrado o maior contingente de presos encontrar nesses xadrezes e cadeias 

do interior do Estado, a atenção da autoridade judicial volta-se sobretudo para aquelas 

instituições com maior visibilidade político-social e significativo peso no orçamento 

público. 

O tom heróico e eloquente que Soares de Mello emprega para agradecer a 

assistência do escrivão da Corregedoria dos Presídios – Lino Vieira – e do promotor de 

Santos –Mário de Mello Freire -, é um indício importante das relações conflituosas entre 

o poder judiciário e a administração dos presídios. Nas palavras do relator: 

 

                                                        
43 Relatório apresentado à Corregedoria Geral da Justiça, pela Corregedoria Permanente dos Presídios 

da Capital em 1950. São Paulo, 1951, p. 14. (grifo nosso) 
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 Algumas resistências foram vencidas, ante meu vivo empenho de bem servir à Justiça. Muitas 

incompreensões cederam ante o extraordinário devotamento e à cordialidade, nunca assaz 

louvada, de meus dois incansáveis companheiros, prontos sempre ao trabalho, em dias 

feriados, aos domingos, noite velha, fechando os olhos às conveniências, cerrando os ouvidos 

às ameaças, abrindo mão das férias a que tinham direito.44 

 

O judiciário, na percepção do juiz corregedor, cumpre um papel importante: 

retificar as ações da administração pública nos âmbitos policial e penal, apresentando-se 

de forma neutra, ignorando as “conveniências” e superando as “ameaças”. Contudo, e tal 

como o próprio relato indica, há limites claros à ação do juiz corregedor, sobretudo no 

que tange à administração prisional. É que, em não poucos casos, suas determinações 

simplesmente não são cumpridas. Por outro lado, o juiz se mostra conivente com 

práticas de encarceramento não previstas no regulamento das instituições prisionais, a 

exemplo da Ilha Anchieta. Tendo isso em vista, cabe perguntar em que medida o poder 

judiciário pode exercer, de forma rigorosa, seu papel de fiscalização das ações do poder 

executivo em matéria penal?  

Boa parte dos relatórios dos Secretários de Segurança Pública, as Mensagens dos 

governadores e mesmo o parecer do Juiz Corregedor dos Presídios não trazem, como 

vimos, informações detalhadas a respeito do perfil social e criminal dos presos 

conduzidos à Ilha Anchieta. Os poucos indícios remetem a um perfil heterogêneo, entre 

condenados e detidos para averiguação, mas isso não é suficiente para apurar sua 

representatividade junto à população carcerária do estado de São Paulo. Por outro lado, 

o fato de a ilha ser utilizada para punir com mais rigor indivíduos que eram vítimas de 

sanções disciplinares na Penitenciária do Estado ou na Casa de Detenção não é suficiente 

para que se possa determinar a representatividade desses presos junto àqueles que se 

encontram encarcerados no ICIA.  

Após a rebelião e fuga em massa de 1952, o Secretário de Segurança Pública à 

época, Elpídio Reali, nomeou o Delegado Paulo Rangel para dirigir o Inquérito Policial no 

âmbito da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS), 

realizado entre junho de 1952 e agosto de 1953. O Inquérito buscou apurar as causas da 

rebelião, bem como seus lideres, os autores das mortes ocorridas, os responsáveis pela 

destruição de partes do presídio, os saques realizados nas casas de funcionários e de 

                                                        
44 Idem, ibidem, p. 14. 
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militares, dentre outros crimes e atos de violência cometidos durante a fuga dos 129 

presos. Para realizar essa investigação, os agentes do DEOPS ficharam e tomaram 350 

depoimentos, englobando presos, funcionários civis e Praças da Força Pública que 

residiam na ilha em 1952. O Inquérito produziu extensa documentação acerca daquela 

comunidade prisional. Entre todos os documentos produzidos no curso da investigação 

(portarias, exames, declarações, qualificações, ofícios etc.), os Termos de Declarações 

serão privilegiados nesta dissertação, pois trazem informações importantes acerca dos 

presos, tais como: faixa etária, estado civil, cor, nacionalidade e naturalidade, grau de 

instrução, motivo de condenação, tempo de condenação e profissão exercida antes da 

prisão. Em certa medida, pode-se dizer que o inquérito permite recuperar, naquele 

universo de prisioneiros, seu perfil social e criminal: é notável que para o Inquérito 

foram tomados 295 depoimentos de presos da ilha. Considerando que no dia da rebelião 

existiam 453 presos, num universo de aproximadamente quatro mil em todo o Estado, 

tem-se uma amostra de cerca de 10% da população prisional de São Paulo. Passamos 

agora a descrever essa amostra. 

Assim, no que diz respeito à faixa etária predominante entre os presos da ilha, a 

maior parte - 36% - se concentrava no grupo dos 21 a 30 anos de idade. Sabe-se que a 

expectativa de vida do brasileiro naquele período era de pouco mais de cinquenta anos. 

Portanto, havia uma porcentagem elevada de adultos entre os presos; demonstrando 

haver no presídio o predomínio de indivíduos representativos da população 

economicamente ativa, sobretudo oriundos do interior do Estado, como veremos 

adiante.  

 

Tabela VI - Faixa etária dos presos do ICIA (1952) 

Anos Número de 
presos 

% 

18 a 20 5 1% 

21 a 30  161 36% 

31 a 40 82 18% 

41 a 50 28 6% 

51 e além 7 2% 

Sem informação 175 39% 

Total 453 100% 

  Fonte: Inquérito Policial, DEOPS, 1952. 
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Um quadro semelhante a esse vamos encontrar na Casa de Detenção de São 

Paulo, em 1952. Segundo relatório do Secretário de Segurança Pública de São Paulo, 

elaborado por Elpídio Reali, 82% dos detentos ali têm idade entre 18 e 40 anos.  

 

Tabela VII - Faixa etária dos presos da Casa de Detenção (1952) 

Anos Número de presos % 

18 a 20 133 9% 

21 a 30  725 47% 

31 a 40 404 26% 

41 a 50 185 12% 

51 e além 101 7% 

Total* 1.548 100% 
*Casa de Detenção. Movimento Estatístico de 1952. Classificação  

Criminal dos Presos Recolhidos durante o ano. Fonte: Relatório, SSP, 1952. 

    
 

E, mesmo no caso das prisões para averiguação ou detenções correcionais, o 

quadro é semelhante, no quesito faixa etária. A tabela abaixo, elaborada a partir do 

Anuário Estatístico do Estado de São Paulo, de 1951, aponta com clareza a semelhança. 

Aqui, 47% dos detidos para averiguação fazem parte do grupo etário dos que tinham 

entre 18 e 30 anos. 

 

Tabela VIII - Faixa etária dos detentos do estado de SP (1951) 

Anos Número de detidos % 

18 a 21 7.997 12% 

21 a 30  23.679 35% 

31 a 40 17.404 26% 

41 a 50 10.315 15% 

51 e além 7.580 11% 

Total 66.910 100% 
Fonte: Anuário Estatístico do Estado de São Paulo, 1951. 

 

Esses dados são relevantes para a compreensão do lugar ocupado pela Ilha 

Anchieta no conjunto das prisões em São Paulo, e permitem afirmar que sua população 

prisional era representativa daquela que encontramos num presídio central como a Casa 

de Detenção e mesmo da massa dos indivíduos presos para averiguação no Estado. O 

quesito “estado civil”, apresentado a seguir, permite uma melhor aproximação do perfil 
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social dos presos. A maioria dos presos da ilha - 45% - se declarou solteiro; os casados 

seriam apenas 14% da população encarcerada. 

 

 
Tabela IX - Estado civil dos presos do ICIA (1952) 

Estado civil  Número de presos % 

Solteiro 202 45% 

Casado 65 14% 

Desquitado 2 0% 

Viúvo 6 1% 

Sem informação 178 39% 

Total 453 100% 

  Fonte: Inquérito Policial, DEOPS, 1952. 

 

Quando comparado esse quadro com o da Casa de Detenção do Estado, vemos 

que há muito mais solteiros na Ilha. Na Casa de Detenção, solteiros e casados formam 

proporções iguais. 

 

Tabela X - Estado civil dos presos da Casa de Detenção (1952) 

Estado civil  Número de presos % 

Solteiro 734 47% 

Casado 755 49% 

Desquitado 10 1% 

Viúvo 49 3% 

Total* 1548 100% 
*Casa de Detenção. Movimento Estatístico de 1952. Classificação  

Criminal dos Presos Recolhidos durante o ano. Fonte: Relatório, SSP, 1952. 

 

Comparando as tabelas relativas ao estado civil dos presos, pode-se afirmar que 

apenas na Casa de Detenção o número de casados supera o de solteiro. Ainda assim, com 

uma pequena diferença. As outras tabelas, relativas aos presos do ICIA e daqueles 

detidos em São Paulo em 1951, mostram que os solteiros compunham a esmagadora 

maioria dos prisioneiros. É possível que o conjunto dos presos para os quais não há 

informação (“Sem informação”) no Inquérito do DEOPS, venha a alterar o flagrante 

desequilíbrio entre solteiros e casados na população prisional do ICIA. Em que pese a 

ausência de dados, é significativo o montante de solteiros, principalmente no grupo dos 
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que fugiram ao continente, para o qual as informações são mais detalhadas no inquérito. 

Dos 129 fugitivos, 95 - ou 74% -  eram solteiros e apenas 15 declararam-se casados.  

 

Tabela XI - Estado civil dos detentos em SP (1951) 

Estado civil Número de detidos % 

Solteiro 35.690 53% 

Casado 24.759 37% 

Desquitado 73 0% 

Viúvo 6.286 9% 

Total 66.910 100% 
Fonte: Anuário Estatístico do Estado de São Paulo, 1951. 

 

O número expressivo de jovens adultos solteiros nas prisões de São Paulo 

permite afirmar que a pena de prisão, aplicada sem a interferência do poder judiciário, é 

mais recorrente entre aqueles indivíduos que possuem frágil integração social e se 

acham em idade produtiva.  

No quesito cor da pele, a proporção de brancos em relação aos pretos e aos 

pardos é relativamente superior na Ilha Anchieta. Porém, se considerarmos os dados sob 

outra classificação, de brancos e não brancos, é possível imaginar um equilíbrio entre as 

cores de pele predominantes no ICIA. 

 

Tabela XII - Cor dos presos do ICIA (1952) 

Cor da pele Número de presos % 

Branca 138 30% 

Preta 73 16% 

Parda 60 13% 

Amarela 1 0% 

Sem informação 181 40% 

Total 453 100% 
Fonte: Inquérito Policial, DEOPS, 1952. 

 

Tabela XIII - Cor (brancos/não brancos) dos presos do ICIA (1952) 

Cor de pele Número de presos % 

Branca 138 30% 

Não branca 134 30% 

Sem informação 181 40% 

Total 453 100% 
Fonte: Inquérito Policial, DEOPS, 1952. 
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Na Casa de Detenção os brancos representam a esmagadora maioria: 75% do 

total dos detentos: não brancos compõem os 25% restantes. 

 
Tabela XIV - Cor dos presos da Casa de Detenção (1952) 

Cor da pele Número de presos % 

Branca 1165 75% 

Preta 214 14% 

Parda 169 11% 

Total* 1548 100% 
*Casa de Detenção. Movimento Estatístico de 1952. Classificação  

Criminal dos Presos Recolhidos durante o ano. Fonte: Relatório, SSP, 1952. 

 

A proporção entre brancos e não brancos encontrada na população encarcerada 

da ilha, se assemelha à proporção que vamos encontrar no quadro de detenções 

correcionais por parte da polícia no Estado, em 1951. Nota-se na tabela abaixo que, 

enquanto brancos representam 55% do total de detidos, não brancos atingem 45% 

desse universo. 

Tabela XV - Cor dos detentos em SP (1951) 

Cor de pele Número de detidos % 

Branca 37.102 55% 

Não branca 29.808 45% 

Total 66.910 100% 
Fonte: Anuário Estatístico do Estado de São Paulo, 1951. 

 

No que diz respeito à cor, pode-se concluir que a população encarcerada na Ilha 

Anchieta tem um perfil mais próximo do quadro próprio aos presos correcionais, e mais 

distante assim daqueles que, em teoria, já haviam sofrido algum tipo de sanção penal. O 

critério da cor, portanto, mais do que de faixa etária ou estado civil, aproximar a 

população prisional do ICIA daquela população aprisionada sem qualquer interferência 

do poder judiciário.  

A presença de estrangeiros na Ilha Anchieta é praticamente insignificante para 

fins estatísticos. Com base nos dados colhidos no Inquérito Policial, sabe-se que em 

1952, encontravam-se ali presos: dois espanhóis, um húngaro, um alemão, um 

português, um japonês e um lituano. Isso posto, pode ser mais producente trabalhar com 

os dados relativos à naturalidade dos presos, para verificar em que medida os 

presidiários do ICIA podem ser representativos da população prisional do Estado. 

Embora seja elevado o número de presos sobre os quais não há informação do local de 



104 
 

nascimento, a tabela abaixo revela que a presença dos paulistas era proporcionalmente 

muito maior que a dos demais encarcerados.  

Tabela XVI - Naturalidade dos presos do ICIA (1952) 

Naturalidade Número de presos % 

São Paulo 164 36% 

Minas Gerais 30 7% 

Rio de Janeiro 17 4% 

Bahia 14 3% 

Rio Grande do Sul 10 2% 

Pernambuco 9 2% 

Região Sul (demais estados) 7 2% 

Região Nordeste (demais estados) 12 3% 

Região Norte (AM) 1 0% 

Sem informação 189 42% 

Total 453 100% 
Fonte: Inquérito Policial, DEOPS, 1952. 

Não há informações sobre a naturalidade dos presos da Casa de Detenção em 

1952. Segundo o Relatório do Secretário Elpídio Reali a presença de estrangeiros é 

muito superior ao montante identificado na Ilha Anchieta. Dos 1548 detentos que 

encontramos na velha cadeia da Avenida Tiradentes, 165 eram estrangeiros. É possível 

recuperar informações mais completas a respeito dos indivíduos presos por medida 

correcional. De acordo com a tabela abaixo, nesse universo as proporções se 

assemelham àquelas encontradas nos dados relativos à população encarcerada na Ilha 

Anchieta. Os paulistas representam o maior numero de detidos, e são seguidos por 

mineiros, cariocas, baianos, gaúchos e pernambucanos.  

Tabela XVII - Naturalidade dos detentos em SP (1951) 

Naturalidade Número de detidos % 

São Paulo 32.992 63% 

Minas Gerais 8230 16% 

Rio de Janeiro 1.348 3% 

Bahia 3.751 7% 

Rio Grande do Sul 326 1% 

Pernambuco 1.507 3% 

Região Sul (demais estados) 776 1% 

Região Nordeste (demais estados) 2237 4% 
Região Norte 182 0% 

Sem informação 14.504 28% 

Total 52.406 100% 
 Fonte: Anuário Estatístico do Estado de São Paulo, 1951. 
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Até aqui os critérios de cor e de naturalidade aproximam o perfil dos 

encarcerados na Ilha Anchieta daqueles que são  presos por medida correcional pelo 

serviço de policiamento. Para concluir a reconstituição do perfil social dos presos, 

apresentamos a seguir dados relativos à escolarização, ou grau de instrução, e à 

profissionalização. Os dados relativos ao grau de instrução dos presos da Ilha Anchieta, 

em 1952 não abrangem a maior parte da população encarcerada. Com se vê na tabela a 

seguir, não é possível obter informações a respeito de 257 dos 453 presos ali existentes 

no dia da rebelião. Ainda assim, cabe notar que a presença de presos que completaram o 

ensino secundário é ínfima, quando comparamos com os alfabetizados, tendo concluído 

ou não o ensino primário. 

 

Tabela XVIII - Instrução dos presos do ICIA (1952) 

Grau de instrução Número de presos % 

Primário 116 26% 

Secundário 8 2% 

Analfabeto 72 16% 

Sem informação 257 57% 

Total 453 100% 
Fonte: Inquérito Policial, DEOPS, 1952. 

 

Na Casa de Detenção, o quadro se diferencia desse encontrado na Ilha Anchieta, 

em razão da presença de presos com formação superior. Contudo, para os demais níveis 

de instrução, as proporções são semelhantes. 

Tabela XIX - Instrução dos presos da Casa de Detenção (1952) 

Grau de instrução Número de presos % 

Primário 1157 75% 

Secundário 149 10% 

Analfabeto 227 15% 

Superior 15 1% 

Total* 1548 100% 
*Casa de Detenção. Movimento Estatístico de 1952. Classificação  

Criminal dos Presos Recolhidos durante o ano. Fonte: Relatório, SSP, 1952. 

 

O Anuário Estatístico do Estado de São Paulo de 1951 não publicou os dados 

relativos ao grau de instrução dos presos. Em vista disso, buscamos dados aproximados, 

de 1955, a titulo de comparação com os dados apresentados na Casa de Detenção e no 

ICIA. O quadro a seguir produzido pelo Departamento de Estatística do Estado em 1955, 
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revela informações sobre o grau de instrução da população efetivamente condenada e 

encarcerada no estado de São Paulo. 

 

Tabela XX - Instrução dos presos em SP (1955) 

Grau de instrução Número de presos % 

Primário 5405 78% 

Secundário 85 1% 

Analfabeto 1431 21% 

Superior 12 0% 

Total 6933 100% 
 Fonte: Departamento de Estatística do Estado. Resumo Anual, 1955. 

 

A comparação das informações sobre o grau de instrução dos presos permite 

perceber que a população prisional da Ilha Anchieta era bem representativa do perfil 

dos presos do estado de São Paulo, pois a proporção de presos com nível primário e 

secundário é basicamente igual nas três instituições. Já o perfil profissional dos presos 

da Ilha Anchieta é bastante heterogêneo, como mostra a tabela a seguir. 

 

Tabela XXI - Profissão dos presos do ICIA (1952) 

Profissão (ou setor) Número de presos % 

Agropecuária 31 7% 

Artífices 40 9% 

Comércio e crédito 35 8% 

Indústria 56 12% 

Criados de Servir 10 2% 

Funcionário publico 2 0% 

Liberais 11 2% 

Marítimos 6 1% 

Militares 2 0% 

Transportes e comunicações 18 4% 

Outras profissões 27 6% 

Sem informação 215 47% 

Total IA* 453 100% 
Fonte: Inquérito Policial, DEOPS, 1952. 

 

Na Casa de Detenção, representada na tabela a seguir, a maior concentração de 

profissionais está entre aqueles cujo perfil se distribui entre a indústria e o comércio, 

atividades marcadamente urbanas.  
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Tabela XXII - Profissão dos presos da Casa de Detenção (1952) 

Profissão Número de presos % 

Agropecuária 52 3% 

Artífices 103 7% 

Comércio e crédito 436 28% 

Industria 380 25% 

Criados de Servir 107 7% 

Funcionário publico 34 2% 

Marítimos 2 0% 

Militares 1 0% 

Transportes e comunicações 190 12% 

Outras profissões 243 16% 

Total* 1548 100% 
*Casa de Detenção. Movimento Estatístico de 1952. Classificação  

Criminal dos Presos Recolhidos durante o ano. Fonte: Relatório, SSP, 1952. 

 

O perfil profissional dos detidos ao longo do ano de 1951 não se aproxima 

daqueles que se acham encarcerados na ilha em 1952. A porcentagem dos que se 

dedicam à agricultura - 33% - equivale à somatória daqueles envolvidos em atividades 

ligadas à industria, ao comércio e aos artífices. Isso pode ser explicado, em parte, pelo 

fato de que a maioria das prisões correcionais ocorre no interior do Estado, o que atinge 

a categoria dos trabalhadores rurais que, muitas vezes, sem encontrar trabalho fixo ou 

moradia no campo, vivem nas pequenas cidades e trabalham sazonalmente na zona 

rural. 

 

Tabela XXIII - Profissão dos detentos em SP (1951) 

Profissão Número de detidos % 

Agropecuária 22.322 33% 

Artífices 7.003 10% 

Comércio e industria 6.667 10% 

Operários 7.756 12% 

Criados de Servir 5.753 9% 

Funcionário público  674 1% 

Liberais 55 0% 

Transportes e comunicações 2.894 4% 

Outras profissões 13.786 21% 

Total 66.910 100% 
Fonte: Anuário Estatístico do Estado de São Paulo, 1951. 
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Apesar das diferenças que os quadros das prisões apresentam, é possível afirmar 

que a população carcerária da ilha é, sob vários aspectos, bastante representativa do 

perfil privilegiado pela política de controle social: os pobres do estado de São Paulo, em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica e sociojurídica, pois muitos eram presos 

sem o direito à justiça. A idade média dos prisioneiros, a cor de sua pele, sua 

naturalidade, instrução e perfil profissional é bastante semelhante de um presídio a 

outro, com algumas nuances apontadas acima. Se excetuarmos cor da pele e perfil 

profissional, aspectos nos quais a população da ilha e a Casa de Detenção se 

diferenciaram, nos demais quesitos os perfis são muito próximos. Embora os dados 

sejam ainda bem rudimentares, eles nos permitem já apresentar algumas perguntas e 

expor nossas hipóteses de investigação.  

Se tirarmos os menores de dezoito anos inseridos no mercado de trabalho, pode-

se afirmar que a população prisional do estado era majoritariamente composta por 

indivíduos que se enquadram no perfil da população economicamente ativa do Estado: 

adultos entre 18 e 64 anos, nível escolar primário – “sabendo ler e escrever” -, naturais 

do interior do estado e majoritariamente empregados em atividades agrícolas, pequenas 

indústrias ou comércio. A maioria daqueles que foram presos para averiguação, em 

1951, trabalham no setor agrícola e são naturais do interior do Estado. Esse dado 

demonstra a natureza das políticas de controle social, se o enquadrarmos no interior de 

importantes processos econômico-sociais de duração mais lenta. Dentre esses processos 

de temporalidade mais lenta, cabe destacar dois, quais sejam: a transição demográfica, 

cujo ápice ocorre no final da década de 40, e o avanço das indústrias acompanhado por 

uma reestruturação fundiária no interior do Estado.45 Trata-se de fenômenos 

interligados, pois a desestruturação dos meios de vida dos trabalhadores do campo, em 

decorrência da chegada da indústria e do predomínio da monocultura, acha-se na base 

do êxodo rural. O aumento vertiginoso da oferta de mão de obra no campo eleva a 

pressão socioeconômica sobre esses trabalhadores, acirrando a concorrência entre eles, 

introduzindo soluções individualistas em seu ambiente social, minando seus sistemas 

coletivos de organização. Esse processo foi descrito de maneira exemplar por 

importantes estudiosos: por Antonio Candido, no livro Parceiros do Rio Bonito; e por 

                                                        
45 Cf. ALFREDO, A. Critica da Economia Política do Desenvolvimento e do Espaço. São Paulo, Annablume, 

FAPESP, 2014. 
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Maria Isaura Pereira de Queiróz, em Bairros rurais paulistas46; ora, se esse fenômeno não 

é o tema de nossa dissertação, ele deve ser lembrado aqui, com o intuito de 

compreendermos o perfil social dos presos da ilha e, mesmo, das outras prisões do 

estado de São Paulo.  

Os dados relativos ao perfil da população carcerária podem fomentar um diálogo 

também com as reflexões de Georg Rusche. Segundo este, o sistema de penas possui uma 

relação estreita com a organização do mercado de trabalho. Sua teoria econômica do 

regime das penas, tal como ele a denomina, chama atenção para as transformações dos 

regimes penais e associa as suas transformações às alterações no mundo do trabalho. A 

formulação teórica desse frankfurtiano está embasada em dois pressupostos: toda pena 

nasce como uma estratégia de dissuasão do ato criminoso; as classes sociais mais pobres 

são, sob a perspectiva do controle social, as mais vulneráveis à criminalidade. Tal como o 

estudioso afirma: 

 

Para dissuadir do crime estas camadas sociais, de modo eficaz, o regime das penas deve 

parecer-lhes como pior diante de sua condição presente. Pode-se afirmar em outros termos 

que, de modo geral, todos os esforços visando a reforma do tratamento dos criminosos 

encontram seu limite no destino da mais baixa das camadas proletárias socialmente 

importantes que a sociedade pretende dissuadir de infringir a lei.47 

 

A tese de Rusche pode nos ajudar a compreender o perfil dos presos, na medida 

em que sugere uma estreita relação entre as transformações dos regimes penais e a 

estrutura econômica em que estes estão inseridos. Quanto ao paradigma que norteia a 

formulação e aplicação das penas, especialmente as penas privativas da liberdade, talvez 

sejam mais profícuas as teses de Michel Foucault, segundo as quais a prisão opera uma 

gestão diferencial ou seletiva dos ilegalismos. Foucault, nesse momento, está dialogando 

diretamente com o conceito de conflito de classes, inserindo a prisão no debate 

marxiano e reconhecendo a contribuição de Rusche. Em contrapartida, Foucault, 

invertendo um dos pressupostos de Rusche, não reconhece classes com maior ou menor 

propensão ao crime, mas apenas uma espécie de força hegemônica que articula a 

                                                        
46 CANDIDO, A. Parceiros do Rio Bonito. Estudo sobre o caipira e a transformação de seus meios de vida. 

São Paulo, Livraria Duas Cidades, Editora 34, 2001; QUEIROZ, M. I. P. de. Bairros rurais paulistas. Dinâmica 
das relações Bairro rural – Cidade. São Paulo, Livraria Duas Cidades, 1973.  

47 RUSCHE, G. “Marché du travail et regime des peines. Contribution a la sociologie de la justice penale”. 
In: Déviance et Société, Genève, 1980, vol. 4, n. 3, p. 215-228. 
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repressão às classes populares por meio do arcabouço jurídico-penal; essa força é o que 

produz, circunscreve ou determina social e institucionalmente a delinquência passível 

de sofrer a sanção penal. Nesse ponto talvez se encontre a expressão mais acabada da 

função desempenhada pela prisão, sob a ótica de Foucault, qual seja, produzir a 

delinquência, “pelo tipo de existência que faz os detentos levarem”48, o que será decerto 

a razão da permanente atualização dos regimes de prisão.49 

O tipo de existência imposta aos presos se modifica, contudo, de instituição a 

instituição, e influencia as variáveis em jogo no processo de produção da delinquência. 

Sob esse aspecto, a Ilha Anchieta desempenha um papel significativo na formação do 

delinquente que atua no limite do regime das penas em vigor, na formação daquele que 

é chamado de “inadaptável” no discurso das autoridades policiais. A formação desse 

perfil implica uma determinada trajetória no quadro das prisões paulistas, onde a ilha 

tem um lugar especial.  

Podemos passar agora ao perfil criminal dos presos que encontramos durante o 

ano de 1952 no ICIA. Os dados que vamos expor foram colhidos nas mesmas fontes 

indicadas nas tabelas acima e trazem informações importantes acerca do lugar ocupado 

por aquela prisão no universo das instituições de controle em São Paulo. Respeitando os 

decretos de criação do ICIA, encontramos ali presos com os perfis criminais mais 

diversos: condenados à reclusão, à detenção, à prisão simples e, ainda, presos 

cumprindo medida de segurança. Para que possamos compreender o perfil dos 

encarcerados, bem como o tipo de delinquência praticado por ele devemos levar em 

consideração a qualificação que muitos presos adquiriam ao ser internados na Ilha 

Anchieta: a de presos irrecuperáveis, inadaptáveis aos regimes penais das outras prisões 

e, em alguns casos, rebeldes tarimbados em escaramuças contra forças policiais, em 

rebeliões e fugas de prisões.  

                                                        
48 Cf. FOUCAULT, M. Vigiar e Punir. Petrópolis, Vozes, 2001, p. 222. 
49 M. Foucault explica como o delinquente é produzido por meio de uma operação penitenciária: “O 

delinquente se distingue do infrator pelo fato de não ser tanto seu ato quanto sua vida o que mais o 
caracteriza. A operação penitenciária, para ser uma verdadeira reeducação, deve totalizar a existência do 
delinquente, tornar a prisão uma espécie de teatro artificial e coercitivo onde é preciso refazê-la 
totalmente. O castigo legal se refere a um ato; a técnica punitiva a uma vida; cabe-lhe por conseguinte 
reconstituir o ínfimo e o pior na forma do saber; cabe-lhe modificar seus efeitos ou preencher suas 
lacunas, através de uma prática coercitiva.” A biografia dos criminosos, a construção do vinculo entre 
crime e criminoso, no âmbito do aparelho penitenciário, compõe a imagem do individuo perigoso, 
enfatizando, na composição das características particulares da vida dos presos, a predominância dos 
instintos, das pulsões, de tendências e tipo de temperamento. Cf. FOUCAULT, M. op. Cit., p. 211. Sobre o 
conceito de “ilegalismo”, sugiro a leitura de HIRATA, D. “Ilegalismos”, publicado em: LIMA, R. S. de; 
RATTON, J. L.; AZEVEDO, R. G. de. (orgs.) Crime, policia e justiça no Brasil. São Paulo: Contexto, 2014. 
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Nas três tabelas a seguir, apresentamos o perfil criminal dos encarcerados na Ilha 

Anchieta, na Casa de Detenção e na Penitenciária do Estado, no inicio dos anos 1950. 

Destacam-se aqui os crimes de furto, roubo, homicídio e ferimentos. Embora haja um 

elevado índice de condenados na categoria dos crimes contra a pessoa, os presos por 

crimes contra a propriedade, particularmente o furto (simples e qualificado), 

sobressaem-se nas três instituições. 

Tabela XXIV - Perfil criminal dos presos do ICIA (1952) 

Crime Número de presos % 

Furto  133 29% 

Roubo 32 7% 

Homicídio  19 4% 

Ferimentos  19 4% 

Vadiagem  4 1% 

Sem informação 246 54% 

Total 453 100% 
Fonte: Inquérito Policial, DEOPS, 1952. 

 
Tabela XXV - Perfil criminal dos presos da Casa de Detenção (1952) 

Crime Número de presos % 

Furto  394 25% 

Ferimentos 171 11% 

Homicídio  128 8% 

Estelionato  78 5% 

Apropriação indébita  40 3% 

Roubo 18 1% 

Vadiagem 2 0% 

Total  1548 100% 

Fonte: Casa de Detenção. Movimento Estatístico de 1952. Classificação Criminal dos 
Presos Recolhidos durante o ano. Fonte: Relatório, SSP, 1952. 
 

Tabela XXVI - Perfil criminal dos presos da Penitenciária do Estado (1950) 

Crime Número de presos % 

Furto  506 44% 

Homicídio  207 18% 

Roubo 112 10% 

Ferimentos  75 7% 

Tentativa de homicídio 54 5% 

Vadiagem  0 0% 

Estelionato  39 3% 

Total  1145 100% 
Fonte: IBGE, 1950. 
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De modo geral, o perfil dos presos da ilha assemelha-se ao que encontramos nas 

duas instituições prisionais de maior destaque no estado de São Paulo. Cabe examinar 

apenas uma diferença: os indivíduos condenados por roubo constitui uma parcela quase 

insignificante dos presos na Casa de Detenção. Por outro lado, a presença significativa de 

presos condenados por esse tipo penal na ilha aproxima sua população daquela que 

vamos encontrar na Penitenciária do Estado. Caberia então perguntar por aquilo que 

tornava especial a condição a que estavam sujeitados os presos da ilha. É o que faremos 

no capítulo seguinte, quando vamos voltar a essa questão, com o propósito de analisar a 

situação particular dos presos transferidos para o ICIA, por meio dos depoimentos 

prestados por eles no inquérito sobre a rebelião de 1952. 

Cabe aqui enfatizar apenas que o encarceramento na ilha produz uma 

requalificação daqueles presos. Ser condenado por furto e aprisionado na Penitenciária 

do Estado, ou mesmo na Casa de Detenção, não tem o mesmo impacto social e 

institucional na vida desse individuo do que ser condenado a viver na prisão da ilha. 

Retomando as palavras do Juiz Corregedor dos Presídios, José Soares de Mello, ser preso 

na Ilha Anchieta implica uma transformação de sua identificação sociocriminal, significa 

tornar-se incorrigível aos olhos das autoridades responsáveis pelo controle social. O tipo 

de existência imposta aos presos na ilha, como veremos no tópico seguinte, implica a 

produção de uma identidade, não necessariamente vinculada à realidade 

socioeconômica do preso ou mesmo ao motivo pelo qual ele havia sido condenado. Essa 

nova identidade, como veremos, tem por base sobretudo o processo de produção 

institucional do delinquente incorrigível, sobre o qual o poder de punir do Estado, por 

meio do isolamento e do sofrimento físico, se esgota em si mesmo: a punição pela 

punição. 

 

O trabalho dos presos e as atividades de manutenção do Instituto: a 

rotina da punição 

 

Com o intuito de anunciarmos os motivos que justificam a transferência dos 

presos da Penitenciária do Estado e da Casa de Detenção para a ilha, cabe retomar aqui 

alguns aspectos relacionados ao regime de trabalho e às atividades vinculadas à 

manutenção do ICIA.  
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O novo regulamento do Instituto Correcional da Ilha Anchieta, aprovado em 1943, 

busca minimizar o impacto da mudança no perfil institucional do presídio na rotina da 

população encarcerada, determinando a separação física dos diferentes tipos de 

condenados, em pavilhões. Cada pavilhão deve abrigar uma seção penal: “uma para 

indivíduos sujeitos à prisão simples, incluídos contraventores condenados; outra para os 

detidos por medida de segurança; uma terceira para os presidiários da Penitenciária do 

Estado, dividida em duas seções, destinadas ao recolhimento dos sentenciados às penas 

de reclusão e de detenção”.50 O Educandário para menores seria instalado em pavilhão 

único, absolutamente separado, e situado fora da área reservada aos presos adultos. 

Esse novo pavilhão não chegou a ser construído e o Educandário Anchieta será 

desativado apenas em 1950.  

A divisão cartesiana da rotina no ICIA, bem como a disciplina militar previstas no 

regulamento de 1943, indicam o imperativo de coibir as relações sociais regidas por 

interesses particulares. Trabalhar durante oito horas, ocupar-se da instrução, da higiene 

e da alimentação durante oito horas e repousar durante oito horas, sob o compasso do 

som do corneteiro; passar em revista três vezes ao dia, às cinco e meia da manhã, ao 

meio-dia e às dezesseis horas; sair para o trabalho das seis às dez horas da manhã e das 

treze às dezessete horas da tarde, no verão; das sete às onze horas da manhã e das treze 

às dezessete horas da tarde, no inverno. Segundo os termos do regulamento, tratava-se 

de fazer com que os internados obedecessem "as regras da disciplina militar, 

deslocando-se (...) ou encaminhando-se para os diversos misteres, sob o toque da 

corneta."51 

Para os menores, o dia estava dividido da seguinte forma: alvorada (05h30), 

banho (05h45 - 06h20), café (06h31 - 07h15), ginástica (07h16 - 07h50), ensino 

profissional (08h00 - 10h30), almoço e recreio (10h31 - 12h00), aulas (12h01 - 15h00), 

serviços externos (15h01 - 16h00), tratamento médico e odontológico (16h01 - 17h00), 

jantar (17h01) e recreio até ao anoitecer. Ainda que o conceito de trabalho não apareça 

na descrição das atividades dos menores, ele estava implícito no “ensino profissional” e 

nos “serviços externos”. As aulas, se aconteciam, ocupavam apenas três horas da rotina 

diária. 

                                                        
50 Decreto n. 13.182, de 12 de janeiro de 1943. Da regulamento ao Instituto Correcional da Ilha 

Anchieta, p.2. 
51 Cf. Decreto n. 13.182, de 12 de janeiro de 1943. 
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O descumprimento do regulamento acarreta penalidades aos encarcerados. Visto 

que o castigo corporal foi abolido desde o Código Penal de 1890, as penas aplicadas 

consistem em isolamento na cela (ver Figura 5), com ou sem restrição alimentar, 

variando conforme a gravidade da infração. Os encarcerados podem ser também 

intimados a pagar danos causados à estrutura do ICIA, desde que houvesse suficiente 

pecúlio disponível. Mas existem ainda outras duas ordens de censura: a primeira, recaía 

sobre as correspondências enviadas e recebidas pelos detentos, pois qualquer 

comunicação com o exterior só podia ser feita mediante autorização do Diretor; a 

segunda diz respeito aos pedidos encaminhados ao Diretor pelos detentos; estes só 

podem fazer pedidos individualmente, “proibidas as manifestações ou pedidos 

coletivos”, podendo ser punidos sob a suspeita de subversão. A possível ameaça de 

subversão indica, ao mesmo tempo, uma herança do período ditatorial estadonovista e 

uma característica intrínseca às instituições militares, nas quais a obediência à 

hierarquia era considerada essencial à manutenção da disciplina. Assim, a leitura do 

regulamento pode levar a acreditar que o presídio funciona segundo as características 

de uma instituição total, dirigida à semelhança de um destacamento militar. 

Uma rápida comparação com o Regulamento de 1907 mostra que o ICIA ganhou 

uma estrutura mais complexa sob o ponto de vista do quadro de pessoal. Além do 

Diretor, o regulamento prevê a criação de vários postos: um auxiliar de Diretor, um 

Médico e seu auxiliar, um farmacêutico, um prático de farmácia, um dentista, três 

enfermeiros, um agrônomo, três professores primários, um almoxarife e seu auxiliar, um 

contador com auxiliar, um quarto escriturário, um Chefe dos Vigilantes acompanhado de 

vinte vigilantes, um mestre de cultura com três auxiliares, dois pedreiros, dois pintores, 

dois mestres de oficinas especializados em marcenaria e mecânica, um encanador, um 

encarregado de usina, um eletricista, um motorista de lancha e dois marinheiros, um 

padeiro, um cozinheiro e seu auxiliar. Conforme o decreto de criação do ICIA, a 

manutenção desse quadro sai a um custo mensal de 23:187$500rs, valor inferior ao 

previsto pelo regulamento de 1907 (28:200$000). Mesmo sem considerar os gastos com 

materiais, alimentação e vestuário, é possível perceber que o ICIA foi projetado para 

representar um custo baixo ao Tesouro Estadual. Nesse sentido, cabe acrescentar que 

muitos condenados são incorporados ao serviço de pessoal, executando as tarefas 

destinadas aos servidores que seriam contratados pela Secretaria de Segurança Pública. 

Além disso, outras atividades, a exemplo da produção pesqueira, representam não só um 
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meio de abastecimento alimentar, como também negócio rentável à administração da 

ilha. 

O regulamento do ICIA traz poucas informações acerca dos regimes de trabalho 

penal. Além dos horários de inicio e término da jornada, determina-se que os presos 

sejam remunerados segundo os termos da legislação sobre o pecúlio, regulamentado 

pelo decreto 3.706, de 1924. Assim como as aulas de ensino primário, a atividade de 

trabalho é obrigatória a todos os presos. Quando uma autoridade do presídio atribui um 

trabalho a determinado preso, este deve ser executado imediatamente. E, tal como 

acontece no regime de caserna, os presos são obrigados a reverenciar seus “superiores”, 

“levando a mão direita aberta ao lado do gorro, sempre que cruzar com funcionários ou 

com visitantes”, pois a não-execução do referido gesto acarreta punição disciplinar. 

As atividades de abastecimento e de manutenção do presídio são 

majoritariamente executadas por presos. Mesmo as atividades para as quais, em tese, há 

funcionários designados pela Secretaria da Segurança Pública contam com a 

participação daqueles que cumprem sentença. Assim, são muitos os casos, como 

veremos, de presos empregados no serviço administrativo, no serviço de obras 

(pedreiros e marceneiros) e no serviço de radiotelegrafia. Cada pavilhão possui um juiz 

escolhido pelo Chefe de Disciplina e aprovado pelo Diretor do Instituto. Conforme 

indicação destes, alguns presos podem ser designados para trabalhar dentro ou fora do 

quadrado52. A designação, como é de se imaginar, respeita alguns critérios. Dentre eles: o 

histórico criminal do preso, seu comportamento na ilha e sua habilidade para executar a 

atividade.  

