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RESUMO 

 

Este estudo busca mostrar diversos aspectos do sistema prisional do Rio de Janeiro. 

Procura desenvolver comparação com outros momentos da história da instituição, de 

forma a mostrar a sua continuidade no tempo. Traz atenção à formação da cultura do 

presos, sua assimilação pela chamada massa carcerária e o extravasamento da mesma 

para a comunidade de fora dos muros. Desenvolve o papel da família na vida do preso e 

em sua manutenção e destaca problemas encontrados pela mesma para prestar 

assistência emocional ao detento. Apresenta a indiferença social em relação à cidadania 

e aos direitos previstos na Constituição Federal. Faz um histórico de dois 

estabelecimentos prisionais em que se passam as principais questões da formação do 

prisioneiro e de sua prisão. Lida com os conceitos de memória e apresenta dois presos 

que se destacam entre os demais, como sendo a elite dos que se organizam para se 

defender das condições precárias e violentas do sistema penitenciário. Por fim, 

apresenta questões inerentes ao convívio entre grupos de presos muito distintos, os 

políticos e os comuns. 

 

Palavras-chave: Penitenciária. Direitos humanos. Organização de presos. Ditadura e 

prisão. 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This study shows various aspects of the Penitentiary System of Rio de Janeiro State. It 

develops a comparative analysis with other historical moments of the penitentiary 

institution, this analysis intends to show its continuity over time. Highlights the 

formation of prisoner’s culture and the way this culture has spread over the whole 

population of prisoners and even has dispersed over the community living outside 

prisons. The research develops the role of the prisoners’ family in their lives, the ways 

the family provide for them and highlights the problems faced by the families of 

prisoners in providing emotional support for them. The study also brings into light the 

social indifference towards the citizenship and the constitutional rights of the prisoners. 

The study delineates the historical development of two prisons in which arise issues of 

the formation of the prisoner and his imprisonment. Deals with concepts of memory and 

presents two prisoners who stand out as the elite that organizes the prisoners to advocate 

rights of decent and non violent lives in the penitentiary system. It concludes presenting 

issues related to the conviviality of groups of prisoners that are very different among 

themselves, the political prisoners and the regular convicts. 

 

Keywords: Penitenciary System. Human Rights. Prisoners Organization. Dictatorship 

and Prison. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O universo desta investigação é o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. E o 

meu objetivo é mostrar aspectos dele e dos atores que o circundam, como presos, guardas, 

familiares e autoridades. Tornou-se necessário desenhar um quadro da prisão no Rio de 

Janeiro, de forma a que seja entendido o que se passava dentro de seus muros nas décadas de 

1960 e 1970.  

 Entre os diversos estabelecimentos do sistema prisional, daremos atenção àqueles nos 

quais conviveram, por período de tempo mais longo, os presos políticos e os presos comuns. 

Dessa forma, concentro-me nos dois locais em que isso ocorreu de modo bastante 

significativo - a Penitenciária Professor Lemos Brito, no Complexo Frei Caneca, e o Instituto 

Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande
1
.  

 Ademais de traçar um histórico desses estabelecimentos vou apresentar os momentos 

em que os presos políticos e os presos comuns compartilharam o espaço, verificando as 

condições desse convívio. Pretendo chegar aos momentos em que os presos comuns estiveram 

organizados, as razões que os levaram a isso, e as características dessas organizações. 

Especificamente, quero recuperar a memória de diferentes formas de interação entre presos ao 

longo das décadas, e utilizar as suas histórias e documentos.  

Meu propósito é trabalhar com a história do tempo presente (RÉMOND, 1996). No 

que se refere ao preso comum sabemos que sua história tem recebido poucas referências e 

escuta. Aceitando que a memória é uma construção social, articulada por determinados grupos 

sociais (HALBWACKS, 1990), fica mais fácil compreender porque há pouco espaço na 

agenda do tempo presente para a memória da prisão, sobretudo quando ela se faz através de 

percepções e experiências de condenados.  Disposta a insistir na inclusão da memória da 

prisão na história cultural do país, utilizo para isso o testemunho de presos, e concordo com o 

sociólogo inglês Paul Thompson, quando diz que “em geral, as pesquisas mais fecundas são 

                                            
1
 Não vou analisaras mulheres presas na Penitenciária Talavera Bruce e no Depósito de Presas São Judas Tadeu, 

embora sua trajetória como militantes, e, a seguir, nos órgãos de investigação e interrogatório tenha sido a 

mesma do contingente masculino. Mesmo sabendo que um número expressivo de mulheres participou da 

resistência à ditadura, obrigo-me a fazer esse recorte de gênero. Especificamente sobre a participação de 

mulheres em movimentos políticos, consultar: CARVALHO, 1998; FERREIRA, 2001; VIANA, 2002; 2008; 

MERLINO e OJEDA, 2010; HORTA, 2008; COLLING, 1997; 2007; MARZOLA e LIMA, 1980; FERREIRA, 

1996; RIDENTI, 1990; GIANORDOLI-NASCIMENTO e outros, 2004; VALLI, 1986; BERCHET, 2002; 

MORAIS, 2008. 
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claramente aquelas onde se estudam as pessoas menos documentadas nos registros históricos 

convencionais” (THOMPSON, 2006: 24). 

 Como nos diz a professora Myriam Sepúlveda Santos, “aqueles que sofreram 

violações físicas ou emocionais muito fortes, muitas vezes, não são capazes de construir 

representações destes eventos. (...)”. Ela lembra que há autores que nos “advertem que quando 

nos defrontamos com determinadas formas de experiência muito violentas é melhor esquecer 

do que lembrar”. E pergunta se, já que dentro dos presídios, há “algumas atitudes criminosas 

que imputam sofrimento ao outro sem qualquer razão aparente, não seria melhor ignorar a 

natureza destas atitudes? Será que há algo a compreender?” (SANTOS, 2005: 11). 

 Refiro-me a uma memória subterrânea, que foi construída dentro da prisão, em 

dissonância com a memória oficial: aquela que o cárcere conserva de sua história e dos 

condenados que ali deixaram eventuais rastros. Sem se referir especificamente a um fato, 

POLLAK fala da sobrevivência “durante dezenas de anos, de lembranças traumatizantes, 

lembranças que esperam o momento propício para serem expressas” (1989: 5). Pretendo 

contrapor o resgate da memória prisional ao esquecimento que condena a identidade do preso 

comum, e a própria história prisional, por desconhecimento, ou pelo esquecimento da prisão 

em meio à história da cidade, do Estado. Ou seja, reduzir os limites do esquecimento ao qual 

está relegada a sociedade prisional (BURKE, 2000). Nota-se claramente que muitos fatos e 

percepções a respeito do sistema prisional foram mantidos fora das pautas por mudanças, já 

que a cultura dominante pouco registrou deles, ou os encobriu, ou os esqueceu. 

 Falando sobre a história das prisões na América Latina, Carlos Aguirre afirma que os 

presos políticos “escreveram memórias e testemunhos, contrabandearam cartas e outros 

documentos, organizaram células partidárias dentro das prisões, e mergulharam em múltiplas 

formas de confrontação com o poder do Estado”. O autor diz, ainda, que, “ao fazê-lo, criaram 

um poderoso imaginário acerca da prisão que ressoaria fortemente em toda a sociedade, muito 

mais, certamente, que as vozes dos presos comuns” (AGUIRRE, 2009: 68). É verdade, e todo 

esse sofrido processo pelo qual passaram os políticos nos fala deles, de suas questões e opções 

políticas.  

 Mas, a seu modo, durante o século passado, os presos comuns também 

“contrabandearam” cartas, organizaram-se precariamente em grupos heterogêneos, e 

confrontaram permanentemente o poder do Estado, desafiando a administração prisional, 

como apresentaremos adiante. As falas de presos comuns trazem relatos da busca por respeito 
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a direitos e persistência. Mas não criaram um “poderoso imaginário social positivo”, de que 

Aguirre fala acima, sobre presos políticos já que no interior daquele universo sua palavra não 

foi ouvida e, consequentemente, fora da prisão, não foi valorizada ou produziu eco. A 

informação que saía das penitenciárias era restrita e dava margem a que a sociedade 

percebesse, apenas, movimentos de rebeldia, rebeliões, destruição de patrimônio público e 

violência.  

 As memórias coletivas de inferioridade da população presa, e a culpa, podem moldar 

hiatos prolongados ou definitivos entre grupos sociais. Cristaliza-se a percepção do nós 

contra eles, as reações de desprezo, desinteresse, insensibilidade e agressividade. E notam-se 

rupturas, perda de solidariedade e de compaixão entre o que parecem ser grupos muito 

distintos. Nesse sentido, a articulação reiteradamente divulgada entre violência, perigo, 

criminalidade e moradores de comunidades carentes pode ser entendida como a memória 

oficial e se tornar permanente. Parte significativa da mídia oficializa a versão de inimigo entre 

os grupos pertencentes a estratos sociais diferentes, aumentando a distância e alimentando 

posições baseadas em senso comum e indiferença. 