Dentro do quadrado, sob a vigilância dos guardas de presídio, os presos executam 

os serviços de limpeza dos oito pavilhões, das quinze celas de isolamento e das demais 

dependências (prédio da administração, na cozinha e na lavanderia). Quando ocorre a 

rebelião na ilha, em 20 de junho de 1952, são muitos os presos recém-chegados da 

Penitenciária do Estado que trabalham nesses ambientes. Conforme depoimentos 

prestados ao DEOPS, os presos que chegam à ilha por mal comportamento são obrigados 

a permanecer no quadrado, alguns em celas isoladas por até dez dias. Aos poucos, graças 

a bom comportamento e à confiança dos funcionários do ICIA, são empregados em 

atividades externas. Exemplificando isso, o preso Nilo Silva Petronio, que foi transferido 

                                                        
52 Grande área compreendida entre os oito pavilhões, pelo prédio da administração e pelas construções 

que serviam à Cozinha e à Lavanderia do Instituto. 
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para a ilha com o intuito de cumprir medida de segurança, relata que eram empregados 

na lavanderia, além dele, cerca de vinte homens: Anorelino Soares (Capitão Sujeira), 

Álvaro da Conceição Carvalho Farto, Benedito Conceição Fontes, Desidério Felício Fossa, 

Geraldo Fonseca, Wilson Aquiles, Adelino Gianelli, Moacir Candido, Milton Rodrigues, 

Armando Rondini, Braz e China Bundudo. No dia da rebelião, Nilo está cuidando da égua 

do Diretor do Presidio, Fausto Sady Ferreira, um tipo de trabalho executado por quem já 

desfruta da confiança da autoridade máxima da Instituição. Com exceção dele e do 

encarregado da lavanderia, Armando Rondini, todos os outros empregados da 

lavanderia vão se envolver diretamente na rebelião e fugir para o continente. 

Reencontraremos esses nomes no capítulo seguinte, quando analisarmos as 

circunstâncias em que ocorreu a rebelião e a fuga em massa do presídio. 

Além do serviço na lavanderia, muitos presos transferidos à ilha por punição 

disciplinar eram mantidos no quadrado trabalhando na cozinha. É o caso, por exemplo, 

de Mario Galhardi, transferido para a ilha da Casa de Detenção. Estava condenado a seis 

anos de reclusão e havia três meses que chegara à ilha quando ocorreu a rebelião. De 

acordo com o depoimento de Galhardi53, cerca de vinte presos trabalhavam na cozinha 

do presídio, sob a supervisão do funcionário Benedito Gonçalves Santana. Nesse 

ambiente, regido pelos turnos das refeições diárias, o trabalho é iniciado ainda na 

madrugada com o serviço de panificação. Cerca de dez presos ali empregados vão fugir 

para o continente na rebelião de 1952. Dentre eles, destacam-se: Dorival Dutra, Eurico 

Silva Filho (Capitão Carnera Negro), Ibraim Camargo, José Antonio, Manuel Marino de 

Castro, José de Moura (José Macaco), Geraldo Francisco de Oliveira (Negrão), José 

Manuel dos Santos (Deputado), Adelino Souza Filho (Carioca) e Flavio Viana (Sorocaba).  

 Na área externa ao quadrado é possível encontrar vários espaços de trabalho: 

uma olaria, um barracão destinado ao material de pesca e ao processamento de peixe, 

uma lavoura, uma horta, um mangueirão para criação de animais, uma usina de geração 

de energia, uma pequena oficina de carpintaria, uma carvoaria e um hospital onde os 

presos também são empregados. Os presos são usados também na abertura de picadas 

pelo interior da ilha, no trato dos jardins, na conservação das estradas (tanto da ilha 

quanto das ligações intermunicipais de Ubatuba, Caraguatatuba e Taubaté), na faxina 

das edificações e áreas livres, nos cuidados com o campo de futebol, no extermínio de 

                                                        
53 Inquérito DEOPS, vol. 2,  Termo de declarações de Mario Galhardi, 18 de julho de 1952. 
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formigas, no corte e no transporte de lenha, na construção de casas e no reparo às 

edificações públicas e particulares (seja na vila formada por funcionários civis, seja na 

vila formada por militares). Além desses misteres, muitos presos trabalham também 

como serviçais na casa de funcionários e militares.  

 Durante a realização de suas atividades, os presos são escoltados por militares, 

por funcionário civil responsável ou mesmo por um outro preso com mais experiência 

na lide. O funcionário José Bordini do Amaral assim descreveu a distribuição dos presos 

entre os diversos ofícios da ilha: 

 

olaria, 14 ou 15 homens (...), situada a mais de um quilometro da sede do presídio, 

acompanhados pelo funcionário oleiro, sem escolta militar; turma do corte de lenha, 

composta sempre de numero que variava entre doze e quinze presos; que essa turma era 

sempre escoltada por um soldado; turma do jardim, composta de 6 presos, que saiam sem 

escolta sob a chefia de um preso encarregado; turma de conservação de estrada com 4 

homens, com um preso encarregado; turma da faxina, com 10 homens, com um preso 

encarregado; havia um outra turma, que eventualmente saia para o serviço, quando 

necessário, para a abertura de picadas ou serviços semelhantes, saia sempre escoltada; 

turmas pra matança de formigas, com 3 homens e um preso encarregado; turma da lavoura, 

com 8 homens e com um funcionário civil; turma da horta, com 15 ou 16 homens, também 

acompanhados por um funcionário; com menor frequência, a tarde, saia a turma da pesca, 

com barcos do presídio, num total de 13 ou 14 homens, acompanhados de um funcionário; 

constantemente era apresentada requisição assinada pelo sargento auxiliar do destacamento 

policial, pedindo numero que geralmente variava entre cinco a trinta presos para 

trabalharem na construção ou reparação de casas de soldados, geralmente de barro cobertas 

de sapé; depois de despachadas todas as turmas, que então eram convocados todos os presos 

que ficaram no presídio para trabalhar no transporte de lenha; não eram chamados para o 

transporte de lenha os presos que estavam doentes, sofrendo castigos em celas ou que iam ao 

medico; os funcionários que desejassem tinham a seu dispor um preso, para trabalhos 

particulares; diz que esses presos não eram empregados no transporte de lenha, nem nas 

turmas descritas acima; os soldados do 5˚ BC da Taubaté estavam proibidos de manterem 

presos a seu serviço; que, entretanto, os presos continuavam sendo empregados nesses 

serviços pelos soldados.54 

 

                                                        
54 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de José Bordini do Amaral, 11 de julho de 1952. 
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Dessa declaração vale destacar o fato de que há turmas de trabalho 

acompanhadas apenas por um “preso encarregado”, sem escolta militar ou funcionário, 

o que denuncia certo grau de autonomia dos presos na condução das tarefas pelos 

espaços externos ao quadrado. De certo modo, Bordini também revela o elevado grau de 

confiança que as autoridades tinham na segurança da ilha, talvez por encontrarem-se 

isolados do continente ou simplesmente por acreditarem na capacidade repressiva do 

destacamento da Força Pública. 

A participação dos presos na manutenção do presídio não estava, como é possível 

perceber, restrita ao trabalho nas estruturas vinculadas ao poder público. Muitos presos 

trabalham nas residências de funcionários e militares, o que possibilita estabelecer 

vínculos sociais mais estreitos e, por assim dizer, particulares. No dia da rebelião, por 

exemplo, o soldado Gonçalino de Deus disse que “foi designado pelo sargento Teodoso 

para escoltar os presos Feitosa, Sebastião Delfino e Sebastião Crispim até a carvoaria, de 

onde tirariam madeira e cipós que seriam usados na construção de sua residência”.55 O 

uso do trabalho do preso para fins particulares influencia diretamente a relação destes 

com seus companheiros de cela, na medida em que esse tipo de trabalho sinaliza aos 

demais presos uma relação próxima e, talvez, de confiança com os funcionários ou 

militares. Vale indicar que adquirir a confiança da família de um funcionário, pode 

implicar a perda de confiança dos demais presos. É o que declara Eurico Silva Filho. 

Transferido da Casa de Detenção para o ICIA, por motivo de superlotação, Eurico 

declarou às autoridades do DEOPS que “todos os funcionários da ilha gostavam do 

declarante, que trabalhou como serviçal na casa de diversos funcionários da ilha, daí a 

razão porque os demais presidiários não gostavam do declarante”56. Embora gozasse de 

muito apreço entre os funcionários, Eurico decide fugir da ilha e correr os riscos da 

travessia por canoa, juntamente com mais seis companheiros. Ele justifica seu ato não 

somente pelas ameaças dos demais presos, mas também por passar fome e por não 

gostar do tratamento que o Diretor confere aos presos. Eurico afirma que o Diretor 

“tratava os presos pior do que se fosse um chefe de campo de concentração”. 

                                                        
55 Inquérito DEOPS, vol. 2, Termo de declarações de Gonçalino de Deus, 17 de julho de 1952. 
56 Inquérito DEOPS, vol. 3, Termo de declarações de Eurico Silva Filho, 22 de agosto de 1952. 
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Um dos poucos relatos oficiais sobre a rotina de trabalho na ilha se encontra no 

Relatório da Polícia de São Paulo, de 1948.57 Neste, o coronel Nelson de Aquino, 

Secretário da Segurança Pública, indica dados que nos dão uma dimensão aproximada 

do que era executado e produzido pelos presos. Ele destaca, dentre os trabalhos 

realizados pelos presos, a reforma de quatro dos oito pavilhões. Indica que todas as 

camas foram desinfetadas com “detefon” (sic) para receber novos colchões. Lembra que 

cinquenta e cinco colchões foram reformados para atender às necessidades do 

destacamento policial e de algumas residências de funcionários. De resto, foram 

construídas quatro novas guaritas para facilitar o trabalho policial de vigilância da área 

externa do presídio. E mais: o “pontão” usado para atracação de embarcações e para 

desembarque do pescado e de outras mercadorias, também foi reformado pelos presos. 

Foram empregados igualmente os presos na construção do pavilhão de pesca, para 

abrigar redes, canoas e o próprio pescado. Quatro casas de funcionários foram 

reformadas, e uma estava em construção. Os jardins receberam melhorias “para boa 

estética do presídio”. Os japoneses suspeitos de envolvimento com a organização 

Shindo-renmei vão aperfeiçoar o serviço de horta, tendo sido a mesma dividida em cinco 

setores agrícolas. O coronel Aquino reconhece que eles contribuíram para aumentar “a 

produção de verduras e legumes”. O bananal produz 3 mil bananas. As plantações de 

milho, abóbora e mandioca, ainda que expressivas, destinam-se apenas à alimentação 

dos porcos. Talvez por influência dos japoneses, o Instituto inicia, em 1947, uma 

plantação de arroz, um tipo de cultura que não deve ter prosperado, pois a água não era 

ali um recurso abundante. 

A pastagem para os porcos exige o empenho de aproximadamente 25 homens. 

Recém construído, o mangueirão se estende por 1.577 metros quadrados, com alguns 

trechos construídos de pedra, e possui a capacidade para criar mais de 2.000 animais. 

Além de porcos, a ilha possuía mulas, vacas e cavalo em pequena quantidade. No 

Relatório das atividades administrativo-policiais da Segurança Pública, produzido em 

1949, é mencionada a existência de 79 suínos, 26 bovinos, dois muares, dezoito 

                                                        
57 Relatório da Polícia de São Paulo, no ano de 1947, apresentado ao Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado de São Paulo, Doutor Adhemar de Barros, pelo Coronel Nelson de Aquino, 
Secretário de Segurança Pública. São Paulo, 1948. 
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galináceos, sete marrecos e oito perus58. Ainda de acordo com esse Relatório, a olaria 

queima 28.000 tijolos para atender às necessidades da própria ilha, sejam edificações 

públicas ou particulares.  

A atividade de pesca merece uma atenção especial. Em 1947, o serviço se acha 

ainda mal organizado, dispondo a ilha de poucas canoas e apenas uma rede. A atividade 

vai receber melhorias significativas nos anos seguintes. Assim, em 1949, o Secretário 

Flodoardo Maia defende o aprimoramento do serviço de pesca e avalia de maneira 

muito precisa seu potencial. De acordo com Maia, seria possível realizar fornecimento de 

peixe aos presos da Penitenciária do Estado, da Casa de Detenção, do Instituto 

Correcional de Menores, bem como às Corporações Policiais do Estado, se houvesse um 

aparelhamento adequado da atividade. No ano em que ocorre a rebelião, o Instituto 

dispõe de uma rede de cerco e outra de arrasto, além de muitas canoas. Como veremos 

no capitulo seguinte, o serviço de pesca adquire grande importância econômica para a 

ilha, tornando-se motivo de conflitos entre funcionários e militares, que disputam entre 

si por uma maior participação na venda do pescado aos comerciantes de Ubatuba. Os 

números relativos à produção da pesca são, contudo, muito irregulares. Alguns 

depoimentos mencionam trezentos quilos de peixe por jornada, outros mais de 

setecentos. Por ser uma atividade produtiva que se vincula de modo decisivo às causas 

da rebelião, optou-se por analisá-la com mais detalhes no capitulo seguinte. 

O abastecimento de energia da ilha provinha tanto da queima da madeira retirada 

da mata nativa quanto da usina geradora ali instalada nos anos 1930. A produção 

hidroelétrica não era suficiente para a manutenção de todas as atividades, por isso era 

grande a dependência da madeira. Além disso, segundo informou o Secretário Flodoardo 

Maia no Relatório de 1949, o envelhecimento das estruturas da usina, de sua turbina 

especialmente, compromete a produção energética. Por outro lado, o desmatamento 

reduzia as fontes de água responsáveis pelo abastecimento do presídio. Nesse sentido, 

devemos lembrar que a exploração das madeiras é tão intensa que, em 1949, o Coronel 

Maia chama a atenção do Governador para a necessidade de reflorestamento.  

A coleta de madeira, como se vê, era intensa. Emprega-se na atividade, em média, 

sessenta presos no transporte e quinze em seu corte, semanalmente. Merece destaque o 

                                                        
58 Relatório das atividades administrativo-policiais da Segurança Pública, em 1949, apresentado ao 

excelentíssimo Senhor Doutor Adhemar de Barros, Digníssimo Governador do Estado, pelo Coronel 
Flodoardo Maia, Secretário de Segurança Pública.  
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fato de que os trabalhos com corte e transporte de lenha eram usados, várias vezes, 

como forma de punição dos presos. É o que lembra o caso de Alcides Saldanha, o 

Zolhudo. Condenado a dez anos e sete meses de reclusão, ele foi transferido da 

Penitenciária do Estado para a Ilha Anchieta por faltas disciplinares. No Instituto foram-

lhe atribuídas tarefas que correspondem ao tratamento adotado com os chamados 

presos irrecuperáveis. Ele trabalha na cozinha, na faxina, no jardim do quadrado e, 

quando explode a rebelião, ele está integrado à turma do transporte de lenha. Assim 

como vários presos desta turma, Alcides Saldanha foge para o continente.  

Outro condenado em situação semelhante é Pedro Flores Galante que, em 1943, 

foi preso pela Delegacia de Vadiagem, sem culpa formada e remetido, por ordem do 

Chefe de Polícia, ao ICIA. Em 1944, mata ali um preso e é julgado pelo Júri na Comarca de 

Ubatuba. Ressalto que ele declarou ter permanecido um ano no Manicômio Judiciário 

aguardando julgamento. Condenado a 18 anos de prisão ele é encarcerado na 

Penitenciária do Estado, onde permanece por três anos e meio. Ele é então novamente 

conduzido à Ilha Anchieta, por faltas disciplinares. De volta à sua primeira prisão, 

Galante é empregado no serviço de transporte de lenha. Outros exemplos parecidos vão 

aparecer no capítulo seguinte, quando ganhará maior relevo o grupo que lidera a 

rebelião, na sua maior parte, e não coincidentemente, empregado no serviço de lenha. 

Cabe, contudo, ponderar a dimensão punitiva desse serviço. Sendo o corte e o transporte 

de lenha uma atividade de caráter essencial para a manutenção da ilha, a Direção do ICIA 

não pode poupar esforços na obtenção de madeira. Assim, se não é possível afirmar que 

esse tipo de trabalho estava voltado apenas para a punição, cabe reconhecer que esse 

propósito faz parte da atividade, bem como de outros trabalhos atribuídos aos presos na 

ilha. 

As relações mais ou menos estreitas com os funcionários tem um peso 

fundamental na determinação da turma e do trabalho em que os presos serão 

empregados. O histórico criminal e o comportamento diante das autoridades 

penitenciárias têm um papel importante na atribuição de um trabalho. De todo modo, é 

possível dizer que o trabalho prisional possui ali um duplo sentido, independente da 

atividade exercida por este ou aquele preso: servir à instituição e à punição dos presos. 

Se o preso tem a possibilidade de adquirir alguma habilidade ou aprender um ofício, isso 

ocorre de forma eventual e não programática, pois isso não faz parte dos objetivos da 

prática punitiva. O trabalho, antes de ser um meio para uma hipotética regeneração ou 
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ressocialização, conforme vela Código, é essencialmente uma forma de punição e de 

manutenção das estruturas geridas pelo poder público. 

Outras formas de punição não previstas no regulamento e que infringem 

diretamente o Código Penal em vigor são comumente praticadas no Instituto, 

especialmente contra aqueles que não apresentam um bom comportamento. Nesses 

casos, o castigo corporal parece ser a punição mais empregada contra os presos. Os 

Termos de declarações de presos, funcionários e militares, produzidos no bojo do 

inquérito policial do DEOPS, oferecem indícios importantes para que possamos 

reconstituir aspectos dessa prática. Algumas declarações, mesmo aquelas produzidas 

com o objetivo de favorecer a administração do presídio, são vivas testemunhas dos 

castigos corporais. É o caso da declaração de Anastácio Lopes de Moura, funcionário na 

ilha desde 1936. Responsável pela lavanderia no dia da rebelião, Anastácio afirma à 

autoridade policial que “nunca viu nenhum preso ser espancado friamente e sem razão 

na ilha”, e que a violência só era empregada ali em “defesa própria”.59 Outro funcionário, 

dos mais antigos do presídio, o almoxarife José Teixeira Pinto, declara ao DEOPS que não 

tinha conhecimento de espancamentos no presídio. Todavia, no mesmo depoimento, 

contradizendo sua declaração anterior, afirma ter presenciado o espancamento do preso 

China Show por soldados do destacamento militar. Relata até que os militares obrigaram 

o preso, portando inúmeras feridas abertas, a tomar banho de mar.60 Há depoimentos 

em que a referência aos maus tratos é sutil e, por vezes, velada. O militar José Sudário 

Franco, que havia servido no destacamento da ilha em 1948, afirma que nunca agrediu 

preso algum e se defende, perante as autoridades do DEOPS, de todas as acusações de 

violência atribuída a ele; mas reconhece que havia “ordens para agir com violência, se 

necessário”.61  

Já os presos são claros e diretos quando acusam as autoridades do presídio de 

sofrimento corporal. José Raimundo do Amaral Neto, o Quadradinho, declara que 

trabalhava na olaria, mas que foi recrutado para compor a turma da lenha no dia da 

rebelião. Ele tinha boas razões para estar indignado com sua situação; seu advogado 

tinha conseguido converter sua pena de prisão, inicialmente três anos e meio de 

reclusão, em multa. Contudo, ele só vai tomar conhecimento dessa mudança após a 

                                                        
59 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de Anastácio Lopes de Moura, 14 de julho de 1952. 
60 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de José Teixeira Pinto, 11 de julho de 1952. 
61 Inquérito DEOPS, vol. 2, Termo de declarações de José Sudário Franco, 18 de julho de 1952. 
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rebelião, em que toma parte e foge da ilha. A respeito de espancamentos, Quadradinho 

não tem medo de denunciar o próprio Diretor, quando declara que este espancara Lico 

no momento em que o encontra embriagado62.  

Assim como Quadradinho, Benedito Saturnino, o Taboca, também descreve 

espancamentos. Em seu depoimento ao DEOPS, ele afirma que possuía a confiança das 

autoridades do presídio, sendo escolhido assim para chefiar a turma que trabalhava na 

abertura de estradas. Ora, é o Taboca que reconhece, sem nenhuma intenção de 

prejudicar a Direção ou qualquer outra autoridade responsável, que os espancamentos 

têm um aspecto positivo e mesmo justo, pois “eram desferidos contra aqueles presos 

que praticavam pederastia”.63  

Outros presos denunciam apenas indiretamente a ocorrência de espancamentos, 

alegando nunca terem sido vítimas de maus tratos. José Antonio declara que nunca 

sofreu espancamento, pois sempre “procurou ter bom comportamento”. Idêntica 

declaração encontra-se no depoimento de Vitor Zenis, o Fritz, que afirmou ser conhecido 

pelo “bom comportamento”, e por ser “trabalhador”, pois colabora com a administração. 

Ora, esses dois, mesmo com todo o seu histórico edificante de serviços prestados à 

direção do presídio, não perdem a chance de fugir da ilha no dia da revolta. 

Outra medida punitiva que merece nossa atenção aqui é o regime de privação 

alimentar. Antonio José Carlos, 52, lavrador, trabalha no serviço de olaria e em 20 de 

junho de 1952, foi escalado para trabalhar no transporte de lenha, um serviço que ele 

considera um “castigo”. Ele é ouvido no Inquérito do DEOPS na qualidade de 

testemunha, pois não paira sobre ele nenhuma suspeita ou acusação. Perguntado a 

respeito dos motivos que justificariam a ação dos presos rebeldes, José Carlos menciona 

os castigos corporais, o trabalho pesado, com lenha por exemplo e, por fim, a “péssima 

alimentação”.64 Essa opinião é compartilhada por muitos outros presos. Vale destacar a 

declaração de José Ballinger, 21, o Alemão. Condenado por roubo, Alemão executava 

serviços de faxina do presídio; conhecedor das regras oficiosas impostas aos presos, 

afirma às autoridades que “não tinha relações de amizade com outros detentos com 

medo de ser identificado como sem vergonha ou pederasta”, a exemplo de China Show e 

                                                        
62 Inquérito DEOPS, vol. 3, Termo de declarações de José Raimundo do Amaral Neto, 26 de agosto de 

1952. 
63 Inquérito DEOPS, vol. 8, Termo de declarações de Benedito Saturnino, 20 de novembro de 1952. 
64 Inquérito DEOPS, vol. 2, Termo de declarações de Antonio José Carlos, 16 de julho de 1952. 
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Gerico, que “tinham sido espancados por isso”.65 Quanto à alimentação, Alemão 

menciona um dado de conjuntura relevante para a compreensão da insatisfação dos 

presos:  

 

quando chegou o declarante na Ilha, isto é, no dia vinte e seis de fevereiro de 1951, os presos 

eram bem tratados, a alimentação era mais ou menos (sic); aproximadamente seis meses 

depois da sua chegada à ilha começou a faltar café, pão e a comida começou a diminuir; os 

presos não falavam sobre isso com os funcionários, com medo de serem castigados; os presos 

eram castigados por funcionários e carcereiro do presídio, mesmo por faltas de pequena 

importância; o carcereiro Mario Amaral castigava mais; diz que os funcionários Sr. Eduardo, 

Sr. Manoelzinho e Sr. Rodolfo chamavam a atenção dos presos quando esses não os 

cumprimentavam ou não batiam continência. 

 

A escassez de alimentos, destacada por Alemão, aparece em outros depoimentos 

de presidiários e vai de encontro às declarações do Diretor e do chefe do Almoxarifado, 

José Teixeira Pinto, responsável direto pelas mercadorias que eram fornecidas ao 

Instituto. Este chega a afirmar, considerando o mesmo período de escassez identificado 

por Alemão, que a alimentação foi “abundante e de qualidade”. Nessa linha, Teixeira 

Pinto descreve o cardápio dos presos, constituído de arroz, feijão, carne seca, batatas, 

bucho, macarrão, verdura da horta e carne verde, “três a quatro vezes por mês”.66 Tanto 

ele como o Diretor vão dizer que muitos alimentos eram jogados fora, servindo aos 

porcos. A julgar pelas declarações no inquérito, a distribuição das refeições é feita de 

acordo com uma sequência determinada, pouco esclarecida, mas que atende pavilhão 

por pavilhão. Assim, os últimos pavilhões são os mais prejudicados, chegando a faltar 

itens no prato de seus presos. Anorelino Soares Filho, 24, o Capitão Sujeira, testemunhou 

o fato à autoridade do DEOPS, Dr. Paulo Rangel:  

 

certa vez o pavilhão onde morava foi o ultimo a receber comida, tendo os presos sido 

servidos apenas com feijão e um pouco de farofa. Então os presos invadiram a cozinha para 

pegar alimentos. Foi o único a ser pego para apanhar à noite, por um cabo e quatro soldados, 

com umbigo de boi. Diz que foi jogado nu na cela isolada, onde permanecera por quinze dias, 

tendo recebido roupas apenas nos últimos cinco dias. Diz que o cabo era o Pacuera, tendo 

                                                        
65 Inquérito DEOPS, vol. 2, Termo de declarações de José Ballinger, 16 de julho de 1952. (grifos nossos) 
66 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de José Teixeira Pinto, 11 de julho de 1952. 
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este declarado que as ordens vinham do tenente comandante do destacamento. Diz que as 

ordens para bater nos presos vinham também do diretor do presídio.67  

 

Sujeira fora transferido da Penitenciária do Estado para a ilha por causa de duas 

punições disciplinares. São desconhecidas as razões das punições; mas, na ilha, Sujeira 

fazia parte do grupo dos “irrecuperáveis” que se achavam no serviço de lavanderia (no 

interior do quadrado) e no serviço de lenha. Embora um máximo contingente de presos 

fosse necessário para a busca de lenha, a Direção do presídio decide, no dia em que 

explode a revolta, mantê-lo na lavanderia, talvez por motivo de segurança. Isso não 

impede que Sujeira tenha um papel de destaque no levante e que ele consiga fugir para o 

continente, acompanhado numa canoa pelos presos Baby e Fritz.  

Os soldados recebiam a mesma alimentação dos presos. Os poucos que possuíam 

casa na Ilha podiam fazer suas refeições com os familiares. De modo geral eles se 

alimentavam no refeitório do Destacamento militar, mas a refeição era preparada na 

cozinha do presídio. Em relação à qualidade e quantidade das refeições oferecidas, os 

soldados foram praticamente lacônicos em suas declarações no curso do inquérito do 

DEOPS. O Tenente Comandante do Destacamento, Odwaldo Silva, não compartilhava a 

mesa com seus soldados, mas elogiou a dieta de “feijão, arroz, carne seca e, uma ou duas 

vezes por semana, linguiça em lata e dobradinha”68, servidos em abundância.  

Um dos poucos militares a criticar a qualidade da refeição fornecida a presos e 

soldados foi Arthur Militão de Oliveira. Em suas declarações afirmou simplesmente que 

“a comida não era boa”69. Os demais membros do Destacamento se limitaram a indicar 

que se alimentavam da mesma refeição servida aos presos. Veremos no capítulo 

seguinte que a relação entre funcionários e militares era conflituosa por uma série de 

motivos, inclusive por certos privilégios usufruídos exclusivamente por aqueles. E pode 

se dizer que a alimentação dos soldados, equivalente à dos presos, contribuiu para 

acentuar as rusgas entre os dois grupos. 

A produção de alimentos na ilha servia de complemento para a satisfação das 

necessidades alimentares da população insular. O Estado, por intermédio da Secretaria 

de Segurança Pública, contratava empresas de Santos para fornecer alimentos, 

vestuário, ferramentas e outros materiais necessários para o abastecimento e 

                                                        
67 Inquérito DEOPS, vol. 4, Termo de declarações de Anorelino Soares Filho, 11 de julho de 1952. 
68 Inquérito DEOPS, vol. 2, Termo de declarações de Odwaldo Silva, 15 de julho de 1952. 
69 Inquérito DEOPS, vol. 3, Termo de declarações de Arthur Militão de Oliveira, 20 de agosto de 1952. 
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manutenção da ilha. O custo com material, conforme analisado acima, representava o 

maior ônus no orçamento da Secretaria de Segurança Pública para a manutenção das 

prisões do Estado, incluindo o ICIA. Desse modo, quanto mais a Direção do Instituto se 

empenhasse em fazer os presos trabalharem na produção de alimentos, reparos nos 

vestuários e nas demais estruturas, menos oneroso seria o custo daquela prisão.  

Em 1943, para se ter uma ideia do que significa esse esforço, os presos 

trabalharam com apenas três canoas no serviço de pesca. Segundo o relatório do 

Secretário de Segurança Pública relativo àquele ano, os presos conseguiram pescar 

84.944 peixes ao longo de doze meses. Além da pesca, a agropecuária, mencionada 

acima, desempenhava um papel significativo no abastecimento interno do presídio. 

Desde o inicio da década de 1940, é discutida a possibilidade de melhor aparelhar as 

atividades econômicas desempenhadas pelos presos a fim de tornar a ilha não apenas 

autossuficiente, mas também rentável aos cofres públicos. Para o então chefe da pasta 

da Segurança Pública, Alfredo Issa Ássaly,  

 

todas essas atividades, devidamente amparadas, poderiam dar um rendimento apreciável, 

em favor da economia dos que nelas trabalhavam, suprindo de alimentação, vantajosamente, 

não somente o elemento presidiário e a população local, estimada mais ou menos em 800 

pessoas, entre funcionários civis, militares e suas famílias, como também, e principalmente, 

fornecendo o pescado para consumo dos quartéis e presídios do Estado, a preços 

reduzidíssimos.70 

 

Na ausência de uma estrutura produtiva adequada, o estado contratava firmas de 

Santos para suprir o Instituto com mantimentos necessários à sobrevida de seus 

funcionários, militares e presos. Desde a inauguração do ICIA até seu fechamento em 

1955, as firmas Roberto Cauduro e Vicente de Noce & Cia. mantêm-se como fiéis 

fornecedoras de alimentos, vestuários e outros materiais. Não há registros sistemáticos 

de todas as compras e de toda a movimentação do almoxarifado do ICIA, o que se 

explica, em boa parte, pela destruição dos papéis administrativos durante a rebelião em 

1952. Um dos poucos registros obtidos em nossa pesquisa revela, contudo, que a 

participação das firmas no orçamento do ICIA é muito significativa. No ano de 1944, 

                                                        
70 A Polícia de São Paulo em 1944. Na gestão do excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Costa, 

digníssimo Interventor Federal no Estado, tendo como Secretário dos Negócios da Segurança Pública, o Dr. 
Alfredo Issa Ássaly. Tip. do Departamento de Investigações, São Paulo, Brasil, 1945. 
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juntas, Cauduro e Vicente de Noce recebem cerca de 50% do orçamento total destinado 

à manutenção do Instituto, incluindo gastos com folha de pagamento aos funcionários e 

com pecúlio de presidiários.  

Um japonês de nome Suzuki e um português de nome Maciel são mencionados 

por presos, funcionários e militares, nos Termos de declarações do Inquérito do DEOPS, 

como os principais comerciantes a negociar com a Diretoria do ICIA, seja para a compra 

do pescado da ilha, seja para o suprimento do Instituto com materiais e alimentos não 

remetidos pelas firmas de Santos. Um dos poucos registros encontrados dessas 

transações comerciais foi um recibo de fornecimento assinado por Francisco Maciel 

Leite, no cofre do Instituto, no montante de Cr$ 6.000,00, com data de 12 de maio de 

1952. Considerando que Cr$ 9.212.400,00 (Tabela V) fora o montante destinado pela 

Secretaria de Segurança à manutenção do ICIA, no ano de 1952, não deixa de parecer 

irônica a anotação “verba de pequenas despesas” registrada no recibo ao comerciante. 

Não devemos estranhar, portanto, as alegações do Diretor Fausto Sadi Ferreira de que 

ele entregava grande parte do peixe pescado nas águas da ilha a este comerciante como 

forma de pagamento de despesas do presídio. Resta saber em que medida esse 

endividamento do Instituto se refletia na condição de vida dos presos, sem dúvida os 

primeiros a sofrer com a carestia de alimentos. É o que veremos no capítulo seguinte. 
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III - Rebelião e fuga da Ilha Anchieta 
 

No dia 20 de junho de 1952, entre as oito horas da manhã e as treze horas um 

grupo composto por mais de cem presos rebelou-se contra a guarda e assumiu o 

controle do Instituto Correcional da Ilha Anchieta (ICIA). Localizado no litoral norte do 

estado de São Paulo, no município de Ubatuba, distante cerca de 700 metros do 

continente1, o ICIA possuía 453 presos e contava com cerca de 20 praças da Força 

Pública, em atividade no dia da rebelião, e pouco mais de 20 funcionários civis que 

moravam com suas famílias em duas pequenas Vilas, construídas nos terrenos 

acidentados da Ilha.  

Após rápida luta com a guarda e praças militares, os rebelados controlaram o 

presídio, libertaram companheiros presos nos pavilhões, queimaram os arquivos de 

prontuários, saquearam o cofre da administração e fugiram ao continente em canoas e 

numa lancha com capacidade para 40 pessoas. Ao todo, 129 presos alcançaram as praias 

de Ubatuba. Destes, 108 seriam recapturados, 15 mortos e 06 tidos como 

desaparecidos.2 

Este capítulo será dedicado à narrativa da rebelião e fuga da Ilha Anchieta. Antes, 

contudo, serão analisadas questões pertinentes às motivações e ao preparo dos presos 

para a rebelião, numa conjuntura crítica em que a fuga em massa aparece como sua 

manifestação mais aguda. Assim, narrar a ação rebelde exigirá uma descrição do 

contexto, atenta às questões conjunturais e estruturais que permitem compreender o 

caráter disruptivo das relações de poder existentes naquele contexto insular.  

Neste tópico, será necessário enfatizar o protagonismo desempenhado por um 

grupo de encarcerados transferido para a Ilha em 1951. Com base nos Autos de Inquérito 

Policial sobre o Levante e evasão de presidiários da Ilha Anchieta, produzidos no âmbito 

da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (DEOPS) foi possível recuperar o 

perfil dos fugitivos, o que permitiu caracterizar os rebeldes como indivíduos que 

possuíam tradição em fugas e enfrentamentos com as forças de policiamento. O 

cruzamento das informações encontradas no inquérito com outras fontes permitiu ainda 

averiguar que havia, entre os rebeldes, nomes bastante difundidos na imprensa 

                                                        
1  Essa distancia refere-se ao Boqueirão, entre a Ilha e a Ponta da Espia, no continente. 
2 A composição desses dados foi feita a partir do levantamento realizado pelo DEOPS, no Inquérito 

instaurado para apurar as causas da rebelião, entre junho de 1952 e agosto de 1953.  
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periódica paulistana, onde eram comumente retratados como indivíduos desafiadores 

do poder de repressão da polícia e dos agentes de segurança dos presídios. Na Ilha, sua 

atuação foi decisiva na formação de um grupo coeso e com disposição para agir no 

enfrentamento da guarda do presídio e na condução da fuga para o continente. Contudo, 

alguns fatores como o grande número de presos e a ausência de meios de transporte 

marítimos suficientes comprometeriam, como veremos, o pleno êxito da ação.  

Para além da compreensão da ação rebelde, o estudo do fenômeno da liderança 

da ação coletiva revelou nuances das relações sociais no interior daquela instituição. 

Como veremos ao longo do capitulo, a figura do líder aparece, por vezes, como um 

parâmetro por meio do qual os presos delimitam seu próprio campo de atuação e 

influência na organização da rebelião.  

Se o protagonismo desempenhado por essas lideranças - com pronunciada 

experiência de enfrentamento dos aparelhos de controle social – pode explicar a eficácia 

do plano de rebelião e fuga em massa, a adesão dos demais encarcerados ao movimento 

possui uma razão mais complexa. Com todos os riscos envolvidos na participação em um 

movimento de tal proporção, não parece óbvio que a rebelião tenha conseguido a adesão 

de tantos encarcerados. Se o interesse individual residisse apenas na conquista da 

liberdade, a opção menos arriscada talvez fosse a fuga individual. Assim, as motivações 

para a adesão de grande parte dos encarcerados ao movimento do dia 20 de junho de 

1952 serão buscadas no processo de constituição de uma rede de presos rebeldes e no 

âmbito dos valores e interesses manifestados pelos fugitivos nos depoimentos ao 

inquérito. A partir desses elementos pretende-se fazer uma aproximação das complexas 

relações sociais constituídas naquela instituição prisional, sendo este um caminho 

promissor para analisar a conjuntura crítica na qual se desenvolveu a rebelião.  

Muitos presos tomaram parte na rebelião, mas não fugiram do presídio por falta 

de embarcação. Ao permanecerem na Ilha, grande parte destes não sofreu os efeitos das 

perseguições e capturas realizadas no continente. As forças do Estado agiram 

rapidamente e, num esforço conjunto, mobilizaram as Forças Armadas e todas as 

corporações policiais do estado de São Paulo, incluindo a Força Pública, a Policia Civil, a 

Guarda Civil, a Polícia Marítima, além de muitos moradores dos municípios de 

Caraguatatuba, Ubatuba e Parati. Em menos de quinze dias os presos fugidos haviam 

sido recapturados ou mortos. A tortura e os espancamentos marcaram a ação das 

polícias no processo de captura, e até mesmo os fugitivos que se entregaram 
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desarmados foram feridos, espancados ou mortos. Dos presos recapturados com vida, 

boa parte não regressou à Ilha Anchieta, tendo sido transferidos para a Penitenciária do 

Estado.  

 

Conjuntura critica 

 

 A rebelião e fuga em massa da Ilha Anchieta ocorreu numa sexta-feira, dia 20 de 

junho de 1952. Às sextas-feiras, a ilha recebia a visita da lancha Ubatubinha, que zarpava 

de Santos, na alvorada, com mantimentos adquiridos pela Secretaria de Segurança 

Pública para o abastecimento do presídio. Quando cumpria seu horário, essa 

embarcação atracava na ilha entre nove e nove e meia da manhã. O porte da Ubatubinha 

equivalia ao da lancha Carneiro da Fonte3, de propriedade do presídio, e as duas juntas 

poderiam transportar uma centena de pessoas para o continente. Os presos poderiam 

contar ainda com algumas dezenas de pequenas canoas utilizadas para pesca e uma 

pequena lancha a motor – Maracanã - com capacidade para seis pessoas. Assim, se o 

objetivo era realizar uma fuga em massa da ilha, aquela sexta-feira parecia ser o dia mais 

conveniente. 

 Outros fatores tornavam aquele mês ainda mais favorável para uma fuga em 

massa. Devido aos festejos juninos, funcionários solicitavam licenças, férias ou abonos 

pra visitar suas famílias no continente. De um total de 45 funcionários, apenas 17 

estavam trabalhando na ilha no dia da rebelião4. Dos 49 militares da Força Pública que 

ali serviam – entre soldados, cabos, sargentos e tenentes – somente 28 estavam 

escalados para o serviço no dia 20 de junho5. Figura de relevo na organização da rotina 

                                                        
3 Batizada em homenagem ao Chefe de Policia de São Paulo, João Carneiro da Fonte, essa lancha fora 

adquirida no inícios dos anos 1940 para servir ao transporte de cargas e pessoas entre a ilha e o 
continente. 

4 No dia 20, os funcionários estavam trabalhando na seguinte escala: quatro na carceragem, um na 
lavanderia, um na cozinha, dois para o serviço de transporte de lenha, um nas oficinas, um na horta, um na 
lavoura, um no mangueirão, um na usina, dois no serviço de obras e dois para reparos na lancha. Cf. Lista 
elaborada por Antonio Francisco Alves, a pedido do Delegado Paulo Rangel, para constar nos autos do 
Inquérito Policial, 10 de julho de 1952. Dos 23 guardas – incluído aí o chefe de disciplina – que 
trabalhavam no presídio, 8 estavam de folga dentro da ilha, 1 em captura no continente e 4 de folga no 
continente. No total, a guarda do presídio estava desfalcada em 13 homens. 

5 Um armeiro, três rondas (um pra cada turno), três no quartel, três para cada flanco do presídio 
(direito e esquerdo), cinco para a escolta de presos, três para a vigilância do boqueirão, quatro para 
cumprir diligências, além de outros três soldados disponíveis para a escala no turno vespertino. Cf. Idem, 
ibidem. 
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de trabalho dos presos, o temido Chefe de Disciplina Portugal de Souza Pacheco gozava 

licença prêmio desde o dia 28 de maio, mas permanecia na ilha, onde preparava dois 

leitões para assar em festejo familiar no final de semana. Ausente na rotina dos 

trabalhos naquele dia, Pacheco poderia ter evitado que cento e dezessete presos fossem 

escalados para o serviço de corte e transporte da lenha, sob a frágil escolta de três 

soldados e dois funcionários do presídio. Com meio de transporte disponível e 

segurança afrouxada, criou-se a oportunidade que os presos esperavam para encetar 

seus planos de rebelião e fuga em massa. 

 Além das licenças e afastamentos, um acontecimento excepcional contribuiu para 

diminuir ainda mais o número de efetivos na ilha. Ao delegado Paulo Rangel6, muitos 

soldados declararam que, dias antes da rebelião, o preso Flores Machado saltara das 

pedras do boqueirão e atravessara a nado os setecentos metros que separam a ilha do 

continente. No entanto, dada a suspeita de que o fugitivo poderia ainda estar na ilha, 

depois de alguns dias de busca, formou-se um destacamento para inspecionar as matas 

próximas às praias da Enseada e Toninhas, em Ubatuba. A equipe formada por um 

funcionário e cinco praças da Força Pública partiu ao continente em 12 de junho e lá 

permaneceu até o dia 20, quando retornou à Ilha para reforçar a guarda que debelava a 

revolta dos presos. Quanto a Flores Machado, este jamais foi encontrado, e a julgar pelas 

falas de alguns presos, sua fuga fora forjada pelos guardas, que o teriam assassinado 

dentro da Ilha. João Pereira Lima, preso tido como um dos lideres da rebelião, disse que 

nenhum detento sabia dos planos de fuga de Flores Machado, ratificando a versão de 

que teriam “dado cabo” dele na própria ilha.7 A suspeita integrava uma lista de 

denúncias feitas por Pereira Lima, em suas declarações no inquérito DEOPS, contra os 

guardas do presídio. Entre os atos denunciados o mais frequente era o castigo corporal. 

As acusações de Lima foram reforçadas por outro membro da rebelião, Adelino de Souza 

Filho8. Segundo seu depoimento no mesmo inquérito, o preso conhecido pela alcunha de 

“Manolo” teria lhe contado que, num dia de trabalho, Machado caíra num despenhadeiro 

próximo ao Saco grande, onde a escolta de soldados o teria assassinado e enterrado. 

Desse modo, o episódio é relevante não apenas por ter provocado o deslocamento de 

tropas ao continente, mas também por revelar as tensões entre presos e guardas dentro 

                                                        
6 Diretor do Inquérito do DEOPS. 
7 Inquérito DEOPS, Vol. 1, Termo de Declarações de João Pereira Lima, 03 de julho de 1952. 
8 Inquérito DEOPS, Vol. 8, Termo de Declarações de Adelino de Souza Filho, 05 de dezembro de 1952. 
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da ilha. Ainda é pertinente perguntar se o caso do preso Flores Machado teria, por assim 

dizer, acirrado os ânimo dos presos em rebelar-se, seja pela hipótese de seu assassinato, 

seja pelo fato de seu desaparecimento revelar a possibilidade concreta de fugir da ilha. 

Abaixo a planta da ilha revela alguns dos espaços que são mencionados neste capitulo. 

Vale destacar o caráter acidentado do terreno insular, com morros de até 375m de 

altitude. 

 

 

Figura 6: Croqui com detalhes do terreno da Ilha Anchieta. (APESP) 

 

 O sistema de comunicação via rádio, instalado na ilha nos anos 1940, não estava 

funcionando no dia 20, o que atrasou em algumas horas a organização das forças de 

repressão e foi condição fundamental para a ação dos presos. Luiz Bergamini Filho, 

jovem de vinte e três anos que trabalhava na seção de expediente, condenado a três anos 

e quatro meses de reclusão por furto, declarou9 que utilizara o serviço de rádio cinco 

                                                        
9 Inquérito DEOPS, Vol. 7, Termo de Declarações de Luiz Bergamini Filho.  
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dias antes da rebelião. Já o soldado José Ferreira Dias10, de guarda no destacamento 

invadido pelos revoltosos, afirmou que o rádio estava avariado havia três semanas. 

Depoimento este que corrobora a versão apresentada pelo Diretor, Fausto Sadi Ferreira. 

Este afirmou que a estação de rádio era de inteira responsabilidade da Força Pública e 

“estava quase sempre paralisada devido a avarias”11.  

 A cada três meses, em média, a Ilha recebia novos presos e mandava outros 

tantos para continente, o que ajuda a entender a flutuação da população encarcerada e a 

convivência de presos recentes, que possuíam menos tempo de internação na Ilha, e 

antigos. A pesquisa nos documentos arrolados no inquérito DEOPS, especialmente os 

Termos de declarações e os Autos de qualificação, permitiu reunir dados estatísticos a 

respeito de 295 dos 453 encarcerados na Ilha Anchieta. Guiada pelo interesse em 

averiguar os crimes cometidos durante a rebelião e a fuga, a autoridade policial 

investigou, principalmente, o grupo de presos que alcançou o continente e aqueles que 

permaneceram na Ilha e participaram dos saques às casas de funcionários e militares. 

Assim, o inquérito qualificou e reuniu declarações de grande parte dos presos, mas não 

foi exaustivo. Desse universo, foi possível identificar o tempo de permanência na Ilha de 

215, ou 47% da população encarcerada, considerando a data da ultima entrada até o dia 

da rebelião. Com base no inquérito do DEOPS elaborou-se a Tabela XXVII a seguir, que 

permite visualizar o tempo de permanência dos presos na ilha, considerando a data da 

última entrada até o dia da rebelião. 

 

Tabela XXVII - Tempo de permanência na Ilha (presos arrolados no Inquérito do DEOPS) 
Tempo decorrido entre a 

chegada do preso e a rebelião 

Número 

de presos 

Em relação aos 295 presos 

arrolados no inquérito (%) 

Em relação aos 435 

presos na Ilha (%) 

Até três meses 72 24,4 15,9 

De seis meses a um ano 58 19,7 12,8 

De um a dois anos 40 13,5 8,3 

De dois a quatro anos 33 11,2 7,3 

De quatro anos ou mais 12 4,1 2,6 

Não informado 80 27,1 17,6 

TOTAL 295 100% 64,5% 

Fonte: Inquérito Policial, DEOPS, 1952. 

                                                        
10 Inquérito DEOPS, Vol. 7, Termo de Declarações de José Ferreira Dias. 
11 Inquérito DEOPS, Vol. 1, Termo de Declarações de Fausto Sadi Ferreira, 24 de junho de 1952. 
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 Esta amostragem, ainda que lacunar, revela que 44,1% dos presos arrolados no 

inquérito DEOPS estavam na ilha havia, no máximo, um ano. Vale frisar ainda a 

existência de um número significativo de interrogados cujo tempo de permanência na 

Ilha não ultrapassava os três meses, 24,4% do total. Também é importante informar que 

pelo menos 28,7% do total de presos da Ilha estavam ali havia menos de um ano. Esse 

número seria provavelmente maior se fossem acessíveis os dados de todos os presos e 

não somente os arrolados no inquérito. 

Essa informação ganha maior relevância quando isolamos o grupo de presos 

envolvidos diretamente no processo da rebelião e fuga em massa. O inquérito do DEOPS 

nos informa que 129 presos conseguiram fugir ao continente. Deste conjunto foi possível 

obter informações precisas (Tabela XXVIII) a respeito de 118 indivíduos, ou 91% do 

total dos fugitivos.  

 
Tabela XXVIII - Tempo de permanência na ilha dos presos fugidos 

Tempo decorrido entre a 

chegada do preso e a 

rebelião 

Número de 

presos 

Em relação ao total de fugitivos 

(%) 

Até três meses 36 28 

De três meses a um ano 34 26 

De um a dois anos 12 9 

De dois a quatro anos 10 8 

De quatro anos ou mais 5 4 

Não informado 32 25 

TOTAL 129 100% 

Fonte: Inquérito Policial, DEOPS, 1952. 

 

Desse recorte, ao menos 54% do grupo que alcançou o continente havia chegado 

à Ilha no ultimo ano. Para compreender o papel decisivo desempenhado pelos presos 

recentes nos planos de rebelião e fuga foi necessário investigar esse grupo com mais 

atenção. Conforme demonstraremos a seguir, sua experiência pregressa em fugas de 

presídios e no enfrentamento de autoridades policiais, foi fundamental para o sucesso 

da rebelião.  
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  João Pereira Lima, Ethel Pinheiro, Álvaro Fernando Conceição Carvalho Farto, o 

Portuga, Desidério Felicio Fossa, o Mascarado, Benedito Conceição Fontes, o Baiano, e 

Geraldo Fonseca de Souza, o Diabo loiro, compuseram a linha de frente da rebelião e fuga 

da Ilha Anchieta e ganharam destaque tanto nas investigações realizadas pelo DEOPS 

como nas manchetes dos principais jornais do período. Perseguindo as pistas 

encontradas nos documentos foi possível reconstituir parcialmente a trajetória desses 

indivíduos antes do seu encarceramento na Ilha.  

Menos de um ano antes da rebelião na Ilha Anchieta, no dia 29 de outubro de 

1951, Portuga, Mascarado, Baiano e Diabo Loiro, juntos com Sete dedos e Demônio loiro, 

se arrastaram por um túnel de treze metros para fugir da Penitenciária do Estado, no 

bairro do Carandiru, em São Paulo. Todos eles trabalhavam na oficina de carpintaria e se 

revezaram, durante três meses, na paciente missão de escavar sob o galpão onde se 

estocava a madeira utilizada na oficina. A reconstituição dessa fuga espetacular foi 

possível graças ao inquérito dirigido pelo Delegado de Polícia João Ranali, cujo relatório 

final foi publicado na Revista Investigações, com data de 22 de dezembro de 195112. Na 

descrição do delegado o túnel tinha 13 metros de extensão e um diâmetro que, embora 

fosse irregular, media aproximadamente 50 centímetros. No entanto, ele se alargava 

bastante em algumas partes, atingindo uma altura que ia de 1 metro e 77 centímetros, 

no início, a mais de três metros, no centro. Na parte mais funda foi construída uma 

plataforma “onde os que trabalhavam na escavação podiam pôr-se de pé, virar-se e 

acomodar-se durante a faina.”13 

 Entre admirado e indignado, João Ranali descreve em seu relatório a 

engenhosidade da construção. Chama a atenção para o sistema de iluminação interna, 

ligado a um motor bifásico na oficina de marcenaria, confere grande ênfase à pequena 

escada construída para facilitar a subida dos três metros de altura da saída do túnel e 

destaca o uso de soda cáustica para apagar os números gravados nas calças e camisas 

utilizadas na fuga. A investigação comandada por Ranali, que complementou um 

inquérito administrativo realizado pela Secretaria de Segurança Pública, reuniu 

depoimentos e provas materiais para comprovar a cumplicidade entre alguns 

funcionários com os fugitivos. Foram incriminados os mestres responsáveis pela oficina 

de marcenaria, os zeladores responsáveis pelos presos fugitivos e o próprio Diretor 

                                                        
12 Biblioteca da ACADEPOL. 
13 RANALI, João. “Fuga de presos da Penitenciária. Relatório”. In: Investigações, n. 37, jan. 1952, p. 101. 
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Geral da Penitenciária. Essas informações revelam um aspecto do funcionamento 

interno dos presídios em São Paulo que pode auxiliar na compreensão das relações 

entre presos e funcionários na Ilha Anchieta.  

Mas retornemos aos fugitivos. Portuga, Baiano e Mascarado foram os três 

primeiros a serem recapturados, já em Minas Gerais, por onde buscavam alcançar, 

sertão afora, o estado de Goiás. Diabo loiro foi preso em Londrina, no Paraná, em 

dezembro de 1951.14 Transferidos para a Ilha poucos dias após a sua captura, esses 

quatro seriam mantidos enclausurados no quadrado15 do Instituto Correcional da Ilha 

Anchieta, trabalhando no serviço pesado da lavanderia e dormindo em celas isoladas, no 

rigor máximo da vigilância praticada e esperada daquele Instituto. No inicio dos anos 

1950, já era prática usual transferir para lá aqueles presos considerados “inadaptáveis” 

ou “indisciplinados”16 ao regime da Penitenciaria do Estado ou da Casa de Detenção. Isso 

fez do ICIA um lugar temido pelos presos rebeldes, que ali certamente receberiam 

tratamento punitivo mais rigoroso e sofreriam a imposição de condições de trabalho 

mais pesadas. Os presos que possuíam a confiança das autoridades do presídio eram 

empregados nos serviços mais leves, inclusive no expediente administrativo. Em geral 

estes presos tinham maior tempo de permanência na Ilha e trabalhavam nas atividades 

produtivas e de manutenção da população insular. Podiam trabalhar como serviçais nas 

casas de funcionários ou militares, cuidavam da horta, trabalhavam no serviço de 

engenharia, na olaria, e etc.  

Os presos transferidos à Ilha, seja da Casa de Detenção, seja da Penitenciária do 

Estado, permaneciam, em média, dez dias isolados, sem contato com a área externa do 

quadrado. Não por acaso, o grupo envolvido na fuga de 1951 permaneceu isolado por 

                                                        
14 O “demônio loiro”, como também era conhecido Samuel Freire, conseguiu ir mais longe, tendo sido 

capturado em Belém do Pará apenas no ano seguinte. Nos dias 07 de 08 de junho de 1952 concedeu 
entrevistas à Agência de rádio Meridional, do grupo dos Diários Associados. Entre outros projetos, 
anunciou que tentaria nova fuga ao chegar em São Paulo e, desta vez, iria direto para os Estados Unidos 
tentar uma cirurgia facial. Benedito Lima Cézar, o famigerado Sete dedos, só retornaria à Penitenciária do 
Estado em 1954, onde permaneceria sob cerrada vigilância até 1961, quando foi transferido para o 
Instituto Penal Agrícola de São José do Rio Preto. 

15 Nome pelo qual presos, funcionários e militares identificavam a parte interna do presídio, delimitada 
pelos pavilhões onde dormiam os condenados. 

16 O próprio juiz corregedor dos presídios, José Soares de Mello, em seu Relatório apresentado à 
Corregedoria Geral da Justiça, pela Corregedoria Permanente dos Presídios da Capital em 1950, recomenda a 
“transferência dos mais indisciplinados” detentos do presídio da Av. Tiradentes (Casa de Detenção) para a 
Ilha Anchieta. Contraditoriamente, o mesmo Juiz Corregedor anuncia no mesmo relatório que o ICIA “não 
preenche suas finalidades. Nele falta tudo: transporte, assistência, funcionários. Com população de 
quinhentas pessoas, sendo o acesso à ilha difícil e perigoso, não possui médico, nem enfermeiro”, p. 14. 
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mais de cinco meses.17 Contudo, esse rigor no isolamento e vigilância sobre os presos 

não foi suficiente para impedir a organização e efetivação da rebelião. O auxílio de 

outros presos, que compartilhavam semelhante interesse e predisposição para o 

enfrentamento das autoridades e para a fuga, foi importante para a realização da ação 

rebelde. João Pereira Lima, apresentado pelas autoridades policiais como o líder do 

movimento deve agora ser apresentado para que se forme uma visão aproximada das 

condições para a rebelião naquela conjuntura.  

Ao iniciar esta pesquisa no Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), 

definiu-se como prioridade a localização do Inquérito Policial dirigido pelo 

Departamento de Ordem Política e Social sobre os acontecimentos da Ilha Anchieta, mas 

o caminho pra encontrá-lo não era óbvio. As primeiras palavras-chave aplicadas ao 

banco de dados foram: “Ilha Anchieta”, “rebelião na Ilha Anchieta”, “Instituto Correcional 

da Ilha Anchieta”. Não obtendo sucesso, com auxílio dos funcionários daquela 

instituição, alteramos os termos da busca pelos nomes dos indivíduos investigados no 

inquérito. Dentre os nomes, um deles sempre se destacou como sendo o do “cabeça” da 

rebelião e foi com ele que se revelou o mapa da mina: João Pereira Lima. Todos os dez 

volumes do inquérito de mais de duas mil páginas foram arquivados sob a designação de 

seu nome, como se fosse um prontuário individual. Não haveria dúvida, portanto, da 

relevância de João Pereira Lima para a compreensão do processo da rebelião, mesmo em 

se tratando de uma ação coletiva. Sua figura, como se verá, prestou-se a apropriações de 

parte a parte. Capturar o “cabeça” da rebelião seria um troféu para os policiais 

envolvidos na caça aos presos no continente. Por outro lado, diante da autoridade 

policial, no curso das investigações, muitos presos afirmariam – inocentando-se - terem 

sido coagidos por João Pereira Lima a fugir da Ilha. Mas o que se sabe a seu respeito? 

Em seu repertório18 de bandidos famosos, Guido Fonseca inseriu Pereira Lima no 

capítulo dos “tarados, bandidos e homicidas”, junto com Sete dedos. Entre seu 

nascimento, em 1919, no município paulista de Serra Negra, e o ano de 1938, quando se 

alistou como voluntário na Força Pública, há uma enorme lacuna em sua biografia. Sem 

precisar a data, Fonseca relata que Pereira Lima foi “expulso por má conduta” da 

corporação, iniciando então uma vida “voltada às fugas, assaltos, agressões e 

                                                        
17 Com base nos Termos de Declaração desses presos foi possível identificar o tempo de permanência e 

a condição de trabalho na Ilha até o dia da rebelião. 
18 FONSECA, G. Op.cit., p. 332. 
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homicídios”. Seu primeiro crime, cuja data não é indicada por Fonseca, ocorreu 

provavelmente por motivos passionais, ao atentar a tiros contra a vida de um homem 

embriagado que sondava uma amiga sua num bar na rua Conselheiro Nébias. Dois dias 

depois, Pereira Lima matou o sargento do Exército Theodomiro Freitas Santos, num 

contexto semelhante: bêbado num bordel na rua Brigadeiro Tobias. Condenado, segundo 

Fonseca, Pereira Lima pegaria “11 anos de prisão celular”.19 A fim de ser submetido a 

exames, em novembro de 1939, Pereira Lima foi transferido da Penitenciária do Estado 

para o Manicômio Judiciário, de onde logrou sucesso em sua primeira fuga. Recapturado, 

foi preso na Casa de Detenção e, em 25 de janeiro de 1942, agrediu com golpes de faca 

três funcionários da vigilância. Foi então encaminhado à Penitenciária do Estado em 

junho daquele ano, ali permanecendo até maio de 1946, quando, por bom 

comportamento, conquistou a redução de sua pena e o beneficio do livramento 

condicional, sendo colocado em liberdade no dia 14 de maio de 1946.20 

Algo de curioso na biografia de Pereira Lima não é mencionado por Fonseca. Este, 

como de costume nas narrativas policiais sobre a criminalidade, julga seu personagem 

como “incorrigível”, “delinquente atávico” e outras expressões correlatas, herdadas da 

criminologia positivista fortemente em vigor no Brasil. Entre a conquista da liberdade 

condicional e um assalto promovido por Lima em fevereiro de 1948 há uma lacuna na 

história contada por Fonseca. Lacuna essa que agora é possível preencher, fazendo água 

no perfil delinquente visceral construído por Fonseca. Entre os documentos reunidos 

pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa de São Paulo para 

apurar as condições anteriores e atuais do Presídio da Ilha Anchieta e entregues ao 

Governador do Estado Lucas Nogueira Garcez em outubro de 1952, encontra-se o 

“Registro de Empregado” (Figura 7) de João Pereira Lima no Banco Brasileiro de 

Descontos S. A. – Banco Bradesco –, com data de admissão de 18 de novembro de 1946. 

Na ausência de um prontuário com os dados pessoais de Lima, este registro preenche 

uma função importante para a compreensão da sua biografia. Ali, por exemplo, 

identifica-se que Lima possuía formação primária, era casado em comunhão de bens 

com Heny Lima – professora primária –, possuía carteira profissional21 e fora contratado 

como escriturário. Porta de entrada de qualquer instituição financeira, a função de 

                                                        
19 Idem, ibidem, p. 333. 
20 Idem, ibidem, p. 334. 
21 A se valer das informações de Guido Fonseca, Lima teria buscado expedir sua carteira profissional 

uma semana após a conquista da liberdade condicional, a 21 de maio de 1946. 
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escriturário exige uma série de habilidades, desde o preenchimento de formulários e o 

atendimento ao público até o controle administrativo e a inserção de dados contábeis. 

Transferido para Goiânia, capital do estado de Goiás, Lima pediu demissão da instituição 

em maio de 1947 (Figura 8).   

 

 

Figura 7: Registro de Empregado de João Pereira Lima. (CPI-ALESP, 1952) 
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Figura 8: Pedido de demissão de João Pereira Lima. (CPI-ALESP, 1952) 

 

 No ano seguinte, alvo de dois inquéritos de assalto à mão armada22, Pereira Lima 

e um companheiro – Térsio Aren - foram capturados e levados à Casa de Detenção de 

                                                        
22 FONSECA, G., p. 334, as referencias a esses inquéritos encontram-se nas notas 42 e 43.  
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São Paulo. Ali, no dia 25 de maio de 1948, junto com um grupo de vinte e três presos, 

promoveram uma rebelião e, sob intenso tiroteio, mantiveram o controle da Casa de 

Detenção por cerca de nove horas. O objetivo almejado era a fuga em massa. O Segundo 

Tenente Alfredo Marchetti foi dominado pelos presos que, de posse das chaves das celas, 

conseguiram libertar quantidade razoável de detentos. Com as armas e munições 

encontradas no corpo da guarda, os presos resistiram impedindo a invasão do presídio 

pelas forças de segurança. O concurso das forças – Guarda Civil, Força Pública e soldados 

do corpo de guarda da Detenção - impediu o pleno êxito da ação. Quando a tropa de 

choque da Força Pública começou a lançar bombas de gás lacrimogêneo, muitos presos 

se entregaram. Um grupo de 23 presos se refugiou no telhado do presídio, onde 

resistiriam por mais de quatro horas, até o esgotamento de toda a munição. Muitos 

presos foram removidos para o recolhimento da Chácara Cruzeiro do Sul, na Penha, mas 

os líderes da rebelião foram deslocados para a Ilha Anchieta. Entre estes, encontravam-

se: Geraldo Vilas Boas, Waldemar Airosa, Silio Elias, Elvino Alfredo, Arlindo Copa, José La 

Torre, José Rodrigues, Ethel Pinheiro, Leonidio Borges da Silva, Alcebíades Teles de 

Menezes, Francisco Pinto, Severino Sant’Ana, João Pereira Lima, Ernani Cesar Moreira, 

Benedito de Morais, Albino Romeli, Paulo Monte Alegre, Domingos Augusto Fernandes, 

Luis da Silva, Rubino Pereira dos Santos e Manoel Ramos de Melo.23 No entanto, 

conforme anteriormente apontado, era grande a rotatividade de presos na Ilha e, no dia 

20 de junho de 1952, apenas João Pereira Lima e Ethel Pinheiro encontravam-se por lá e 

participaram ativamente na rebelião ocorrida naquele dia.  

Até o dia da rebelião na Ilha, Pereira Lima teria outras oportunidades para 

demonstrar sua habilidade em escapar das garras da força policial, seja arrebentando 

cadeado de carro da Força Pública24, seja sob disfarces. O Jornal de Notícias, de 13 de 

janeiro de 1950, noticiou sua fuga com outros presos, após serrarem o cadeado da porta 

traseira de um carro-forte da Força Pública e saltarem com o carro em movimento.  A 

ação ocorreu próximo à Av. Celso Garcia, na zona leste da capital paulista – quando 

estavam sendo transferidos da Ilha Anchieta ao presídio do Hipódromo - e, entre os 

fugitivos encontravam-se: Joaquim Alexandre, o Gerico, José Alves Teixeira e João 

Pereira Lima. Gerico e José Alves Teixeira também fizeram parte do grupo que se rebelou 

na Ilha Anchieta em 20 de junho de 1952. Após a fuga do carro-forte, os presos se 

                                                        
23 O Estado de São Paulo, 25 de maio de 1948. 
24 Jornal de Notícias, 13 de janeiro de 1950. 
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separaram. Muitas diligências policiais fizeram contínuas rondas pela cidade no encalço 

dos três fugitivos. Segundo relato de Guido Fonseca, Pereira Lima foi localizado no Hotel 

Paraguaçú, na rua 25 de março, na região central da capital paulista, cuja área foi 

cercada pela polícia. Astucioso, ele teria conseguido burlar a vigilância de prontidão na 

entrada do Hotel, saindo disfarçado de oficial do Exército.25 

Foram muitas as entradas e saídas de Pereira Lima na Ilha Anchieta26 - um total 

de oito vezes segundo o mesmo informou à autoridade policial que presidiu o inquérito 

do DEOPS. O último regresso de Pereira Lima à Ilha se dera três meses antes da rebelião. 

Habituado, portanto, com a rotina de trabalho da Ilha e, conforme demonstrado, 

experiente no enfrentamento das autoridades, Pereira Lima possuía know how 

específico para colaborar na liderança do movimento do dia 20 de junho de 1952.  

 É bastante plausível que a presença de presos com experiência em rebeliões, 

fugas e enfrentamentos diretos com as autoridades policiais tenha sido crucial na 

coordenação da ação a fim de obterem sucesso na fuga. A ênfase que aqui se conferiu a 

alguns nomes é justificada pelo fato de que Baiano, Diabo Loiro, Portuga, Mascarado, 

Gerico, José Alves Teixeira, João Pereira Lima27 e outros sobre os quais falaremos 

adiante, protagonizaram a ação rebelde a ponto de se colocarem na condição de decidir 

quem poderia ou não fugir com eles na única lancha com grande capacidade de lotação.  

Essa breve incursão na experiência pregressa de fugas de alguns protagonistas da 

rebelião permite sustentar o argumento de que a ação foi planejada com antecedência 

mirando a fuga em massa. Aquela conjuntura tornou-se propícia para a realização da 

rebelião e fuga pois, inclusive, havia gente capaz de protagonizar uma ação coletiva. 

Pode-se afirmar que, informalmente, se constituiu uma rede de presos interessados no 

apoio mútuo para obterem sucesso na fuga. Assim como em outros movimentos sociais, 

em que as redes ativadas em conjunturas críticas dependem de articulações forjadas no 

dia a dia das relações de trabalho e vizinhança28, essa rede de presos tinha um objetivo e 

almejava, na ação coletiva, obter sucesso em seu objetivo principal. Após a fuga, cada 

                                                        
25 FONSECA, G. op. Cit. p. 335. 
26 Inquérito DEOPS, Vol. 1, Termo de Declarações de João Pereira Lima, 03 de julho de 1952. 
27 O ultimo, curiosamente, era um dos poucos presos a não atender por alcunha, mas pelo nome de 

registro civil. 
28 A referência metodológica aqui foi influenciada pelo trabalho de MACEDO, F. B. de. A Greve de 1980: 

redes sociais e mobilização coletiva dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. São Paulo: FFLCH-USP, 
2010. Nesta dissertação, Macedo descreve como as redes de relações sociais informais e formais foram 
ativadas no contexto dos movimentos paredistas em São Bernardo do Campo, especialmente na grande 
greve de 1980. 
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preso obrigatoriamente seguiria seu destino, uma vez que, juntos, tornar-se-iam presa 

fácil das forças de repressão e captura. Logo, a existência da rede estava determinada 

pelas condições concretas do ambiente em que se constituíra e pelos limites para além 

dos quais a ação conjunta se tornaria um risco para os próprios agentes. Deve-se, 

portanto, chamar atenção para as razões comuns, em torno das quais os presos 

constituíram sua rede de mobilização e ação coletivas. Numa tradução das contribuições 

das teorias da ação coletiva e dos movimentos sociais, Bert Useem e Peter Kimball 

chamaram a atenção para a grande variedade de formas do fenômeno das rebeliões 

prisionais. Ainda que as variantes dificultem um esforço de compreensão conceitual 

desse fenômeno, Useem e Kimball afirmaram que os padrões de identificação e anti-

identificação entre os presos determinam a forma da rebelião. Qual seria, portanto esse 

interesse, ou conjunto de interesses compartilhado e decisivo para transformar um 

sentimento latente numa ação direta e planejada? Para Useem e Kimball: 

 

(...), a adequação de barreiras estruturais, a fidelidade dos guardas aos procedimentos de 

segurança, o número e habilidade do staff, o plano geral da instituição, os aspectos material e 

organizacional, e o estado de prevenção cognitiva das autoridades variam largamente de 

instituição a instituição e podem determinar se a ação dos prisioneiros produzirá um 

distúrbio ou uma rebelião em grande escala.29 

 

Antes, portanto, de narrar a rebelião em grande escala que se faz objeto desse 

estudo, cabe apontar alguns fatores que mobilizaram os presos para a rebelião e fuga da 

Ilha Anchieta. Entre as motivações para fugir da Ilha, os presos mencionaram, nas 

declarações prestadas às autoridades durante o inquérito do DEOPS, primordialmente: 

as péssimas condições de vida na Ilha, incluindo a fome, os alimentos de baixa qualidade, 

os constantes espancamentos e o tratamento médico precário; o mau uso da verba de 

manutenção do presídio; a venda do peixe, pescado pelos presos, pelas autoridades do 

presídio aos comerciantes de Ubatuba; e, por fim, as longas penas a cumprir. Com base 

nas falas dos rebeldes é possível afirmar que a mobilização em massa foi um passo 

ousado e dependeu não apenas da capacidade dos líderes em articular, motivar e, não 

raro, coagir os outros presos, mas também do julgamento moral e político de boa parte 

dos encarcerados, melhor dizendo, de seus valores e interesses. A seguir serão 

                                                        
29 USEEM, B. & KIMBALL, P. “A Theory of Prison Riots”. Theory and Society, v. 16, p. 87-122, 1987, p. 

115. 
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apresentadas algumas declarações em que os presos manifestam seus julgamentos a 

respeito da administração do presídio e enfatizam aspectos negativos do 

encarceramento na Ilha. O critério utilizado para a seleção desses depoimentos foi 

temático e, a principio, dispensaria o registro da autoria; contudo, assim como será feito 

com os depoimentos dos funcionários e militares, destacamos os nomes dos presos e 

algumas referências relativas ao perfil criminal, tempo de condenação e de permanência 

na Ilha.  

Comecemos por Benedito da Conceição Fontes, o Baiano da fuga da Penitenciária 

do Estado em 1951. Condenado a 18 anos por homicídio, estava encarcerado na Ilha 

Anchieta havia cinco meses, em regime de reclusão, trabalhando na lavanderia durante o 

dia e pernoitando em cela de isolamento. Na fuga da Ilha, Baiano não conseguiu alcançar 

o grupo que fugiu na lancha Carneiro da Fonte, mas chegou ao continente em canoa 

retirada do barracão onde estavam guardados os equipamentos de pesca. Acompanhado 

de outros dois presos, caminhou pelas matas da serra do mar por três dias, na direção de 

Paraty, onde foram capturados. Nas declarações que prestou ao inquérito do DEOPS, 

afirmou que sua “única intenção” na fuga era “deixar de cumprir a pena a que fora 

condenado”.30  

Outro preso que manifestou interesse em fugir por causa do tempo de 

condenação foi Eurico Silva Filho, o Capitão Carnera Negro. Estava com 24 anos de idade 

e fora transferido da Penitenciária do Estado para a Ilha Anchieta havia um ano e quatro 

meses. Condenado a onze anos de reclusão, com vários processos como incurso no 

artigo 157, declarou ter receio de ser morto por outros presos, pois tinha “bom 

comportamento”. Segundo consta no seu Termo, “já no quadrado, o declarante começou 

a pensar que ainda tinha muita cadeia para tirar e que estava doente e passando fome, 

razão porque deliberou fugir”.31 Disse ainda que:  

 

todos os funcionários da Ilha gostavam do declarante, sendo que o declarante trabalhou 

como serviçal na casa de diversos funcionários da Ilha, daí a razão porque os demais 

presidiários não gostavam do declarante. Diz que nunca foi espancado na Ilha, mas que não 

gostava do Diretor, pois tratava os presos pior do que se fosse um chefe de campo de 

                                                        
30 Inquérito DEOPS, Vol. 1, Termo de Declarações de Benedito da Conceição Fontes, 05 de julho de 

1952. 
31 Inquérito DEOPS, vol. 3, Termo de declarações de Eurico Silva Filho, 22 de agosto de 1952. 
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concentração, que o Diretor deixava os presos morrerem à míngua, como aconteceu com o 

preso Vila.32 

 

Os casos de Baiano e Carnera Negro não são, contudo, representativos da maior 

parte dos presos que fugiram. Na Tabela XXIX, a seguir, é possível visualizar o tempo de 

condenação destes, reunidos em grupos de cinco anos. Nota-se que 58% dos fugitivos 

tinham sido condenados a até dez anos.  Isso explica o fato de, nas declarações arroladas 

no inquérito do DEOPS, poucos manifestarem o tempo de condenação como principal 

motivo para a fuga. Contudo, visto que cerca de 20% dos fugitivos cumpriam penas de 

onze a vinte anos, essa variável não pode ser desconsiderada. 

 

Tabela XXIX - Tempo de condenação dos evadidos da Ilha Anchieta 

Tempo (anos) Número de presos Em relação ao total de 
fugitivos (%) 

Até cinco  42 33 

Seis a dez 32 25 

Onze a quinze  11 9 

Dezesseis e vinte 13 10 

Mais de vinte  2 2 

Sem informação 29 22 

TOTAL 129 100 

Fonte: Inquérito Policial, DEOPS, 1952. 

 

Em contraste com os depoimentos que chamaram a atenção para o longo tempo 

de condenação de alguns presos, encontramos as declarações de um preso ao qual 

restavam apenas três meses a cumprir e, que ainda assim, fugiu. Figura central no grupo 

que encabeçou a rebelião, Jorge Floriano – o China Show -, de 27 anos, trabalhava como 

funileiro encanador na Capital quando pegou sete anos de reclusão por furto qualificado. 

Perto de cumprir sua pena China Show deveria ter bons motivos para rebelar-se, vingar-

se e fugir da Ilha. Um dos alvos prediletos dos torturadores da Ilha, ele foi indiciado no 

inquérito do DEOPS pelo assassinato do Chefe de Disciplina, Portugal de Souza Pacheco, 

ocorrido durante a rebelião. Em seu termo de declarações, refere-se aos maus tratos 

como a principal motivação para a rebelião, declarando ser ele “uma das maiores 

                                                        
32 Idem, ibidem. 
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vítimas desse regime”33 . Além de ser apontado no Inquérito como uma das principais 

lideranças da rebelião, China show figurou como personagem caricata nas narrativas 

policiais sobre a rebelião de 1952. Benedito Nunes Dias, autor de O Motim da Ilha - 

Episódios policiais, publicado pela editora Soma, em 1982, refere-se a ele como “segundo 

homem do movimento”. Dias questiona as razões de China Show para sua adesão ao 

movimento: “Os castigos que sofrera? Mas ele próprio gostava de demonstrar resistência 

física e fortaleza de ânimo ao ser punido disciplinarmente. Praticava faltas para ser 

castigado e quando isso acontecia o ‘China’ dava o ‘Show’, daí o apelido de ‘China 

Show’.”34 A ironia cruel presente na origem da alcunha deste presidiário denuncia a 

presença cotidiana dos maus tratos como forma de controle da população encarcerada 

na Ilha. O cronista policial, para quem castigo corporal significa “punição disciplinar”, 

escrevendo em defesa de seus colegas de corporação, insinua que China Show apreciava 

as chicotadas de umbigo de boi35 que frequentemente recebia. 

Outras razões para a fuga ocuparam a maior parte das declarações dos presos, 

fugitivos ou não. Orlando Veríssimo, preso de 32 anos, não aderiu ao “movimento”, 

expressão usada por ele em alusão à rebelião.36 Condenado a oito meses de detenção e 

dois anos de medida de segurança, estava na ilha havia oito meses e ainda lhe restava 

cumprir um ano e quatro meses. Para ele, o “movimento” era uma “canoa furada”, pois 

os rebeldes seriam recapturados vivos ou mortos. Ainda assim ele reforça, em seu 

depoimento, a existência das condições degradantes que teriam motivado os rebeldes 

em seu plano de fuga: 

 

diz que presenciou espancamentos na ilha, entre os quais o do detento 1.1872, por ocasião de 

uma tentativa de fuga; diz que há (sic) seis meses antes da rebelião, dois presos tentaram 

fugir; na recaptura destes, um deles foi atingido por um tiro nas costas e, mesmo após 

tratamento precário, veio a falecer; o outro preso, quando recapturado, foi levado ao centro 

do quadrado e levou uma surra exemplar da qual participaram cerca de quinze soldados, com 

cassetetes de borracha; diz que até mesmo o Diretor batera no preso; diz ter visto Gerico 

                                                        
33 Inquérito DEOPS, Vol. 3, Termo de Declarações de Jorge Floriano, 30 de julho de 1952. 
34 DIAS, B. N. O Motim da Ilha. Episódios policiais. Soma, São Paulo, 1982, p. 108. 
35 No nordeste do Brasil é mais conhecido como cipó de boi. Segundo definição de Mário Souto Mayor: 

“é o pênis do bovino retirado depois de descarnada a rês e posto a secar, pendurado com um forte peso na 
extremidade. Seco, ele torna-se forte e flexível. Passa a ser o azorrague outrora preferido pelas 
autoridades nordestinas.” Cf. MAYOR, M. S. Dicionário do palavrão e termos afins. Rio de Janeiro: Record, 
1988/1992, 173p. 

36 Inquérito DEOPS, Vol. 1, Termo de Declarações de Orlando Veríssimo, 13 de julho de 1952.  
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apanhar, China chou também levava surra quase diariamente; diz que o Diretor recomendava 

os castigos e tomava parte neles; diz que a alimentação sempre foi péssima.37 

 

Outro preso que não aderiu ao movimento dos rebeldes, Mário Galhardi, 

condenado a seis anos por estelionato e homicídio, residia havia três meses na Ilha e 

trabalhava na cozinha do presídio. Ao inquérito do DEOPS, declarou nunca ter visto 

carne verde ou peixe na dieta dos presos. A “alimentação era péssima”, afirmou Galhardi 

para a autoridade policial, completando uma série de denúncias de maus tratos e abusos 

cometidos pelos praças da Força Pública e funcionários do ICIA.38 

Entre as motivações declaradas pelos presos, rebeldes ou não, a violência física e 

a dieta precária dos presos aparecem em destaque. No depoimento a seguir, de um dos 

rebeldes que alcançou o continente, é possível perceber a articulação desses dois 

motivos numa acusação explícita contra a Direção e funcionários do ICIA:  

 

(...) as razões que os levaram à fuga eram os maus tratos que recebiam, os quais iam desde a 

má alimentação até os espancamentos; diz que trabalhou na turma da pesca e houve ocasiões 

em que chegaram a pescar de duzentos a trezentos quilos de peixes, que não eram servidos 

aos presidiários, mas eram vendidos a um japonês de Ubatuba, sendo que o funcionário de 

nome João Balbino era o incumbido de efetuar as vendas; diz que o Diretor dava festas na 

Ilha, convidando deputados e visitantes, ocasião em que abatiam bois, mas a carne não era 

servida aos presidiários, que só recebiam uma sopa feita com os ossos; diz que o diretor 

promovia partidas de futebol entre os presos para impressionar aos visitantes com uma 

suposta tranquilidade da vida no presídio; diz que a surra que levou de Portugal [de Souza 

Pacheco], Mario Amaral e Fairbanks, há cinco meses, lhe deu dois meses de hospital e que, até 

hoje, sente dores nas costas e elimina sangue pelas fezes; diz que a alimentação básica dos 

presos era farinha, carne seca e arroz; diz que quinzenalmente se abatia bois aos sábados; diz 

que a carne seca fornecida pelo estado era vendida aos funcionários e a um senhor de nome 

Maciel; diz que aos presidiários era fornecido apenas bucho39  

 

Essas declarações pertencem a Alcino Candido Gomes – o Mocoroa. Elemento de 

proa na rebelião, era natural de Alagoas, e cumpria pena de três anos e oito meses de 

                                                        
37 Idem, ibidem. 
38 Inquérito DEOPS, Vol. 2, Termo de Declarações de Mario Galhardi, 18 de julho de 1952.  

 
39 Inquérito DEOPS, Vol. 1, Termo de Declarações de Alcino Candido Gomes, 04 de julho de 1952.  
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reclusão, além de dois anos de medida de segurança. Fugiu na lancha Carneiro da Fonte 

com os protagonistas do movimento e permaneceu escondido na serra de Parati, 

próximo a Cunha, ao lado de João Pereira Lima e Gerico, onde foram capturados por 

soldados do Pelotão de Capturas e do 5º Regimento de Infantaria do Exército. Era bem 

considerado entre os colegas de cadeia por suas qualidades físicas, dentre elas a 

agilidade nos punhos, donde deriva sua alcunha, uma homenagem ao grande boxeador 

argentino Julio Mocoroa. Motorista de profissão, Mocoroa pode ter sido escalado para 

trabalhar no corte da lenha em punição complementar à surra que sofreu do Chefe de 

Disciplina – Portugal de Souza Pacheco -, e de Mario Amaral e Fairbanks, alcunha de 

Osvaldo dos Santos, guarda de presídio. Além dos espancamentos, a alimentação é tema 

central no depoimento. A carne verde e o peixe são mencionados como de uso exclusivo 

da Direção, e dos funcionários e militares que trabalhavam na Ilha. Nem mesmo a carne 

seca era usada na dieta dos presos, sendo vendida aos moradores da Ilha. O depoimento 

de Mocoroa indica, ainda, corrupção na gestão da coisa pública: o material e os alimentos 

fornecidos pelo estado eram igualmente comercializados pelo Diretor. Aqui, vale 

destacar, há um elemento novo em relação aos depoimentos anteriormente 

mencionados, qual seja, o comércio da pesca em benefício do Diretor e dos militares e 

funcionários do ICIA. Mocoroa não foi o único a denunciar essa prática, como veremos a 

seguir, no depoimento de outro preso da turma da pesca. 