 Através da história oral é possível escutar e dar atenção às versões desprezadas que 

trazem à luz a memória dos esquecidos (FERREIRA e AMADO, 2005). A História Oral tem 

sido atenta à análise de indivíduos e populações excluídos e marginalizados, levantando a 

questão das memórias subterrâneas, que prevalecem entre eles e se contrapõem à memória 

oficial, como ensina Pollak:  

 

Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a 

história oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como 

parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à memória 

oficial, no caso, a memória nacional (1989: 4). 

 

 Nesse sentido, o jurista Lemos Brito, já em 1946, mostrando a formação do 

imaginário social, alertava para como a imagem do presidiário brasileiro, refletida e 

alimentada em romances, versos e crônicas, era reiteradamente a de “herdeiros do instinto 

criminoso”, ou como de “deformados, epiléticos, negros, índios, adúlteros ou bêbados” 

(BRITO, 1946: 37). Naturalmente, à época, qualquer uma dessas categorias e características 

era considerada liminarmente inaceitável, tanto que era associada ao criminoso. 
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 Note-se que não há lugar para prisões nos municípios do país. Não lhes é reservada 

qualquer área nos planos diretores urbanos, e a construção de um estabelecimento costuma 

passar por anos de negociações, articulações políticas e concessões, tão grande é a rejeição 

por sua presença. São oferecidas como moeda de troca para outros projetos, ou para apoio 

político. As condições de existência e o destino que, finalmente, lhes é dado demonstram que 

não se deseja que façam parte da vida do Estado ou da cidade.  

 Estabelecimentos prisionais não são beneficiados pela simpatia pública; desvalorizam 

significativamente as regiões onde se localizam; são objetos de histórias macabras sobre suas 

cercanias; e a promessa de sua remoção ou transferência é ciclicamente feita e refeita por 

políticos. No dizer exato de Roberto DaMatta, há prédios, construções que “jamais são 

concebidas como espaços permanentes ou estruturalmente complementares às áreas mais 

nobres da cidade, mas são sempre vistos como locais de transição (...)” (DAMATTA, 1997: 

42). 

 Admitidos e edificados apenas em zonas marginais às cidades, ao contrário dos 

estabelecimentos europeus, que costumam ser diluídos em meio aos demais prédios urbanos, 

as prisões representam exemplo negativo, a população banida, a identidade emparedada. Às 

prisões não é permitido permanecer em meio aos lugares saudáveis da cidade, e tal medida de 

eugenia sela o não reconhecimento da instituição destinada a presos (ou da instituição para 

loucos). Não pertencem a seus moradores, ou fazem parte de qualquer projeto, ou de uma 

missão assumida. A população dos municípios não os aceita, apenas acatam o que consideram 

um mal necessário e inevitável. Os estabelecimentos são barrados, condicionados, e 

desempenham suas atividades em estado permanente de defesa, ameaçados por interdição, 

expulsão, e seus responsáveis são costumeiramente obrigados a justificarem-se, explicarem-

se. Portanto, a prisão cumpre “um papel urbano, mesmo configurado como espaço de 

banimento, enquanto que a cidade não cumpre o papel inverso” (LIMA, 2005: 3), de acolher e 

dar atenção. Com essa marca de exclusão da cidade e indiferença quanto ao seu cotidiano, a 

pesquisadora Flávia Cordeiro Lima diz que o “espaço penal mantém-se na ilegalidade urbana, 

margeando a cidade, embora apresente regras quanto à sua função perante a mesma, do ponto 

de vista jurídico” (LIMA, 2005: 3). 

 Como bem diz o jornalista Percival de Souza, a sociedade revoltada “quer ver todos os 

criminosos bem de longe, repudia a construção de novos presídios em suas cidades e sugere 

que eles sejam feitos em florestas distantes ou em ilhas inacessíveis, ‘no meio do mar’” 
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(SOUZA, 2006: 13). Lembro que nas primeiras décadas do século XX, inúmeros navios 

foram utilizados como prisão pelas autoridades brasileiras, durante meses, e até por anos, 

sobretudo no caso de presos políticos
2
. Isso significando o desejo social de não ser 

aproximada por um organismo contaminado como a prisão. 

 Todas essas circunstâncias geram sentimentos muito negativos em relação à prisão e 

aos atores que giram em torno dela, sobretudo a população penitenciária. Esquecendo-se de 

valores históricos, arquitetônicos, entre outros, a prisão não é considerada digna de 

conservação. Parece também haver, periodicamente, o desejo de recomeçar a prisão em outro 

lugar, desapegada da memória de violência e carência em que viveu, no corpo daquela 

construção. Veja-se que os prédios que foram construídos sobre a primeira penitenciária da 

América Latina, a Casa de Correção da Corte, de 1850, foram implodidos em 2006 e 2010, 

sem que o governo entendesse que deveria, sequer, discutir com a sociedade a preservação da 

história daquela área e das edificações. O mesmo ocorreu com os estabelecimentos 

sucessivamente construídos na Ilha Grande, o último dos quais, o Instituto Penal Cândido 

Mendes, havia sido construído sobre os escombros da Colônia Correcional de Dois Rios, na 

Ilha Grande. Foi inaugurada em 1894 e implodida em 1994.  

 

 

Figura 1 - Imagem dos escombros da Colônia Dois Rios. Nesse espaço foi construída parte do complexo de edifícios da 

Penitenciária Candido Mendes. Do lado oeste dele estava o mar. Colôniadoisrios-ilhagrande.blogspot.com. 

 

                                            
2
 Ressalto que a ideia de usar embarcações como prisões ressurgiu no ano de 1999, diante das consequências da 

desativação da Ilha Grande e dos planos para desativar o Complexo Frei Caneca. 
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A demolição total foi o destino, ainda, da Penitenciária do Estado de São Paulo, conhecida 

como Carandiru, inaugurada em 1920 e destruída em 2002, sobre a qual se escreveu
3
:  

 

 

Nenhuma cela foi conservada, nenhum resquício do presídio foi deixado no 

parque para lembrar a história do que já foi a maior penitenciária da América 

Latina. É como se todas as sinapses dos governantes de São Paulo quisessem 

esquecer o que aconteceu atrás dos muros do Carandiru
4
. 

 

 A demolição do Complexo Frei Caneca, da penitenciária da Ilha Grande e do 

Carandiru demonstram o valor social insignificante e a pequena importância histórica 

conferida a equipamentos que cercam a existência de presos. Configuram-se como espaços 

cada vez mais transitórios, e permanentemente problemáticos: “(...) Nossos espaços nem 

sempre são marcados pela eternidade. Há também espaços transitórios e problemáticos que 

recebem um tratamento muito diferente. (...)” (DAMATTA, 1997: 42). 

 Atente-se que não se ensina a construir prisão, como nos alerta o Conselho Federal de 

Engenharia e Arquitetura - CONFEA
5
. As Faculdades de Engenharia e de Arquitetura 

lecionam a construção de incontáveis e complexas edificações, de torres altíssimas de prédios 

inteligentes a usinas nucleares, mas não têm penitenciárias em seus currículos. Para estas o 

improviso é suficiente, e os projetos submetidos ao financiamento do Ministério da Justiça 

costumam ser primários, repetitivos, desinteressantes. Analisando-os, nota-se que são 

inapropriados a presos e aos profissionais que ali passam seus dias. Não favorecem à lida com 

pessoas, ou contribuem para reduzir a tensão inerente à prisão. Não há instalações que atraiam 

o aprendizado profissional, ou aquelas preparadas para diminuir o seu desgaste físico e 

aumentar a segurança necessária a todos.  A construção não possui significado em termos da 

melhor utilização do espaço, da aeração e da iluminação necessárias, da redução do ruído de 

                                            
3
 No grande espaço do Complexo Frei Caneca está sendo construído um conjunto habitacional do Programa 

Minha Casa, Minha Vida. A destruição da penitenciária da Ilha Grande deu sinal verde para o turismo e a 

implosão do Carandiru liberou o espaço que correspondia a mais de dois mil campos de futebol para o Parque da 

Juventude, um conjunto de equipamentos de lazer. 
4
 Coletivo Garapa, em http://www.vice.com/pt_br/read/memorias-de-sangue-v1n0. A referência é ao homicídio 

de dezenas de presos que ficou mundialmente conhecido como Massacre do Carandiru, que será tratado no 

capítulo 3. 
5
 Informação veiculada no I Encontro de Arquitetura Prisional do CONFEA/Ministério da Justiça, Brasília, 2002. 

http://www.vice.com/pt_br/read/memorias-de-sangue-v1n0
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centenas de vozes, da praticidade, economia e eficiência que se espera desses imóveis 

financiados com recursos públicos para utilidade do público. Não são prédios humanizados
6
.  

 Como montar oficinas, incentivar estudo e trabalho, apoiar esforços de funcionários, 

atrair voluntários e familiares, se os locais disponíveis são imundos, mal cheirosos, escuros, 

sufocantes, ultrajantes
7
? Como conter a depressão, a contaminação de doenças, a baixa 

autoestima que se espalha entre presos e entre funcionários – estes, quase condenados também 

– obrigados a trabalhar nesses locais?  

 Em verdade, como o uso relevante que atualmente se dá a um estabelecimento de 

custodia é o de conter, prender, isolar; não há investimento em termos de novas soluções, de 

materiais mais apropriados, que mantenham as condições térmicas adequadas, facilitem a 

limpeza, a circulação de ar, a segurança, o trânsito de pessoas que ali vivem ou trabalham, 

dentre outras características.  Assim, a forma segue a função, como disse o grande arquiteto 

Louis Sullivan. Ou seja, a forma é resultado da funcionalidade pretendida ou dada àquele 

espaço ou objeto. A forma destituída de referência humana, que caracteriza a maior parte dos 

estabelecimentos prisionais, reserva a quem vive e trabalha ali e espelha o desempenho 

indiferente com que o Estado resume a sua missão. 

 Espero estar contribuindo para esclarecer algumas questões ligadas a prisões e às raras 

organizações de presos que existem, ou que existiram, em seu interior. Desejo contar essas 

histórias da forma artesanal de que fala Walter Benjamim, sabendo que as impressões da 

narradora ficarão impressas na narrativa (1983: 205). Sem tomar partido de uma linha de 

interpretação ou de um argumento, quero, com simplicidade, “conferir inteligibilidade a um 

mundo obscuro e escondido” (in Biondi, 2010: 15). 

 

 

 

 

                                            
6
 O único prédio, ou conjunto de prédios brasileiros, em que pude constatar a preocupação estética e humana, 

associada as demais, inerentes a uma prisão, é o da Penitenciária Estadual de Guarapuava, desenhada pelo 

arquiteto Jaime Lerner, que governava o Estado do Paraná no ano 2000. Mas ela também não conseguiu 

desvencilhar-se da manipulação política, pois, tão logo o novo governador do Estado do Paraná assumiu, 

desmontou o projeto inovador de gestão compartilhada e trabalho, de reconhecimento mundial, que ali era 

desenvolvido. 
7
 Em Varella (2012) observações de diretor sobre a dificuldade de atrair empresas para propiciar oportunidades 

de trabalho para presos. 
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Metodologia e fontes utilizadas na pesquisa sobre os presos e as prisões do Rio de 

Janeiro 

 

Neste estudo são objetos de interesse:  

 

1. Os estabelecimentos prisionais do Estado do Rio de Janeiro em que se encontraram 

presos comuns e políticos. 

2. O convívio entre presos comuns e políticos que estavam em prisões cariocas em fins 

da década de 1950 e início dos anos 1960;  

3. Os presos políticos da resistência armada, que deram entrada no sistema prisional a 

partir de 1968; e, ainda, à mesma época, os presos comuns que, por disposição da Lei 

de Segurança Nacional - LSN
8
 entraram ou retornaram ao sistema prisional, agora 

com um status híbrido e confuso de comuns/políticos: são conhecidos como presos da 

LSN.  

 

 Os presos políticos eram os acusados ou condenados por infração à Lei de Segurança 

Nacional
9
 em vigor, ou ao Código Penal Militar. Ainda nessa categoria estavam não só 

membros de organização política de esquerda, mas também meros simpatizantes, apoiadores, 

ou, mesmo, familiares de supostos militantes. Na população de presos comuns passou a haver 

uma categoria juridicamente discutível, que neste trabalho adquire papel relevante, e que fará 

parte do recorte analisado: os presos comuns acusados ou condenados por roubos a bancos, 

entre 1969 e 1979, durante a vigência da Lei de Segurança Nacional de 1969.  

 Utilizo lembranças, cartas, escritos, entrevistas, jornais e revistas, documentos de 

denúncias, declarações à mídia e outros documentos que revelam informações sobre prisões e 

prisioneiros dessas diferentes épocas, e de outras, interessantes a título de comparação 

histórica. Mas das centenas de presos comuns que passaram pelos estabelecimentos prisionais 

selecionados, entre os anos 1950, 1960 e 1970, e que conviveram com presos políticos e 

vivenciaram formas de integração organizada, a maior parte morreu e não deixou testemunho.  

 Porém, dentre os sobreviventes, ressalto que dois ex-presos comuns estiveram na 

prisão durante um longo tempo, cobrindo, com o seu testemunho, todo o período que 

                                            
8
 Decreto-Lei 898 de 1969. 

9
 A Lei de Segurança Nacional teve algumas edições: a Lei nº 38, de 4 de abril de 1935; a Lei 1.802 de 5 de 

janeiro de 1953; o Decreto-Lei 314 de 13 de março de 1967; o Decreto-Lei 898 de 29 de setembro de 1969.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1935
http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1953
http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1967
http://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1969
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selecionamos para análise: de antes do início da ditadura civil-militar de 1964 até o seu final. 

Ou seja, a fase da convivência organizada na Penitenciária Professor Lemos Brito, entre o 

final dos anos 1950 e o final dos anos 60, e a da Penitenciária Cândido Mendes, a partir de 

1969, que se estendeu ao longo da década de 1970. 

  Peço atenção ao levantamento bibliográfico dos temas aqui mencionados ou 

tangenciados, pois ele se estende para além das referências utilizadas para elaborar a pesquisa, 

o que ampliou as Referências Bibliográficas. Embora se tratem de obras e autores relevantes, 

vários não serão objeto de análise, e são apresentados nas notas ao pé da página, como 

indicação aos interessados nos respectivos temas. Cuidado especial foi dado para a inclusão 

de textos escritos por presos e por agentes prisionais, quando referidos ao universo e a alguns 

dos períodos estudados. 

 Não fiz qualquer alteração na redação e grafia de autores, o que se verifica, 

especialmente, nos escritos de presos, que foram mantidos tal como recebidos. Entendo que a 

manutenção da forma de como escrevem faz parte de sua cultura e dificuldades, e que isso 

enriquece o conhecimento que se pretende divulgar, tanto de comunidades presas como de 

ambientes em que se inserem. 

 No decorrer do trabalho busquei responder a algumas questões, como: as condições 

negativas da prisão foram agravadas durante o período da ditadura de 1964 -1985? Qual foi o 

olhar da sociedade sobre os presos? Como surgiram as organizações de presos comuns? O que 

pretendiam? Onde e quando tiveram mais intensidade e quem foram seus líderes? São 

questões importantes para o atendimento do objetivo principal do trabalho, que é retratar a 

prisão, interações entre presos, e levantar os modos como alguns se mantinham organizados 

para resistir e responder às restrições da prisão aos direitos humanos, durante algumas 

décadas e sucessivos governos.  

 

Estrutura da tese 

 

 Dividi o trabalho em oito capítulos, após algumas considerações gerais sobre a 

importância da memória, e outras, relativas a meu interesse pelo sistema prisional, que 

constam da Introdução. Dois dos capítulos são dedicados a um histórico das duas 

penitenciárias que são estudadas (capítulos 4 e 7). Outros capítulos poderiam - e ainda podem 

- ser juntados: o capítulo 5 ao 6, e o capítulo 7 ao 8, já que analisam os mesmos 
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estabelecimentos, respectivamente, de pontos de vista diferentes. Mas optei pela separação, 

com a finalidade de facilitar o entendimento, uma vez que o trabalho é extenso. 

 No Capítulo 1, Prisão, busco localizar a instituição e as limitações que se interpõem 

ao seu entendimento, deixando que as situações expostas mostrem de que instituição estamos 

falando; a formação da cultura do preso, através de sua prisionização, do modo como assimila 

valores e posturas que o identificam como preso; trago estratégias da comunidade carcerária 

para lidar com o estabelecimento e funções e formas de comunicação entre presos. 

 O Capítulo 2, Amor, Proteção e Conflito: quando a família vai para a prisão, mostra 

questões ligadas à relação da família com o preso, guardas e com a instituição; a família em 

sua tarefa de acompanhar e proteger seus presos, e as dificuldades que são vividas durante 

essa empreitada; a reação dos guardas, personagens marcantes desse universo, com papéis 

que, às vezes se sobrepõem; ainda procurando evidenciar aspectos relacionados à prisão e a 

seus agentes, indico a sua extensão para o meio de origem do preso fora da cadeia. 

 No Capítulo 3, Os Direitos Humanos na Prisão, mostra o atraso do país em relação à 

cidadania e aos direitos humanos, o que se reflete e é maximizado na falta de reconhecimento 

do preso como sujeito de direitos. Apresentamos alguns aspectos de sua tentativa de garanti-

los, e, no sentido contrário, o massacre do Carandiru, em São Paulo. 

 No Capítulo 4, O Complexo Frei Caneca, conto a sua história, desde a inauguração da 

Casa de Correção da Corte, em 1850: as condições de estadia, o desgaste das instalações, os 

tipos de presos alojados em seus diferentes estabelecimentos. Finalmente, a ideia de 

desativação do conjunto e a nova ocupação do grande terreno, motivadas por mudanças 

urbanas, e pressão de grupos sociais e políticos.  

 O Capítulo 5, Presos da Penitenciária Professor Lemos Brito. Nessa parte do trabalho 

apresento duas fontes importantes: presos que estavam no sistema penitenciário desde o ano 

de 1958, e que têm a memória da vida institucional a partir daquela época. São William da 

Silva Lima e André Borges, que relatam os primeiros passos para orientar os companheiros 

para um cotidiano de menos violência. Através da memória individual é possível distinguir 

diversos aspectos significativos da vida prisional e do contexto social de algumas épocas. 