Brasil Mestre – o Manolo -, tinha 37 anos, trabalhava na pesca e estava preso na 

Ilha havia dez meses. Condenado a cinco anos de reclusão por furto qualificado,  Manolo 

também fugiu na Carneiro da Fonte, mas, junto a quatro companheiros, se separou do 

grupo principal após o desembarque na praia de Ubatu-mirim. Ao contrário de alguns 

colegas de prisão, Manolo declarou que “nunca foi espancado na Ilha, pois tinha 

exemplar comportamento”, afirmação que ratifica a existência desse método de punição 

naquele presídio. Sobre a pesca, informou que “pescavam entre seiscentos e setecentos 

quilos de peixe [por semana], que eram vendidos ao comerciante Maciel”. Disse ainda 

que “os presos da ilha não recebiam nem papel higiênico” e “não recebiam remuneração 

pelo trabalho realizado”.40 O depoimento de Manolo é um dos únicos a tocar na questão 

do pecúlio dos condenados. A regulamentação do pecúlio será abordada no capítulo 

seguinte, mas é importante frisar aqui que os presos transferidos à Ilha por terem 

                                                        
40 Inquérito DEOPS, Vol. 5, Termo de Declarações de Brasil Mestre, 30 de setembro de 1952.  
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cometido faltas disciplinares, na Casa de Detenção ou na Penitenciária do Estado, 

perdiam o direito ao pecúlio. O mesmo ocorria com os presos envolvidos em fugas.  

A questão do peixe aparece com bastante ênfase nos depoimentos, pois estava 

diretamente relacionada à dieta dos presos e ao uso de sua força de trabalho. Sebastião 

Manoel de Souza – o Maluco – fora condenado a três anos de reclusão por crime de furto 

e achava-se na Ilha havia seis meses quando tomou parte na rebelião e fugiu ao 

continente. Em suas declarações fez eco às acusações de corrupção mencionadas em 

outros depoimentos e chega a acusar nominalmente o funcionário Fairbanks de tirar 

dividendos da venda do pescado: 

 

durante a administração do Capital Sadi, o declarante muitas vezes foi escalado para 

descarregar as mercadorias que chegavam pelas lanchas e muitas vezes viu que essas 

mercadorias não eram totalmente descarregadas, permanecendo na lancha uma parte delas, 

cujo destino o declarante ignora, pois não via para onde era levado; que o declarante 

trabalhou também na turma da pesca, durante a administração do Capitão Sadi, tendo visto 

grandes quantidades de peixe serem transportados para o comerciante Maciel; que certa vez 

chegou a conversar com o funcionário conhecido por Fairbanks que, juntamente com o 

funcionário conhecido por Joao Balbino, era incumbido de transportar o peixe para a 

Enseada; que Fairbanks deu a entender que também levava sua parte na venda do peixe a 

Maciel, pois as vezes pescavam quatrocentos quilos de peixes que seria vendido a Maciel à 

razão de três cruzeiros o quilo, e então Fairbanks dizia que só havia trezentos e cinquenta 

quilos, e quando chegava na venda do Maciel, os cinquenta quilos excedentes, Fairbanks os 

vendia mais barato41 

 

A julgar pelos depoimentos arrolados até aqui, a crítica dos presos em relação ao 

comércio do peixe centrava-se no argumento de que alguns funcionários e militares se 

beneficiavam do comércio do peixe, enquanto eles, que o pescavam, não recebiam 

sequer um centavo do produto da venda. Além disso, talvez guiados pela expectativa de 

que as denúncias de corrupção pudessem influir no Inquérito, resultando no 

indiciamento criminal das autoridades e funcionários do presídio, os presos se 

mostraram argutos acusadores dos desvios de víveres, dentre eles o peixe e a carne 

verde. 

                                                        
41 Inquérito DEOPS, Vol. 3, Termo de Declarações de Sebastião Manoel de Souza, 01 de setembro de 

1952. 
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Além dos presos, praças do Destacamento Militar confirmaram a prática do 

comercio do pescado. Nelson de Jesus trabalhava na Ilha desde 1947 e, a exemplo dos 

demais colegas de Força, era nostálgico em relação ao tempo em que a Ilha era 

administrada por militares. O ultimo deles foi Paulo Vianna, substituído por Fausto Sadi 

Ferreira – funcionário de carreira da Secretaria de Segurança Pública – em 1950. Nelson 

estava na Ilha no dia da rebelião e, em suas declarações, acusou a administração e os 

funcionários civis de serem os responsáveis por falhas graves na segurança do presídio. 

Entre outras irregularidades no comportamento dos funcionários civis, afirma que estes 

dormiam na carceragem quando deveriam estar de vigília no quadrado. Acusa a Direção 

pelo relaxamento da segurança da ilha durante a realização de bailes e outras festas, 

argumentando que certa vez flagrara a mulher de um funcionário, já tarde da noite, 

rondando o quadrado.  Outras acusações extrapolavam o não cumprimento das tarefas 

exigidas pela administração regular e segura do presídio, entrando no complexo 

universo dos conflitos pessoais. Nelson afirmou, perante a autoridade policial, que o 

funcionário João Balbino praticava onanismo, “observando as mulheres de soldados e 

funcionários quando estes não estavam em casa”.42 Esta declaração é relevante pois, 

como veremos adiante, os conflitos entre militares e funcionários tiveram um papel 

importante na configuração da conjuntura crítica que beneficiou a ocorrência da 

rebelião. 

 A respeito do pescado, o soldado Nelson afirmou 

 

que a pescaria era praticada com rede e embarcações do presídio e que o resultado da pesca 

era entregue a um português, ou vendido ao Maciel – comerciante da enseada -, que apenas 

os peixes que não serviam para a venda eram distribuídos para funcionários, soldados e 

presos43 

 

Portanto, segundo Nelson, os presos também tinham acesso ao peixe não 

comercializado, ou melhor, àqueles que “não serviam para a venda”. É possível que isso 

ocorresse eventualmente, mas ao nos acercarmos dos outros depoimentos fica evidente 

ser esta uma exceção na rotina do trabalho com o pescado. Contrariando as declarações 

                                                        
42 Inquérito DEOPS, Vol. 1, Termo de Declarações de Nelson de Jesus, 14 de julho de 1952. 
43 Idem, Ibidem. 
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dos presos e do militar Neson de Jesus, o funcionário responsável pela supervisão do 

serviço de pesca, João Balbino dos Santos, afirma em seu depoimento que: 

 

Mocoroa trabalhou no serviço de pesca por uns seis meses; diz que o Diretor adquiriu uma 

rede de cerco do japonês chamado Suzuki, e combinou o pagamento em peixes; diz que ao 

fim do pagamento, o pescado voltaria a pertencer ao presídio; diz que o declarante e o 

funcionário Claudio eram responsáveis pela pesagem dos peixes, mas que o japonês vinha 

buscar direto na ilha; diz que, depois que o barco do japonês quebrou, o pescado passou a ser 

vendido ao comerciante Maciel e que o dinheiro depois era entregue ao japonês; diz que 

apenas após o pescado ser distribuído aos presos, funcionários e militares é que sua sobra 

era vendida a Maciel; diz que o dinheiro é aplicado na manutenção do material de pesca44 

 

João Balbino dos Santos era um dos funcionários mais antigos da Ilha, onde 

trabalhava havia onze anos. Contando com 37 anos à época da rebelião, era casado e pai 

de seis filhos. Apesar de não negar a existência do comércio do peixe, argumenta tratar-

se de uma necessidade da própria Ilha, uma vez que a Secretaria de Segurança Pública 

não fornecia o material necessário para a pesca. Vale ressaltar que, tendo prestado 

depoimento depois de Mocoroa e Nelson de Jesus, Balbino estava informado das 

declarações prestadas por estes. É curioso notar que ele diz exatamente o oposto do que 

afirmara o soldado: “apenas após o pescado ser distribuído aos presos, funcionários e 

militares é que sua sobra era vendida a Maciel”. José Bordini do Amaral, guarda de 

presídio, afirma nunca ter visto irregularidade na administração dos materiais 

fornecidos ao presídio, nem abuso no comércio do peixe. A alimentação dos presos era 

farta, segundo Amaral, e sempre havia sobras que eram dadas aos porcos. Menciona um 

acordo entre o Diretor Sadi Ferreira e os pescadores da região, no qual estes teriam 

autorização para pescar no entorno da ilha desde que pagassem ao presídio um terço do 

produto de sua atividade. Ainda confirma a compra da rede de cerco junto ao japonês 

Suzuki, de Ubatuba, e a relação comercial da Ilha com o comerciante Maciel, da Enseada. 

Amaral explica a atitude do Diretor de enviar materiais fornecidos pela Secretaria de 

Segurança Pública ao comerciante: “por retardamento da remessa de gêneros ao 

                                                        
44 Inquérito DEOPS, Vol. 2, Termo de Declarações de João Balbino dos Santos, 16 de julho de 1952. 
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presídio, ficou este em situação difícil, com falta de coisas essenciais, tais como arroz e 

trigo”. 45 No mesmo depoimento, 

 

 diz que nessas ocasiões o diretor mandava pedir as mercadorias que faltavam a Maciel, que 

sempre atendeu prontamente as necessidades do presídio; diz que, quando da chegada das 

mercadorias oficiais, o Diretor pagava Maciel entregando-lhe as mesmas mercadorias; que 

também parte do peixe colhido na ilha era entregue a Maciel, como forma de pagamento de 

"fornecimentos" feitos por esse 

 

Tendo trabalhado por seis anos junto ao almoxarifado da Ilha, Amaral se diz 

seguro em afirmar que nunca identificou nenhuma irregularidade. Engrossando o coro a 

favor do Diretor Sadi, o funcionário José Teixeira Pinto – Almoxarife –, negou ser 

precária a alimentação dos presos, responsabilizou os soldados pelos espancamentos 

ocorridos na Ilha - em particular o cabo Sudário -, chegando a afirmar que tinha “mais 

medo do destacamento do presídio que dos próprios presos.”46 Sobre isso, cabe aqui um 

parêntesis. Teixeira Pinto, com 50 anos de idade, habitava a Ilha havia quinze anos. Junto 

com Anastácio Lopes de Moura, Claudio de Oliveira – o “Claudio” do depoimento de 

Balbino dos Santos -, Pedro Lucas Ferreira, Eduardo Ferreira Lisboa, Francisco Silva 

Cruz, João Balbino dos Santos, Mario Amaral, Austério de Oliveira Barros, Geraldo 

Antunes, Eugenio Ruiz, João da Costa Ferreira, Romão Luiz Moreira e José Marques dos 

Santos, formava o grupo de quatorze funcionários mais antigos da Ilha e, não 

coincidentemente, aqueles que ocupavam posições importantes no quadro funcional do 

presídio (Ver Tabela XXX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
45 Inquérito DEOPS, Vol. 2, Termo de Declarações de José Bordini do Amaral, 11 de julho de 1952. 
46 Inquérito DEOPS, Vol. 1, Termo de Declarações de José Teixeira Pinto, 11 de julho de 1952. 
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Tabela XXX - Quadro de funcionários do ICIA e suas respectivas funções 

Funcionário Função Tempo de serviço na Ilha 

Claudio de Oliveira Usina / Pesca 18 anos 

Pedro Lucas Ferreira Oficinas 18 anos 

Eduardo Ferreira Lisboa Horta Central 18 anos 

Anastácio Lopes de Moura Lavanderia 16 anos 

José Marques dos Santos Serviços de obras 16 anos 

José Teixeira Pinto Almoxarife 15 anos 

Francisco Silva Cruz Guarda de presídio 15 anos 

Romão Luiz Moreira Enfermeiro 15 anos 

Mario Amaral Guarda de presídio 14 anos 

Austério de Oliveira Barros Lavoura 13 anos 

Geraldo Antunes Mangueirão (porcos, cabras, 

vacas e galinhas) 

12 anos 

João Balbino dos Santos Serviço de pesca 11 anos 

Eugenio Ruiz Lancha carneiro da fonte 11 anos 

João da Costa Ferreira Serviço variável - cozinha 10 anos 

Portugal de Souza Pacheco Chefe de Disciplina* 7 anos 

Benedito Alves Santana Guarda de Presídio 7 anos 

Adhemar Santana Almoxarife 7 anos 

Antonio Francisco Alves Guarda de Presídio* 10 anos** 

Heladio Crespo Artífice 4 anos 

Fausto Sadi Ferreira Diretor 2 anos 

Anastácio Lopes de Moura Filho Guarda de Presídio (contratado) 1 ano 

Higino Peres  de Oliveira Oleiro (contratado) seis meses 

Casemiro Prado Carceragem seis meses 

José Abel da Graça Guarda de Presídio (contratado) seis meses 

Benedito Alves Barreto Guarda de Presídio (contratado) cinco meses 

Antonio Inocente Roque Funcia Médico três meses 

José Bordini do Amaral Guarda de Presídio 10 anos** 

Osvaldo Santos (Fairbanks) Guarda de Presídio (contratado) não informado 

Carlos Garcia da Silva Enfermeiro não informado 

Armando Nery Dentista não informado 

Benedito dos Santos Escriturário não informado 

Horácio José Ferreira Artífice 10 anos** 

Atilio dos Santos Guarda de Presídio 10 anos** 

Antonio Scipião Barreto Guarda de Presídio 10 anos** 
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Irineu Moisés de Oliveira Guarda de Presídio (contratado) 10 anos** 

João Rodolfo Cabral dos Santos Guarda de Presídio 10 anos** 

Luiz Guilherme de Oliveira Guarda de Presídio 10 anos** 

Manoel da Costa Ferreira Guarda de Presídio 10 anos** 

Natanael de Aquino Guarda de Presídio 10 anos** 

Waldemar Francisco do Amaral Guarda de Presídio - 

Antonio Gabriel Correia Marinheiro 10 anos** 

Benedito Gabriel Correia Eletricista (contratado) 10 anos** 

Helio Cardoso de Barros Trabalhador 10 anos** 

João Lindolfo da Cruz Guarda de Presídio 

(comissionado) 

10 anos** 

Artur Simeão Coutinho Trabalhador 10 anos** 

Fontes: Inquérito Policial, DEOPS, 1952. (APESP) 
*Almanaque dos funcionários da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública. Tip. 
Do Departamento de Investigações, São Paulo, 31 de junho de 1950. (ACADEPOL) 
**“Relação e numeração dos calçados dos vigilantes do Presídio Político da Ilha Anchieta”, 3ª 
Seção da Diretoria de Material, 14 de abril de 1942; “Títulos de nomeação”, Repartição Central 
de Polícia, 28 de novembro de 1942. (Arquivo PEIA-SP) 
 

 Além da importância da posição ocupada por estes servidores no quadro 

funcional do ICIA, eles ainda gozavam de privilégios como possuir casa na Ilha e usufruir 

do trabalho dos presos para serviços domésticos. Em seus depoimentos, o apreço pela 

autoridade do Diretor Fausto Sadi Ferreira é unânime e todos que prestaram 

declarações no inquérito policial defenderam o Diretor das acusações apontadas por 

presos e militares. Todavia, em suas declarações, Teixeira Pinto revelou que havia outras 

questões em jogo quando se tratava de defender uma administração civil para a Ilha 

Anchieta. Ao contrário de Nelson de Jesus, o almoxarife não tinha nenhuma nostalgia em 

relação à época da gestão dos militares no ICIA e tinha razões para isso. Nos idos de 

1937, ele e outros funcionários civis chegaram a ser presos por um tenente integralista: 

 

o tenente que então comandava o destacamento, sendo integralista e julgando que o golpe de 

Estado havido naquele ano tivesse caráter integralista, embriagou-se e chegou a prender o 

então Diretor, Pedro Gomes, o médico, dr. Ismael Sá Junior, e o próprio declarante, sendo que 

estiveram presos desde o dia 23 de dezembro [de 1937] até 5 de julho de 1938, tendo 

referido tenente feito isso depois de tomar conta da estação de rádio; quando o cargo de 

diretor é ocupado por um civil, este encontra toda a serie de dificuldades para exercer suas 

funções, pois o destacamento, através dos seus comandantes vivem a criar casos, dificultando 

a ação do diretor e como a segurança do presídio está na dependência do destacamento, o 
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diretor passa a não mandar nada, vivendo a por panos quentes em tudo, afim de poder 

exercer suas funções; quando o diretor é militar, quem sofre são os funcionários civis47 

 

A avaliação do almoxarife expõe com clareza a existência de um conflito de 

poderes entre funcionários civis da Secretaria de Segurança Pública e militares da Força 

Pública, na gestão do ICIA. Essa percepção não era, contudo, isolada. Ela se manifestou 

ainda nas declarações de militares e outros funcionários. Também marcou a narrativa 

memorialística de praças reformados que, de modo uníssono, reputaram à 

administração civil a causa da rebelião de junho de 195248.  

O Instituto Correcional foi criado, em 194249, mas a Ilha, como foi visto, já era 

utilizada como presídio, de modo intermitente, desde 190750. Na exposição dos motivos 

favoráveis à criação do Instituto, seu idealizador Acácio Nogueira, então Secretário da 

Segurança Pública de São Paulo, mencionou o “aproveitamento do pessoal nomeado e 

contratado”51 que já prestava serviços na Ilha. Portanto, foram renovados os títulos 

daqueles funcionários que, como mencionado na Tabela XXX, estavam na ilha desde a 

década de 1930. Os mais antigos chegaram em 1934. José Teixeira Pinto, cujas 

declarações foram aqui transcritas, chegara à Ilha em 1937, nomeado para a função de 

almoxarife. Foi, portanto, a partir de 1942 que se iniciou a ampliação do quartel e das 

vilas de moradores para abrigar um número maior de praças do destacamento militar da 

Força Pública.52 As obras foram colocadas sob a direção do Serviço de Engenharia da 

Força Pública, sob o comando do Tenente Coronel Euclides Marques Machado. Nem o 

decreto-lei de criação do ICIA nem seu regulamento53 determinavam o perfil da Direção, 

                                                        
47 Idem, ibidem.  
48 Cf. VIANNA, Paulo, O Levante da Ilha Anchieta... e algo mais. Taubaté: Ed. Minerva, 1987; VIANNA, 

Paulo. A Ilha Anchieta e eu. Taubaté: Ed. Minerva, 1986; DIAS, Benedito Nunes, Motim da Ilha. São Paulo: 
Ed. Soma, 1984; OLIVEIRA, Samuel Messias de. Ilha Anchieta: rebelião, fatos e lendas. Taubaté: Rubens 
Artes Gráficas, 2001. 

49 Decreto-lei n. 12.924, de 04 de setembro de 1942. 
50 A reconstituição da trajetória institucional dos presídios instalados na Ilha Anchieta foi objeto de 

estudo no Capítulo 1. 
51 “Notas e Informações. Criação do Instituto Correcional da Ilha Anchieta”, in.: Arquivos da Policia Civil 

de São Paulo,vol. IV, 2º semestre, 1942. 
52 Com base no artigo 8º do Decreto-lei de criação do ICIA instituiu-se que “a Guarda Militar do 

estabelecimento seria confiada à Força Policial do Estado, sob o comando de um oficial, à disposição da 
Diretoria do Instituto”. 

53 Decreto n. 13.182, de 12 de janeiro de 1943. 



156 
 

e até a chegada do primeiro diretor civil em 1950, o funcionário da SSP Fausto Sadi 

Ferreira, as nomeações ficaram a cargo do Cel. Euclides Marques Machado.54  

Além disso, vários artigos do regulamento, examinado no capitulo 2, atestavam a 

influência do modelo militar na organização da rotina e das relações entre os presos e os 

responsáveis por sua custódia na Ilha. O artigo 34 revela a influência do regime 

ditatorial estadonovista na normatização das relações no ICIA: 

 

Ficam proibidas as manifestações ou pedidos coletivos. Poderão, entretanto, os internados 

dirigir as queixas que tiverem, desde que o façam individualmente, em termos respeitosos e 

por intermédio de seus superiores.55 

 

A proibição das “manifestações coletivas” e a orientação do gesto de saudação 

militar são indícios do tipo de normatização da vida na instituição. Encaminhar as 

reclamações individualmente e por intermédio de “superiores” visava impor aos presos 

o regime típico de caserna. Não é de se estranhar, portanto, que a marcação do tempo 

estivesse sob a responsabilidade de um corneteiro (“clarim da guarda militar”), que 

anunciava a alvorada (às cinco da manhã no verão e às seis no inverno) e o toque de 

silêncio (às vinte e duas horas no verão e às vinte e uma no inverno). Segundo os artigos 

38 e 39, os presos passariam por três revistas diárias, ao amanhecer, ao meio-dia e ao 

anoitecer, durante as quais deveriam obedecer “as regras da disciplina militar”, bem 

como nas “formaturas” – disposição em grupos de trabalho – e nos “desfiles” – para 

averiguação do uso correto do uniforme e da postura corporal. A conduta dos 

“internados” era classificada de acordo com os castigos recebidos ao longo do semestre: 

exemplar, se não sofreu nenhum castigo; boa, se sofreu um castigo; regular, dois 

castigos; sofrível, três castigos; péssima, quatro ou mais castigos. As penalidades eram 

impostas apenas pelo Diretor (artigo 42) e variavam desde o recolhimento ao pavilhão 

por quinze dias até o isolamento com restrição de alimentos “não essenciais” e a 

indenização à instituição pelos danos causados, quando se subtraía os valores do pecúlio 

acumulado.  

                                                        
54 Assim, passaram pela Direção do ICIA, entre 1942 e 1950, os seguintes militares do 5º Batalhão de 

Caçadores de Taubaté: João Candido Zanani, Tenente Manoel de Carvalho Villar [estes foram os dois 
últimos antes da criação do ICIA, ainda em 1942], Capitão Enoch Torrentes, Mario Lameira de Andrade, 
Capitão Candeira e o Tenente Coronel Paulo Vianna. Cf. VIANNA, Paulo, O Levante da Ilha Anchieta... e algo 
mais. Taubaté: Ed. Minerva, 1987, p. 215. 

55 Decreto n. 13.182, de 12 de janeiro de 1943. 
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Com base nesse regulamento, não seria estranho que os funcionários civis fossem 

também enquadrados no regime disciplinar imposto pela Direção militar do ICIA. Em 

visita à Ilha Anchieta em 1943 o Diretor Geral da Secretaria de Segurança Pública, 

Alfredo Issa Ássaly, manifestou profunda indignação com a situação dos encarcerados, 

os quais estariam vivendo sob “precário estado sanitário”. Colheu depoimentos de vários 

internos e sugeriu a nomeação de um especialista em assuntos “presidiários” para a 

Direção do instituto.56 Para legitimar suas críticas aos métodos empregados pela 

diretoria, Ássaly apresentou uma citação da obra Estudios penitenciarios da escritora 

espanhola Concepción Arenal Ponte (1820-1893). Nomeada Visitadora de Cárceles de 

Mujeres em 1863, Arenal se dedicara, em muitas de suas obras, a denunciar a situação 

das condenadas nas prisões espanholas, sendo por isso considerada precursora do 

feminismo na Espanha. Estudios foi publicado originalmente em 1877 e, desta obra, 

Ássaly extraiu a seguinte citação: 

 

Desconociendo absolutamente los medios de modificar y corregir a los criminales, se ha 

buscado la fuerza bruta para contenerlos, remedando cuanto se ha podido el régimen 

militar. El presídio se llama cuartel; los presidiarios fuerza; hay cabos, y escuadras, y 

ayudantes, y mayores, y comandantes, y plana mayor: es muy común elegir militares para 

empleados; todo precisamente al revés de lo que debía suceder. Un establecimiento penal 

debe ser una casa de educación, de educación lenta y difícil, que necesita conocimientos que 

los militares no tienen, y paciência y calma, que no suelen tener57 

 

Mesmo trabalhando sob um governo ditatorial, Ássaly não poupou os militares 

com suas críticas, e muitas outras foram por ele dirigidas ao funcionamento do ICIA, mas 

serão retomadas no capitulo seguinte. Aqui, vale reforçar que o regime disciplinar 

previsto no regulamento exigia a presença da autoridade militar na rotina diária do 

Instituto, mas não necessariamente em sua Direção. Ássaly aproveitou essa brecha para 

sugerir, ainda que indiretamente, a nomeação de um diretor civil.   

 A chegada de Fausto Sadi Ferreira à Ilha Anchieta foi narrada por seu antecessor, 

o tenente-coronel da Força Pública Paulo Vianna, no livro O Levante da Ilha Anchieta... e 

algo mais. Como chefe do destacamento militar, Vianna permaneceu na Ilha por pouco 

                                                        
56 ÁSSALY, Alfredo Issa.  “Quatro dias entre quatrocentos vagabundos”, in.: Arquivos da Policia Civil, vol. 

V, 1º semestre, 1943. 
57 Idem, Ibidem, p. 41. Cf. PONTE, Concepción Arenal. Estudios Penitenciarios, “Capitulo XVI”, Madrid, 

Librería de Victoriano Suárez, 1895. 
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mais de dez meses após a chegada do novo diretor, com quem afirmou ter mantido 

relação amistosa e de cooperação. Quando redigiu suas memórias, nos idos de 1980, 

Vianna referiu-se àquele tempo como “águas passadas”, mas que “calaram fundo, bem 

fundo mesmo em meu coração”58 A relação do militar com aquele ambiente parece 

transcender o campo do cumprimento do dever funcional, especialmente quando tece 

digressões a respeito da vida no local, dos passeios de barco com a família, da pesca farta 

e das brincadeiras dos filhos. Em seu outro livro A Ilha Anchieta e eu essa relação 

sentimental é ainda mais evidente, marcando várias passagens da narrativa. Fato 

curioso e do interesse específico desta dissertação reside no afastamento do tenente 

Paulo Vianna do destacamento da Ilha em 1950. À página 44, o militar relata que, em 

julho de 1950, recebeu radiotelegrama de São Paulo com a ordem de “recolher 

imediatamente o Comandante do Destacamento, 314”. Vianna reputou o motivo do 

afastamento ao seu perfil “durão” no trato com os presos e seus subordinados. Afirmou 

ainda que seu retorno ao Batalhão em Taubaté fazia parte do “Plano de Fuga” dos 

presos, já que a segurança ficaria afrouxada com sua substituição. Na sequencia de seu 

relato autobiográfico, Vianna teceu uma série de criticas à Direção civil da Ilha Anchieta 

e a funcionários que, em sua opinião, “colocavam pedrinhas” no caminho da 

administração: 

 

Toda vez que ele [Sadi Ferreira] precisava ir à Capital, deixava-me em seu lugar, na Diretoria, 

como sempre aconteceu, em outros tempos passados, malgrado alguns funcionários 

achassem que a Direção lhes cabia... E, em razão disso, alguns inimigos gratuitos angariei. 

Não de minha parte, mas desses alguns funcionários que, descontentes, viviam a colocar 

pedrinhas no caminho da administração... Coitados! Ao invés de somarem esforços num 

mesmo sentido – em benefício do bem geral de todos nós eles sabotavam e como!, naqueles 

dias, nossa maneira de agir à frente da Diretoria... A vontade às vezes era apelar pra 

ignorância e quebrar a cara dos caras...59 

 

 Analisando a situação do presídio após sua saída da Ilha, Paulo Vianna afirmou 

que os presos passaram a cooperar com a administração, “uma tranquilidade jamais 

vista”. “Passaram a explorar ao máximo a vaidade humana dos dirigentes, e o desejo que 

                                                        
58 VIANNA, Paulo. O Levante da Ilha Anchieta... e algo mais, p. 218. 
59 Idem, ibidem, p. 218. 
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eles tinham de atrair a admiração e as homenagens dos reclusos”60 Ele argumenta que, 

além de arquitetar seu plano de fuga ao longo de dois anos, os presos souberam 

ludibriar uma Direção falha, preocupada apenas em ser bem vista pelos detentos. Esses 

argumentos, que revelam a animosidade nas relações entre os membros da Força 

Pública e os funcionários de carreira,  reaparecem nos depoimentos de outros militares, 

que responsabilizaram os civis – em particular o Diretor Sadi Ferreira – pela rebelião.  

O soldado Nelson de Jesus arrola uma série de medidas implementadas pela 

administração civil que, para ele, foram decisivas para a ocorrência da rebelião. Em seu 

Termo de Declarações 

 

diz que na Ilha sempre existiu o sinal de alarme, quando soado todo o destacamento devia 

entrar em estado de emergência; diz que esse sinal de alarme consiste num sino que está 

localizado no prédio da administração, no pátio dos presos, ou qualquer estampido de arma 

de fogo; diz que o sinal de alerta era levado a sério no presídio, que qualquer falta por parte 

dos soldados, estes eram severamente punidos; diz que, quando retornou a ilha em janeiro 

de 1951, percebeu que esse sistema de alarme já não era mais utilizado, pois Diretor do 

Presídio, Capitão Sadi Ferreira, desde que assumiu seu posto, como o depoente teve 

oportunidade de constatar logo que chegou, habituou-se a fazer constantes exercícios de 

pontaria, com armas diversas, revolver, armas automáticas e espingardas; que não só o 

Diretor fazia esses exercícios, como também hóspedes seus; que igualmente os graduados do 

destacamento e mesmo soldados passaram a fazer exercícios de tiros no stander (sic.) 

existente em frente ao quartel; que os soldados fizeram esse exercício uma única vez, sendo 

certo que o declarante dele não participou; que com esse estado de coisas desapareceu o 

espírito de vigilância e alarme, comprometendo-se a segurança do presídio.61 

 

 Em seu depoimento, o Tenente Odwaldo Silva, que assumira o posto de 

Comandante do Destacamento no lugar de Paulo Vianna, ponderou a respeito das 

críticas e acusações dirigidas por seus colegas militares à Direção civil do ICIA, mas 

enfatizou que “entre funcionários e militares existia rivalidades que, de tempos em 

tempos, resultavam em incidentes e reclamações”62. Afirmou que, com a mudança na 

Direção instituiu-se uma divisão de tarefas na gestão prisional: a “vida econômica” da 

Ilha, a vigilância dos presos, a alimentação e a disciplina dos funcionários civis ficaram a 

                                                        
60 Idem, ibidem, p. 55. 
61 Inquérito DEOPS, Vol. 1, Termo de Declarações de Nelson de Jesus, 14 de julho de 1952. 
62 Inquérito DEOPS, Vol. 1, Termo de Declarações de Odwaldo Silva, 15 de julho de 1952. 
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cargo da Direção civil; a vigilância externa – fora do quadrado onde ficavam os presos – 

e o serviço de segurança foram colocados sob a responsabilidade do destacamento. 

Houve, portanto, uma restrição inédita ao poder dos militares, sobretudo no que diz 

respeito à administração dos recursos financeiros e materiais, além de uma maior 

restrição à participação dos praças da Força Pública na gestão penal da população 

encarcerada.  

Ainda segundo Osvaldo Silva, o “levante” dos presos teria ocorrido graças à 

exígua escolta destacada para vigiá-los durante o serviço de corte e transporte da lenha. 

Em sua declaração, afirmou 

 

que já havia sido alertado sobre o numero de presos levados para esse serviço, mas houve 

certa vez até incidentes entre o cabo Sudário, comandante da guarda e o funcionário Helio de 

Barros; diz que a questão foi levada a Teixeira Pinto, diretor interino na época, e este falou 

que não era possível dividir a turma de presos pois durante o dia o sol era muito forte e não 

havia roupas para os presos mudarem a tarde, tornando-se exaustivo o serviço63 

 

Odwaldo considerou um risco o fato de cerca de 130 presos terem sido escalados 

para o serviço da lenha no dia 20 de junho, sob a escolta de três soldados armados e dois 

funcionários civis, desarmados. Contudo, afirmou ser impossível aumentar o numero de 

soldados na escolta pois estes “já estavam sobrecarregados”. Lembrou que solicitara um 

aumento de vinte homens no número de soldados do Destacamento da ilha, mas teve o 

pedido parcialmente recusado – foram enviados dez homens, mas somente seis 

permaneceram ali. Se houve um período de gestão “dura”, em que militares dirigiam 

militares e possuíam plena autoridade sobre a população insular – incluindo presos e 

funcionários -, a chegada do novo Diretor rompera decisivamente com essa ordem, 

inaugurando um novo tempo. Às restrições já mencionadas, deve-se acrescentar o fato 

de que os militares foram proibidos de usufruir do trabalho dos presos para fins 

domésticos, só autorizando o emprego da mão de obra prisional na construção de casas 

ou cercas. Por outro lado, Silva alegou que os funcionários civis “usavam e continuavam 

a usar” o trabalho dos presos para fins domésticos. Em sintonia com seus colegas de 

                                                        
63 Idem, ibidem. Vale destacar, neste trecho, o fato de que o chefe do almoxarifado, José Teixeira Pinto, 

fora colocado na direção interina do ICIA. Com a chegada do Diretor Sadi Ferreira e o respectivo 
afastamento do capitão Paulo Vianna, aboliu-se a prática de escalar o comandante do destacamento para a 
Direção do instituto na ausência do seu Diretor. 
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corporação, o Comandante do Destacamento ratificou a crítica dirigida ao Diretor pelo 

soldado Nelson de Jesus, afirmando que “não pode haver disparos na ilha, pois sempre 

foi convencionado que um disparo é sinal de alerta; essa regra não era respeitada, pois 

várias pessoas estavam fazendo exercício de tiro, inclusive o Diretor do Presídio, 

pessoas de sua família e mesmo hospedes”64  

Essas acusações que se manifestaram nas declarações prestadas no âmbito do 

inquérito policial dirigido pelos DEOPS, revelam um ambiente conflituoso na 

administração e vigilância do instituto.  Se for possível falar em comunidade prisional na 

Ilha Anchieta, deve-se levar em consideração esse seu caráter conflituoso, instável e 

permeado por relações de poder frequentemente vinculadas a questões de ordem 

extrapenal. Cabe perguntar, pois, em que medida o grupo que liderou a rebelião 

aproveitou-se dessa situação para bem executar seus planos. No lugar de julgar as ações 

de um ou outro grupo – civis ou militares -, o papel do historiador aqui se apresenta no 

sentido de compreender as condições para o sucesso ou insucesso da ação coletiva dos 

presos, num esforço de racionalização das ações que resultaram na rebelião e fuga em 

massa. Antes de narrar o encadeamento das ações dos presos insurgentes, um ultimo 

aspecto da presença dos militares na Ilha precisa ser anunciado. Diversamente do grupo 

composto por funcionários civis, os praças da Força Pública em atividade no dia da 

rebelião encontravam-se ali havia pouco tempo, conforme é possível visualizar na 

Tabela XXXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
64 Idem, ibidem. (grifo nosso). 
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Tabela XXXI - Militares presentes no ICIA no dia 20 de junho e seu tempo de serviço 
Militares - Força Pública Tempo de serviço na Ilha Função (escala no dia 20/06/52) 

Manuel França Ayres 1 ano e 4 meses Escolta – Transporte de lenha 

Nelson de Jesus dois anos 
Sentinela no Quartel do 

Destacamento. 

Walter Cardoso  Ronda 

Jose Salomão das Chagas oito meses 
Sentinela no Quartel do 

Destacamento. 

Odwaldo Silva dois anos Tenente Comandante. 

Afonso Celso de Ribas Cezar  Sem informação 

Eduardo Sene cinco meses Flanco esquerdo do presídio 

Paulo Gabriel Correa dois anos Guarda na Seção Penal. 

Jose Maria quatro meses Ronda 

Diogenes da Silva sete meses Ronda 

Martiniano Fabio vinte dias Flanco esquerdo do presídio. 

Darcy Vargas de Oliveira oito meses De folga  

Simao Rosa da Cunha onze meses Flanco esquerdo do presídio. 

Gonçalino de Deus um ano Escolta de turma de trabalho. 

Jose Sudario Franco dois anos Escolta de turma de trabalho. 

Otavio dos Santos Morto na rebelião Armeiro destacamento 

Jose Eugenio Paduani Morto na rebelião Quartel do destacamento. 

Hilario Rosa Morto na rebelião Escolta turma de trabalho. 

Jose Laurindo Morto na rebelião Quartel do destacamento. 

Bento Moreira Morto na rebelião Sem informação. 

Jose do Carmo da Silva Morto na rebelião Escolta turma de trabalho. 

Benedito Damazio dos Santos Morto na rebelião Flanco direito do presídio. 

Melquiades Alves de Oliveira Morto na rebelião Enfermaria. 

Arthur Militão de Oliveira tres anos e seis meses De folga 

Jose Ferreira Dias tres meses Quartel do destacamento 

Theodosio Rodrigues dos 
Santos 

doze dias Sem informação. 

Geraldo Braga  Escolta turma de trabalho. 

Sebastião Fernandes Faria  Sem informação. 

Fonte: Inquérito Policial, DEOPS, 1952.  

 

Os dados relativos ao tempo de permanência dos militares na Ilha devem ser, 

contudo, observados com cautela, pois alguns militares já tinham sido destacados para a 
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Ilha Anchieta em anos anteriores. O soldado Nelson de Jesus, por exemplo, declarou no 

Inquérito DEOPS ter servido na Ilha por dois meses em 1947, retornou em 1949 para 

um período de um ano e meio, retornando por fim em janeiro de 1951.65 José Sudário 

Franco ali  servira durante seis meses em 1948 e, como gratificação por seu empenho na 

reforma do Quartel de Taubaté, foi-lhe concedido o privilégio de escolher o local em que 

gostaria de servir. Afirmou que “motivos pessoais e por interesse na saúde dos filhos” 

escolhera servir na Ilha Anchieta, para onde retornou em 195066.  Simão Rosa da Cunha 

declarou que havia servido na ilha em 1947, por seis meses; “mais tarde” esteve na ilha 

por um ano e meio, retornando novamente em agosto de 1951.67  

O caráter intermitente da presença dos militares é um indício das dificuldades, 

como revela o Comandante do destacamento, Odwaldo Silva, em suas declarações, de se 

manter um corpo estável de praças trabalhando no destacamento do ICIA. Essa condição 

parece não ter sido excepcional na história do Instituto Correcional e, por vezes, levou 

sua Direção a improvisar com a incorporação de presos às funções de vigilância. O caso 

mais exemplar foi o de Antonio Francisco Alves, o “Escoteiro”, preso na ilha em 1937. 