Esses presos tiveram papel importante na organização de presos comuns em torno de ideais, 

na década de 1970, na penitenciária da Ilha Grande. 

 No Capítulo 6, Penitenciária Professor Lemos Brito, uma escola? Descreve seu 

funcionamento na chamada época de ouro; a entrada dos primeiros presos políticos no 
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sistema prisional do Rio de Janeiro, no começo dos anos 1960; a convivência entre os presos 

comuns, alguns dos quais já preocupados com questões sociais, e os presos políticos dos 

movimentos que precederam o golpe civil militar de 1964; a montagem de uma organização, 

o Movimento Armado Revolucionário - MAR e, finalmente, a fuga do estabelecimento, que 

une seis presos políticos e três presos comuns. Essa parte mostra como o estabelecimento 

ensejou a articulação de uma organização de presos que atuou ali, e que foi base para a 

organização dos anos 1970, na Ilha Grande. 

 No Capítulo 7, A Descoberta da Ilha Grande relata a história dos estabelecimentos 

governamentais da Ilha Grande e de alguns de seus atores. Juntamente com a Penitenciária 

Lemos Brito são as prisões em que conviveram presos comuns e presos políticos, o que 

motiva que me detenha em sua história, como fiz com o Complexo Frei Caneca, descrito nos 

capítulos 4, 5 e 6. Descrevo as relações do estabelecimento e de seus integrantes com a 

comunidade da Ilha Grande; a interação entre moradores, guardas e presos. 

 No Capítulo 8, Acertos e Desacertos. Aqui apresento a confluência de circunstâncias 

políticas do país, que levou à convivência grupos de presos comuns e políticos no mesmo 

espaço da penitenciária, assim como algumas questões surgidas àquela época. Trata-se do 

relato do terceiro momento de interação entre eles: o primeiro, apenas mencionado nos relatos 

de André Borges, William da Silva Lima e outros dois presos comuns, foi mencionado por 

eles, em entrevista, e por presos antigos, que conviveram ou herdaram ideias deixadas pelos 

perseguidos pelo governo Vargas; o segundo momento foi o da Penitenciária Professor Lemos 

Brito, quando fuzileiros navais, marinheiros e presos comuns tiveram um período de estadia 

conjunta, cerca de dois anos. Através desse encontro e de seus desdobramentos, despontaram 

alguns presos comuns que, talvez, possam ser entendidos como a elite do sistema prisional, e 

que atuaram fortemente anos depois, na penitenciária da Ilha Grande. 

 

Minha relação com o objeto/tema: a primeira pesquisa 

 

 Conto aqui como a minha história se aproxima das histórias daqueles presos, daquela 

prisão, e do destino de ambos, motivando-me a realizar esta pesquisa para doutoramento. 

Assim, faço o cruzamento do contexto prisional – seus agentes e estabelecimentos – com o 
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impulso de presos para montar grupos organizados para enfrentamento do contexto interno, ao 

longo das décadas do século passado. 

 Entrei em uma penitenciária pela primeira vez no ano de 1972. Tratava-se da 

Penitenciária Talavera Bruce, para mulheres, situada na área rural de Bangu. Fazia parte de 

um grupo de pesquisa coordenado pelos professores João Mestieri e Teresa Miralles, do 

Departamento de Ciências Jurídicas da PUC-Rio. Éramos três alunas do 4° período de 

Direito, classe média, Zona Sul, nenhuma relação com prisões e prisioneiros, nenhuma 

expectativa especial. Não conhecíamos qualquer prisão e os coordenadores da pesquisa 

também desconheciam aquele universo
10

. Mas queríamos muito conhecer. 

 Foi profundamente impactante entrar e sentir o ambiente daquela penitenciária pela 

primeira vez. Absorvi avidamente os seus detalhes: as falas medidas, os gritos e olhares, 

diálogos ásperos, muita tensão mal disfarçada; os silêncios comedidos, encerrando segredos, 

ou assuntos proibidos; cicatrizes de inumeráveis cortes nos pulsos e antebraços de muitas 

presas; algumas pessoas dominando, outras, subservientes. A arquitetura, os odores, 

especialmente o de um desinfetante bem forte, barato, suposto aniquilador de todos os germes 

do local, que tinha o nome de Creolina. Cheiro de comida, cheiro de sujeira e de canos 

quebrados, quando se saía das áreas nobres e visitáveis. Cheiro de lixo, de roupa mal lavada 

exposta ao vento, de gente triste, de muitos cheiros juntos. Uma pequena galeria de celas, 

externa ao edifício principal, aprisionava as presas políticas que, sussurrando, as presas 

comuns repetiam que eram as “subversivas”. Ao saber disso tive muito interesse em conhecer 

o que se passava naquele lugar e, muito sorrateiramente, me esgueirei e fui conhecer o local e 

as presas. 

 Para melhor conhecer a penitenciária, seus habitantes e funcionários, foi necessário 

empregar uma série de estratégias, subterfúgios, modos de trabalhar sem demonstrar à 

administração interesse em determinadas questões. Logo chegamos à mesma conclusão a que 

o pesquisador José Eduardo Azevedo chegou, alguns anos mais tarde, em São Paulo: 

“Descobri que as rígidas etiquetas acadêmicas de investigação, métodos e procedimentos 

técnicos não funcionavam na Penitenciária do Estado. Tive de rever, diversas vezes, minha 

                                            
10

 A pesquisa, Atitudes e Percepções da Mulher Detenta no Rio de Janeiro foi desenvolvida por Maria Helena 

Piereck de Sá, Rosa Maria Cardoso, e publicada pela PUC-Rio, em 1973. Depois foi feita e publicada uma 

versão resumida, pela Editora Forense em 1974, sob o título O Sistema Penal na Cidade do Rio de Janeiro: fator 

criminógeno (Miralles e outros, 1974). Apesar de pesquisas empíricas serem parte integrante do currículo 

acadêmico em muitos países, somente a partir de 1972 o Departamento de Ciências Jurídicas da PUC-Rio iniciou 

as suas pesquisas, e essa foi a inaugural.  
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postura, o linguajar e as regras formais de investigação” (AZEVEDO, 1999: 10). Nossa 

equipe também. 

 Quase todas as mulheres eram brancas, de diversas faixas etárias. Deslocavam-se pelo 

interior da penitenciária sem se deter. Como era proibido parar nos corredores, tinham que 

estar em movimento, se dirigindo para um lugar de trabalho, ou ao refeitório, a um pátio, ou 

varrendo o chão, ocupadas como formigas. A andança evitava o agrupamento e dificultava a 

interação, supostamente nocivos ou ameaçadores à ordem. Carregavam sacos de plástico com 

pertences de primeira necessidade - remédios, absorventes, rádios à pilha, pentes, biscoitos, 

material para escrever cartas - saíam da cela cedo, pela manhã, e só podiam retornar à noite. 

Evidentemente eram mulheres pobres
11

. 

 A penitenciária era dirigida por uma senhora, como ocorre tradicionalmente em todo o 

país, em estabelecimentos para mulheres. A maior parte da segurança da Penitenciária 

Talavera Bruce era feita por homens, guardas prisionais altos e fortes, aos quais se juntava 

uma ou outra mulher guarda, em algum plantão, ocupando posição secundária. Os chefes de 

disciplina e de segurança eram homens, e o subdiretor também. Os guardas eram grosseiros 

com as presas, indelicados com as colegas e impacientes e intolerantes com a equipe da 

pesquisa.  

 Durante os anos em que frequentei a penitenciária Talavera Bruce, vi ocorrerem casos 

de gravidez atribuída a guardas. A direção tentava controlar os excessos de contato entre 

presas e agentes, mas nem sempre conseguia. Em troca de liberdades sexuais, as presas mais 

atraentes eram escolhidas para merecer privilégios. Por outro lado, também percebi 

competição entre algumas presas pela atenção dos guardas; havia troca de favores em que 

estavam em jogo pequenos confortos do cotidiano, como acesso ao telefone, transferência 

para um cubículo em melhor estado, comer na cela, e não no refeitório, em dia de 

indisposição física ou de muita tristeza. Algumas presas comentavam que, através de propina 

mais consistente, era possível passar o dia inteiro trancada na cela, em companhia de uma 

colega. 

                                            
11

 Os trabalhos que a população de presas comuns havia exercido evidenciavam as dificuldades da vida 

pregressa: 31.9% tinham sido empregadas domésticas ou faxineiras diaristas; 6.6%, manicures ou cabeleireiras e 

4.3%, costureiras. A percentagem significativa das que não responderam, 32.3%, nos mostrava a possibilidade 

de que muitas evitassem admitir que, eventualmente, se mantivessem trabalhando como prostitutas, ou vivessem 

do crime, ambas possibilidades que costumavam mencionar durante conversas paralelas, fora da entrevista 

(MIRALLES e outros, 74). 
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 Durante a pesquisa nosso objetivo era entrevistar o total da população; ou o maior 

número de presas em condições de responder às perguntas. Queríamos conhecer suas 

condições de convivência, a vida pregressa, a situação processual, familiar, entre outros 

pontos. Uma das complicações era que a direção e a equipe da penitenciária, não 

familiarizadas com três pessoas estranhas circulando, falando a sós com as presas, se sentiam 

muito desconfortáveis e procuravam colocar limites em nosso trabalho. Os guardas se 

queixavam à diretora, dizendo que perturbávamos a segurança, que as presas ficavam agitadas 

com o trabalho que fazíamos, com a conversa e expectativas que criavam. 

 Mas as dificuldades não foram significativas e conseguimos visitar todos os locais do 

estabelecimento, inclusive aos cubículos menos expostos e as celas de segurança. Aos poucos 

pudemos trabalhar em locais em que as internas se sentiam à vontade para conversar: pátios, 

creche
12

, enfermaria, cozinha, sala de trabalho. Sobre a pesquisa, sua coordenadora relata: 

“assim, os demais questionários (a maioria) foram passados em locais diversos (...). O 

aproveitamento foi considerado melhor, já que a entrevista era realizada no próprio ambiente 

da detenta” (in MIRALLES e outros, 1973: 115). 

 

A segunda pesquisa entre presos
13

 

 

 No decorrer da etapa de interpretação dos dados daquela primeira pesquisa, em 1972, 

comecei a trabalhar em uma Auditoria Militar do Exército
14

. Estudava pela manhã e 

trabalhava à tarde, horário de funcionamento do local, e através dessa oportunidade tive 

contato com presos comuns que estavam sendo julgados pela Lei de Segurança Nacional. E, 

ainda, conheci presos políticos e seus advogados. No curso desse trabalho, que desenvolvi por 

                                            
12

 A creche para filhos de presas foi inaugurada na Penitenciária Talavera Bruce em 1971, pouco antes de 

inciarmos nossas pesquisas. Foi a primeira vez que uma penitenciária da América Latina dispôs desse tipo de 

serviço que, durante os anos em que trabalhamos ali, eram bastante positivos. Mais informações em Miralles e 

outros, 1973. 
13

 A pesquisa Os Direitos do Preso, Fragoso, Catão e Süssekind, 1980, foi publicada pela Editora Forense em 

1980. 
14

 As ações previstas na Lei de Segurança Nacional são julgadas em Auditorias de Guerra, que são distribuídas 

por todos os estados e fazem parte da estrutura da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Os crimes militares, 

previstos no Código Penal Militar são julgados nas Auditorias de Guerra por um Conselho de Guerra formado 

por um juiz civil, que o preside, e quatro oficiais. Sobre julgamentos na Justiça Militar e no Superior Tribunal 

Militar ver SIVA (2011); SWENSSON JÚNIOR (2007); ALVES (2009), FRAGOSO (1981 E 1984), LEMOS 

(2004), MACIEL (2003). 
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cerca de um ano, aproveitei a oportunidade para conhecer melhor vários aspectos da vida de 

presos e da prisão.  

 Como mencionei anteriormente, desde o ano de 1969 foram feitas modificações na 

Lei de Segurança Nacional, que havia passado por uma última modificação em 1967 

(Decreto-Lei 314). A nova Lei passou a equiparar autores de roubo a bancos e instituições 

financeiras
15

. Portanto, naquela unidade onde eu estava começando a trabalhar, eram julgados 

crimes cometidos entre militares e contra militares; ações contra a lei perpetradas por autores 

políticos; e, ainda, crimes de réus comuns, estes últimos destituídos de ideologia, organização 

e motivação políticas.  

 Os réus comuns julgados pela Lei de Segurança Nacional - LSN - tinham muitos 

processos que não eram mais recebidos em Varas Criminais do Tribunal de Justiça, e sim nas 

nove Auditorias Militares do Estado do Rio de Janeiro. Naquela onde eu trabalhava toda 

semana alguns presos compareciam a audiências e não era difícil buscar oportunidades para 

conversar com eles. Aos poucos eu os ia conhecendo, sabendo o que estavam passando, 

ouvindo suas histórias. Trabalhando como datilógrafa na 2ª Auditoria do Exército, eu era 

atenciosa com os presos, ignorando as recomendações amedrontadas de colegas; levava um 

copo d’água quando pediam, facilitava o contato com parentes e algum acesso ao telefone. Os 

réus comuns tinham poucas chances de se comunicar antecipadamente com a família, que, 

desinformada, muitas vezes perdia a oportunidade encontrá-los quando compareciam para 

cumprir algum procedimento judicial.  

 Assim, tive oportunidade de tornar-me próxima de Rivaldo Moraes Carneiro, 

conhecido no sistema prisional como Marta Rocha, preso na Ilha Grande, com várias 

condenações, sobretudo por roubo a bancos, e, portanto, incurso na LSN. Do contato com ele 

surgiu uma possibilidade para facilitar a realização da segunda pesquisa que fizemos no 

sistema prisional do Rio de Janeiro, que veio a ser publicada em 1980, com o nome de 

Direitos dos Presos.  

 Entre muitos advogados de presos políticos que conheci na Auditoria estava Heleno 

Claudio Fragoso, um dos mais importantes criminalistas do país, e diretor do Instituto de 

Ciências Penais do Rio de Janeiro, vinculado a Faculdade de Direito Cândido Mendes. Foi um 

grande defensor de presos políticos. Em conversa, o professor Fragoso disse que estava 
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 Mesmo os veículos de transporte de valores foram considerados por diversos juízes extensão dos bancos para 

fins de atender a essa lei. 
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planejando realizar uma pesquisa nas prisões, a ser coordenada pela socióloga Yolanda Catão. 

Convidou-me a fazer parte da equipe que estava sendo montada e, antes da pesquisa ser 

iniciada, pedi demissão do cargo público de datilógrafa, e fui trabalhar no Instituto de 

Ciências Penais como pesquisadora, onde permaneci por doze anos. 

 Mas, cerca de um mês antes de sair da Auditoria conversei com o preso Rivaldo e pedi 

que me recomendasse a seus companheiros do sistema prisional para que contasse com a 

confiança dos mesmos, obtendo respostas que, de fato, refletissem a percepção deles. Na 

primeira pesquisa
16

 em que trabalhei eu havia constatado como era fundamental contar com a 

aceitação dos presos para conseguir respostas que permitissem montar um quadro do que se 

passava nas prisões de mulheres na cidade do Rio de Janeiro. Agora queria que Rivaldo 

avalizasse o nosso grupo para seus companheiros, garantindo-lhes que o nosso interesse era, 

simplesmente, levantar a opinião deles quanto à realidade prisional, e a seus direitos, e que 

manteríamos o compromisso de guardar sigilo das respostas. Ou seja, éramos confiáveis. 

 Durante a conversa, expliquei que faríamos um breve teste do questionário, e que 

deveríamos começar pela Penitenciária Lemos Brito. Era a mais tranquila entre as unidades 

masculinas, o que facilitaria possíveis ajustes do questionário, sem preocupação com a 

repressão de guardas e outras questões mais sensíveis, rotineiras em outras unidades. 

Sigilosamente, Rivaldo escreveu um pequeno bilhete, com letra que evidenciava 

pouquíssimos estudos, dirigido a um preso de suas relações, que ele sabia estar cumprindo 

pena na Penitenciária Lemos Brito: Fernando Gomes de Carvalho, conhecido como Fernando 

C.O. Era casado com uma irmã do preso Lucio Flavio Vilar Lírio, um assaltante de bancos 

muito conhecido. Eram presos solidários ao coletivo, com alguma noção das desigualdades 

entre classes sociais, mas que não haviam passado por processo de politização. Gastavam o 

produto dos roubos sem destinar parte dele as áreas pobres, como faziam alguns assaltantes 

naquele início dos anos 1970. 

 Portanto, no dia em que foi iniciado o pré-teste do questionário da pesquisa, entre os 

nomes sorteados, introduzi o de Fernando Gomes de Carvalho; quando ele chegou, entreguei 

discretamente o bilhete, contei a história, falei da pesquisa anterior em que trabalhara, do 

sentido de entrevistar presos para que eles falassem de suas vivências. Fui bem recebida, ele 

repassou diversas informações, conversou com os companheiros sobre nós, escreveu bilhetes 
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Atitudes e Percepções da Mulher Detenta no Rio de Janeiro, MIRALLES, T., e outros, 1973. 
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para presos de outros estabelecimentos. Não pedi que ele respondesse o questionário, para não 

alterar o critério de seleção da amostra. 

 O diretor do DESIPE, Frederico Augusto Gaffré Thompson, havia garantido junto aos 

diretores de estabelecimentos a nossa entrada livre e o sigilo do que nós recolhêssemos. 

Cumpriu fielmente a sua palavra, e os diretores dos estabelecimentos tiveram que aceitar isso, 

embora tenham levado a ele reclamações sobre a interferência do nosso trabalho no cotidiano 

dos estabelecimentos, como a insistência em ouvir presos perigosos. 