Escoteiro demonstrou grande aptidão na captura de presos que se escondiam nos 

grotões da Ilha e no trabalho executado no serviço de colchoaria. Foi, por muitos anos 

juiz de pavilhão68, adquirindo a confiança das autoridades por seu trabalho de mediação 

das relações entre os presos e destes com o corpo funcional. Após o cumprimento de sua 

sentença, Escoteiro pediu para permanecer na Ilha, prestando serviços ao instituto. No 

dia 13 de março de 1947 foi efetivamente nomeado “guarda de presídio” classe “c” para 

trabalhar como auxiliar do Chefe de Disciplina, Portugal de Souza Pacheco. Quando os 

presos em rebelião dominaram a Ilha em 1952, Escoteiro estava no continente, 

liderando uma diligência formada por seis praças militares com o objetivo de recapturar 

                                                        
65 Inquérito DEOPS, Vol. 1, Termo de Declarações de Nelson de Jesus, 14 de julho de 1952. 
66 Inquérito DEOPS, Vol. 1, Termo de Declarações de José Sudário Franco, 18 de julho de 1952. 
67 Inquérito DEOPS, Vol. 1, Termo de Declarações de Simão Rosa da Cunha, 17 de julho de 1952. 
68 Cf. OLIVEIRA, S. M. de, O prisioneiro do pavilhão 6. Pindamonhangaba: Gráfica e editora São Benedito, 

2005. Para uma análise sociológica do papel do juiz de pavilhão, também conhecido como juiz de xadrez, 
consultar RAMALHO, J. R., O mundo do crime. A ordem pelo avesso. São Paulo, IBCCRIM, 2002, 3ª edição. 
Segundo Ramalho, o juiz não pode ser confundido com um “cagueta”. Era indicado pela chefia disciplinar 
do presídio e operava como “ponto de contato entre os dois sistemas de regras”, por um lado orientando o 
“proceder” dos presos uns com os outros, zelando pelo “bom nome” do pavilhão e com legitimidade para 
interferir nos conflitos entre presos. Na pesquisa de campo realizada por Ramalho na Casa de Detenção de 
São Paulo nos anos 1970, o juiz de xadrez apareceu como o responsável por evitar uma intervenção das 
leis da “policia” no ambiente de predomínio da lei da massa. O caso de Escoteiro era diferente. Ele não se 
identificava com os presos e indicava ao chefe disciplinar os que “formavam grupos” ou aqueles que, por 
falta, deveriam ser punidos. 
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Flores Machado – ou Machadinho -, que muitos presos, como apontado acima, já davam 

como morto. 

 

O plano, o pânico e a fuga 

 

 Ao perfil institucional da ilha-prisão, voltada para o isolamento e punição de 

presos insubmissos ao regime penal da Casa de Detenção e da Penitenciária do Estado, 

às relações sociais conflituosas entre presos, funcionários e militares, à situação de 

exploração e penúria experimentada de modo especialmente doloroso pelos 

encarcerados, deve ser acrescentado o protagonismo rebelde dos presos empenhados 

no plano de fuga, se quisermos nos aproximar do contexto e do processo da rebelião do 

dia 20 de junho de 1952. 

 Além da vulnerabilidade da segurança na ilha, da presença da lancha João 

Carneiro da Fonte e da aproximação da lancha Ubatubinha, outra circunstância 

possibilitou o sucesso do plano, que previa que os presos responsáveis pelo corte e 

transporte da lenha iniciariam o levante. De modo atípico, foram escalados para essa 

tarefa cento e dezessete presos, quando o recrutamento normal era de sessenta homens. 

Escoltada por três praças militares e dois funcionários civis, essa turma saiu do 

quadrado por volta das sete horas da manhã e caminhou por uma hora e meia até a 

Ponta da Cruz, área ao pé do Morro do Papagaio usada para acumular a lenha cortada 

nas áreas mais elevadas.  

 Como já era previsto, a turma foi dividia em dois grupos. O primeiro, formado por 

quinze homens escoltados pelo soldado Geraldo Braga, subiu o morro até a área onde se 

fazia o corte da lenha, que era tombada pela encosta. O segundo permaneceu no pé do 

morro, sendo responsável pelo transporte. Ele contava com cento e dois presos 

divididos em quatro equipes, distantes algumas dezenas de metros umas das outras. A 

primeira e a segunda transportavam a lenha para o tombador conhecido como bica; a 

terceira e a quarta, para o tombador chamado pedra, distante cento e cinquenta metros 

do anterior. As equipes eram vigiadas, respectivamente, pelo soldado Hilário Rosa, pelo 

funcionário Hélio Cardoso de Barros, pelo soldado Manuel França Ayres e pelo 

funcionário Higino Peres. Desse modo, a relação preso/escolta era de vinte e cinco para 

um, sendo que apenas três vigias estavam armados. A fragilidade da segurança nesse 
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serviço era, portanto, evidente, com o agravante de que o trabalho ocorria em área 

próxima à mata, onde os presos poderiam eventualmente se esconder para uma 

emboscada. 

 O plano inicial era dominar os soldados e funcionários de modo rápido e 

silencioso, evitando disparos e mortes desnecessárias. Afinal, a menos de um quilômetro 

do Morro do Papagaio estava localizado o destacamento militar da Força Pública, e o 

plano de fuga fracassaria caso os soldados ouvissem qualquer disparo. A rebelião se 

iniciou às oito e meia da manhã, numa ação simultânea ocorrida nos dois grupos de 

trabalho. Entre os presos do corte, Patolinha, Gerico e Mocoroa surpreenderam o 

soldado Geraldo Braga com um golpe de machado na cabeça, arrebatando-lhe o 

mosquetão. No pé do morro, os presos iniciaram a revolta dominando o segundo 

tombador, que se encontrava mais próximo da estrada pela qual se chegava ao presídio. 

Com isso, evitavam uma reação dos guardas ou mesmo uma possível dispersão dos 

presos que não queriam se envolver na rebelião. João Pereira Lima, auxiliado por outros 

presos da terceira equipe, tomou a arma do soldado França Aires. Em seguida 

amarraram-no com cipó ao pé de uma árvore. Enquanto isso, na quarta equipe, um 

preso distraiu o vigia Higino Peres, dizendo-lhe que o funcionário Hélio o chamara na 

área do primeiro tombador. Ao dirigir-se para a bica, Higino foi imobilizado por 

Mineirinho, sendo amarrado junto ao soldado Ayres.  

Quando a pedra já estava dominada, o presidiário José de Souza Amorim, que 

trabalhava na segunda equipe, distraiu o funcionário Hélio dizendo-lhe que não 

transportaria mais lenha por ter sofrido ameaça de espancamento dos presos do 

segundo tombador. Intrigado, o vigia desceu na direção da pedra a fim de esclarecer a 

situação, quando foi imobilizado por Benedito Rodriguez e outros três ou quatro presos. 

Foi então conduzido a João Pereira Lima, sendo amarrado junto aos colegas 

capturados.69 O soldado Hilário Rosa percebeu algo estranho na movimentação dos 

presos e ordenou que aqueles sob sua escolta se reunissem com os demais, no que 

desceu armado em direção do segundo tombador. Ao se aproximar das pedras, foi 

alvejado por dois tiros disparados por Pereira Lima, conforme registrado no croqui 

abaixo. 

                                                        
69 Inquérito DEOPS, vol. 2, Termo de declarações de Hélio Cardoso de Barros, 22 de junho de 1952. 
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 Embora o grupo diretamente responsável pelo plano de rebelião e fuga fosse 

pequeno em relação à população encarcerada, o sucesso de sua ação inicial nas áreas de 

tombamento angariou a adesão de boa parte dos presos.  Até porque João Pereira Lima 

foi enfático com os que tentaram se dispersar ou fugir: “trata-se da nossa liberdade e 

aquele que não quiser lutar pela liberdade, será fuzilado”. As palavras foram citadas pelo 

detento Sinval Cabral dos Santos, o Gaúcho, no seu Termo de declarações do Inquérito do 

DEOPS, no dia 22 de junho de 1952. Durante a revolta, Sinval seria baleado e recolhido à 

enfermaria do presídio, com graves ferimentos. Em seu depoimento, mostrou-se 

contrário à rebelião, e buscou responsabilizar Pereira Lima por todas as ocorrências, 

inclusive os tiros que tomou.70 Além de Sinval, vários outros presos não endossavam o 

plano de fuga, mas foram poucos os que assumiram essa posição diante de João Pereira 

Lima. Entre eles estava José Bueno da Silva, o Meia máscara, líder de um grupo de 14 

detentos que se declarou neutro em relação à rebelião. Segundo Plinio de Almeida 

Prado, preso que prestou declarações ao Inquérito do DEOPS na qualidade de 

testemunha, João Pereira Lima mostrara-se surpreso diante da recusa de Meia mascara 

ao convite para participar do movimento: “você não sabia disto?”, Lima teria afirmado ao 

saber da posição de neutralidade escolhida pelo preso.71 Meia mascara declarou às 

autoridades que presidiram o inquérito gozar do respeito de Lima, inclusive por manter-

se firme na posição de não tomar parte na fuga. Diante dos demais presos, Lima teria 

dito: “eu admiro muito isso, mas contava com você”.72 Meia máscara não participou e 

nem atrapalhou os planos de fuga dos demais presidiários; em vez disso, buscou refúgio 

no mangueirão com outros colegas e ajudou a administração do presídio a restabelecer a 

segurança da ilha após a fuga de mais de uma centena de rebelados. Em sua declaração, 

porém, Meia máscara deixou transparecer certa admiração pelo líder da rebelião. Ele 

afirmou que, ao se deparar com a captura do funcionário Helio, pediu a Lima que não o 

matasse, no que foi prontamente atendido. Declarou ainda, contradizendo todas as 

declarações, inclusive a do próprio Pereira Lima, que China Show fora o responsável pela 

morte do soldado Hilário Rosa, o único soldado que tentou impor alguma resistência aos 

rebeldes naquele momento inicial da ação. 

 

                                                        
70 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de Sinval Cabral dos Santos, 22 de junho de 1952. 
71 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de Plinio de Almeida Prado, 14 de julho de 1952. 
72 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de José Bueno da Silva, 24 de junho de 1952. 



167 
 

 

Figura 9: Croqui da área onde trabalhava a turma do transporte de lenha (Inquérito do DEOPS, 1952) 

 

O ataque ao quartel  

 Do grupo do corte, apenas Gerico, Mocoroa e Patolinha se juntaram aos rebeldes 

do transporte da lenha. Os demais não aderiram ao movimento, buscando refugiar-se na 

mata. Após a reunião dos dois grupos, os rebeldes contavam com dois mosquetões, uma 

winchester calibre 44, facões, foices e paus. Os líderes ordenaram que os presos 

colocassem pedaços de lenha sobre os ombros e marchassem em direção ao presídio, 

mirando tomar de assalto o Destacamento da Força Pública.  

 Naquele dia, os três praças escalados para servir de sentinela no quartel 

deveriam alternar o posto a cada duas horas, a partir das seis e meia da manhã: José 

Ferreira Dias e José Salomão das Chagas, que assumiram o primeiro e o segundo turnos, 

respectivamente, eram os mais jovens ali, com apenas vinte e um anos. Nelson de Jesus, 

que já servira no mesmo destacamento em anos anteriores, tinha vinte e seis anos, e 

assumiria o turno às dez e meia da manha. Além dos sentinelas, também se encontravam 

no Destacamento o soldado armeiro Otavio dos Santos, de 48 anos, que trabalhava 

trancado na sala de reserva de armas, em obediência à norma estabelecida pelo Tenente 

Comandante; o soldado José Eugenio Paduani, de 22, que se encontrava no mictório; o 

cabo Walter Cardoso, de 21, e o soldado José Laurindo, de 30, ambos localizados do lado 

de fora do quartel; além de três soldados que se encontravam no alojamento dos 

solteiros: José do Carmo da Silva, cuja idade não foi identificada, José Maria, de 29, e 

Afonso Celso de Ribas Cezar, de 25. Ao todo eram dez homens no quartel, dos quais 

apenas cinco estavam armados.  O ataque ao destacamento e seus desdobramentos 

foram representados no croqui abaixo, com vistas a melhor instruir o Inquérito do 

DEOPS. 
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Figura 10: Croqui do Quartel do Destacamento Militar. (Inquérito do DEOPS, 1952) 

 

 O ataque dos presos ao quartel foi rápido e eficaz. Os soldados Paduani e Otávio 

dos Santos foram mortos por tiros disparados através das janelas do mictório e da 

reserva de armas, respectivamente. Ato contínuo, China Show postou-se 

estrategicamente na janela através da qual era possível ter a visão de todo o corredor 

central do edifício. Dali, pôde controlar o movimento dos militares dentro do 

destacamento. Assim, quando os soldados Nelson de Jesus e José Ferreira Dias tentaram 

alcançar a reserva de armas, ele os alvejou, mas ambos conseguiram fugir pelas janelas 

do alojamento. Do lado de fora, José Salomão das Chagas e Walter Cardoso fugiram na 

direção da Casa do Diretor. Cercados, os demais soldados tentaram fugir em outras 

direções. José Laurindo e José Carmo da Silva acabaram mortos do lado de fora do 

quartel. Enquanto isso, Gerico e João Pereira Lima, portando armas de fogo, entraram 

pela porta principal do edifício e liberaram a Reserva de Armas para municiar os presos 

que participavam da ação. Durante o ataque surpresa, o pânico se disseminou entre 

militares e funcionários. O tiroteio no quartel serviu como sinal de alerta para os que 

ainda tinham condições de oferecer alguma resistência, ou para aqueles que optaram 

por fugir em direção às áreas mais distantes do presídio.  
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 No momento do ataque ao quartel, o Diretor do ICIA, Fausto Sadi Ferreira, 

encontrava-se nas proximidades da capela, aguardando junto com o funcionário Ademar 

Santana a chegada da lancha Ubatubinha. Ali também se encontravam o guarda José 

Bordini do Amaral e o almoxarife José Teixeira Pinto, segundo o qual a lancha “já podia 

ser vista se aproximando da ilha”73. Neste momento, o preso conhecido por Tiririca, que 

trabalhava na faxina do quartel, se aproximou correndo para anunciar que o quartel 

estava sendo atacado. Sadi transmitiu ordem a Bordini para que todos os presos fossem 

trancados em seus pavilhões e correu em direção à sua casa, onde estavam D. Benvinda 

(sua esposa), a funcionária Rosa Cubas de Souza e um sobrinho. Os demais funcionários 

regressaram à administração e ao quadrado, onde os guardas Anastácio Lopes Filho e 

Casemiro Prado recolheram os presos aos pavilhões.  

 Depois de dominarem o quartel, os presos se dividiram em dois grupos: um se 

dirigiu à Casa do Diretor e outro ao presídio. O croqui a seguir oferece uma noção quanto 

ao trajeto efetuado pelos presos ao se deslocarem em meio ao conjunto arquitetônico da 

Ilha, uma vez dominado o quartel: 

 

 

Figura 11: Croqui mostrando quartel, casa do Diretor e presídio. (Inquérito do DEOPS) 
 

                                                        
73 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de José Teixeira Pinto, 11 de julho de 1952. 
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O ataque à casa do diretor 

 Alguns militares que trabalhavam na ilha naquele dia juntaram-se aos que 

fugiram do quartel e buscaram abrigo na casa do Diretor. Ao perceberem que não havia 

armas suficientes no local, alguns deles buscaram abrigo no mato ou tomaram a direção 

do boqueirão a fim de tentar uma fuga pelo mar e trazer reforços do continente. Foi o 

caso do soldado Simão, que seguiu a nado até a Ponta do Espia.74 O cabo Sudário e o 

soldado Nelson embarcaram na canoa de um pescador que os transportou até o Saco da 

Ribeira, praia continental de Ubatuba. Dali, conseguiram uma carona de caminhão até 

Maranduba, onde usaram o posto telefônico para alertar a ocorrência da rebelião ao 

delegado de Caraguatatuba. A imagem abaixo apresenta uma vista panorâmica do 

presídio, onde é possível observar o canal, à direita, conhecido como boqueirão. 

 

 

Figura 12: Fotografia do presídio tomada do morro próximo à casa do Diretor. (Arquivo PEIA) 

 

Enquanto isso, um grupo de presos liderados por Pereira Lima chegou à casa do 

Diretor local e começou a atirar. Protegidos por grossas paredes, o grupo de militares e 

funcionários fragilmente armados que ali permanecia resistiu por pouco tempo. Do lado 

de fora, a voz de comando de Pereira Lima anunciou uma proposta de rendição. Ele 

garantia a integridade física de todos, inclusive das mulheres e das crianças que 

moravam na ilha, desde que Sadi Ferreira se entregasse com os demais soldados. Aceita 

a proposta, os presos entraram na casa e levaram os rendidos ao quadrado.  

O acordo foi testemunhado pela funcionária Rosa Cubas de Souza. Segundo ela, 

uma vez aceita a rendição pelo Diretor, um preso armado entrou pela porta da sala e 

pediu que ela e D. Benvinda entrassem no quarto. Outro preso, que a testemunha 

                                                        
74 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de Nelson de Jesus, 14 de julho de 1952. 
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afirmou ser Pereira Lima,  antepôs-se às duas, protegendo-as, e disse: “quem puser as 

mãos nas mulheres, eu atiro!” 75. As intervenções de Pereira Lima para constranger atos 

de violência da parte dos presos também apareceram no depoimento prestado pelo 

Diretor Sadi Ferreira durante o Inquérito do DEOPS. Ele afirmou que, ao sair de casa 

após a rendição, foi quase foi alvejado por um tiro, que teria sido disparado por China 

Show. Em resposta, Pereira Lima teria ameaçado China Show com uma metralhadora, 

dando-lhe ordem para se retirar dali.76 Segundo depoimento do cabo Walter, que se 

encontrava na casa do diretor no momento do ataque, alguns presos que queriam matá-

lo jogaram-no pela janela da casa. Após a intervenção de Pereira Lima, o cabo foi deixado 

com vida, tendo conseguido fugir em direção ao destacamento.77  

Ao mesmo tempo em que ocorria o ataque à casa do diretor, um incidente 

próximo à praia contribuiu para minar parcialmente o plano da rebelião.  Preocupados 

em garantir o veículo de fuga, alguns presos foram até o Barracão de Pesca, onde 

avistaram os funcionários Eugênio Ruiz e Antonio Correia realizando a manutenção da 

lancha Carneiro da Fonte, atracada a cerca de cinquenta metros dali. Talvez por 

imaginarem que os funcionários fugiriam com a embarcação, os presos dispararam 

contra eles. Mesmo feridos, ambos conseguiram escapar numa pequena canoa. O maior 

revés para os presos se deu quando, ao perceber os disparos, o capitão da lancha 

Ubatubinha, que já manobrava na baía das Palmas próximo à praia da Ilha Anchieta, fez 

meia-volta e tomou a direção de Ubatuba. 

 

O ataque ao presídio  

O ataque ao presídio foi coordenado por Gerico, Mocoroa, Alemaozinho, Manolo, 

Sacudo e Baianão. Em pânico, os funcionários que ali se encontravam se esconderam 

onde puderam: nos banheiros, dentro de armários da administração, no forro dos 

pavilhões e da padaria; outros fugiram pelas portas dos flancos direito e esquerdo do 

quadrado. Baianão quebrou os cadeados dos pavilhões com uma machadinha e libertou 

os presos. Conforme previamente combinado, os rebeldes municiaram os companheiros 

que trabalhavam no quadrado em regime de castigo.  Dentre os que foram libertados e 

armados vale mencionar os nomes de Desiderio Felicio Fossa, Álvaro de Carvalho Farto, 

                                                        
75 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de Rosa Cubas de Souza, 16 de julho de 1952. 
76 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de Fausto Sadi Ferreira, 24 de junho de 1952. 
77 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de Walter Cardoso, 14 de julho de 1952. 
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Benedito Conceição Fontes e Geraldo Santos, que haviam participado da fuga da 

Penitenciária do Estado de 1951.  

No ataque ao quadrado, apenas um funcionário foi assassinado, com requintes de 

crueldade e ares de vingança. A testemunha ocular mais próxima do crime foi o preso 

Alexandre Strugar, que substituía o guarda Helio de Oliveira Barros em suas funções. 

Bem visto tanto pela administração, quanto pelos presos, com quem se relacionava bem, 

Strugar não participou da fuga nem atrapalhou os planos dos rebeldes. Ele caminhava 

para fora do quadrado quando, ao passar pelo pavilhão dois, viu Mocoroa saindo dali 

com o funcionário Oswaldo Santos, o Fairbanks, a quem empurrava para o pátio. 

Segundo Strugar, Mocoroa teria dito "não vou lhe matar que não sou covarde, vou fazer 

só o que você fez pra mim, vou brigar com você como homem, e você se defenda". 

Fairbanks, contudo, não procurou revidar, ficando no chão. Mocoroa teria então ido 

embora, dizendo “agora você já me pagou o que você me devia” 78. Strugar continua seu 

depoimento: 

 

 assim que Mocoroa se afastou apareceu Baianão dizendo "mata essa peste!" desfechando 

três tiros de mosquetão nas costas de Fairbanks; já Mineirinho, ao ver Fairbanks ainda se 

mexer depois dos tiros de mosquetão, foi em sua direção e disse "vou matar este desgraçado 

para não sofrer mais", tendo assim desferido três golpes de sabre nas costas de Fairbanks; 

Mocoroa não tinha intenção de matar Fairbanks, mas apenas de tirar uma desforra, vingando 

uma surra que levara quatro meses antes, de Fairbanks e Mario Amaral, a qual também 

presenciara.79 

 

No prédio da administração, os presos saquearam o cofre e o almoxarifado, de 

onde retiraram roupas e alimentos. Queimaram grande quantidade de prontuários e 

outros papéis. O fogo se alastrou rapidamente; por volta das dez e meia da manha, já era 

possível ver a coluna de fumaça que subia ao céu a partir da cobertura do edifício. 

Segundo declarações do Diretor do ICIA, os presos levaram cerca de Cr$ 68.000,0080 que 

havia sido guardado no cofre.  

Em grande alvoroço, os presos vestiram a roupa roubada no almoxarifado, de 

modo a dificultar sua identificação pela população ao chegarem ao continente. Nesse 

                                                        
78 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de Alexandre Strugar, 10 de julho de 1952. 
79 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de Alexandre Strugar, 10 de julho de 1952. 
80 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de Fausto Sadi Ferreira, 24 de junho de 1952. 
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momento, sob escolta dos presos Pavão e Patolinha, o sargento-enfermeiro Melquíades 

Alves de Oliveira conduzia o preso Gauchão, ferido, ao hospital situado entre o presídio e 

a escola. Auxiliado pelo soldado Diógenes da Silva, deixou o preso sob os cuidados de 

outro enfermeiro e foi conduzido para a frente do presídio. Foi Diógenes da Silva quem 

relatou o que se seguiu, ressaltando o desejo de vingança que tomava alguns presos: 

 

ali se depararam com muitos presos que trocavam de roupa; alguns presos, ao virem o 

sargento Melquíades, adotaram uma atitude ameaçadora, dizendo que o sargento iria pagar 

pelo que tinha feito, pois costumava ‘esculachar’ os presos; o preso Sacudo [alcunha do preso 

Benedito Filadelfo] avançou e deu um golpe de sabre em Melquiades; Patolinha deu um tiro 

de winchester no sargento, que caiu; Sacudo foi na direção do declarante e lhe desferiu varias 

bofetadas, dizendo que havia chegado sua hora; [Diógenes] foi conduzido aos tapas por 

Sacudo até um banco situado na parte fronteira e mais ao lado; Sacudo lhe disse “vamos 

agora para a cela, vagabundo”; chegou novamente à porta do presídio o preso Pavão, que 

pediu espaço para atirar contra o declarante, mas errou o alvo; Sacudo o conduziu pra dentro 

do presídio, entregando-o ao preso Montanha, que o trancou em uma das celas, junto com os 

soldados Joaquim Caipira, José Antonio e outro.81 

 

 O relato deixa transparecer certa ética que orientava os atos dos rebeldes. Ao 

afirmar que Melquíades tinha o hábito de “esculachar” os presos, Diógenes parece 

justificar a morte do sargento, provocada pelo desejo de vingança. Já o depoente, contra 

quem não pesavam acusações mais graves, teria sido protegido pelos presos - tanto é 

que Sacudo o conduziu ao pavilhão, tirando-o da mira dos rebelados. Como veremos 

mais adiante, no processo de repressão aos presos, a morte de Melquíades e a de outros 

soldados seriam vingadas.  

Além de Melquíades o Chefe de Disciplina do ICIA, Portugal de Souza Pacheco, 

também foi alvo de vingança. Naquele dia, ele gozava de uma licença prêmio e estava em 

casa, com esposa e seus quatro filhos. Mais cedo, na companhia dos presos Manuel da 

Gama e Mineirão, havia buscado quatro leitões no mangueirão que seriam assados para 

o batizado de seu filho mais novo. Por volta de nove e meia da manhã, estava na cozinha 

de sua casa quando bateu à porta o preso Eleodoro Faustino, o Cabeleira, alertando que 

o destacamento estava sendo atacado e que Portugal deveria fugir. Segundo as 

declarações de sua viúva, Odete de Oliveira Pacheco, Portugal disse que não fugiria, 

                                                        
81 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de Diógenes da Silva 16 de julho de 1952. 



174 
 

fechou a porta e reuniu a família para rezar. Quando saiu para o quintal para observar a 

situação do presídio foi abordado por um “presidiário, preto, forte, de nariz chato e que 

tinha um chapéu de palha na cabeça, estando esse presidiário armado de mosquetão”82. 

O preso então teria chamado Portugal para o quintal, afastando-o assim da porta da casa. 

A viúva declarou ter ouvido então dois tiros seguidos de gemidos vindos do quintal. 

Poucos minutos depois, outro preso quebrou a janela da cozinha e perguntou se ali havia 

algum homem, afastando-se após resposta negativa da Sra. Pacheco. Em seguida o preso 

Durinho teria entrado na casa e perguntado se havia alguma arma na residência. A 

resposta da Sra. Odete revela o modo como a viúva de Portugal percebia aquele 

movimento dos presos: 

 

Odete respondera que [em sua casa] havia apenas a arma de Cristo. Então mostrou a bíblia e 

Durinho respondeu: “ah, então a paz esteja convosco e se algum destes quiser por as mãos na 

senhora, pode gritar que nós corremos; feche bem a porta e fique quietinha dentro de casa 

porque a senhora nada tem a temer; infelizmente somos obrigados a fazer isso.”83   

 

 Ao colocar estas palavras na voz de Durinho, um preso rebelado, a Sra. Pacheco 

revelava à autoridade policial, além da crença compartilhada, o seu julgamento moral a 

respeito da violência que permeou a ação dos presos durante a rebelião. Portugal era 

considerado o segundo homem mais importante na administração civil do presídio. Sua 

residência, como se nota no croqui abaixo, ficava em área próxima à do Diretor, e ele 

dispunha do serviço particular de três presidiários, um claro privilégio. 

 

                                                        
82 Inquérito DEOPS, vol. 6, Termo de declarações de Odete de Oliveira Pacheco, 04 de dezembro de 

1952. 
83 Idem, Ibidem. 



175 
 

 

Figura 13: Croqui das casas do Chefe de Disciplina e do Diretor do ICIA. (Inquérito do DEOPS) 

 

Portugal possuía galinheiro e chiqueiro próprios, mas usufruía dos animais 

criados pelos presos no mangueirão, que abastecia as demais casas e a cozinha do 

presídio. Num contexto de carência alimentar para a maior parte da população da ilha, 

com especial agravante para os presos, isso despertava revolta. Embora seu salário de 

Cr$ 500,00 fosse bem inferior ao do Diretor e do médico, de cerca de Cr$ 1.800,00, ele 

exercia grande influencia na administração e gozava de privilégios dos quais eram 

privados os demais habitantes da ilha (funcionários, militares e presos). Além disso, sua 

atuação junto aos presos era marcada por abusos e violências, exaustivamente 

denunciados nas declarações arroladas no Inquérito do DEOPS, entre elas a do serviçal 

cozinheiro na casa de Portugal, o Cabeleira. No momento da tomada do quartel, ele 

correu até a casa do Chefe Disciplinar para alertá-lo, “pois certamente iriam matá-lo, 

sendo uma pessoa visada como era em virtude de ser excessivamente enérgico”.84  

O preso Gerico foi identificado pelas testemunhas, entre elas o próprio Cabeleira, 

como sendo o assassino. E mesmo aqueles que não testemunharam o crime basearam-se 

no histórico das torturas praticadas pelo chefe de disciplina para supor que o 

assassinato fosse uma vingança de Gerico. Foi o caso de Saturnino. Em seu depoimento, 

ele afirmou “que por mais de uma vez [Gerico] foi espancado pelo próprio Portugal ou 

por ordem sua”85. Mas nem todos os presos percebiam a vingança como legítima. É o 

caso de João Pereira Lima, que mesmo tendo sido vítima das atrocidades cometidas pelo 

funcionário, declarou que não o teria matado, “sabendo ser ele chefe de família”.86 Estes 

                                                        
84 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de Heliodoro Faustino, 25 de junho de 1952. 
85 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de Saturnino Couto Silva, 26 de junho de 1952. 
86 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de João Pereira Lima, 03 de jujho de 1952. 
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dois depoimentos revelam julgamentos morais distintos, no que diz respeito à realização 

da vingança. Talvez essa distinção esteja baseada no lugar que cada detento assumiu na 

rebelião. Enquanto o líder opina a favor da preservação do patriarca familiar, os que 

desempenharam papéis como seus seguidores acreditavam que a execução poderia ser 

uma das formas de vingança, sem atenção à posição funcional ou social do algoz-vítima. 

 

A fuga 

Dominada a ilha pelos rebeldes, estes saquearam o Barracão da Pesca, de onde 

retiraram inúmeras canoas, e controlaram a lancha Carneiro da Fonte. Com capacidade 

para quarenta pessoas, ela foi ocupada por sessenta presos, entre eles os líderes do 

movimento. A lancha saiu da ilha às 13 horas e viajou por vinte e oito quilômetros até a 

praia de Ubatu-mirim, onde chegou avariada. Após o desembarque, os presos se 

embrenharam nas matas da serra do mar, dispersando-se nas direções de Parati, 

Ubatuba, Cunha, Caraguatatuba e São Luiz do Paraitinga. Os que não fugiram na lancha 

lançaram mão das canoas ou improvisaram jangadas. A Figura 14 mostra a trajetória 

percorrida pela lancha que levou mais de cinquenta presos ao continente.  

 

 

Figura 14: Trajetória percorrida pela lancha Carneiro da Fonte, entre a Ilha Anchieta e a praia de Ubatu-
mirim. (GoogleMaps). 

 

Muitos outros tomaram parte na rebelião, mas não fugiram do presídio por falta 

de embarcação. Numa ação combinada com a direção do presídio, que se encontrava 
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encarcerada, eles ajudaram a recolher as famílias de funcionários e militares que 

habitavam a ilha, prendendo-as nos pavilhões, Essa estratégia não só protegeu a 

população de ações vingativas ou violências gratuitas, como também criou condições 

para que os presos saqueassem as residências e outras edificações. 

 

Reação 

Quando a notícia da rebelião chegou ao gabinete do Secretário de Segurança 

Elpídio Reali, o estado organizou a captura e repressão aos fugitivos. Num esforço 

conjunto, mobilizou o Exército (5º Regimento de Infantaria) e todas as corporações 

policiais, incluindo Força Pública, Policia Civil, Guarda Civil e Polícia Marítima, além de 

muitos moradores dos municípios de Caraguatatuba, Ubatuba e Parati que se 

dispuseram a pegar em armas contra os presos. O caça-submarino Gurupí desatracou da 

Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, no dia 21 e permaneceu em missão pelo litoral norte 

de São Paulo e sul do Rio de Janeiro, a fim de capturar possíveis fugitivos ou mesmo 

prevenir qualquer tentativa de rebelião na Colônia de Dois Rios na Ilha Grande.87 A 

repressão que se seguiu à fuga e ao longo de todo o processo de pacificação do presídio 

foi marcada por assassinatos à queima roupa, execuções sumárias, espancamentos e 

torturas nas cadeias de Ubatuba, Caraguatatuba, Cunha e Paraty. Conforme afirmado 

anteriormente, dos 129 presos que fugiram, 108 foram recapturados, 15 mortos e 6 

tidos como desaparecidos. A maioria não regressou à Ilha Anchieta, tendo sido 

transferida para a Penitenciária do Estado. 

Em parte, a ação repressiva foi orientada por uma lógica vingativa semelhante à 

dos presos. Testemunha das atrocidades ocorridas durante a captura dos fugitivos, o 

soldado José Salomão das Chagas afirmou à autoridade do DEOPS que o preso Sacudo, 

assassino de Melquíades, fora executado no Morro do Farol por uma diligência de 

policiais, que assim retaliavam a morte do militar88. Porém, ao contrário da dos presos, a 

ação dos policiais não foi orientada por qualquer tipo de ética. O processo de captura dos 

presos foi marcado por atrocidades indiscriminadas, em que mesmo aqueles que não 

aderiram à rebelião foram severamente castigados ou mortos. Foi o caso de Francisco 

Barriento (o Espanhol).  Após a pacificação do presídio, uma patrulha da Força Pública 

                                                        
87 Conforme seu Termo de Viagem, relativo ao mês de junho de 1952. 
88 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de Jose Salomão das Chagas, 14 de julho de 1952. 
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solicitou ao preso Ventura Ferreira que ajudasse na busca dos presos escondidos na ilha. 

Segundo seu depoimento, o tenente que liderava a patrulha mandou que contornassem 

uma pedra nas proximidades da Prainha, onde acabaram encontrando Barriento. Com as 

mãos para o céu e desarmado, o fugitivo afirmou haver mais gente por ali. O mesmo 

tenente teria sacado seu revolver e disparado contra o preso rendido89. Segundo relato 

de outro detento, Mário Galhardi, Barriento possuía bom comportamento e aguardava 

alvará de soltura. Ainda assim, comentava-se entre os presos que ele fora friamente 

assassinado pelo comandante da patrulha, mesmo após pedir clemência.90No continente 

muitos presos foram espancados ou mesmo mortos no momento da sua captura. Em 

alguns casos, a violência empregada por soldados do 5º Regimento de Infantaria ou da 

Força Pública foi tal que as vítimas só puderam ser identificadas por exame 

datiloscópico. Isso ocorreu, por exemplo, nos casos dos presos Antonio Miguel Freire, 

Zenon Kison e Irineu Quirino dos Santos, cujos corpos foram examinados em Parati.91 As 

mortes desses presos foram pouco esclarecidas pelo Inquérito do DEOPS, de modo que a 

informação menos imprecisa indica que eles foram mortos ao serem recapturados. A 

Figura 15 apresenta um preso morto, amarrado, sendo transportado na carroceria de 

um caminhão. Nela, é possível identificar uma multidão observando fixamente o corpo 

exposto. Quanto tempo o caminhou ficou ali, expondo em praça pública o cadáver de um 

dos fugitivos da ilha? Do pouco que sabemos, pode-se concluir que foi o suficiente para 

criar um aglomerado de curiosos. Trata-se de uma morte exemplar, o cadáver 

reforçando o poder do braço armado do Estado perante a população. Essa exposição 

pública do corpo do fugitivo, o condenado morto sob os olhares atentos da população, 

revela uma continuidade da punição espetacular comum ao que se convencionou 

chamar de Antigo Regime, no Velho Mundo. 

 

                                                        
89 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de Ventura Ferreira, 13 de julho de 1952. 
90 Inquérito DEOPS, vol. 1, Termo de declarações de Mario Galhardi, 18 de julho de 1952. 
91 Oficio n. 21.788, do Serviço de Identificação do Departamento de Investigações, dirigido ao 

Secretario Elpídio Reali, datado de 30 de junho sobre os cadáveres de evadidos da ilha, assinado por 
Hernani Ferreira Braga, Delegado Especializado de Vigilância e Capturas. Inquérito do DEOPS, vol. 3, 1952. 
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Figura 15: Cadáver de preso sendo transportado em Parati, RJ. (CPI – ALESP) 

 

 

Pieter Spierenburg estudou a simultaneidade temporal existente entre a forma 

espetacular da punição, manifestada nos castigos públicos, os suplícios, e as formas de 

punir criadas pelo humanitarismo e utilitarismo dos reformistas europeus, na passagem 

do XVIII para o XIX. Depois de longamente rebater a tese foucaultiana de que houve uma 

mudança abrupta no modo de punir, como desdobramento das reformas utilitaristas 

(produção de “corpos dóceis”, “prisão-fábrica”) Spierenburg perseguiu outra hipótese 

para explicar o longo processo de transformação no âmbito da punição, buscando  na 

história das sensibilidades as razões e as funções da execução para os diferentes grupos 
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sociais.92 Talvez seja demasiado ambicioso buscar nessa imagem a percepção daquele 

público sobre o papel da execução, mas a exposição pública do cadáver de um dos 

fugitivos da ilha revela uma herança da punição espetacular.  

Spierenburg conclui que a sensibilidade diante do suplício foi exclusiva das 

classes médias e altas, pois eram as classes educadas que formavam a opinião pública e 

cujos membros se expressavam através da escrita. As classes baixas continuaram 

atraídas pelo evento até os últimos dias. Classes “bárbaras” e “perigosas” segundo as 

representações elaboradas pelas classes dirigentes, elas eram em grande medida classes 

que não se articulavam pela escrita, mas se faziam presentes no cotidiano conflituoso 

das capitais europeias em plena expansão industrial e demográfica. Spierenburg não 

deixa de notar que humanitaristas e utilitaristas atendiam às necessidades de uma 

determinada classe proprietária, mas não diferencia os interesses de classe entre os não 

proprietários. Aqui, outro historiador pode nos ajudar a pensar a respeito das 

transformações nos sistemas punitivos, sem necessariamente fugir do universo de 

análise de Spierenburg. Edward Palmer Thompson, em “A Formação da Classe Operária 

Inglesa”, descreve as atitudes das classes populares diante dos crimes no final do século 

XVIII em Londres.  

 

“(...) devemos compreender que sempre persistiram atitudes populares em relação ao crime, 

chegando por vezes a constituir um código não-escrito totalmente diferente das leis do país. 

Certos crimes eram condenados por ambos os códigos: um assassino de mulheres ou crianças 

seria lapidado e execrado a caminho de Tyburn. Os salteadores e piratas pertenciam às 

baladas populares, em parte como mito heroico, em parte como advertência aos jovens. Mas 

outros crimes eram ativamente perdoados por comunidades inteiras: a cunhagem de moedas 

falsas, a caça e pesca ilícitas, a sonegação de taxas ou imposto de consumo, a fuga ao 

recrutamento. (...) raramente os dois códigos se distinguiram um do outro de forma mais 

aguda do que na segunda metade do século 18. Podem-se mesmo considerar esses anos como 

uma época em que a luta de classes era travada, de um lado, em termos da praça de execução 

de Tyburn, das masmorras e das casas de correção; de outro lado, o crime, o distúrbio e a 

ação turbulenta.”93 (THOMPSON: 1987; 62-63) 

 

                                                        
92 Cf. Pieter Spierenburg. The spectacle of suffering. Executions and the evolution of repression: from a 

preindustrial metropolis to the European experience. Cambridge University Press, 2008. 
93 THOMPSON, E. P. A formação da classe operária inglesa. São Paulo: Paz e Terra, 1987, pp. 62, 63. 
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A partir da afirmação de Thompson pode-se questionar a ideia de que as classes 

populares não eram sensíveis às execuções públicas. Os constantes distúrbios 

provocados ao longo da procissão que conduzia os condenados da prisão de Newgate até 

o patíbulo de Tyburn – uma distancia de 2,5km, em geral percorrida em carro movido à 

tração animal, o que levava pouco mais de uma hora – levou as autoridades a abolir o 

uso desse patíbulo em 1783, substituindo-o por um anexo à prisão de Newgate. Segundo 

Thompson 

 

“a procissão até Tyburn era um cerimonial fundamental na Londres do século 18. Os 

condenados nas carroças – os homens em trajes vistosos, as mulheres de branco, com cestos 

de flores e laranjas que atiravam à multidão -, os cantores de baladas e vendedores 

ambulantes, com suas ultimas palavras: todo o simbolismo da Feira de Tyburn era um ritual 

no coração da cultura popular de Londres.”94  

 

O espetáculo do sofrimento já não surtia mais o efeito esperado de exercer o 

controle sobre as massas e por vezes criava a oportunidade que essas precisavam para 

expressar sua revolta contra as autoridades. Em 1781, a Corporação de Londres 

escreveu ao Secretário de Estado relatando a ineficácia de um grande número de 

execuções, pois se banalizavam atos de brutalidade, encorajando o crime. Após a 

supressão da procissão de Tyburn, os enforcamentos continuaram a ser realizados, mas 

essa retração no espetáculo punitivo foi um passo importante para a privatização da 

repressão. Em 1868 somente o espancamento sobrevivia às reformas que 

paulatinamente aboliam as execuções públicas. A partir desse ano, elas passaram para 

dentro dos muros das prisões inglesas.  