 

A terceira pesquisa com presos do Rio de Janeiro
17

 

 

 Parte do material colhido durante a segunda pesquisa, como dissemos, foi publicado 

no livro O Direito dos Presos. Mas após a publicação foi dada continuidade à investigação; 

seguiram-se entrevistas, visitas a autoridades e a presos, e, em 1980 ela foi atualizada e seus 

dados comparados com os apresentados pelo Desipe, à época. A partir disso foi montada a 

dissertação A Justiça dos Homens, que não publiquei, apesar da recomendação da banca 

examinadora. Ela inspira algumas partes deste quarto trabalho sobre o sistema prisional, agora 

focalizando a convivência entre diferentes grupos de presos e a organização dos presos 

comuns ao longo de algumas décadas.  

 Vários presos sentiram-se representados pelos resultados das pesquisas que realizamos 

entre 1976 e 1984, e enviaram contribuições, entre elas algumas das cartas que uso no 

trabalho. No decorrer da terceira pesquisa, A Justiça dos Homens, o preso Paulo Cesar 

Chaves, em carta à mulher, D., que não deseja ser identificada, escreve sobre o resultado da 

outra pesquisa, recentemente publicada e recebida: “Ontem chegou outro livro da Beth. 

Enviado pelo editor – Forense. É ‘O Direito dos Presos’ que ela escreveu com o Heleno 

Fragoso e a Yolanda. Versa sobre o sistema penal do Rio. E grande parte do conteúdo foi 

tirado de nossos escritos. Veja se consegue ler”
18

. 

 Durante a coleta de dados e informações da terceira pesquisa, que entrevistou 300 

presos, havia muitos momentos a absorver no universo prisional de homens e mulheres do 
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 Dissertação de Mestrado em Direito e Desenvolvimento, apresentada a Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro, 1984.  
18

 Carta de Paulo Cesar Chaves a D., Ilha Grande, 1/10/1980, acervo da autora.  
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sistema. É uma experiência muito valiosa sentir a prisão, seus atores, seus sentimentos e tudo 

o mais. O contato direto e persistente com presos, funcionários e familiares permite algum 

entendimento do que acontece, aprofundamento que só pode ser conseguido nos espaços do 

interior de estabelecimentos. A este respeito, Karina Biondi, pesquisadora que conheceu 

algumas prisões de São Paulo, através das visitas feitas ao marido preso, diz em seu relevante 

trabalho: 

Minha inserção como visita, como alguém que conhece a prisão “de dentro”, 

me confere uma posição privilegiada para me aproximar desse coletivo, seja 

dentro ou fora das prisões, pois compartilho a gramática de sentimentos e 

valores éticos e morais que só os “de dentro conhecem” (BIONDI, 2010: 

49). 

 

 Aos poucos, fomos percebendo que estávamos nos tornando mais aptos a entender e 

interpretar o quadro diferenciado e único de cada estabelecimento, e a complexidade do 

sistema como um todo, naquela década de 1970. Fomos apreendendo o ritmo, a linguagem, 

sinais, olhares, hesitações que podiam significar incompreensão da pergunta, cansaço, medo, 

vergonha, mentira, indignação, evasão da resposta, entre outros motivos – ou motivo algum. E 

dedicamos parte do nosso tempo a reduzir as tensões, ganhar confianças e obter respostas que, 

verdadeiramente, expressassem a percepção do preso, transmitindo-lhe confiança, para que 

ele dissesse o que quisesse.  

 Procurávamos superar o embate surdo que travávamos com a administração. Ela tinha 

a missão de impedir que aquele espaço e seus atores fossem iluminados, percebidos com 

nitidez, e que se comunicassem com o exterior, como estava acontecendo naquele momento.  

Éramos muito jovens e inexperientes, e tentávamos estabelecer contato com uma população 

fechada, e desvendar o seu universo. Sendo de fora dali, tornamo-nos testemunhas, 

investigando e considerando cada fração de informação que levasse à maior abrangência de 

entendimento da instituição. Nessa terceira pesquisa, que envolvia todos os estabelecimentos 

do Estado, tínhamos à frente situações e questões que não prevíramos e não escolhêramos 

enfrentar, algumas das quais demandavam reações imediatas. A realidade surpreendia, apesar 

da preparação: presos espancados, equipes especialmente hostis presentes no dia das 

entrevistas, fuga de presos ocorrida na véspera, ameaça de rebelião, recente flagrante de 

tóxicos, ou tentativa de suicídio, exigência de que só fizéssemos entrevistas à noite, justo na 

penitenciária de Água Santa, entre tantas e tantas outras situações que provocavam 
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instabilidade em nós e no local. Algumas vezes, ao chegar, um dos presos murmurava: 

“lembra de Fulano, que vocês entrevistaram na segunda-feira? Logo depois, os homens 

encrencaram com ele e atravessaram ele para Água Santa
19

”. Nossa percepção, naquela 

época, é confirmada pela pesquisadora Karina Biondi, a respeito da complexidade do 

entendimento do que se passa no espaço prisional a ser investigado,  

 

(...) uma ida ao campo muitas vezes não se encerra em si mesma, pois é 

composta por muitas outras experiências, observações, tempos e espaços que 

são chamados a conferir àquele momento alguma inteligibilidade. Em outras 

palavras, a compreensão da experiência vivida depende muitas vezes de uma 

mistura com experiências passadas (2010: 44). 

 

 Nós já acumulávamos alguma experiência, de que fala Biondi. Acompanhando-se a 

evolução do ambiente prisional ao longo de vários anos, percebem-se mudanças, resistências, 

equilíbrios aparentes, novos e inesperados momentos caóticos, políticas e tentativas que se 

sucedem sem representar soluções duráveis e sustentáveis. A prisão não parece mudar a ponto 

de deixar de ser o que ela tem sido, um lugar de sofrimento, punição e de recursos mal 

empregados, desperdiçados, dirigidos a um objetivo formal inalcançável, de, supostamente, 

educar criminosos para uma vida posterior, positiva e alternativa a que tiveram. E tudo isso 

tem sido realizado através da carência, da exposição à violência e à corrupção. 

 O trabalho era um desafio à posição de pesquisadora de uma instituição de ensino. 

Havia muitas situações em jogo: o nome da entidade em que trabalhávamos, o cuidado com a 

proteção da informação, a preconizada isenção nas atividades inerentes à pesquisa. Aplica-se 

a nós a conclusão de Biondi, citando Favret-Saada (2005: 157), referida à situação 

excepcional que cercou suas investigações na prisão, como visitante do marido preso: 

  

A interação decorrente dessa inserção, se por um lado possibilitou que eu 

visse e ouvisse coisas dificilmente reveladas a estranhos, por outro lado 

muitas vezes me sugou para o meio das relações que eu desejava observar, e 

restou a mim fazer parte dessa “’participação’, um instrumento de 

conhecimento” (BIONDI, 2010: 51). 
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 O Presídio Ary Franco, em Água Santa era considerado estabelecimento de castigo para todo o sistema, tal 

como a penitenciária da Ilha Grande. Atravessar significa transferir. 
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 Por um lado, havia o entusiasmo e as incertezas do descortinar de um universo 

especial, fascinante, e com tantos aspectos a entender, ideias a desenvolver, divulgar, expor 

academicamente. Vivia a pesquisa o dia inteiro, todos os dias do ano: o acompanhamento das 

etapas da nova organização dos presos, seus estudos, casamentos; a doutrinação, incipiente, 

mas se estendendo a muitos, segredos; as fugas, sempre uma surpresa. 

  Durante os diferentes períodos de trabalho estive permanentemente angustiada, pois 

havia, ainda, a preocupação com a segurança da equipe de campo que eu coordenava
20

, 

estudantes de Direito ainda mais jovens que eu; o medo de que testemunhássemos algo 

especialmente chocante, como um homicídio, um esfaqueamento, o que, além de chocante, 

desencadearia situações imprevisíveis; éramos permanentemente espreitados pela 

administração de cada estabelecimento. Temíamos as consequências das nossas entradas, às 

vezes demasiadamente intrusivas, e em um sistema que, à época, era bem mais fechado do 

que é agora. E havia ainda o receio – dos meus, esse era o maior - de que os presos achassem 

que algo dito por eles aos pesquisadores tivesse sido passado à direção, ou tivesse chegado a 

ela por falha nossa. Esse receio se aproximava, em alguns aspectos, do que expressa Karina 

Biondi, que também entrou em círculos mais fechados do que os da conhecida entrevista a 

presos em dependências indicadas pela direção para atividades acadêmicas: “(...) temia sofrer 

retaliações por escrever sobre assuntos, que eventualmente, não poderiam ser expostos a um 

público mais amplo” (idem: 45)
21

. Durante a pesquisa que realizou ela também temia ser vista 

como informante e sofrer represálias da comunidade presa.  

 Esses receios não eram destituídos de sentido. Sabemos que as chances de mal 

entendidos ou de envolvimento em situações absolutamente imprevisíveis é uma constante. 