Em Paris aconteceu algo semelhante ao caso de Londres. A monarquia de julho 

(1830-1848) transferiu as execuções da Place de Grève – que passou a se chamar Place 

de L’Hôtel de Ville - para fora dos limites da cidade, no faubourg Saint-Jacques. Por volta 

de 1850 uma nova mudança transferiu o patíbulo para a Rue de la Roquette, em local 

vizinho à prisão ali existente. Em 1870 o deputado Crémieux chegou a solicitar a 

transferência das execuções para o interior dos muros da prisão, mas a Guerra Franco-

Prussiana interrompeu o processo, só realizado em 1939, às vésperas da Segunda 

Grande Guerra. 

                                                        
94 Idem, Ibidem. 
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É possível que as autoridades policiais tivessem interesse em, expondo o corpo 

do fugitivo morto, exercer algum tipo de controle sobre as classes populares que ali 

assistiam a tudo bestificadas? Sim. É mais provável, contudo, que além de um certo 

controle social, diante do pavor difundido nas cidades litorâneas vizinhas à Ilha 

Anchieta, as autoridades pretendessem demonstrar sua capacidade de resgatar o 

monopólio da violência física para as mãos do Estado.   

Muito pouco esclarecida também foi a morte de Hideo Kumamoto, cujo laudo de 

exame necroscópico indicou apenas um ferimento a bala na coxa esquerda. O inquérito 

instalado na Delegacia de Ubatuba para averiguar a morte deste preso rebelde resultou 

inconcluso quanto à sua autoria. O Delegado Dangler Travassos Guimarães, que dirigiu o 

inquérito, ouviu como testemunhas as mesmas pessoas que participaram da diligência 

responsável pelo cerco que resultou na morte de Kumamoto. Mesmo com a morte por 

ferimento, o Delegado acatou o depoimento das testemunhas de que não houvera 

emprego da violência contra o fugitivo e que todos os meios para salvá-lo foram 

imediatamente mobilizados.95 Contrariando essas testemunhas, o preso José de Moura, o 

José Macaco, ouvido pelo delegado do DEOPS, declarou que estava junto a Hideo 

Kumamoto quando este foi atingido por uma bala disparada pelo sargento que liderava a 

diligencia. Moura acrescenta que foram ambos espancados no momento da captura e 

também na Cadeia de Ubatuba, de onde Kumamoto foi levado ao Hospital em que viria a 

falecer, na mesma cidade.96 Fossem os presos tratados como sujeitos de direito e o 

delegado Paulo Rangel, do DEOPS, faria ao menos uma acareação com as testemunhas 

cujas declarações eram contraditórias. Nada disso foi feito, pois os presos foram 

tratados como escória social e não como detentores de direitos no âmbito dos próprios 

procedimentos judiciais, o que em parte explica a naturalização da violência empregada 

na repressão e o não esclarecimento quanto às que foram praticadas contra eles.  

Violências gratuitas, como os espancamentos aleatórios de soldados contra 

presos, e atos de vingança de oficiais não seriam alvo de investigação pelo DEOPS. 

Mesmo quando muitas testemunhas oculares apresentaram declarações que 

incriminavam policiais e soldados, a autoridade que presidiu o inquérito não se 

mobilizou para esclarecer e indiciar os responsáveis. Foi o que ocorreu com Geraldo 

                                                        
95 Copia do Relatório do Inquérito instaurado na Delegacia de Ubatuba para averiguar a morte de 

Hideo Kumamoto. 1º de setembro de 1952. Delegado de Policia Dangler Travassos Guimaraes. Inquérito 
do DEOPS, vol. 4, 1952. 

96 Inquérito DEOPS, vol. 3, Termo de declarações de José de Moura, 20 de agosto de 1952. 
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Fonseca de Souza, o Diabo loiro. Capturado, foi encarcerado na Cadeia de Ubatuba e 

colocado numa cela com outros presos fugitivos. Em determinado momento, o delegado 

mandou abrir a porta da cela, aproximou-se da entrada e disparou na direção do Diabo 

loiro, atingindo-o na região da homoplata. Este, que já havia sido ferido a bala na perna, 

permaneceu ali sem cuidados por muito tempo, até ser transferido para o Hospital de 

Ubatuba e, em seguida, para a Penitenciária do Estado.97 Geraldo de Souza contou com a 

sorte e com os cuidados médicos para seguir vivendo. O mesmo não ocorreria com 

outros presos. Assim, os espancamentos certamente ocasionaram a morte de Benedito 

Ferreira de Barros. Capturado nas proximidades de Ubatuba, foi severamente espancado 

pelos soldados da diligência. Transferido para São Paulo em estado grave, foi declarado 

morto no dia 24 de junho de 1952 pelo Hospital da Penitenciária do Estado. O laudo de 

exame necroscópico identificou inúmeras lesões em outras partes do corpo, como na 

região dorsal, no abdome, pernas, braços e, por fim, declarou que ele fora vitima de 

“contusão cerebral”98 provocada por pancadas na cabeça. 

Outras mortes não esclarecidas ocorreriam nos dias seguintes, no interior das 

prisões. Rubens Rosa e Sebastião Araújo se mataram na Penitenciária do Estado e José 

da Silva, que participou do assassinato do funcionário Fairbanks durante o ataque ao 

quadrado do ICIA, se enforcou no banheiro do pavilhão seis do mesmo instituto. Acerca 

dessas mortes o Inquérito do DEOPS nada esclareceu, mas não há dúvidas de que foram 

resultado dos conflitos que motivaram a rebelião e que se agravaram nos seus 

desdobramentos trágicos.  

Os principais líderes da rebelião, Pereira Lima, Gerico e Mocoroa foram 

capturados com vida nas proximidades de Cunha, na Serra do Mar. De acordo com as 

declarações apresentadas ao Inquérito do DEOPS, Lima afirmou ter sido muito bem 

tratado pelo chefe da diligencia, o investigador Nicolau Mário Centola. Diferentemente 

do que ocorrera com outros presos fugitivos, o líder da rebelião não sofreu 

espancamentos, nem foi alvejado por arma de fogo. Ao contrário disso, relatou ter sido 

protegido pelo referido delegado, quando, na Cadeia de Cunha, “uns trinta ou quarenta 

elementos do 5˚ Batalhão da Forca Publica” ameaçaram matá-lo. A diferença na forma de 

tratamento conferida a Pereira Lima em relação àquela adotada com os demais presos, 

                                                        
97 Inquérito DEOPS, vol. 5, Termo de declarações de Maldoqueu Evangelista Moreira, 20 de novembro de 

1952. 
98 Laudo de exame de corpo de delito, exame necroscópico. Serviço Médico Legal, Inquérito DEOPS, vol. 

7, 25 de junho de 1952. 
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talvez se explique pelo efeito simbólico que representava sua captura naquele contexto. 

Identificar e prender a liderança significava, de certo modo, restaurar a ordem rompida 

pela rebelião e subjugar a violência cujo monopólio deveria ser do Estado. Na luta pela 

liberdade ou no controle da ação dos presos, ao líder são imputados muitos papéis, 

como se ele aglutinasse uma espécie de força motriz, coercitiva e coesiva da rebeldia 

coletiva. Observada de outro ângulo, sua imagem seria alvo de disputas no processo que 

se seguiu à crise institucional inaugurada pela tragédia implicada nos desdobramentos 

da rebelião dos presos. Outro herói foi, então, produzido para se contrapor à 

proeminência negativa de João Pereira Lima no universo do controle social. Nicolau 

Mário Centola, delegado da Polícia Civil de São Paulo, teria sua imagem perpetuada pela 

memória institucional, cuja evidência de heroísmo foi a fotografia do veículo onde 

Centola tem o bandido ao seu lado. Lima e Centola, nesta imagem, configuram, 

respectivamente, o delinquente incorrigível e o policial implacável na sua função de 

preservar a ordem. O revés desta cena, na qual se representa o controle social 

subjugando o criminoso, mas zelando por sua integridade física, se revelou na violência 

do processo de recaptura dos presos e na repressão que se seguiu, marcada por atos de 

violência gratuita e por assassinatos a sangue frio. 
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Figura 16: Fotografia de João Pereira Lima, de chapéu escuro, sentado entre o motorista e o Delegado 
Nicolau Centola. (APESP) 

 

Neste capitulo, além da narrativa da rebelião e da fuga em massa dos presos do 

ICIA, privilegiamos a reconstituição da conjuntura crítica que marcou esta prisão no 

inicio dos anos 1950. Não é tarde para lembrar que alguns problemas estruturais 

também contribuíram para a crise, sem precedentes, deflagrada pela ação dos presos no 

dia 20 de junho de 1952. Dentre estes, cabe ressaltar o lugar marginal ocupado pelas 

prisões no orçamento público destinado às instituições de controle social. Completando 

o quadro critico a precarização das estruturas prisionais do Estado, associada a uma 

prática de encarceramento voltada para o isolamento e punição dos presos percebidos, 

pelas autoridades policiais e prisionais, como irrecuperáveis ou inadaptáveis, 

recrudesceu os conflitos e a violência na popularmente conhecida como ‘Ilha do Inferno’. 

Frente a esse quadro, cabe, finalmente no próximo capítulo, acompanhar os 

desdobramentos da ação dos presos, no curto e médio prazos, para tentar descobrir em 

que medida a rebelião produziu uma inflexão no universo do encarceramento em São 

Paulo.  
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IV - Rebelião e política: embates e reformas nos anos 1950 
 

A rebelião dos presidiários da Ilha Anchieta foi responsável por uma crise sem 

precedentes nas prisões em São Paulo. Havia trinta anos que o estado realizara o último 

grande investimento na ampliação e modernização da infraestrutura prisional. A 

Penitenciária do Estado – inaugurada em 1920 -, a Casa de Detenção – de 1852 -, a 

própria Ilha Anchieta – cujas funções prisionais foram reinauguradas em 1942 - e as 

centenas de cadeias e xadrezes estavam obsoletas e superlotadas. Se, por um lado, a 

rebelião e fuga em massa da ilha foi resultado dessa política de precarização da vida nas 

prisões, por outro, seus desdobramentos resultariam, como veremos a seguir, num 

amplo programa de reforma das estruturas físicas e da administração penitenciária em 

São Paulo. 

 Os desdobramentos políticos da rebelião serão estudados neste capitulo, 

primeiramente, com base nas propostas apresentadas pelos deputados da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) ao poder executivo paulista, com particular 

atenção para o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito publicado em 

outubro de 1952. No âmbito do poder executivo serão analisadas as propostas indicadas 

pelo Delegado Paulo Rangel na conclusão do, já mencionado, Inquérito Policial realizado 

no âmbito da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (DEOPS). Este 

Delegado, como será visto adiante, não se restringiu a sugerir alternativas para o futuro 

da ilha-presídio, mas produziu um diagnóstico dos problemas carcerários do Estado, 

sugerindo medidas de amplo alcance. Em seguida reconstituiremos as medidas 

implementadas pelos governadores Lucas Nogueira Garcez e Janio da Silva Quadros, 

declaradamente justificadas por um discurso em que a explicação da crise nas prisões 

em São Paulo foi apoiada no movimento encabeçado pelos presos da Ilha Anchieta em 

junho de 1952. Medidas de curto e médio alcance foram então implementadas como 

uma reação à rebelião. Esta, por assim dizer, conferiu força e legitimidade a velhos 

projetos de reforma das prisões, resgatados naquele contexto. Por fim, fecharemos o 

capítulo apontando alguns desdobramentos dessas reformas no universo do 

encarceramento em São Paulo, com destaque para uma nova distribuição espacial dos 

presos no Estado e o expressivo crescimento de sua população prisional. 
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A segurança pública no interregno democrático 

 

O período era de intensa e progressiva politização. O pluripartidarismo, a 

regulamentação dos direitos trabalhistas, a ampliação do direito ao voto, os 

investimentos estatais na expansão da indústria de base e o fortalecimento da 

democracia americana no pós-guerra foram fatores decisivos para a configuração da 

arena política brasileira nos anos de 1950. Muitas lideranças inspiravam-se na tradição 

getulista, reforçando a retórica anticlassista e privilegiando temas de justiça social e 

fraternidade1. Porém, a exemplo da política estadunidense de ampliar a repressão aos 

comunistas, o primeiro governo democrático cassou o registro do Partido Comunista 

Brasileiro (PCB). Pari passu, a bandeira trabalhista e a gradativa abertura do acesso às 

urnas para as classes populares, foram dois fatores fartamente explorados pelo status 

quo político-administrativo. A seu modo os políticos do período bebiam na fonte do 

populismo. Não era mais possível governar sem levar em consideração a força dos 

trabalhadores2. Aproximar-se dela ou enfraquecê-la? A nova circunstância histórica, 

entendida como um período de redemocratização, não havia, contudo, rompido com o 

passado recente.  

“O golpe que depôs Getúlio foi um golpe puramente político, não uma revolução 

socioeconômica”3. As elites políticas, afastadas do poder pelo golpe de 1930 e ao longo 

dos quinze anos de Vargas na presidência, retornaram à arena pública impulsionados 

pela maré democrática vitoriosa sobre o nazi-fascismo. Não havia qualquer interesse em 

realizar profundas reformas no horizonte político-econômico do país. “Empresários, 

banqueiros, latifundiários, militares da alta patente, convictamente reacionários, 

anticomunistas empedernidos, liberais quando lhes pisavam no calo, mas discricionários 

ao ocuparem o poder, temiam acima de tudo que o povo agisse e assumisse atitudes 

políticas”4.  Contudo, os principais centros econômicos do Brasil assistiam à formação de 

um complexo quadro político.  

                                                        
1 NEGRO, A. L.; SILVA, F. T. da. “Trabalhadores, sindicatos e política (1945-1964)”. In.: O Brasil 

republicano: o tempo da experiência democrática.” p. 61. 
2 Idem, p.63. 
3 SOARES, G. A. D.. Sociedade e Política no Brasil. São Paulo: DIFEL, 1973. 
4 ALMEIDA JUNIOR, A. M. de. “Do declínio do Estado Novo ao suicídio de Getúlio Vargas”. In.: FAUSTO, 

Boris (org.). História Geral da Civilização Brasileira. O Brasil Republicano. Tomo III, Vol. III. São Paulo: 
DIFEL, 1981, p. 239. 
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Entre o liberalismo e o nacionalismo das classes dominantes, novos agentes 

apresentavam, na arena política, suas expectativas de direito e de espaços de poder. Os 

sindicatos organizados, oficiais ou não, mobilizavam os trabalhadores. Nos primeiros 

dois meses de 1946 registraram-se mais de 60 movimentos grevistas. No dia 20 de 

fevereiro desse mesmo ano, 100 mil trabalhadores paralisaram São Paulo. As comissões 

de fábrica e as organizações operárias não institucionalizadas ganharam força no campo 

político. A ação destas, conjugada com os movimentos pela reforma da estrutura 

fundiária do país, consolidou os movimentos políticos de massa. Exemplo disso, a greve 

dos 300 mil em São Paulo, ocorrida entre março e abril de 1953, mobilizou metalúrgicos, 

vidreiros, marceneiros e gráficos. A classe operária e as baixas camadas médias urbanas 

haviam adquirido um poder de barganha imprescindível para a negociação de suas 

demandas: o voto. As greves que ocorreram em seguida, dos 400 mil (1957) e dos 700 

mil (1963), contribuíram substancialmente para o recrudescimento da violência policial, 

pela vigilância permanente dos bairros operários, e do desgaste do otimismo 

desenvolvimentista que animava os grupos econômicos.5 

O segundo governo de Getúlio Vargas, desde o início, demonstrou que a 

democracia ainda era uma ideologia pouco afeita à realidade política brasileira. Mesmo 

formando um governo de coalizão, distribuindo os Ministérios entre partidos coligados e 

não coligados, Vargas representava, para algumas agremiações, o ditador populista e 

nacionalista. A União Democrática Nacional (UDN) tentou, por vias legais e ilegais, 

impedir a posse do presidente eleito. Sem sucesso, investiram em intensa campanha de 

oposição golpista na imprensa. Articulando grupos empresariais vinculados ao capital 

externo a UDN fundou o Tribuna da Imprensa, com Carlos Lacerda na dianteira. 

Configurava-se rapidamente uma crescente polarização entre as teses nacionalistas e as 

internacionalistas para o desenvolvimento econômico do país. De forma desarticulada, 

parte do PCB apoiava a base governista na defesa do desenvolvimento autônomo e 

conservador das riquezas nacionais. O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido 

Social Democrata (PSD), mantinham o controle sobre pastas estratégicas do governo, 

inviabilizando a execução das propostas do entreguismo udenista.   

Ao esforço dos comunistas, devemos somar a ação da esquerda democrática 

articulada sob a legenda do Partido Socialista Brasileiro (PSB), fundado em 1947. 

                                                        
5 LIMA, M. do S. A.. A participação da mulher trabalhadora nos anos 50: buscando espaços, construindo 

identidades. Dissertação de Mestrado, Departamento de História da FFLCH-USP, 1995. 
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Segundo Hermes Lima, um dos principais fundadores do partido, “tratava-se de 

completar nossa maioridade econômica (...), sendo mister que passássemos da condição 

de país subdesenvolvido (...) para a condição de país dotado de uma infraestrutura 

econômica e industrial, capaz de fornecer os indispensáveis recursos para o 

aproveitamento de nossas matérias-primas, para o aumento de nossa produtividade, a 

fim de nos convertermos num grande mercado interno na base da população que já 

possuíamos (...)”6. Além do nacionalismo, o historiador Alexandre Hecker identifica o 

reformismo como outra baliza do pensamento político das esquerdas do período. O 

próprio Hermes Lima, deputado constituinte de 1946, diria tempos depois: “Procurou-se 

[na constituição], isto sim, introduzir aberturas susceptíveis de permitir à ordem 

constitucional absorver reivindicações da economia, do trabalho, do ensino, da saúde, 

sentidas pelo próprio corpo da nação”7. 

A questão da segurança pública não ficou imune às transformações do período. 

Especialmente na metrópole paulistana, onde se assistia a um crescimento demográfico 

acelerado, os governos apresentavam anualmente suas preocupações com a ampliação 

dos investimentos nas instituições de controle social, em particular a polícia. No dia 14 

de março de 1950, o governador de São Paulo Adhemar de Barros, apresentou 

Mensagem à Assembleia Legislativa onde enfatizou a existência de uma “crise de 

crescimento”8 como o foco principal das questões de segurança pública. Na avaliação 

daquela administração a criminalidade crescia de modo diretamente proporcional ao 

aumento da população paulista. Barros realçou a insuficiência do corpo policial, a 

desorganização das circunscrições e o pequeno número dessas em bairros estratégicos 

da Capital, expondo sua preocupação com a expansão do policiamento na Capital. 

Conforme apresentado pelo governador em sua Mensagem, a Secretaria da Segurança 

Pública formulara as seguintes propostas de ação: condicionar a expansão do 

policiamento ao crescimento demográfico, ampliar as circunscrições policiais, aumentar 

o número de viaturas da radiopatrulha, realizar a ação da polícia político-social “sob 

uma ótica mais humana, orientada pela Lei e por meios modernos para a defesa do 

                                                        
6 HECKER, A. “Propostas de esquerda para um novo Brasil: o ideário socialista do pós-guerra”. In.: 

FERREIRA, J.; REIS, D. A. (orgs.). Nacionalismo e reformismo radical (1945-1964). Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2007, pp. 24, 25. 

7 Cf.: Id., Ibid. p. 25. 
8 Cf.: Mensagem apresentada pelo Governador Adhemar de Barros à Assembleia Legislativa do Estado 

de São Paulo. 14 de Março de 1950. São Paulo, p. 31. 
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regime”9 e, por fim, realizar uma renovação dos quadros dos delegados e de seus 

funcionários. As propostas eram múltiplas e, predominantemente, orientadas para a 

ampliação sistemática da corporação policial e seus instrumentos de controle e 

repressão à criminalidade.  

Para as prisões a ótica era semelhante. Estes estabelecimentos eram alvo de 

estudo e reforma apenas circunstancialmente. Não havia um planejamento para a 

manutenção, fiscalização, ou mesmo, um programa de reformas de suas estruturas 

físicas. O regime penitenciário, aqui compreendido como sendo o modus operandi 

próprio à rotina das prisões, raramente era abordado nesses relatórios. O governador 

Adhemar de Barros limitou-se a mencionar a intenção de construir “moderno edifício” 

para a Casa de Detenção de São Paulo. Considerada, por ele, “medida de amplo alcance 

político-social”, o projeto só saiu do papel após a rebelião na Ilha Anchieta. Ao ICIA, 

Adhemar dedica poucas palavras: “vem de longa data a precariedade das instalações 

deste estabelecimento correcional. Necessário, portanto, transformá-lo num 

estabelecimento correcional digno de nossos foros”10. Entretanto, medidas práticas não 

foram viabilizadas antes da rebelião. 

Além do menoscabo usual com que as autoridades se referiam à situação dos 

presídios, outro indício da frágil preocupação do governo com o conhecimento da gestão 

penal é a precariedade das informações compiladas pelo Estado sobre os prisioneiros. 

Os dados, quando existentes, são brutos. As raras compilações sistemáticas e 

comparativas, como as do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do 

Departamento Estadual de Estatística de São Paulo, do Anuário da Polícia e dos 

relatórios dos Secretários de Segurança Pública, não possuem padrões estáveis na 

construção dos dados. Via de regra, a periodicidade é irregular e os critérios 

empregados variam ano a ano. Para a formação da série apresentada no capitulo 2, por 

exemplo, foi necessário realizar o cruzamento de fontes diversas para se chegar a uma 

breve comparação do perfil dos presos das diferentes instituições penais do Estado.  

Após um ano de governo, Lucas Nogueira Garcez entregou um relatório mais 

otimista que o de seu antecessor. Noticiou aos membros do parlamento a expansão da 

força policial preventiva e repressiva ao longo do ano de 1951. As circunscrições 

policiais, em número de 11 ao fim do governo Adhemar de Barros, foram ampliadas para 

                                                        
9 Idem, Ibidem, p. 39. (grifo nosso) 
10 Idem, Ibidem, p. 39. 
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22 no primeiro ano da gestão Garcez. No prefácio ao livro sobre o expediente da Divisão 

Policial de São Paulo, em 1951, o Diretor Geral da Secretaria de Segurança Pública, 

Oswaldo Silva, saudou a reforma na estrutura do sistema policial-administrativo. Em 

clima festivo, o Delegado Silva afirmou que a polícia estaria, assim, em condições de 

acompanhar o “acelerado ritmo do progresso geral.”.11 

Entretanto, nos presídios praticamente nada mudou. Assim como seu antecessor, 

Garcez mencionou as “precárias condições sanitárias” da Casa de Detenção de São Paulo 

e anunciou a assinatura do contrato para construção do novo edifício, a ser construído 

em 1952. Sobre a Ilha Anchieta Garcez não faz nenhuma menção em seu relatório. Como 

veremos a seguir, qualquer menção às condições do ICIA foram prudentemente evitadas 

pelo governador, pois o número de presos ali excedia o dobro da capacidade do presídio 

e sua segurança não ganhava reforços há muito tempo.  

A volta da obrigação do governo de prestar contas diante dos deputados 

estaduais foi uma das conquistas da democracia instituída em 1946. Em um ambiente 

político partidário bem diferente da Primeira República, uma vez que não havia a 

hegemonia dos partidos da bancada coronelista. Certo é que a base do PSD estava nos 

proprietários rurais das oligarquias do interior, mas havia o PTB como outro grande 

partido, majoritariamente urbano, trabalhista e sindical.12 Essa mudança na dinâmica da 

relação entre executivo e legislativo produziu fatos e novos personagens no panorama 

político brasileiro. A rápida ascensão de Jânio Quadros, por exemplo, veio de sua forte 

atuação parlamentar.13 Foram essas condições que possibilitaram o acirrado debate 

travado pelos parlamentares paulistas com as autoridades do executivo diretamente 

envolvidas com a gestão penal em São Paulo, no contexto da crise ocasionada pela fuga 

da ilha. 

No imediato pós-rebelião na Ilha Anchieta, os deputados da ALESP produziram 

uma série de requerimentos de informação dirigidos ao poder executivo. Essa série de 

documentos permite a reconstituição dos enfrentamentos que ocorreram entre os 

membros das duas instâncias de poder. Os requerimentos são também reveladores de 

diferentes visões da reforma penitenciária que se projetou naqueles anos. Os debates 

                                                        
11 DIVISÃO POLICIAL DO ESTADO. Secretaria da Segurança Pública. Diretoria Geral. Departamento 

Administrativo. Diretoria do Expediente. São Paulo, 1951. (APESP-Biblioteca) 
12 Cf.: CARVALHO, J. M. de. Cidadania no Brasil. O longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2012. 
13 FONTES, P. "Trabalhadores e associativismo urbano no governo Janio Quadros em São Paulo (1953-

1954)". in.: Revista Brasileira de História, vol. 33, n. 66. 2013. 
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mais acalorados ocorreram entre os dias 21 de junho e 18 de julho, aproximadamente, 

quando a captura do líder da rebelião já fora noticiada.14  

A Casa Civil respondeu a quase todos os requerimentos. As respostas oficiais, 

arquivadas na Coleção Gabinete do Governador do Centro de Arquivo Administrativo do 

Estado de São Paulo (CAASP), revelam o diálogo ocorrido entre os representares de cada 

esfera de poder. Nas respostas, a omissão de informações da parte do poder executivo 

foi caso frequente. O número de prisioneiros mortos, por exemplo, não foi oficialmente 

informado pelo poder executivo aos requerentes deputados.  

Entre os requerimentos, predominaram aqueles apresentados pelos deputados 

Jânio Quadros e Cid Franco. Nos termos empregados nesses textos, os dois deputados 

reputaram à administração de Lucas Garcez a responsabilidade pela ocorrência da 

rebelião. O primeiro requerimento, datado de 23 de junho de 1952, quando ainda se 

trabalhava na captura aos presidiários escondidos na Serra do Mar, aponta como causa 

da fuga a transferência de “perigosíssimos delinquentes”, como Álvaro de Carvalho Farto 

(o Portuga) e Geraldo Fonseca de Souza (o Diabo Louro), da Penitenciária do Estado (PE) 

para a Ilha Anchieta. O autor deste requerimento, “o representante socialista” Cid 

Franco, mobilizou críticas ácidas ao governo:  

 

Será, porventura, humorismo? Dá-se uma fuga sensacional, rocambolesca, na 

Penitenciária do Estado. Que faz o governo? Escolhe, a dedo, o mentor da fuga, o autor da 

escavação subterrânea e o transfere para a Ilha Anchieta, onde as condições de 

segurança e de vigilância apresentavam todas as características de precariedade15  

 

No dia 24 de junho Cid Franco apresentou as seguinte questões ao Secretário de 

Segurança Pública: quem determinou a transferência dos presos? Quando o diretor-

geral dos presídios visitou a Ilha Anchieta? Conheciam a desproporção entre número de 

guardas e de presos? Quando o Conselho Penitenciário e o Corregedor Geral dos 

Presídios visitaram a Ilha?  

A resposta a este requerimento só foi encaminhada à ALESP no dia 05 de agosto 

de 1952, passados um mês e dez dias de sua apresentação. Principal alvo dos ataques de 

                                                        
14 Cf.: Livros de Requerimentos de Informação. (ALESP – Biblioteca) 
15 OESP, 24 de junho de 1952, p. 7. 
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Cid Franco, o Diretor-Geral do Departamento de Presídios José Joaquim da Cruz Sêco, 

respondeu: 

 

Esses sentenciados, por proposta da Diretoria Geral do Departamento de Presídios, 

devidamente aprovada pela autoridade competente, foram removidos para a Ilha Anchieta 

como o eram todos quantos evidenciavam péssimo comportamento no Presídio do 

Carandiru.  

 

Além de confirmar a prática de isolar os presos indisciplinados da Penitenciária 

do Estado, ainda que ao arrepio do regulamento, Sêco complementa sua resposta 

afirmando que a segurança da ilha não era precária, pois dali haviam fugido 

aproximadamente 120 condenados, dos mais de 400 residentes. No cargo desde 

dezembro de 1951, declarou não ter podido visitar a Ilha Anchieta, pois esteve ocupado 

com a reestruturação da Penitenciária do Estado, bem como de sua Seção de Taubaté, 

além de acompanhar as edificações da Colônia Agrícola de São José do Rio Preto. 

Acompanhando as respostas das autoridades do poder executivo, seguiu para a 

ALESP um relatório redigido pelo Juiz Corregedor Geral da Justiça em visita ao ICIA no 

dia 20 de maio de 1951. As informações ali publicadas contradiziam as respostas 

apresentadas pelo Diretor do Departamento de Presídios. O Juiz informou que a 

segurança do presídio estava sob a responsabilidade de 40 guardas. À época de sua 

visita à ilha esse numero não era pequeno, dado que no ICIA residiam 288 condenados. 

Entretanto, o aumento da população carcerária daquele Instituto quase dobrou em 

menos de um ano, o que fez elevar a proporção razoável de 7 a 8 presos por guarda, 

atingindo a equivalência de 22 presos por guarda no dia da rebelião.  

Ainda que não fosse recomendável a transferência de presos “perigosos” para a 

ilha-presídio, essa era já prática corrente no meio carcerário. Em 1950, o próprio juiz 

corregedor dos presídios recomendou essa medida como forma de desafogar a 

superlotação da PE. Dizia ele: “o que vai pela Casa de Detenção desta Capital é 

deplorável. Instalações exíguas, inadequadas. Onde há apenas acomodações para 

trezentas pessoas, alojam-se mil e até mil e duzentas!”16  

                                                        
16 Relatório apresentado à Corregedoria Geral da Justiça, pela Corregedoria Permanente dos Presídios 

da Capital em 1950. 
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A superlotação do ICIA parecia não ser um obstáculo para a introdução de presos 

oriundos da PE. A precariedade apontada pelo deputado não era um privilégio do ICIA. 

Jânio Quadros relata no requerimento n. 464/52 que em 1951 recebeu notificação de 

denúncia de irregularidades na Casa de Detenção, onde era comum a “alimentação 

precária, falta de assistência médico-hospitalar, violências contra os presos e outras 

deficiências administrativas”. Os requerimentos assinados por Jânio Quadros, em maior 

volume que os demais, demonstram clara preocupação com a situação das prisões do 

Estado, não se restringindo ao caso da Ilha Anchieta. O deputado buscou, em suas 

intervenções, esclarecer a situação vivida pelos presos na ilha. Diante da denúncia de 

que havia presos em situação irregular na ilha, Quadros questiona o poder executivo, 

solicitando, no Requerimento n. 514 de julho de 1952, que fosse informado o número de 

pessoas presas na ilha sem condenação formal e dos que já havia cumprido a pena. 

Buscou, ainda, averiguar se essa situação se repetia em outros presídios do estado e se 

as condições de saúde eram favoráveis. No requerimento n. 532 de 4 de julho de 1952, 

Quadros afirma que os problemas que afligiam o sistema prisional paulista eram o 

resultado da ausência de planejamento e estudos mais profundos. Lembrou ainda a 

situação precária das carceragens do interior e cobrou do poder executivo uma 

aceleração da construção das novas instalações da Casa de Detenção. Ainda que não 

houvesse, naquela circunstância, um projeto de reforma para as prisões de São Paulo, as 

intervenções de Janio Quadros podem ser interpretadas como um primeiro ensaio do 

projeto que seria implementado em sua gestão no governo do Estado. Afinal, Quadros 

era um dos poucos parlamentares que buscava compreender de forma orgânica o 

trágico episódio da Ilha Anchieta. Assim, seu modo de ver a crise provocada pela 

rebelião dos presos do ICIA implicava a administração prisional como um todo, sem 

perder de vista as complexas relações estabelecidas no interior das diferentes 

instituições. 

Alguns deputados falaram em defesa dos funcionários, tratados como vitimas da 

situação precária em que eram obrigados a trabalhar. Era o mesmo grupo que 

acreditava que a rebelião teve sua origem nas péssimas condições de trabalho dos 

funcionários e no baixo número de praças da Força Pública na ilha. Pinheiro Junior, 

Salgado Sobrinho e Alfredo Farhat assinaram juntos o requerimento n. 471/52, 

solicitando “seja consignado em Ata (...), um voto de profundo pesar e consternação, 

dando-se ciência às famílias enlutadas”. Referiam-se aí aos funcionários e policiais 
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mortos durante a rebelião. Para estes deputados, os presos rebeldes eram os “mais 

ferozes inimigos da ordem, da disciplina e da civilização”. Falando em defesa dos 

funcionários lotados em presídios, na Casa de Detenção ou no Manicômio Judiciário, 

Pinheiro Junior requereu ao plenário que seu projeto de lei (n. 893/50) fosse incluído na 

ordem do dia (25/06/1952). Esta lei, se aprovada, estabeleceria para 1/5 o tempo de 

serviços dessa categoria do funcionalismo.  

No dia 30 de junho, Cid Franco voltou à baila com o requerimento n. 507/52. 

Neste, apresenta cópia de reportagem do Diário da Noite, onde uma fotografia revelava 

as mãos de um presidiário, amputadas para fins de identificação datiloscópica. Na página 

a seguir reproduzi uma página da reportagem do número 39 da revista O Cruzeiro, onde 

é possivel visualizar o trabalho de identificação realizado pelo legista. Este periódico 

produziu uma série de reportagens sobre a rebelião, publicadas nos números 38, 39 e 42 

de 1952. Nestas, o texto jornalístico enfatizou a violência, destacando a ação de policiais 

e detentos durante a rebelião. De modo especial, a matéria do número 39 reforçou o 

universo da violência cotidiana sofrida pelos presos do ICIA. Neste número, o texto do 

jornalista Jorge Ferreira já divulgava algumas conclusões provisórias do inquérito 

policial instaurado pela Secretaria de Segurança Pública e dirigido pelo DEOPS, para 

investigar as causas da rebelião. Segundo o jornalista:  

 

as conclusões demonstram que, a par do desejo de liberdade inato a todo detento, métodos 

medievais de tratamento e um sistema carcerário cruel foram elementos que precipitaram a 

formidável evasão, dada como a maior do mundo e uma das únicas que obteve sucesso17.  

 

Revista de grande circulação nas capitais brasileiras, as reportagens de O Cruzeiro 

foram bastante mobilizadas nos debates parlamentares e nos projetos apresentados 

para a reforma do presídio.  

 

                                                        
17 Cf.: “Ilha do terror”. O Cruzeiro. Rio de Janeiro, 1952, n. 39, p. 111. 
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Figura 17: Identificação de cadáver pelo médico legista. (revista O Cruzeiro) 
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Lendo os requerimentos dos deputados, percebe-se a forma como se valeram das 

reportagens veiculadas na mídia impressa. A rápida circulação das matérias, o texto 

acompanhado de fotografias produzidas no calor da hora, as falas dos presos 

entrevistados pelos repórteres e as ações dos policiais no trabalho de captura dos 

fugitivos, aproximava a retórica parlamentar do contexto da revolta. Neste caso, a 

verossimilhança do discurso era alcançada com base no trabalho empírico do 

jornalismo.  

Em 22 de julho, Cid Franco prosseguiu sua cruzada contra a administração de 

José Joaquim da Cruz Sêco à frente do Departamento dos Presídios:  

 

o Sr. Joaquim Seco transportou para a Penitenciária os métodos violentos da sua Polícia 

Marítima, em Santos. (...) selvagens, bárbaros, espancamentos foram infligidos, pela Polícia 

Marítima, na Penitenciaria do Carandiru, aos recapturados que deram entrada na noite de 

domingo e na manha de quarta-feira. Raul de Guerra Brito, sentenciado n. 10.090, um dos 

cabeças do levante da Casa de Detenção, estelionatário de recursos, goza de estranhas 

regalias na Penitenciária, vestindo roupa engomada, calçando sapatos feitos sob medida e 

tomando refeições com o pessoal da P. Marítima, em contraste com a situação de outros 

sentenciados, que tomam refeições na própria cela. 

 

Acompanhando o dia a dia da movimentação parlamentar, o Estado de São Paulo 

reproduziu também os debates mais acalorados. Em reportagem do dia 24 de junho foi 

veiculada a fala do Deputado Teixeira de Camargo, líder do governo na ALESP que se 

manifestou em defesa do executivo. “O Governo do Estado ou a polícia não podem ser 

responsabilizados pela chacina ocorrida”18. Buscou apaziguar os ânimos da oposição, 

argumentando que episódios semelhantes ocorreram em países “mais aparelhados”, 

como os Estados Unidos, e que as providencias cabíveis já haviam sido tomadas. 

Contrapondo-se ao Deputado Camargo, Vladimir Piza apelidou o ICIA de “escola do 

crime”, argumentando que a ilha estava condenada há muitos anos, pois para ali os 

“pobres diabos” eram encaminhados sem qualquer formação de culpa. Propôs então a 

extinção da “Colônia”, indicando para o lugar a construção de uma escola de pesca. 

Os jornais foram também alvo de crítica dos deputados. Nota publicada na edição 

do Estado de São Paulo, do dia 01 de julho, revela que o deputado Luciano Nogueira 

                                                        
18 OESP, 24 de junho de 1952, p.7. 
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Filho, vice-líder do PSP, condenou na tribuna o sensacionalismo em torno do 

acontecimento. Segundo a matéria, o deputado criticou “a tentativa de glorificação os 

delinquentes, responsáveis pelo trucidamento de militares e funcionários civis, que 

pereceram no cumprimento do dever, transformando em heróis os amotinados da Ilha 

Anchieta”.19  

As teses em disputa na ALESP definiram, ao longo dos debates, um horizonte de 

possibilidades para o problema penitenciário. As reformas possíveis se colocavam, 

contudo, de modo desarticulado e fragmentado. Não foi possível identificar a existência 

de blocos ou partidos que se opusessem ou se congregassem claramente em torno de 

um projeto. Sequer podemos falar que houve a formulação clara de um projeto. Os 

embates expressos nos requerimentos aqui apresentados, permitem delinear certas 

percepções e representações da ação dos presos, notadamente no que diz respeito à 

força motriz da rebelião. Ora a ação rebelde é explicada pela chave da selvageria, ora 

pela chave da revolta contra um sistema desumano e opressor. Ou se barbariza a ação 

dos presidiários, ou se condena a ação do Estado. Tornar evidente essa contradição nos 

permite compreender de que modo, ou com quais elementos foi possível imaginar, 

naquele tempo, uma reforma para a prisões.   

Ainda que os debates na ALESP tenham prosseguido durante os trabalhos do 

segundo semestre de 1952, foram, entretanto progressivamente esmaecendo à medida 

que se operava a investigação lançada pela Comissão Parlamentar de Inquérito.  