Usando apenas um dos exemplos que podem ser citados, lembro o homicídio do preso Márcio 

Amaro de Oliveira, conhecido como Marcinho VP, chefe do tráfico de drogas no morro Dona 

Marta. Ele estava preso e vários companheiros afirmam que foi morto porque “falou demais”, 

“falou o que não devia” ou “não devia ter falado nada para jornalista”, no caso Caco Barcelos, 

no livro Abusado. 

 Naturalmente, tenho que reconhecer que a longa e repetida presença de estranhos em 

estabelecimentos de custódia incomoda e perturba a rotina, por diversas razões, sobretudo 
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 Lembro que a coordenadora da pesquisa era a socióloga Yolanda Catão.  
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 Ao terminar minha dissertação de Mestrado, a terceira pesquisa no sistema prisional, senti-me presa ao 

compromisso do sigilo. Detinha o resultado obtido por meio de relações, que poderiam comprometer presos que 

haviam sido vistos conversando conosco com mais frequência. Dessa forma, optei por não publicar o trabalho.  
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quando se trata de jovens mulheres. Com o amadurecimento que tempo e experiência trazem, 

reconheço que, muitas vezes, a administração tinha razão, que invadíamos uma ordem 

estabelecida, ainda que parecesse injusta e sem sentido. Reconheço, ainda, que o descortinar 

daquele universo nos levou a uma opção pelas razões do preso. Com isso, não percebemos 

que os agentes penitenciários também eram atingidos pelo mesmo sistema, ainda que muitos 

deles fossem algozes, assumindo identidades sobrepostas. Não os percebíamos como sujeitos 

do sistema prisional, condicionados e condicionando. Entendo ser muito relevante a leitura 

dos trabalhos que vêm sendo escritos a respeito do desempenho e desafios presentes no 

cotidiano dos agentes prisionais, vários deles escritos pelos próprios agentes
22

, preciosas 

testemunhas. 

 As pesquisas iniciadas naqueles primeiros anos da década de 1970, e várias outras que 

se seguiram, deram visibilidade à questão prisional, despertaram a atenção da mídia e de 

setores da sociedade para a carência de direitos humanos de presos comuns. O tema passou a 

interessar mais a pesquisadores, estudantes e militantes, gerou reportagens, entrevistas e 

atividades, ainda que restritas a um grupo identificado com a causa dos direitos humanos. 

 

Confiança no centro de perda da confiança 

 

 A obtenção de respostas confiáveis, termo que uso aqui, apesar do risco de descrença, 

está diretamente ligada ao modo como a população presa do local percebe a pesquisa, o 

pesquisador, seus objetivos, a época e contexto em que isso ocorre, entre outras questões. 

Porque, para se proteger ou se esconder, normalmente o preso é evasivo e costuma responder 

o que sabe que se espera que responda. Ou o que lhe é conveniente. Algumas vezes, de forma 

a parecer vítima da engrenagem social, ou do acaso, ou de alguma traição; em outros 

momentos quer mostrar um desequilíbrio mental, coerente ao que alegou em sua defesa; ou, 

ainda, é o preso educado e contido que insiste em se diferenciar, quer ser visto como "gente", 

indignado com a barbaridade que o cerca. Notávamos que alguns presos queriam ser 

encarados, quase, como fora da população prisional, e procuravam defender a administração, 
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usando até significados que diretores empregavam com visitantes: ali havia uma grande 

família, o estabelecimento seria como um colégio interno.  

 Também procuravam manter algum controle sobre o que fazíamos e o que 

desejávamos deles, mesmo depois de nos introduzirmos e à pesquisa. Sempre insistiam em 

perguntar “mas de onde você vem?”, “para o que é isso mesmo?” “mas o que você vai fazer 

com isso?” Assim, enquanto conduzíamos o trabalho de forma a conhecer as percepções dos 

entrevistados, as experiências da prisão e as perspectivas futuras, notávamos que eles 

tentavam saber das nossas atividades fora dali, ter noções sobre o que fazíamos; queriam ter 

mais noções do tipo de pessoas parecíamos ser, e de como poderíamos ser úteis a seus 

próprios projetos. Assim, o preso mostra o seu interesse e desenvolve uma estratégia de 

conhecimento e comunicação que inclui e se estende ao pesquisador e à pesquisa que ele está 

realizando. Cabe ao pesquisador entender o que está se passando e dosar a aproximação 

desejada pelo preso. A aproximação pode significar confiança, facilitando o seu trabalho, mas 

não só isso. 

 Em determinado momento recebi uma denúncia, mais grave do que outras, sobre 

corrupção na cantina de uma penitenciária, vinda de um preso com quem costumava 

conversar sobre situações internas. Propus a ele que me liberasse para encaminhar o fato à 

direção e a outras autoridades, garantindo não mencionar o seu nome, a data e outros detalhes, 

para impedir a identificação da fonte, e não colocá-lo em risco. Em resposta a minha proposta, 

dias depois o preso escreve, ofendido:  

 

Quanto a publicar (as informações dadas por ele), se for para o seu livro, não 

tem nada (ou seja, eu estava liberada). Agora, quanto a se referir a mim no 

seu livro, com nome, lugar e datas trocadas, nada disso, ou cita claramente 

ou não cita
23

. 

 

 Estabelecendo um paralelo, embora o contexto fosse outro, veja-se que Graciliano 

Ramos, em Memórias do Cárcere, viveu uma situação semelhante, no ano de 1936, quarenta 

anos antes, quando se aproximou de um apenado, também da Ilha Grande. Era um “ladrão”, 

considerado violento e indiferente à violência, que mostrou que fazia questão de assumir para 

Graciliano as próprias opiniões, como nos mostra esse diálogo entre os dois:  
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- Ó Gaúcho, perguntei, você sabe que eu tenho interesse em ouvir as suas 

histórias? 

- Sei, Vossa mercê vai me botar num livro. 

- Quer que eu mude seu nome? 

- Mudar? Por quê? Eu queria que saísse o meu retrato (1979, 2: 88).  

 

 O individualismo acentuado, mencionado na carta acima, provoca a falta de confiança nas 

pessoas de fora do ambiente do preso, mas ele confia menos ainda, nas pessoas que 

compartilham com ele o espaço prisional
24

. É recorrente ouvir comentários como “aqui 

ninguém é de confiança”, “tudo camaleão”, entre murmúrios, e olhares à volta, para garantir 

não ser escutado por outros. Um preso resumiu muito bem a questão quando disse ao 

jornalista Percival de Souza que a prisão é um “centro de perda de confiança (...). A gente 

aqui tem que ter uma resposta a uma pergunta que não foi feita e um álibi para uma situação 

que ainda não foi criada” (in SOUZA, 1980: 78). 

 No trabalho de conhecer presos e ambiente prisional procurávamos observar as 

diferenças entre os estabelecimentos investigados, seus contextos, características, direção, 

ambiente. Para isso tentávamos participar de algumas atividades permitidas, valorizadas e do 

interesse geral, como a arrecadação de livros para bibliotecas, que fizemos durante a terceira 

pesquisa. Algumas bibliotecas, geralmente apenas uma pequena estante com alguns livros 

desatualizados, tinham que ser permanentemente reabastecidas, porque ciclicamente eram 

destruídas na violência de rebeliões ou na fúria de agentes prisionais. A biblioteca da Ilha 

Grande foi especialmente difícil de equipar, com livros recolhidos entre amigos, pela 

distância para levar os volumes, e pelo rigor na permissão de entrada com obras de interesse 

do preso. A administração censurava a entrada de livros que não fossem religiosos ou 

romances bem “água com açúcar”, que ali não tinham o menor apelo. Os presos queriam 

livros de aventura, de História da América Latina, e livros de política, incluindo sempre 

biografias de guerrilheiros e revolucionários, sobretudo os latino-americanos.  

 Quando a terceira pesquisa terminou, continuei a manter relações com diversos presos 

e familiares, trocando cartas, visitando alguns como advogada, e cuidando de uns poucos 

processos. E isso contribuiu para seguir aprofundando o entendimento do que se passava nas 
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 Sobre confiança entre presos, e entre presos e agentes prisionais ver os trabalhos dos ex-preso DU RAP, 2002; 

do jornalista JOZINO, 2008; e BORGES, 2001. 
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penitenciárias, acompanhar a evolução representada por contextos externos que modificaram 

atores e regras envolvidos.  

 Uma das consequências dos trabalhos no sistema prisional foi a criação da Comissão 

de Defesa dos Direitos dos Presos
25

, organização não governamental que lutou por direitos 

coletivos de presos comuns. A Comissão foi importante para manter aberto o diálogo com a 

população prisional e com a administração penitenciária, e levou à Justiça alguns casos de 

especial desrespeito a direitos humanos coletivos.  
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 Mais adiante, no Capítulo 3, falaremos sobre a Comissão de Defesa dos Direitos do Preso, organização 

formalizada em 1981. 
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1 PRISÃO, a CASA DA JUSTIÇA
26

 

 

“A prisão era um lugar horrível para se viver”. 

Augusto Thompson, ex-diretor do Departamento de Sistema Penitenciário do 

Rio de Janeiro
27

, 

. 

 

 Este capítulo tem a finalidade de descortinar aspectos da prisão e das pessoas que 

giram dentro e ao redor dela, mostrando a riqueza de sua cultura e as contradições também 

presentes. A aproximação a esse universo mostra semelhanças com outros períodos de sua 

existência, e, também, diferenças. 