 

A CPI da rebelião 

 

Tanto no âmbito Estadual como no Federal foram convocadas Comissões 

Parlamentares de Inquérito para apurar as causas da rebelião e propor mudanças no 

sistema penitenciário paulista20 e nacional. Entretanto, apenas a Comissão da ALESP 

concluiu suas atividades.  

                                                        
19 OESP, 1º de julho de 1952, p. 
20 Utilizamos a expressão “sistema penitenciário” com ressalvas. Falar em sistema implica aceitar que 

havia uma ação coordenada entre os diferentes estabelecimentos prisionais. Com a criação do 
Departamento de Presídios do Estado, em 1943, começava-se a delinear a ideia de um sistema 
penitenciário, mas este ainda estava longe de se concretizar. Cada prisão, abaixo do regulamento 
estabelecido, funcionava segundo os ditames de seu Diretor. 
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A Comissão da ALESP promoveu o levantamento de documentos importantes. 

Grande parte dos quais foi encaminhada ao Gabinete do Governador do Estado, pelo 

ofício n. 6723 de 29 de outubro de 1952. Destaca-se um conjunto de 135 fotografias 

produzidas pelos repórteres dos jornais Última Hora e A Noite, com imagens relativas ao 

processo de captura dos presos e sobre a própria investigação encabeçada pelos 

deputados da CPI. Além das fotografias, foram produzidos dois relatórios. O primeiro, de 

autoria conjunta dos Deputados membros da Comissão, descreve aspectos da estrutura 

do ICIA e do modo como o regime prisional era conduzido por sua Direção. O segundo 

relatório foi produzido por especialistas convidados pela CPI com a finalidade de 

transmitir um parecer ao governador orientando-o acerca das medidas que deveriam 

ser tomadas em relação ao futuro daquela instituição. Entre os convidados, um médico, 

um penitenciarista e um jurista foram taxativos ao determinar o imediato fechamento 

do presídio. A visita da comissão de deputados à Ilha Anchieta ocorreu no dia 19 de 

agosto de 1952. Nesse dia, quem dirigia interinamente o presídio era Paulo Vianna, 

Capitão do 5º Batalhão de Caçadores de Taubaté. Existiam ali cento e cinquenta e um 

presos e cinquenta e seis soldados no destacamento policial. Os demais presidiários – 

cerca de 300 – havia sido transferidos para a Penitenciária do Estado, sendo dali 

distribuídos para sua Seção Agrícola, em Taubaté, e outros presídios do interior do 

Estado.  

O relatório final da CPI foi assinado pelos deputados André Broca Filho (PSP), 

José Ferreira Keffer (PSD), Cid Franco (PSB), José Miraglia (PSP), Paulo Teixeira de 

Camargo (PSP), Francisco Scalamandré Sobrinho (PTB), Joaquim Fernando Paes de 

Barros Neto (UDN), Luiz Dias Gonzaga (PSP), Derville Allegretti (PR), Jaurés Guisard 

(PTB) e João Mendonça Falcão (PSP). Considerando a composição partidária da 

Comissão, percebe-se que a grande maioria fazia parte da Coligação Interpartidária de 

apoio ao Governador Garcez, com exceção dos membros da UDN e do PSB. Estes 

participavam cada um com uma representação na CPI e não teriam força de combate 

frente à maioria formada por membros do PSP, com cinco, e PTB, com dois. Nessa 

configuração, o governo buscava reduzir os danos da crise prisional à administração 

Garcez. 

Os deputados não pouparam criticas na descrição da situação encontrada no ICIA. 

No texto do relatório final da CPI, os deputados apontaram a ausência de janelas e camas 

em dezenas de celas do presídio. Afirmavam haver “um aparelho sanitário em cada cela, 
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com a descarga d’água sem funcionamento, o que era feito através de uma torneira 

colocada logo abaixo do referido aparelho”. Quanto à cozinha, ressaltam o “aspecto de 

abandono”, com as paredes escurecidas pela fumaça do velho fogão à lenha. Na imagem, 

registrada por repórter do Última Hora, que acompanhava a comitiva, vemos os 

deputados observando e registrando aspectos do interior das edificações da Ilha 

Anchieta. 

 

 

Figura 18: Deputados da CPI verificam as instalações da cozinha do presidio (CPI/ALESP/1952) 

 

Ao abordar a questão do assassinato do Chefe de Disciplina do ICIA afirmam que 

“um dos mais antigos funcionários do Instituto Correcional, Sr. T. P. [Teixeira Pinto], 

declarou à Comissão e aos representantes da imprensa, na presença de autoridade e 

detentos que aquele funcionário maltratava os presos por qualquer motivo, e mesmo 

sem motivo; e o documento n.3, discurso lido por um dos presos e confirmado por todos 

os outros, não deixa dúvidas sobre o regime de maus tratos que imperava na Ilha”. 

Registram que, segundo relato dos detentos, “na gestão do antigo Diretor da Ilha, eram 

comuns os esbofeteamentos (sic.) sem justificativas, o que não estava acontecendo com 



201 
 

a atual Direção. Foi a comissão informada pelos detentos que um sobrinho do antigo 

Diretor, constantemente maltratava-os por prazer.” 

Observaram que no hospital não havia sequer antibiótico, a remoção de presos 

portando moléstia grave era dificultosa ou inviável, o mau cheiro estava impregnado em 

todas as celas e pavilhões. Também destacaram que a vida religiosa e o trabalho regular 

não havia ali. “A laborterapia, como a compreende a moderna ciência penal-

penitenciária não existe na ilha. Cortar lenha no mato, para acender velho e rudimentar 

fogão, não é trabalho que recupere ou regenere criminosos.”  

O tom de denúncia utilizado pelos deputados era tão apelativo que, por vezes, 

fugia à realidade factual. É o caso do parágrafo 14 do relatório, onde apontam o 

abandono dos presos da ilha pelo poder judiciário. Ali, somos informados de que a 

última visita do Juiz Corregedor dos Presídios ocorrera em 1945. “A responsabilidade do 

Poder Judiciário, no caso da Ilha Anchieta, é imensa.” Isso é dito a despeito dos 

deputados terem conhecimento do último relatório do Juiz Corregedor dos Presídios, 

datado de maio de 1951, pois o mesmo havia sido encaminhado ao plenário da ALESP 

tão logo requerido após a rebelião. Contudo, o relatório da comissão não podia atacar 

apenas o poder executivo, do qual a maioria dos deputados compunha a base aliada. 

Mesmo com base em evidências frágeis, o judiciário foi responsabilizado pelos trágicos 

acontecimentos. 

A respeito do que presenciaram na ilha, os relatores apontaram que funcionários 

alcoolizados teriam recepcionado a Comissão, que as casas dos funcionários eram de 

“primitiva construção”, que o serviço de correspondência não funcionava e que a 

farmácia era mal sortida. As críticas ao regime penitenciário do ICIA, antes da rebelião, 

são reforçadas com a reprodução de uma entrevista com o Diretor do Instituto. Nesta, os 

deputados formulam questões que induzem às respostas que incriminariam o poder 

executivo nas causas da rebelião. “Há multiplicidade de órgãos que interfere na 

administração dos presídios?”, “A Ilha Anchieta é um instituto correcional ou é um 

presídio destinado a sentenciados perigosos?”, “O regime da Penitenciária é de reclusão 

e o da ilha é de semiliberdade?” e “oferece o presídio da Ilha Anchieta garantia para 

presos perigosos?” A esta última pergunta, o Diretor forneceu a resposta que a Comissão 

queria ouvir: “Não! As condições do presídio não oferecem segurança, conforme a 

Comissão constatou in loco, mesmo porque eles trabalham com machados, foices, 

ancinhos e outros instrumentos que podem ser usados perigosamente.” 
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Os deputados também ouviram depoimentos de alguns presos a denunciar as 

péssimas condições de encarceramento na Ilha Anchieta. A esse respeito se deu uma 

situação, aparentemente inesperada, quando um dos presos entregou uma carta escrita 

de próprio punho aos membros da CPI. No quadrado do presídio formou-se um círculo 

em torno do preso Manuel Augusto Cavalheiro, o Neco, que se pôs a ler sua carta em voz 

alta, diante de funcionários, militares, presos e deputados. A fotografia apresentada 

abaixo revela o momento da leitura da carta.  

 

 

Figura 19: O preso Neco lê sua carta aos deputados (CPI/ALESP/1952) 

 

Neco era um dos poucos presos que completara o nível secundário e se 

considerava autodidata. Em sua carta traça um histórico das mudanças ocorridas no 

campo do direito de punição, identificando três fases:  

 

Temos, além da ‘Escola Repressora’, a ‘Escola Clássica’ que responsabiliza o indivíduo 

diretamente por ter cometido um delito que ele poderia evitar, é a doutrina do Livre Arbítrio, 

e a ‘Escola Positiva’ que visa, unicamente, o criminoso e não o crime. Esta última Escola, 

chamam-na também, ‘Experimental’, porque o delinquente é um “doente que comete o delito, 
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agindo independentemente de sua vontade”, ou irresponsável diante do estado mórbido, mas 

que, recebe a pena de reclusão, por ser considerado perigoso ao meio coletivo. Finalmente, 

temos a ‘Escola Eclética’, fusão das duas primeiras escolas, tem por finalidade o 

“aproveitamento” exclusivo do que consiste o valor prático de ambas.21 

 

O texto de Neco é, de certo modo, uma releitura das ideias de Antonio Moniz 

Sodré Aragão, apresentadas no livro As três escolas penais, publicado em 1907. A 

semelhança entre os textos é evidente, pois Aragão identifica pontos de convergência 

entre as escolas “clássica”, “positiva” e “eclética” ou “crítica”22. Ao longo do livro, o autor 

faz um estudo acerca do primado de cada uma destas escolas. Na escola “clássica” o 

indivíduo criminoso é entendido segundo o princípio da liberdade, dotado de razão, 

portanto responsável pelo próprio comportamento. Segundo a escola “positiva” ou 

“antropológica”, o meio se sobressai como condição determinante do comportamento 

dos indivíduos. Neste caso, o criminoso seria ou o homem primitivo ou o doente. Por fim, 

trata do ecletismo, que conciliou aspectos das duas escolas penais, numa leitura 

particular ao contexto brasileiro.  

Segundo a tese de Marcos César Alvarez, não existiram diferenças substanciais 

entre essas “escolas” no Brasil. O que houve, na transição da monarquia para a república, 

foi uma disputa no campo da aplicação das teorias penais, melhor dizendo, uma disputa 

pelo controle do aparato estatal. Se, do ponto de vista “clássico”, ou liberal, o individuo é 

entendido como portador de uma consciência livre e soberana, cabe ao Estado manter a 

ordem social de forma a criar condições de trabalho e progresso material. Se, do ponto 

de vista “positivo”, ou antropológico, o indivíduo é produto do meio (genético e social) 

exige-se um Estado tutelar ou intervencionista23. Refletindo sobre cada uma dessas 

escolas penais com base na sua própria experiência no cárcere, Neco produziu um 

documento importante para fundamentar as conclusões da comissão de inquérito, no 

qual sustenta a ideia de que a lei era aplicada de forma seletiva no contexto prisional. 

Em suas palavras: 

 

                                                        
21 Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito da ALESP, Documento 3, 1952. 
22 ALVAREZ, M. C. “A criminologia no Brasil, ou como tratar desigualmente os desiguais”. In: DADOS. 

Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol.45, n º 4, 2002, p. 668. ALVAREZ, M. C. Bacharéis, 
criminologistas e juristas: saber jurídico e a nova escola penal no Brasil. São Paulo: IBCCRIM, 2003. 

23 Idem, ibidem, p. 695. 
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O nosso Código Penal, em vigor, acolheu o método da terceira escola, a Eclética, condenando 

todo e qualquer método de tortura, ou atentado à dignidade humana dos prisioneiros, e 

punindo as autoridades presidiárias, que violarem os seus salutares e humanos preceitos, 

com pena de prisão. Não obstante há ainda quem, por infundada proteção política, ouse 

desafiar a máxima: “DURA LEX, SED LEX”. É o que vinha se observando nesta Ilha Presídio, 

onde a vida do preso nenhum valor representativo possuía. 

 

 Há seis anos na Ilha Anchieta, Neco era um dos presos mais antigos e estava com 

a pena próxima do fim. Não fugiu da ilha durante a rebelião e auxiliou a administração 

do presídio a garantir a segurança da população após a fuga dos presos ao continente. 

Em sua carta se apresenta como “representante de boa parte dos detentos que aqui se 

encontram” e defensor do “Direito e da Justiça”.  Foi solene e rebuscado em seu 

discurso, buscando referências na obra de Joaquim Nabuco, na literatura sobre a 

questão penal e em legislações penais mais antigas. Empregou o tom dos libelos para 

falar contra a forma de tratamento dos presos no ICIA; identificou os atores das 

barbaridades entre policiais e funcionários, sem citar nenhum nome. Denunciou o abuso 

do álcool entre os funcionários, a censura à correspondência dos presos, a péssima 

alimentação, os privilégios gozados por poucos no uso exclusivo dos escassos recursos, o 

isolamento e a tortura como métodos punitivos usualmente aplicados no ICIA. 

Comparou sua manifestação com a rebelião liderada por João Pereira Lima, qualificando 

seu gesto como o de uma rebelião crítica ou passiva.24 

 A publicação da carta não se deu apenas no âmbito do inquérito parlamentar. 

Conforme mencionado acima, a visita dos deputados à Ilha Anchieta foi acompanhada 

pela reportagem do jornal Última Hora, responsável pelo registro fotográfico do 

episódio e por sua divulgação no jornal diário. O jornalista Freitas Nobre, numa chave 

dramática, narrou o episódio da leitura da carta-julgamento:  

                                                        
24 Manuel Augusto Cavalheiro também prestou suas declarações ao Inquérito Policial dirigido pelo 

DEOPS. Foi, inclusive, um dos primeiros a ser interrogado, já no dia 22 de junho de 1952, dois dias após a 
ocorrência da rebelião e fuga em massa do presídio. Sob o interrogatório dos policiais e, naquele contexto 
de repressão aos presos, Neco parece ter se intimidado, uma vez que apresentara uma visão do ICIA 
absolutamente contraditória ao depoimento apresentado aos deputados em agosto daquele ano. No seu 
Termo de declarações, anexo ao volume 1 do Inquérito, Neco afirma não saber “qual tenha sido o motivo 
que levou aquela turma a fazer o levante uma vez que o tratamento no presídio tem sido bom e todos os 
presidiários são tratados com humanidade e justiça, tanto pelo Diretor como funcionários deste Presídio e 
os elementos militares aqui destacados também cumprem com os seus deveres e tratam os presidiários 
com urbanidade." Cf. Inquérito DEOPS, Termo de declarações de Manuel Augusto Cavalheiro, 22 de junho de 
1952. (APESP). Outra hipótese, mais improvável, é que o escrivão que acompanhou o interrogatório tenha 
alterado completamente a declaração do presidiário. 
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À frente dos presidiários, silenciosos, graves, emocionados, um jovem de constituição forte, 

alto e firme, avançou alguns passos à frente do grupo, citou uma frase latina em que 

reafirmava a importância da verdade e fez, numa linguagem rude, mas real, o retrato 

dramático da vida na ilha, da luta diária com as arbitrariedades, os crimes, as façanhas 

doentias dos guardas e dos chefes, prendendo a atenção de todos. Foi, sem dúvida, o início do 

grande julgamento, um autêntico julgamento popular, onde os juízes eram os próprios 

parlamentares e as testemunhas e vítimas, ao mesmo tempo, aquela leva amorfa de 

delinquentes, tratados como irracionais e as circunstâncias do fato, o desenrolar doloroso 

das falhas e das deficiências do presídio, paradoxalmente, intitulado de correcional25. 

 

Sob a pena de Nobre, o presidiário teve ressaltadas suas características físicas 

mais evidentes: “jovem de constituição forte, alto e firme”, falou numa “linguagem rude, 

mas real”. Já seus companheiros de presídio, formavam uma “leva amorfa de 

delinquentes”. Ainda que o jornalista saísse em defesa das vítimas das arbitrariedades 

praticadas pelos funcionários, ele veicula uma visão dos presos como seres degenerados, 

brutalizados e quase selvagens. Para Freitas Nobre, o mau regime penitenciário é aquele 

que dispensa aos presidiários um tratamento desumano. “Tratados como irracionais”, 

podemos deduzir que reagiriam irracionalmente. Não é de se estranhar, portanto, que o 

jornalista entenda a rebelião como fruto da ação irrefletida dos presidiários. Como se, 

numa explosão de ódio, fossem cegamente levados a agir contra a administração do ICIA.  

Em suma, a carta de Neco traduz a mesma lista de horrores que aparece no 

relatório dos deputados. Com uma diferença qualitativa considerável. Aqui é a voz do 

presidiário que condena a instituição. O tutelado pelo Estado, sobre quem incidem as 

teorias de correção e reintegração social. Manuel e sua carta são elementos-chave para o 

fim almejado pelos deputados. Seu comportamento respeitoso e cordato está associado 

à visão do preso “recuperável”, para o qual deveriam existir condições de regeneração.  

Este episódio não deve ser pensado apenas na sua dimensão documental, 

descrevendo o registro fotográfico e o textual. Ele revela um processo mais complexo do 

qual nos aproximamos fazendo as fontes dialogar com o seu contexto. Podemos 

sintetizar o acontecimento desta forma: dois meses após a rebelião, espontaneamente, 

um dos presos faz, livremente, a leitura em voz alta de uma carta-denúncia contra a 

                                                        
25“Promotor presidiário aponta os carrascos!”. Última hora, 20 de agosto de 1952. Reportagem de 

Freitas Nobre. 
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administração anterior do ICIA, no comando do Capitão Sadi Ferreira, perante as 

autoridades do poder legislativo. Diante dos olhares atentos de funcionários, guardas, 

praças, do médico e do próprio Diretor Paulo Vianna, o preso avalia o regime penal 

daquela instituição. O gesto que inseriu a carta nos apêndices do relatório da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, o fez com o intuito de reforçar as conclusões a que chegaram 

os legisladores acerca das causas da rebelião. Compreendendo o lugar da carta do 

condenado na lógica própria ao processo movido pelos parlamentares, pode-se sugerir 

que sua função fosse dupla: criticar a administração do presídio e legitimar o relatório 

final da CPI.  

O segundo parecer, também apresentado no relatório final da Comissão 

Parlamentar de Inquérito foi assinado por Mário Melo Freire, Américo Marco Antonio e 

Flamínio Fávero26.  Seu título não inspira qualquer dúvida acerca de seus propósitos: 

“Imediato fechamento do presídio da Ilha Anchieta”. Assinado por figuras de relevo no 

meio criminológico e penal, este documento foi favorável não apenas ao fechamento do 

ICIA, mas do reconhecimento de que ali o poder executivo havia cometido erros 

irreparáveis. O argumento dos especialistas denota que a gestão penal deveria ser 

orientada por parâmetros científicos. Apenas um saber construído de forma rigorosa, 

fundamentado na experiência de outras instituições e, principalmente, apoiado no 

conhecimento acumulado pela criminologia, pela antropologia criminal e pela medicina 

seria capaz de diagnosticar as graves falhas no regime penitenciário praticado na ilha.  

A primeira parte do documento faz eco ao que já havia sido apontado pelos 

Deputados. Avaliando as práticas de internação e transferência de presos no estado de 

São Paulo,  os pareceristas conferiram grande destaque para a questão da internação de 

presos “perigosos” e “inadaptáveis” na Ilha Anchieta. Os doutores afirmam no 

documento:  

 

A ilha vinha recebendo, antes da rebelião lá havida, reclusos detentos, indisciplinados, 

indesejáveis na Casa de Detenção e na Penitenciária do Estado; e presos com medida de 

segurança detentiva, com penas corporais já cumpridas. (...) Regime de pura negligência, 

gerador de anarquia. 

 

                                                        
26 Catedrático de Medicina Legal da Faculdade de Medicina de São Paulo. 
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A falência do regime penitenciário do ICIA estaria, segundo este parecer, 

diretamente relacionada à mistura de presos de baixa com os de alta periculosidade. O 

regulamento27 do ICIA, conforme analisamos no capítulo 2, previa a internação de 

condenados às penas de reclusão e detenção, à medida de segurança detentiva e à prisão 

simples. Como explicitado no tópico “Das finalidades”, ali deveriam funcionar três seções 

autônomas, cada qual especializada numa categoria de condenado, no mesmo espaço 

prisional. A “anarquia”, mencionada pelos pareceristas da CPI, já se manifestava no 

regulamento da instituição. Além do perfil criminal dos presos, o relatório criticou o fato 

do ICIA estar subordinado à Secretaria da Segurança Pública e à da Justiça e Negócios do 

Interior. Para os relatores, essa dupla subordinação gerava conflitos na gestão penal, 

uma vez que presos podiam ser transferidos pelo juiz, pelas autoridades policiais ou 

pelas autoridades penitenciárias que ocupavam a Direção das prisões. Além disso, até 

1950 funcionou na ilha o Educandário Anchieta para o recolhimento de menores “que 

tivessem completado 16 anos de idade e se mostrassem perigosos pelo seu estado de 

perversão moral”28. Estes eram encaminhados pela Secretaria da Justiça, responsável 

também pelos condenados à reclusão e detenção. Os condenados por medida de 

segurança ou à prisão simples eram diretamente encaminhados pelo Secretário de 

Segurança Pública, geralmente na pessoa do Chefe de Polícia, responsável pelas famosas 

‘batidas’ de recolhimento dos vadios e mendigos. 

Ainda no mesmo relatório, os especialistas concluíram que o regime penal do 

ICIA estava voltado exclusivamente para o isolamento e punição física dos presos. 

Contrariamente à essa prática, os especialistas defenderam um modelo de punição 

voltado para o trabalho. Argumentaram que o trabalho era “o único meio pelo qual o 

sentenciado poderia obter recursos para a reparação do dano causado, prover a 

subsistência da família e reunir pecúlio indispensável à readaptação. Seria o 

instrumento, por excelência, da disciplina, da higiene, da moralidade, da educação, da 

instrução técnica e profissional em qualquer sistema penitenciário digno desse nome”29. 

Segundo os autores do relatório, o trabalho exercido pelos presos da ilha funcionava 

mais como um instrumento de punição que de regeneração. 

                                                        
27 Decreto n. 13.182, de 12 de janeiro de 1943. 
28 Idem, ibidem. 
29 Parecer dos Drs. Mário Melo Freire, Américo Marco Antonio e Flamínio Fávero à Comissão 

Parlamentar de Inquérito para apurar as condições do Presídio da Ilha Anchieta, Setembro de 1952. 
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A segunda parte do parecer dos especialistas, intitulada “grave falha no conjunto 

carcerário do Estado”, traz uma análise da organização das prisões e do regime 

penitenciário que vigorava no estado de São Paulo naquele período. Destaca-se, no 

documento, a deficiência de prisões e ausência de instituições orientadas segundo os 

parâmetros do novo Código Penal. Aponta, por exemplo, a ausência de uma Casa de 

Custódia e de um Instituto de Trabalho e Reeducação, ou ensino profissional para 

abrigar os condenados a medida de segurança. Propõem então a criação da Casa de 

Custódia no lugar ocupado pela Seção Agrícola da Penitenciária do Estado, localizada em 

Taubaté. Essa medida previa a desativação do ICIA, entendido como perigoso e oneroso 

ao Estado30. Além da intenção em normalizar o regime penitenciário, havia ainda a 

preocupação com o número de presos ocupando as prisões da capital e do interior.  

À luz das investigações realizadas pela CPI e da reconhecida experiência dos 

especialistas com a gestão penal no Estado, Freire, Antonio e Fávero elaboraram um 

conjunto de propostas para a realização de uma ampla reforma das prisões e das 

práticas penais em São Paulo. Eram oito propostas apresentadas da seguinte forma: 

  

1. Estabeleça-se unidade de administração carcerária no Estado, colocando todos os 

Presídios de São Paulo sob a direção da Secretaria da Justiça;  

2. No Manicômio Judiciário deve-se dividir os internos segundo as categorias dos loucos 

furiosos e aqueles que perderam a periculosidade sem readquirirem a plena integridade 

psíquica. Para estes deve ser criada uma Secção Especial, no próprio sitio da instituição, 

liberando as celas para os da primeira categoria;  

3. Construção de uma Seção Carcerária Especial no Hospital do Jaçanã para abrigar os 

tuberculosos em estado de abandono, constituindo foco de contaminação na Casa de 

Detenção e Penitenciária do Estado.  

4. Construção de uma Penitenciária de Mulheres, acabando com a que foi improvisada na 

residência do Diretor da PE;  

5. A contratação dos carcereiros formados segundo critérios estabelecidos pela escola de 

polícia, onde havia curso de formação para guardas e vigilantes;  

                                                        
30 Sua fundamentação: “A própria comunicação entre a Ilha e o Continente é sempre difícil, cara e, às 

vezes impossível e perigosa. Os presos são conduzidos em carros fortes desta Capital para o Presídio, ou 
vice-versa, pela estrada São Paulo-Rio, via Taubaté, S. Luis do Paraitinga, Serra de Ubatuba, de onde 
atingem a enseada. (...) Cada viagem de um carro forte custa aos cofres públicos do Estado, em medida de 
cerca de Cr$ 15.000,00. (...) O que explica permaneçam homens livres, cujas penas terminaram, no 
Presídio, aguardando transporte por um, dois e até três meses. Ou sejam soltos na enseada, finda a pena, 
para ali obterem meios e recursos que os conduzam para serra acima” (sic). 
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6. Reajuste na remuneração do trabalho diário dos sentenciados, reajustando os baixos 

valores do pecúlio, que variava Cr$ 0,40 a Cr$ 2,50 o dia de trabalho31;  

7. Colocar todos os presídios do estado sob a jurisdição e supervisão do Departamento de 

Presídios do Estado, deixando este de ser apenas repartição decorativa;  

8. A escolha dos Diretores das penitenciárias deveria ser feita pelo chefe do executivo 

com base em lista tríplice elaborada pelo Conselho Penitenciário do Estado. 

 

O programa apresentado pelos especialistas em parte atualizava os ideais que 

nortearam, nos anos 1940, a criação do Conselho Penitenciário e do Departamento de 

Presídios do Estado. Esses órgãos, quase inoperantes em 1952, deveriam coordenar a 

política penitenciária no Estado, desdobrada entre diferentes institutos penais, 

formados para atender à crescente demanda por espaços de encarceramento. Contudo, 

muitos desses projetos não foram executados ou o foram apenas parcialmente, como no 

caso da Penitenciária Feminina, provisoriamente abrigada na residência do Diretor da 

Penitenciária do Estado. Outro aspecto que merece ser destacado na proposta de Freire, 

Antonio e Fávero é a centralização administrativa das prisões na Secretaria da Justiça, 

medida que visava retirar da polícia certa autonomia sobre o encarceramento. 

No que tange ao regime penitenciário em vigor nas prisões paulistas, a equipe de 

especialistas propôs uma reforma inspirada em autointitulados ideais humanitários. 

Assim, valorizou-se a necessidade de preservação da dignidade humana, a existência de 

recursos eficazes de higiene e moral que conduzissem o preso no processo de 

reeducação, a promoção da disciplina no âmbito da prisão com “recursos psicológicos” e 

não com violência, além da importância da participação do Estado na tutela do preso e 

de sua família. A proposta apresentada, desse modo, não ambicionava apenas a 

construção de mais presídios, mas dotá-los de regime penitenciário articulado de forma 

sistêmica e humanitária. 

O relatório da CPI da ALESP deve ser compreendido também como produto do 

contexto do pós-guerra, em que o terror do holocausto colocara na ordem do dia o 

debate acerca do tratamento de populações submetidas a regimes de encarceramento, a 

exemplo dos campos de concentração. As regras estabelecidas no Seminário Latino-

Americano sobre Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente, realizado no Rio de 

                                                        
31 Questionam: “Como poderá o sentenciado amar o trabalho, dedicar-se na aprendizagem de um 

oficio? Como tirar o sustento de sua família? Como indenizar a vítima? E como, sobretudo, viver 
honestamente e às expensas próprias, nos primeiros dias de sua libertação?” 
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Janeiro pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1954, exerceriam grande 

influência nas teses defendidas a favor da reforma dos presídios de São Paulo naquela 

década. Ali estiveram presentes reconhecidos estudiosos da penalogia, da criminologia e 

da ciência penitenciária de quase todos os países americanos e observadores da ONU. 

Dentre eles, o professor Thorsten Sellin, da Universidade da Filadélfia, o ministro Tabio 

Palomino, da Suprema Corte de Cuba, o professor Raul Carrancá y Trujillo, da 

Universidade do México. No documento produzido pelo seminário, defendeu-se a 

criação de um regime penitenciário cientifica e humanamente ordenado, com foco de 

trabalho na redução das clivagens existentes entre a vida dentro e fora dos muros da 

prisão. 

Por outro lado, o relatório da CPI deve ser entendido como parte da crise político-

administrativa que se estabeleceu em torno da questão penitenciária nos anos 1950. 

Momento de crise, a rebelião na Ilha Anchieta trouxe para a ordem do dia as 

contradições e conflitos existentes no universo da prisão e da administração prisional 

em São Paulo. O relatório final da CPI sugere que, para os presos, não havia outro 

recurso que não o da rebelião. Dadas as condições degradantes da vida carcerária na 

ilha-presídio, a ação dos presidiários ganhou uma explicação positivada em função da 

racionalidade da escolha. A imposição a uma vida isolada na ilha, sem qualquer recurso 

de atendimento médico-hospitalar, desamparados pela justiça, sujeitos à tortura e 

espancamentos, convivendo com a superlotação das celas carentes de mínima 

infraestrutura, foi, para os deputados, a raiz da violência dos presos rebelados. 

Coerentes, os pareceristas propuseram uma reforma humanizadora, resgatando 

princípios e objetivos norteadores da penitenciária imaginada pelos reformadores do 

século XIX. O teor do relatório final sugeria que se, por um lado, a prisão deve cumprir a 

função de defesa social, por outro, não deve abrir mão do princípio da moderação das 

penas. Ou, ainda, se a prisão deve cumprir uma função regeneradora e reintegradora do 

indivíduo ao corpo social, não deve abrir mão da ideia de reformar o espírito dos 

condenados. Reabrindo assim o debate da reforma das prisões, os penitenciaristas 

moviam-se no que Foucault chamou de “campo ativo” da instituição, lugar onde 

“abundam os projetos, os remanejamentos, as experiências, os discursos teóricos, os 

testemunhos e os inquéritos”32.    

                                                        
32 FOUCAULT, M. Vigiar e punir. Petrópolis, Vozes, 1987. p. 198. 
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O Inquérito do DEOPS 

 

Paralelamente à investigação conduzida pelo parlamento paulista, o poder 

executivo fez seu próprio inquérito, no âmbito da Delegacia Especializada em Ordem 

Política e Social (DEOPS). Dirigido pelo Delegado Paulo Rangel este inquérito foi iniciado 

dois dias após a rebelião e só chegou a um termo em junho de 1953. Durante este 

período, Rangel investigou as causas da rebelião e seus principais líderes, identificou os 

presos que fugiram e os autores dos crimes cometidos tanto na ilha como no continente. 

As investigações do DEOPS foram, portanto, mais longas que aquelas realizadas no 

âmbito da CPI da ALESP. Muitas autoridades policiais foram mobilizadas, além de 

médicos legistas, promotores do Ministério Público, escrivães, guardas de presídio, 

testemunhas, juízes e funcionários vinculados ao poder judiciário. A inquirição 

conduzida pelo DEOPS, em pouco mais de um ano, resultou na produção de centenas de 

autos de qualificação e termos de declarações. Ao todo, foram produzidos 358 termos de 

declarações de funcionários, militares e presos, sendo que estes representaram a 

maioria entre os inquiridos, num total de 295 (como visto no capitulo 3). O inquérito do 

DEOPS incorporou documentos de outros inquéritos realizados nas delegacias dos 

municípios de Caraguatatuba, Ubatuba, Cunha e Paraty, realizados à medida que os 

desdobramentos da rebelião impunham a necessidade de novas investigações.  

Essa massa documental serviu para o Delegado não apenas fundamentar o 

indiciamento dos presos que fugiram da Ilha Anchieta em junho de 1952, mas também 

para produzir um diagnóstico das causas da ação rebelde e indicar ao poder executivo 

paulista uma série de medidas para a modificação da situação das prisões no Estado. O 

inquérito, como uma peça da inteligência policial, não se restringiu ao propósito de 

esclarecer as ações criminosas e seus agentes. Extrapolando as funções de um inquérito 

comum, Paulo Rangel mostrou que a rebelião na Ilha Anchieta não podia ser tratada 

como um caso isolado do conjunto das prisões e da política de encarceramento. 

A rebelião, na visão do delegado, fora encabeçada por indivíduos inadaptáveis ao 

regime da Penitenciária do Estado, “delinquentes dos mais temíveis ou pelo menos dos 

mais famosos no meio da criminalidade” e, ainda, “inteligentes e maliciosos”33. Assim, a 

combinação entre a delinquência dos “inadaptáveis” e sua inteligência explicam, para 

                                                        
33 Inquérito DEOPS. Relatório final do Delegado Paulo Rangel, 12 de junho de 1953. 
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Rangel, o sucesso do plano de rebelião e fuga da Ilha Anchieta. O Delegado, mobilizando 

um recurso de linguagem, generalizou esse mesmo perfil para todos os presos que ali se 

encontravam, para justificar as péssimas condições de vida impostas eles, inclusive os 

maus-tratos. A fuga, segundo sua chave interpretativa, fora motivada pelo “desejo de 

delinquir” e, portanto, não possuía nenhuma relação com as condições de vida no 

presídio. Os maus tratos, por exemplo, aparecem em seu relatório como o único recurso 

para o controle da população encarcerada na ilha, sendo utilizado casualmente, apenas 

quando ocorriam faltas graves. Frente aos “indisciplinados” e “perigosos”, nas palavras 

do Delegado, a força física era empregada como meio de controle e disciplinamento. 

O delegado ignorou, portanto, as reclamações feitas pelos presos a respeito dos 

abusos sofridos, fazendo ouvidos moucos às denuncias dos espancamentos praticados 

por funcionários e militares no ICIA. Os casos de tortura relatados até mesmo por 

policiais e funcionários, foram minimizados por Paulo Rangel, alegando terem sido 

provocados pelo descontrole dos comportamentos individuais de alguns funcionários e 

militares. A tortura, nesse sentido, foi comparada a problemas estruturais da gestão das 

penas no ICIA, como, por exemplo, o da ausência de trabalho orientado para a formação 

profissional dos presos.  Contudo, Rangel afirma que o trabalho na ilha era meramente 

punitivo, citando como exemplo o serviço de corte e transporte de lenha. Chamou a 

atenção para a precariedade das instalações das oficinas e para o risco representado 

pelo “estado de ociosidade” em que se encontrava a população prisional. As antipatias e 

os conflitos pessoais, entre presos, funcionários e militares, foram apresentados como 

elementos constituintes da “contingência humana”, “inevitáveis num aglomerado 

humano”. Deste modo, o delegado mostrou-se seletivo no seu julgamento acerca dos 

crimes praticados na ilha e a punição pelos crimes ali cometidos deveria, pois, recair 

apenas sobre os presos.  

Como afirmado acima, o relatório final do Inquérito do DEOPS não se restringiu, 

porém, ao apontamento das causas da rebelião e do indiciamento dos culpados. Paulo 

Rangel apresentou um diagnostico da situação dos presídios em São Paulo e sugeriu 

medidas reformistas visando sua melhoria. Em primeiro lugar, foi assertivo ao indicar o 

imediato fechamento do ICIA, corroborando a tese apresentada no relatório da CPI da 

ALESP. Em segundo lugar, o delegado baseou-se na constatação da superlotação das 

prisões do Estado para justificar uma proposta de ampliação das estruturas físicas 

dessas instituições. O delegado afirmou que a solução do problema prisional em São 
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Paulo se resumia à construção de novos presídios, pois o “desenvolvimento vertiginoso 

do Estado” exigia a ampliação das vagas nas prisões para enfrentar uma criminalidade 

que crescia na mesma proporção da população em geral. Segundo dados apresentados 

pelo Delegado, a Penitenciária do Estado já estava com mais de mil e duzentos presos; a 

Casa de Detenção, com capacidade para 300, contava com mais de 800; a Seção Agrícola 

da Taubaté somava mais de uma centena; o Recolhimento provisório da rua do 

Hipódromo com mais de trezentos; para não falar das Cadeias do interior, superlotadas 

com condenados aguardando transferência para a Penitenciária. Para alarme geral das 

autoridades, Paulo Rangel ainda anunciou a pendência na execução de mais de cinco mil 

mandatos de prisão que deveriam ter sido cumpridos em 1953.  

Diferentemente do relatório final da CPI remetido ao governador Lucas Garcez, as 

conclusões do delegado do DEOPS não questionaram a gestão das penas. De certo modo, 

o uso corrente dos espancamentos foi visto como algo natural na rotina do ICIA, em vista 

do perfil de seus presos. A situação de isolamento e a precariedade no abastecimento do 

presídio eram, para Rangel, as principais razões a justificar o encerramento das funções 

prisionais da ilha. O Delegado argumenta que os funcionários também se sentiam 

prisioneiros, habitando uma ilha com recursos escassos, assistência médica irregular e 

comunicação precária com o continente. Apela, pois, para o sentimento dos funcionários 

e militares, que se queixavam do fato de estarem esquecidos pelo governo do Estado, 

justificando assim o sucesso da rebelião, numa situação em que os presos eram 

numericamente superiores aos demais habitantes da ilha. 

  

Reformas nas prisões e expansão do encarceramento em São Paulo 

 

A reação imediata do governo do Estado, após a rebelião de 1952, foi reduzir o 

número de presos na Ilha Anchieta. Dos 453 indivíduos que ali se achavam no dia da 

rebelião, apenas 151 permaneceram encarcerados no ICIA. No inicio de 1953, em sua 

Mensagem à ALESP, o governador Lucas Garcez apresenta um comentário breve a 

respeito da rebelião na Ilha Anchieta, destacando o numero de mortos e os prejuízos 

causados pela queima de arquivos e destruição de edificações. Apresenta aos 

parlamentares o ambicioso projeto da nova Casa de Detenção que seria erguida no 

bairro do Carandiru, em terreno próximo ao da Penitenciária do Estado. Justifica a 
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necessidade de se construir novo edifício para a Casa de Detenção de São Paulo de duas 

maneiras: o precário estado de conservação do prédio em uso na avenida Tiradentes e a 

exiguidade de espaço para comportar a crescente população prisional. Nenhuma palavra 

disse, porém, sobre a questão do regime de tratamento penal conferido aos 

encarcerados nas prisões paulistas ou sobre as denuncias que envolviam o tratamento 

penal na ilha. O governador lembra ainda que as primeiras sugestões para a construção 

do novo edifício datava de 1928. Não havia dúvidas de que o esgotamento funcional do 

prédio, nos anos 1950, era evidente e exigia medidas urgentes. Mas, com qual objetivo? 

O aumento do número de vagas era o princípio norteador das reformas implementadas 

por Garcez. Diante do quadro de expansão urbana e demográfica, frutos da política 

desenvolvimentista assentada na concentração industrial no sudeste, as reformas das 

instituições vinculadas ao controle social foram orientadas segundo a lógica da 

proporcionalidade. Como já identificado em outras Mensagens, o crescimento 

populacional era percebido pelas autoridades como elemento perturbador da paz social 

e gérmen da criminalidade. Segundo essa lógica, a expansão numérica dos efetivos 

policiais e a expansão numérica das vagas nas prisões deveriam ser proporcionais ao 

crescimento populacional de São Paulo. Uma lógica perversa, pois justifica a expansão 

contínua das instituições prisionais sem questionar os problemas relativos à 

administração das penas ou mesmo a razão de ser das prisões. 

A obra da nova Casa de Detenção era de fato vultosa: a área dos terrenos no local 

das construções é de 52.400 metros quadrados e a ocupada pelas futuras oficinas e 

campos esportivos, é de 15.800 metros quadrados, num total de 68.200 metros 

quadrados. Em 1953 o Governo do Estado contratara a construção do Pavilhão 

Feminino, do de Detentos Primários e o de Detentos Reincidentes. A previsão era que, 

em 1954 já estivessem concluídas as construções dos dois primeiros, da muralha de 

cercamento do presídio, além do pavilhão da portaria e do Corpo de Guarda. O projeto 

inicial, no entanto, previa a construção de nove pavilhões destinados a cumprir as 

seguintes finalidades: Pavilhão da Portaria, Pavilhão do Corpo da Guarda, Pavilhão 

Feminino, Pavilhão de Administração, Pavilhão Hospital, Pavilhão de Reclusão de 

Primários, Pavilhão de Reclusão de Reincidentes, Pavilhão para Detentos Primários e 
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Pavilhão para Detentos Reincidentes. A construção foi estimada em Cr$ 

175.400.000,00.34  

Em resposta às indicações apresentadas no relatório final da CPI da ALESP, Lucas 

Garcez indicou ainda um conjunto de medidas que seriam executadas pelo 

Departamento de Presídios do Estado. Entre elas destacam-se a construção de novos 

pavilhões na Penitenciária do Estado destinados a presos recém-internados, a criação de 

uma Casa de Triagem, anexa aos pavilhões, a construção do presídio de mulheres, 

construção de uma Casa de Custódia em Taubaté para recolher os condenados 

inadaptáveis ao regime, a construção de um hospital para presos atacados de doenças 

contagiosas, a ampliação do espaço destinado ao funcionamento do Instituto de 

Biotipologia Criminal e aumento do seu quadro de pessoal técnico, o reaparelhamento 

do equipamento técnico, médico e cirúrgico, do Serviço de Saúde e instalação de idêntico 

serviço na Penitenciária Agrícola de São José do Rio Preto, o aparelhamento da Seção 

Agrícola da Penitenciária em Taubaté, a construção de casas para os funcionários da 

Penitenciaria, a construção de um estádio de futebol para funcionários e sentenciados, 

renovação dos equipamentos de todas as oficinas da Penitenciária do Estado, a 

instalação de uma indústria de brinquedos no interior desta, a edificação do Lar do 

Egresso, a criação de Patronatos Penitenciários nas principais comarcas do Interior do 

Estado, a edificação de nova cozinha, perfeitamente aparelhada, contendo Seção 

dietética destinada ao Hospital Central, além de promover um estudo para ampla 

reforma administrativa do Departamento de Presídios. 

Com exceção das reformas previstas para a Penitenciária Agrícola de Rio Preto e 

da construção da Casa de Custódia em Taubaté, Garcez privilegiou a ampliação e 

melhoria das estruturas prisionais já existentes na capital, com vistas a concentrar a 

população prisional do estado na Penitenciária e na futura Casa de Detenção.  

Por meio do decreto nº 22.67, de 31 de agosto de 1953, Garcez transformou o 

Instituto Correcional da Ilha Anchieta em Colônia Agrícola da Ilha Anchieta (CAIA), 

destinada exclusivamente aos presos cumprindo medida de segurança detentiva, 

especialmente aqueles enquadrados por contravenção: vadios, vagabundos, envolvidos 

em jogos de azar e no vício do álcool. A ilha não deveria mais, portanto, receber 

condenados, o que implicaria em interromper seu uso como lugar de isolamento e 

                                                        
34 Mensagem apresentada pelo governador Lucas Nogueira Garcez à Assembleia Legislativa do Estado 

de São Paulo, 14 de março de 1953. 
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punição. O objetivo principal foi reduzir o fluxo de condenados e sua heterogeneidade 

para que a ilha continuasse sendo utilizada como prisão destinada a presos 

considerados de menor grau de periculosidade. Segundo o texto do decreto, existiam 

“várias condições e motivos” para que a ilha continuasse a ser usada como presidio, 

dentre eles, “transporte fácil ultimamente proporcionado através de rodovia oficial, 

salubridade de clima, área extensa e em grande parte cultivável, segurança e facilidade 

para manutenção da ordem”35. Este parecer era flagrantemente contraditório em relação 

ao relatório da CPI da ALESP e às conclusões do Inquérito do DEOPS, além de apresentar 

um caráter anacrônico, pois parecia negar a própria conjuntura histórica, marcada pela 

rebelião ocorrida no ano anterior.    

Contrariando a opinião dos penitenciaristas da CPI, Garcez não encerrou as 

funções prisionais da ilha, mas realizou algumas reformas. Por exemplo, o novo 

regulamento eliminou medida muito criticada pela CPI, qual seja a da multiplicidade de 

órgãos autorizados a encaminhar detentos à ilha. O fato de a CAIA permitir a internação 

de apenas um tipo de condenado, esta só poderia ocorrer mediante autorização 

exclusiva do Juiz de Direito das Execuções Criminais. Modificou-se ainda a forma de 

atuação do médico na ilha. O tratamento médico conferido aos condenados tornou-se 

mais complexo que o disposto em 1942. Entre as tarefas domédico tornou-se obrigatório 

o preenchimento de uma ficha “biográfica”, constando o histórico de saúde e a 

descoberta de doenças infecto-contagiosas, repugnantes ou mentais. Além disso, 

estavam previstas observações antropológicas e psicológicas dos condenados, bem 

como a submissão destes a testes e coleta de dados. A remuneração ao trabalho 

realizado pelos detentos foi regulamentada. Ao cotidiano dos presos foram estipuladas 

aulas de educação física, ensino primário, moral e cívico. A participação em jogos 

esportivos também ficou garantida. Nesse caso, os presos seriam divididos de forma a 

premiar aqueles que apresentassem bom comportamento. 

Os artigos 18 e 19 do novo regulamento, frisavam a proibição dos castigos 

corporais e as medidas disciplinares que poderiam ser tomadas em caso de infração do 

regulamento interno. Estas medidas variavam de acordo com a gravidade da falta: 

levíssimas, leves, graves e gravíssimas. Os critérios de classificação de cada uma destas 

deveriam ser estabelecidos pelo Diretor da CAIA. Os internos passaram a ser chamados 

                                                        
35 Decreto nº 22.67, de 31 de agosto de 1953. 
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pelo nome próprio e não mais pelo número de matrícula, como determinava o 

regulamento de 1942. Outra diferença significativa foi o fato de, pelo novo regulamento, 

os presos terem autorização para apresentar reclamações diretamente ao Diretor, 

“contra qualquer funcionário ou sobre fatos ocorridos no presídio”. Reivindicação dos 

condenados ou não, abria-se um canal de comunicação direto com a Direção da 

instituição. Podemos, com larga margem de segurança, considerar essa uma medida de 

centralização do poder coercitivo nas mãos do Diretor. Os funcionários, principalmente 

os guardas, estavam sujeitos a receber sanções disciplinares em caso de abuso de 

autoridade ou castigos impetrados de forma abusiva ou mesmo violenta. Até mesmo o 

Destacamento militar perdeu autonomia de comando. Este foi subordinado ao Diretor 

do presídio e não mais ao Tenente comandante. 

Os dispositivos do novo regulamento que centralizaram o poder nas mãos do 

Diretor da CAIA, permitiram ao novo Diretor estabelecer ali uma administração 

autoritária, fortemente hierarquizado entre condenados e funcionários e entre estes e a 

Direção. Assim, o capitão Paulo Vianna, diretor interino no lugar do Capitão Sadi 

Ferreira, criou novas regras para o comportamento dos detentos, muito influenciado 

pelo ambiente pós-rebelião, onde a suspeição era generalizada. Vianna escreveu, de 

próprio punho, um novo regimento, visando eliminar todo e qualquer foco de 

insubordinação, negligência no trabalho e liberdade de movimento de presos pela ilha. 

Nos 58 artigos, onde se determina “os deveres dos internados na Colônia e além de 

outras providências”, buscou controlar com rigor militar o cotidiano dos presidiários. 

Entre as medidas implementadas, destacam-se o “guardar silencio, evitando toda 

comunicação desnecessária com seus companheiros, mesmo quando trabalhem juntos”; 

“mostrar-se dedicado e polido no trato para com os funcionários do estabelecimento”; 

entregar-se às suas ocupações nas oficinas e na escola, não podendo, sob nenhum 

pretexto, recusar trabalho que lhe for ordenado; “quando se julgar vitima de qualquer 

injustiça da parte dos funcionários do estabelecimento apresentará queixa ao superior 

desses funcionários, mas não poderá nunca, e, sob qualquer pretexto, desobedecer-lhe e 

discutir as ordens”; “não poderão, sob nenhum pretexto, fazer pedidos ou reclamações 

coletivas”; “não poderão estender e secar roupas, nem no interior dos pavilhões nem nas 

janelas”; “sempre que tenham de responder a alguma pergunta ou dar explicações aos 

funcionários, devem falar em voz baixa e em atitude respeitosa, não podendo responder 

a perguntas de pessoas estranhas ao Estabelecimento, sem ordem superior”; “são 
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expressamente proibidos cantos, assobios, gritos e qualquer ruído nos pavilhões 

durante o dia, nas horas de trabalho, e após o toque de silencio”; “não poderão fazer 

revelações, nem apresentar queixas sem causa legitima e, quando se verifique que 

procederam com malicia ou dolo em suas queixas, serão castigados”; “os internados, 

quando encontrarem o Diretor ou funcionários em geral deverão perfilar-se 

militarmente e levar a mão direita à pala do gorro. Se estiverem sentados levantar-se-

ão”. 

Além do evidente rigor no respeito à hierarquia, Paulo Vianna circunscreve o uso 

do corpo e da fala no cotidiano da CAIA. Os elementos em destaque no regulamento 

almejavam transformar aquela prisão numa exemplar instituição total. Restringir o 

movimento dos corpos e suas diferentes formas de comunicação predomina sobre o 

conjunto das novas regras. Assim, o novo Diretor demonstra certa perspicácia na 

tentativa de estabelecer o controle sobre o cotidiano prisional. Restringir a comunicação 

entre presos e entre estes e os funcionários, visava justamente desarticular possíveis 

movimentos rebeldes e associações norteadas por interesses particulares. O poder total 

pressupunha, neste caso, a imersão da disciplina e do controle dos movimentos e das 

manifestações verbais em cada parcela do dia. Percebido como uma forma de reação à 

rebelião que sacudiu o ICIA em 1952, o novo regulamento buscou implantar na ilha o 

regime penal conceitualmente definido por Goffman como instituição total36. 

Ao definir o controle sobre o uso do espaço, o regulamento estabeleceu rígida 

vigilância sobre a movimentação dos presos. Não podiam se levantar durante a noite e 

deveriam deitar-se em silencio após o toque da corneta. Comparecer limpos à escola em 

atitude de respeito à instituição responsável pela instrução moral, que transformaria os 

condenados em cidadãos úteis “a si, a sua família e a sua pátria”. Aliado à noção de 

controle total sobre os condenados, a instituição conservava o princípio correcional 

como tarefa primordial do regime prisional. Outros cuidados são reveladores do modus 

operandi norteador da nova instituição. Arrumar a cama, não estender roupas no 

interior do pavilhão ou janelas, não pregar quadros na parede, não fazer “inscrições” nas 

                                                        
36GOFFMAN, E. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2001. Neste trabalho 

Goffman desenvolve o conceito “instituição total”, sendo estas definidas como “um local de residência e 
trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais 
ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada” – p. 13. 
De aplicação duvidosa para o período pré-rebelião, este conceito talvez seja adequado para nortear a 
compreensão da situação da Ilha sob a administração de Paulo Vianna. Nítidas barreiras com o mundo 
social externo foram erguidas pelo novo regulamento, no afã de impor um controle total sobre os presos. 
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paredes e não utilizar materiais das oficinas em proveito próprio. Toda marca que 

remetesse à apropriação privada da instituição era passível de punição. O interesse da 

instituição deveria prevalecer sobre os interesses particulares dos indivíduos por ela 

assistidos e as marcas da personalidade individual deveriam ser coibidas. 

Acompanhando as reflexões de Goffman é possível afirmar que o regulamento da 

Colônia Agrícola buscava manter um “tipo especifico de tensão entre o mundo 

doméstico e o mundo institucional, usando essa tensão persistente como uma força 

estratégica no controle de homens”.37 Dito de outro modo, promovia-se a mortificação 

do eu pela aplicação rígida do regime de caserna. 

Essa estratégia mortificadora fica mais evidente na descrição do controle 

estabelecido sobre as diferentes formas de comunicação dos condenados. “Guardar 

silêncio, evitando toda comunicação desnecessária com seus companheiros, mesmo 

quando trabalhem juntos”. A inibição de todo tipo de associação livre e ou coletiva entre 

os condenados ocupava um lugar essencial na preservação da instituição e, 

consequentemente, na prevenção contra qualquer movimento insurgente. Toda 

reclamação de maus tratos deveria ser feita, em respeito à hierarquia, ao superior do 

funcionário suspeito. “Nunca discutir suas ordens”. Manter-se “dedicado e polido”. As 

reclamações deveriam ser feitas sempre individualmente, nunca coletivamente. Todo 

tipo de comportamento que denotasse informalidade ou traços característicos da 

personalidade do condenado era inibido pela ameaça de punição. Cantos, assobios, 

gritos e qualquer ruído durante o dia, nas horas de trabalho ou após do toque de 

recolher, eram expressamente proibidos. A postura física deveria obedecer aos 

princípios de hierarquia militar. “Perfilar-se militarmente”, “levar a mão à pala do 

gorro”.  

O distanciamento em relação ao mundo social externo expressava-se no controle 

das correspondências emitidas e recebidas pelos presidiários. Estipulou-se o horário de 

receber e de emitir cartas, bem como a censura do conteúdo das mesmas. O artigo 43 diz 

claramente o que não poderia estar escrito nas cartas. “Não usar palavras ou sinais 

inconvenientes”. “Sem linguagem agressiva ou grosseira”. “Sem juízo a respeito do 

regime do presídio ou sobre seus funcionários”. Tal qual um regime totalitário, não era 

                                                        
37 Idem, ibidem, p. 24. 
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permitido aos internos expressar seu descontentamento ou crítica em relação ao 

funcionamento da Colônia Agrícola.  

Sob o rigor da vigilância e da punição, o controle absoluto almejado pelo Diretor 

Paulo Vianna visava impor uma ordem militar à ilha recém abalada pela rebelião. O 

movimento dos presos, a comunicação interna, a relação com os funcionários, enfim, a 

comunidade prisional fora reconfigurada. Porém, seu perfil ditatorial não convenceria as 

autoridades. A Colônia Agrícola, fundada em 1953, logo seria desativada. No alvorecer 

da nova era das prisões em São Paulo, cuja síntese emblemática se manifesta na 

construção da Casa de Detenção no bairro do Carandiru, não havia lugar para a ilha-

prisão. As autoridades se convenciam, pouco a pouco, inclusive pela força destruidora da 

ação violenta dos rebeldes de 1952, seus desdobramentos críticos, da precariedade e 

desumanidade implicadas na manutenção de um presídio tão afastado do meio social 

urbano.  

A prisão da Ilha Anchieta, contudo, estava com seus dias contados. Janio Quadros, 

que foi um dos parlamentares mais contundentes nas criticas à administração prisional 

realizada nas gestões de Adhemar de Barros e Lucas Garcez, chega à chefia do poder 

executivo estadual em 1955 com uma ambiciosa plataforma de reforma das prisões. A 

desativação definitiva das funções prisionais da Ilha Anchieta faz parte de um conjunto 

de reformas implementadas pela gestão de Jânio Quadros no Governo de São Paulo. Em 

sua gestão, Quadros criou a Comissão de Reorganização Penitenciária38 e promoveu uma 

série de ações articuladas a fim de dotar o Estado de uma organização penitenciária 

capaz de criar perspectivas “efetivas de recuperação do homem”.  

A primeira dessas medidas foi a ampliação e transformação da antiga Seção 

Agrícola da Penitenciária do Estado em Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Ali 

também foi criado o Instituto de Reeducação, depois transferido para Tremembé. Por 

decreto do dia 13 de maio de 1955 Quadros integrou todos os estabelecimentos 

prisionais ao Departamento de Presídios, ampliando a área de atuação do Departamento 

para aqueles presídios antes controlados pela Secretaria de Segurança. São os casos da 

Casa de Detenção de São Paulo e das Cadeias Públicas do interior. Houve ainda a 

conversão das Escolas Práticas de Agricultura de Bauru, Itapetininga e São José do Rio 

                                                        
38 Decreto n. 24.455 de 30 de março de 1955. 
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Preto em Institutos Penais Agrícolas (IPAs) e a desativação definitiva da Colônia Agrícola 

da Ilha Anchieta no dia 3 de setembro de 1955. 

Segundo conclusões de pesquisa coordenada por Sérgio Adorno e Rosa Maria 

Fischer, essas e outras medidas implementadas por Jânio Quadros foram motivadas 

tanto por fugas e rebeliões, marcadamente a da Ilha Anchieta em 1952, como por certa 

dinâmica de planejamento governamental, fruto de um projeto de modernização da 

administração pública paulista. Em 1956, na Tribuna da ALESP, o governador Jânio 

Quadros anuncia aos legisladores as novidades resultantes do êxito de suas ações. Com 

os IPAs Jânio pretendia desafogar a Casa de Detenção e a Penitenciária do Estado. Foi 

laudatório ao falar do endurecimento disciplinar como marca do regime implantado nas 

prisões da capital e da introdução da nova penalogia mundial, qual seja, o regime semi-

aberto nos institutos penais do interior do Estado. De fato, a ampliação do sistema 

prisional paulista, sob Jânio Quadros, foi significativa.  

Ao final de 1950, o Estado estava dotado de 7 estabelecimentos: Penitenciária do 

Estado, Presídio de Mulheres, Instituto Penal Agrícola de Bauru, Instituto Penal Agrícola 

de Itapetininga, Instituto Penal Agrícola de São José do Rio Preto, Casa de Custódia e 

Tratamento de Taubaté e Instituto de Reeducação de Tremembé. Paralelamente à 

abertura de novas instituições, houve uma expansão das cadeias e xadrezes no interior 

do Estado. Em 1950 São Paulo possuía 596 prisões39 segundo dados do IBGE40, 

considerando cadeias, xadrezes, casa de correção, casa de detenção e penitenciária. Em 

1954 esse número saltaria para 65241 e para 686 em 195542. Os investimentos de maior 

vulto, com demonstrado acima, foram realizados nas gestões de Lucas Garcez e Janio 

Quadros. Essa ampliação física do sistema foi acompanhada por mudanças qualitativas, 

tais como: regularização do pagamento do pecúlio aos detentos, regulamentação da 

profissão de guarda de presídio, reaberturas das oficinas existentes nas cadeias públicas, 

restabelecimento da horta na Penitenciária do Estado, ampliação do serviço de 

                                                        
39 Desse montante, 519 eram xadrezes localizados em Delegacias.   
40 Os dados consolidados pelo IBGE não possuem regularidade. Além de não terem sido atualizados 

ano a ano, algumas informações são incorretas. As informações sobre o numero de prisões se repete entre 
1955 e 1959, sem qualquer alteração. Além disso, o Instituto considera que, em 1950 São Paulo já possuía 
duas Penitenciárias, sendo que havia apenas uma. Isso se deve ao fato de se ter considerado o Presídio de 
Mulheres como uma Penitenciária, porque este funcionava em caráter provisório, na residência do Diretor 
da Penitenciária do Estado.  

41 O número de xadrezes registra uma leve diminuição, 480. Contudo, o número de Cadeias salta de 72 
(1950) para 160 em 1954. 

42 Sendo 152 cadeias e 517 xadrezes. 
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assistência social, melhoria do setor de colocação e hospedaria dos egressos e 

dinamização da assistência judicial aos detentos. 

Se, num primeiro momento, ainda durante a gestão Garcez, anunciou-se um 

projeto de concentração de presos na capital, no processo das reformas implementadas 

nas gestões Garcez e Quadros instituiu-se nova estratégia de gestão da população 

encarcerada: a sua distribuição pelo interior. É o que revela a Tabela 32, na qual se pode 

perceber o progressivo aumento de transferências de presos para as Cadeias do interior 

do Estado, entre 1953 e 1955. 

 

 
 

Tabela XXXII - Número de presos transferidos ao interior de São Paulo 

Destino 
Ano 

1953 1954 1955 
Cadeias do interior 745 882 1388 

Delegacias de São Paulo 55 39 43 

Casa de Detenção 30 45 69 

Estabelecimento Hospitalar 30 36 29 

Colônias Correcionais 9 5 64 

Manicômio Judiciário 31 17 45 

Penitenciário do Estado 207 120 113 

Outros lugares 12 20 23 

TOTAL 1119 1164 1774 

Fonte: Anuário Estatístico do Estado de São Paulo. Resumo Anual 1955.  
(SEADE – Biblioteca Virtual) 

 

Portanto, diante da crise produzida pela rebelião e fuga em massa dos presos da 

Ilha Anchieta houve acentuada expansão física das estruturas prisionais, acompanhada 

pelo crescimento continuo da população prisional do estado ao longo dos anos 

cinquenta. Com base no Anuário Estatístico do IBGE, pode-se observar que a população 

prisional de São Paulo cresceu aproximadamente seis vezes em dez anos, aumentando 

de 1027, em 1949, para 6066 o número dos reclusos nas penitenciárias, em 1959. 

Comparando com outros dois Estados campeões no encarceramento, o Distrito Federal e 

o Rio Grande do Sul, a tabela a seguir demonstra como São Paulo não só os ultrapassou 

em número como apresentou um aumento contínuo de presos. 
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Tabela XXXIII - Reclusos nas penitenciárias brasileiras (1949-1959) 

Ano São Paulo Distrito Federal Rio Grande do Sul 

1949 1.027 1.596 1.705 

1950 1.047 1.745 1.934 

1954 3.163 1.322 1.164 

1955 4.211 1.408 1.870 

1956 4.754 1.169 2.171 

1957 5.163 --- 2.036 

1958 5.345 2.547* 2.069 

1959 6.066 4.027 1.832 
Fonte: Anuários Estatísticos, IBGE. 
*Informação relativa à Guanabara. 
 

Os dados do IBGE revelam uma leve diminuição do numero de reclusos no DF e 

no RS, entre 1949 e 1954, contrariando a tendência de crescimento da população 

encarcerada dos dois anos anteriores. Por sua vez, São Paulo apresenta uma expansão 

acentuada, pois a população encarcerada triplica nos primeiros quatro anos e apresenta 

um crescimento continuo até o final da década. Para o caso do DF deve-se considerar 

que, no Anuário Estatístico, pela primeira vez, o Rio de Janeiro apresenta cifras 

equivalentes ao do DF. De 119 reclusos em 1949 e 105 em 1950, o Rio apresenta uma 

população encarcerada de 1.587 indivíduos em 1954. Esse número volta a cair no ano 

seguinte, quando o IBGE registra um total de 570 indivíduos reclusos no Rio de Janeiro. 

Essa oscilação numérica não se explica apenas pelos problemas relativos à segurança 

pública, mas também possui sua razão de ser no caráter incipiente e falho da produção 

estatística do Brasil naquele período. A despeito das falhas apresentadas nas estatísticas, 

São Paulo se apresenta na linha de frente do encarceramento no Brasil no final dos anos 

1950. 
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Conclusão 
 

A crônica assinada por Luis Martins, inserida na introdução a esta dissertação, 

dialoga com os desdobramentos da rebelião na Ilha Anchieta ao apresentar o fugitivo 

sob uma ótica ambígua. Se, por um lado, na voz do repórter, ele é visto como um 

“facínora”, por outro, ele se revela um arguto observador da situação do homem livre, 

quando ratifica uma hipotética opinião do governador, segundo a qual os condenados 

viviam “em relativa liberdade” na ilha. “Nada tínhamos a fazer senão jogar futebol, 

pescar, conversar, brigar uma vez ou outra para matar o tempo (era só o que podíamos 

matar), praticar pequenos roubos para não perder o hábito”. A essa situação de 

liberdade na prisão, o fugitivo contrapõe a prisão da vida em liberdade, levada pelo 

trabalhador. Ser honesto, em sua visão, é “ficar correndo o dia todo” em busca do básico 

para a sobrevivência. Moradia, água, luz, vestimenta, cuidados médicos, e mesmo 

“almoço em restaurante vagabundo”: os gastos do dia a dia comprometiam toda a renda 

mensal do trabalhador, nada sobrando para o lazer. Se na prisão há tempo para o 

futebol, a pesca e a conversa, na vida livre, o custo de vida e a rotina de trabalho 

predominam num cotidiano acelerado pela rotina insana da metrópole. O raciocínio do 

narrador inverte os polos da engenharia social ao demonstrar que, pior do que a prisão, 

é a punição dirigida ao cidadão honesto, na qual o Estado também desempenha um 

papel determinante. 

Carregado de ironia, esse jogo de inversões expõe a falência da instituição 

prisional, ao mesmo tempo em que afirma os limites da liberdade do trabalhador. O 

leitor é levado a questionar sua própria condição social diante da condição do 

presidiário. As duas representações (homem livre, homem preso) são confrontadas na 

dramatização da experiência da liberdade. Afinal, o que é se livre? O personagem-

fugitivo desdenha, ironizando o controle social: “o Estado pensa que nos castiga 

mandando-nos para o presídio; e, entretanto, os castigados são os que vivem aqui fora, 

comendo o pão que o diabo amassou”. 

Ao fim da “estranha entrevista”, o repórter procura algum agente da segurança 

pública a fim de entregar o evadido, mas seu maquiavélico plano havia produzido o 

efeito contrário: ao despertar da história contada pelo fugitivo, o repórter se percebe 

totalmente desprotegido, não há patrulha nem guarda noturno. Essa sensação de 

insegurança do repórter reflete, em certa medida, uma consciência política, segundo a 
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qual o Estado é visto como inimigo do cidadão livre ao deixar de cumprir o seu papel de 

guardião, segurança e proteção. Podemos fixar duas mensagens implícitas na crônica. A 

primeira sugere que a prisão é excessivamente benévola com o prisioneiro, quando 

comparada com a vida daqueles que estão fora dela. A segunda deslegitima a ação 

rebelde e a fuga dos presos da ilha, já que estes encontravam na ilha uma situação de 

vida muito mais confortável que a do “homem honesto”. De certo modo, essas 

mensagens se complementam, sugerindo talvez a existência de certo clamor em defesa 

de um rigor mais acentuado na punição dos condenados.  

Conforme demonstramos ao longo desta dissertação, a Ilha Anchieta abrigou 

diferentes instituições prisionais. Ao longo da primeira metade do século XX, ali foram 

experimentadas instituições de perfil correcional, cárceres para presos políticos, 

instituto de reeducação de menores e, por fim, uma colônia agrícola. Os fracassos 

paulatinos dessas instituições alimentaram diferentes projetos de reforma visando à 

reutilização da ilha como lugar voltado para o isolamento e punição de condenados. 

Apenas nos anos 1950, por força da crise aguda provocada pela rebelião e fuga em 

massa ocorrida no dia 20 de junho de 1952, o poder público do estado de São Paulo se 

viu motivado a encerrar definitivamente o uso da ilha como prisão. Ao fim desse 

percurso, pode-se afirmar que o estudo de caso da Ilha Anchieta como espaço prisional 

permitiu narrar sua história sob a perspectiva do que ocorreu dentro e fora dela. Nesse 

sentido, a recuperação de sua trajetória institucional só despertou interesse na medida 

em que permitiu observá-la como parte de um sistema social, como um lugar do 

exercício do poder, buscando escapar do risco de se fazer uma história restrita ao 

intramuros da prisão. 

As péssimas condições em que se encontravam os encarcerados revelaram-se, na 

pesquisa, a principal razão que motivou sua fuga. Mediante análise dos autos do 

Inquérito Policial sobre a rebelião, dirigido pela Delegacia Especializada em Ordem 

Política e Social (DEOPS) entre 1952 e 1953, foi possível recuperar os conflitos internos 

envolvendo soldados da Força Pública – responsáveis pela vigilância da ilha –, 

funcionários civis – responsáveis pela administração penal – e presos – a principal mão 

de obra empregada nos trabalhos de manutenção e abastecimento do presídio. O 

conjunto dos documentos arrolados no Inquérito, em diálogo com anuários estatísticos, 

relatórios dos secretários de segurança pública e outros documentos administrativos, 

permitiu reconstituir o perfil dos presos e dos demais habitantes da ilha, sobretudo o 
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dos agentes do Estado. Buscamos, portanto, recuperar as tensões, os conflitos latentes e 

seus desdobramentos. 

Destoando da visão presente na crônica de Luis Martins, onde a prisão aparece 

como benesse concedida aos criminosos pelo Estado, o editor da revista Anhembi, Paulo 

Duarte, publicou entre 1951 e 1952 uma série de textos criticando a situação dos 

presídios paulistas. A respeito da rebelião na Ilha Anchieta, afirmou ter sido ela o 

resultado de uma “burla sórdida”, uma fraude arquitetada desde a criação do Instituto 

Correcional em 1942. O decreto de criação do ICIA era, para Duarte, uma “anomalia 

grave”, já que determinava a internação de presos com perfis criminais bastante 

heterogêneos e subordinava a administração do presídio a duas secretarias de Estado, a 

da Justiça e a da Segurança Pública. Criticou a superlotação da ilha-prisão, a detenção 

ilegal de muitos presos e a violência por meio da qual era mantida a disciplina naquele 

ambiente supostamente criado para a recuperação dos condenados. A situação era tão 

crítica que o Estado sequer cumpria dispositivos básicos previstos nos Códigos Penal e 

de Processo Criminal: 

 

Não possuímos penitenciárias, não possuímos estabelecimentos próprios para o resgate 

de penas de reclusão e de detenção, não temos casas de custódia e tratamento, não temos 

colônias penais, não temos penitenciária agrícola, não temos um hospital para 

condenados tuberculosos, não temos institutos de trabalho, de reeducação ou de ensino 

profissional; não temos meios de acompanhar a libertação vigiada; não temos assistência 

ao liberado, o qual, cumprida a pena, principia outra dolorosa condenação: a condenação 

à liberdade!1 

 

Este jornalista se manifestou, ainda, comprometido no enfrentamento de 

manifestações públicas mais radicais que clamaram por um aumento no rigor punitivo 

do Estado, em especial à demanda pela instituição da pena de morte na legislação penal 

brasileira. Duarte revela, por exemplo, que o Ministro do Supremo Tribunal Federal, José 

Linhares, saiu em defesa da pena capital, tendo encontrado eco no parlamento paulista, 

na Câmara dos Deputados e em setores da imprensa. O deputado Ary Pitombo, do PTB, 

apresentou em 1953 um projeto de lei na Câmara Federal para instituir o uso da cadeira 

elétrica como pena para determinados crimes. Por sua vez, o médico Carlos Mesquita de 

                                                        
1 DUARTE, Paulo. “Ilha Anchieta, uma burla sórdida”. Anhembi. 8 (22): 56-77, 1952. 
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Oliveira reagiu às manifestações de Paulo Duarte, defendendo a pena de morte para os 

“facínoras” que assassinaram soldados e funcionários na rebelião da Ilha Anchieta.2 Em 

resposta, Duarte afirmou que “os presidiários em revolta mataram exclusivamente 

aqueles que eram monstruosamente cruéis e pouparam os demais”.3 

 Outro jornalista que criticou a visão de que os presos eram facínoras agindo de 

forma irracional foi Augusto Aguiar. Este articulista do jornal A Noite preferia acreditar 

que a rebelião e fuga da Ilha Anchieta deveria servir de advertência para as autoridades 

penitenciárias do Brasil. Aguiar avaliou que, em todo o território nacional, prevaleciam 

as péssimas condições do “sistema penitenciário brasileiro e a falta de responsabilidade 

e cuidados das autoridades às quais foram confiadas a guarda dos presos.”4 A percepção 

de que a crise das prisões paulistas não podia ser vista como um caso isolado do resto do 

país foi compartilhada pelo presidente do Conselho Penitenciário de Minas Gerais, J. R. 

Sette Câmara. As “esdrúxulas” prisões brasileiras, em suas palavras, eram o resultado de 

um “falso conceito de certas autoridades públicas que consideram o prisioneiro 

despojado de tudo, até de sua dignidade pessoal, sancionando qualquer ato contra sua 

pessoa”.5 A rebelião da Ilha Anchieta não era, para Câmara, uma surpresa, já que refletia 

o ódio surdo dos presos submetidos às piores condições de encarceramento. Mesmo 

quando os jornalistas imputavam exclusivamente aos presos a responsabilidade pelo 

movimento rebelde, não deixavam de enfatizar a precária situação dos presídio 

nacionais. 

No desenvolvimento da pesquisa, não se perderam de vista os desdobramentos 

da ação dos presos. Demonstramos que a rebelião teve um papel decisivo na reforma 

das prisões em São Paulo, cujos parâmetros e objetivos foram debatidos e executados 

nas gestões de Lucas Nogueira Garcez (1950-1954) e Jânio Quadros (1955-1959). O 

impacto político da rebelião pôde ser aquilatado tanto por meio da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, instalada na ALESP, quanto pelos embates diretos dos 

deputados com o poder executivo, registrados nos vários requerimentos apresentados 

pela bancada de oposição ao governador Lucas Nogueira Garcez. Por outro lado, foram 

mapeados os planos de reforma executados nas administrações Garcez e Janio Quadros 

                                                        
2 A Gazeta, 28 de abril de 1953. 
3 DUARTE, Paulo, “Pena de Morte no Brasil”.  Anhembi. 11 (33): 509-515, 1953. 
4 A Noite, 24 de junho de 1952. 
5 A Noite, 27 de junho de 1952. 
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ao longo dos anos 1950, que resultaram no crescimento contínuo da população 

encarcerada e na redistribuição espacial dos presos. 

Poucos meses após a rebelião, José Gabriel de Lemos Brito realizou uma 

conferencia na Primeira Reunião Penitenciária Brasileira.6 Em seu discurso, apontou a 

tônica dos debates acerca da questão penitenciária, travados no pós-rebelião. O excerto 

a seguir é relevante pelas provocações e reflexões nele contidas:  

 

São homens como nós, sensíveis à linguagem da sinceridade, ainda quando ela os possa 

acusar de suas faltas. Não sei de melhor sinal de que o homem, dotado de bons sentimentos, 

sobrevive no condenado quando o meio e os métodos empregados em seu beneficio são 

humanos e respeitam nele sua personalidade e seu infortúnio. Tratai os sentenciados como 

homens e os mais impulsivos e intratáveis se aquietarão, se farão vossos amigos. Maltratai-

os, humilhai-os, fazei deles seres desprezíveis e tereis almas hostis, ódios implacáveis, 

ressentimentos irredutíveis. Porque não há pior conselheiro que o desespero. A imprensa 

pode exagerar certos quadros, mas, ai de nós, e ai, principalmente, dos sentenciados, onde 

eles não despertam sequer piedade, se não fosse o seu clamor! Acabar, quanto antes, com 

essa lamentável situação, em respeito ao espírito cristão de nosso povo, ao grau de cultura de 

nossos homens públicos, aos compromissos que assumimos, perante as demais nações, eis o 

que nos cumpre fazer. A nós e a quantos países ainda apresentem, ao lado dos 

estabelecimentos modernos como este, prisões onde ainda se respire o hálito das senzalas e 

o carcereiro pareça encarnar o feitor das antigas fazendas. Vós, senhores Diretores das 

Penitenciárias do Brasil, vós sois os homens a quem o destino reservou, na hora decisiva, a 

gloriosa tarefa da redenção de nossos cárceres, de realizar a reforma penitenciária pela qual, 

insistentemente, reclama o povo brasileiro. Nesse dia, que não vem longe, não haverá mais 

evasões de presos no Brasil.7 

 

O argumento de Lemos Brito diferiu, ao que parece, da noção estigmatizante, 

fortemente presente nos discursos das autoridades, que dividia os presos da Ilha 

Anchieta em duas categorias, a dos incorrigíveis ou inadaptáveis e a dos recuperáveis. 

“São homens como nós”, disse Lemos Brito a uma plateia formada por autoridades 

responsáveis pela gestão penal, convidando-os a superar a lógica do estigma e olhar de 

modo mais complexo para a gestão das penas nas prisões brasileiras. Em dado 

momento, Lemos Brito fala em superar o tempo histórico das senzalas e dos antigos 
                                                        

6 Esta ocorrera no dia 20 de junho de 1952. 
7 BRITO, Lemos. “Aspectos jurídicos e sociais da evasão de presos”. In: Arquivos da Polícia Civil de São 

Paulo. Órgão oficial da Secretaria de Segurança Pública. Vol. XXIV, 2 semestre, Ano de 1952. 
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feitores das fazendas coloniais. Com acurada e rara perspicácia, o renomado jurista 

reconhecia que a prisão brasileira deitava suas raízes numa determinada tradição de 

controle social, marcada pelo signo da violência; como se as heranças da escravidão 

ainda reinassem sob a forma-prisão. Chama a atenção, contudo, que Lemos Brito tenha 

apelado para o “sentimento cristão” e para o “alto grau de cultura” das autoridades no 

lugar de frisar o direito dos presos como cidadãos da República. As criticas ao 

tratamento desumano conferido à população encarcerada no Brasil não se desdobraram, 

ao menos no olhar de Lemos Brito, numa crítica ao Direito Penal ou num 

questionamento acerca dos limites impostos à cidadania pelos muros da prisão.  

A fuga dos presidiários da Ilha Anchieta provocou intenso debate acerca da 

reforma das instituições prisionais do país. Muitos defenderam, contrariando o 

pensamento de Lemos Brito, que a pena de privação de liberdade e a sua gestão 

deveriam se pautar segundo uma lógica dualista, tornando produtivo o preso 

recuperável e isolando, ad eternum, o irrecuperável. Essa representação dualista do 

perfil dos condenados, conforme demonstrado no capítulo 2, subsidiou a fundação do 

Instituto Correcional da Ilha Anchieta (ICIA) e legitimou a violência do tratamento 

desumano conferido aos presos ali internados. Por mais que Lemos Brito tentasse 

convencer as autoridades de que os presos eram seres humanos, essa representação não 

era hegemônica, nem se materializara no sentido de garantir direitos fundamentais ao 

cidadão preso. Nada de se estranhar, portanto, que poucos anos após a rebelião na Ilha 

Anchieta outro grande movimento de insurgência prisional acarretaria a morte de cerca 

de quarenta presos, carbonizados num dos pavilhões da Casa de Custódia e Tratamento 

de Taubaté. Essa tragédia, ocorrida em 1961, pode ser diretamente vinculada à rebelião 

de 1952, já que presos e praças militares da Força Pública eram velhos conhecidos da 

ilha-prisão. Em Taubaté, o Capitão sujeira – considerado um dos líderes da rebelião - 

convivia com Antonio Francisco Alves e Paulo Vianna, respectivamente, o chefe de 

disciplina e o ex-Diretor do ICIA.  

Desse modo, concluímos esta dissertação apontando a necessidade de dar 

prosseguimento à pesquisa sobre o perfil da população encarcerada e das condições de 

encarceramento em São Paulo no meados do século XX, buscando recuperar as lutas 

travadas pelos movimentos de insurgência da população prisional na medida em que se 

apresentam como objetos privilegiados para a compreensão da evolução histórica da 

prisão. Na medida em que os projetos de reforma foram forjados em conjunturas 
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críticas, não raro provocadas pela violência institucional, as prisões se tornaram espaços 

de exceção, manifestando em pequena escala o modelo do estado de sítio ou a extensão 

do quartel militar, em que o direito do cidadão encontra-se limitado ou inexistente. A 

prisão, nesse sentido, como instituição pública, foi construída em flagrante contradição 

aos preceitos básicos do Estado de Direito; como sistema social, perseguiu os pobres e, 

de modo geral, indivíduos socialmente excluídos do acesso à justiça, inserindo-os num 

espaço onde os jogos de poder eram mediados pela violência física e por abusos 

despóticos; por fim, como espaço de isolamento e punição, perpetuou violências de toda 

sorte, inclusive aquela dos presos contra a situação de encarceramento. Quanto mais 

agudo foi o enfrentamento dessas forças, mais evidente se revela o absurdo da existência 

das prisões. 
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