 Michel Foucault resume muito bem a história da prisão, como sendo a “história de 

algo que nunca funcionou” (1977: 34).  

  

O que é prisão? 

 

 O fracasso de seus objetivos formais é perceptível sob qualquer aspecto pelo qual ela 

seja avaliada: não previne/dissuade o crime (qualidade conhecida na lei como prevenção 

geral), não reeduca o preso, não o reinsere em possibilidade melhor do que a que dispunha 

antes de ser preso (a proclamada ressocialização), e sequer, neutraliza a criminalidade, já que 

a prisão tem se mostrado foco de crime cometido internamente, e de dentro para fora dela. 

Trata-se de pura expiação
28

.  

 O historiador Carlos Aguirre define as prisões de forma ampla:  

 

As prisões são muitas coisas ao mesmo tempo: instituições que representam 

o poder e a autoridade do Estado; arenas de conflito, negociação e 

resistência; espaços para a criação de formas subalternas de socialização e 

cultura; poderosos símbolos de modernidade (ou a ausência dela); artefatos 

culturais que representam contradições e tensões que afetam as sociedades; 

(...) e, finalmente, espaços onde amplos segmentos da população vivem parte 

de suas vidas, formam suas visões do mundo, entrando em negociação e 
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 Na Casa da Justiça - Beth Hamishpath, em Jerusalém, no ano de 1961, Adolf Eichmann foi julgado por crimes 

contra a Humanidade, cometidos durante o período nazista. A filósofa alemã Hannah Arendt (2013), descreve 

detalhadamente o que se passou na Casa da Justiça, em cinco artigos, durante o ano de 1963. Eichmann havia 

sido sequestrado em Buenos Aires, no ano de 1960, por um comando do Mossad, a polícia secreta de Israel. A 

sentença de morte foi cumprida em junho de 1962. 
27

 Entrevista a Júlio Ludemir em 7 de julho de 2005. 
28

 Sobre a institucionalização da prisão como pena, em meados do Século XVIII, ver as obras clássicas de 

RUSCHE e KIRCHHEIMR, 1939, MELOSSI e PAVARINI, 1981, e FOUCAULT, 1977.  



26 

 

interação com outros indivíduos e com as autoridades do Estado 

(AGUIRRE, 2009: 35). 

 

 Historicamente, a prática institucional da prisão tem ignorado seus próprios princípios 

e a legislação destinada ao seu funcionamento, e que deveria evitar irregularidades e 

sancionar as transgressões permanentemente cometidas. O sistema parece estar liberado das 

regras instituídas no país. Muitos profissionais e diversos presos restringem boa parte da 

população interna e exercem poder ilimitado. Além do tratamento dispensado, são evidentes 

as condições extremamente precárias de edifícios superlotados, o desleixo com a alimentação, 

a exposição da intimidade até mesmo de familiares, entre outros aspectos. A adoção pelo 

Estado da pena de prisão, opção quase que exclusiva e secundada pela sociedade, dificulta o 

debate e inibe o conhecimento aprofundado acerca das motivações à criminalidade, 

concentrando na pessoa do preso, e na instituição, a única reação à insegurança pública. Como 

afirma o filósofo Zygmunt Bauman: “o confinamento espacial, o encarceramento sob variados 

graus de severidade e rigor, tem sido em todas as épocas o método primordial de lidar com os 

setores inassimiláveis e problemáticos da população, difíceis de controlar”. E lembra que “os 

escravos eram confinados às senzalas. Também eram isolados os leprosos, os loucos e os de 

etnias ou religiões diversas das predominantes” (BAUMAN, 1998: 114). 

 O Estado não consegue controlar a maior parte das questões relacionadas ao cárcere, 

incluindo os seus diversos tipos de agentes e sujeitos: presos, guardas, familiares, 

comerciantes, legisladores, autoridades, e outros. A prisão é reconhecidamente considerada 

insatisfatória, mas entendida como necessária, consubstanciando uma obviedade: ela só 

permanece sendo utilizada porque não se investiu séria e maciçamente em outras 

possibilidades, sobretudo na prevenção do delito. As políticas públicas de prevenção do 

crime, de inclusão e a educação seriam as únicas e complexas formas de reduzir a onipresente 

criminalidade. 

 E o demonstrativo mais evidente de que as finalidades atribuídas à instituição 

prisional não são alcançadas é a altíssima reincidência, que o sistema de justiça criminal não 

consegue evitar, ou, sequer, medir de forma significativa, exata e confiável. Como disse um 

preso à pesquisadora, “cadeia não recupera ninguém; quando se pensar em punir alguém em 

cadeia deve ser outro tipo de cadeia”. Ele recomendou uma cadeia “que colocasse o preso 



27 

 

mais próximo da sociedade. Dentro da cadeia a pessoa se afasta ainda mais da sociedade
29

” 

(in SÜSSEKIND, 1984: 251). 

 O desrespeito aos direitos dos presos acompanha toda a história da instituição 

prisional. Já no ano de 1946 o jurista Lemos Brito afirmava que a ressocialização dos presos 

era tarefa muito difícil, “porque a própria sociedade egoística lhes dificulta a readaptação, 

negando-lhes trabalho, evitando-lhes o contato, fugindo deles como se fossem doentes 

incuráveis de moléstia contagiosa” (BRITO, 1946: 87). 

 Ocorreu raramente, mas em algumas ocasiões guardas penitenciários denunciaram 

abusos de superiores contra presos. Em 1961, por exemplo, no Presídio do Estado do Rio de 

Janeiro, posteriormente chamado de Presídio Hélio Gomes, um grupo de guardas tentou falar 

com o Governador do Estado, sem sucesso, e procurou a mídia para publicar as denúncias, 

dando o nome dos praticantes e os detalhes
30

. Portanto, em matérias de jornais apresentavam 

situações de desvio de alimentos, produtos destinados a presos, material de construção, maus 

tratos, presos tuberculosos trancafiados em celas de castigo, transferências dos que se 

insubordinavam contra abusos. Haveria chantagem às esposas de presos, que, amedrontadas, 

aceitavam até manter relações sexuais com funcionários. Entre as arbitrariedades denunciadas 

pelos guardas, soube-se que os presos eram incentivados a doar sangue para hospitais. Mas 

essa preciosa substância era desviada e vendida pela direção do estabelecimento a bancos de 

sangue. Após mais de sete meses aguardando os resultados das denúncias, os presos se 

rebelaram e houve um motim no Presídio do Estado do Rio de Janeiro, parte do Complexo 

Frei Caneca. Só então o inquérito terminou, embora a comissão responsável tenha concluído 

que os fatos descritos não existiam
31

. 

 

1.2 A construção da prisão 

 

 Embora o senso comum insista em entender a prisão como entidade padronizada, e os 

presos como uma massa homogênea, previamente identificada por violência e condenação, é 

preciso insistir em que a prisão não é uma realidade dada. É construída dia a dia, em cada 

unidade, a cada período de tempo, e interpretada e reinterpretada pelos que dela participam, 
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 A reincidência é subavaliada no país, o que impede o conhecimento preciso do desempenho da pena privativa 

de liberdade. O mau resultado, evidente no retorno do ex-preso ao cárcere, é apresentado como falha individual. 

Dentre raros os estudos ver BITENCOURT, 2004; ADORNO e BORDINI, 1986; REIS FILHO, 2001.  
30

 Matérias publicadas em Jornal do Brasil, 16/04/1961, 20/04/1961, 10/05/1961, 11/05/1961. 
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 Jornal do Brasil, 27/12/1961. 
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ou a veem à distância. Ou seja, seus diferentes sujeitos interferem no cotidiano - incluídos aí 

presos, agentes prisionais, autoridades, familiares, profissionais, e, ainda, fortemente, as 

notícias, a cidade, o país, a situação pela qual estão passando as famílias, e, mesmo, questões 

sobre os lugares onde residiam. E interferem, também, o contexto político, a legislação, a 

opinião pública. Assim, permanentemente recebendo influências externas da sociedade livre, 

somadas às que são inerentes a cada universo interno, as prisões estão em constante 

construção, alteração e reconstrução, exigindo serem descritas de forma cuidadosa, mas 

flexível e datada.  

 Os presos se ressentem de informações superficiais e interpretações levianas a respeito 

do que se passa no universo onde vivem. Como exemplo, veja-se Graciliano Ramos, escritor 

que à época era preso político na Casa de Correção, no Rio de Janeiro, e que estivera preso 

também na Ilha Grande e na Ilha de Fernando de Noronha. Ele critica determinada obra que 

lhe chegara às mãos, e que havia sido recentemente publicada naquele distante ano de 1937. 

Segundo Graciliano, no tal livro, o autor analisara a Colônia Correcional de Fernando de 

Noronha, ainda que não tivesse estado nessa prisão, demonstrando desconhecimento sobre 

várias questões. Seu comentário indignado sobre a importância da vivência, da experiência 

pessoal para legitimar o relato sobre a prisão é muito significativo: 

 

O indivíduo livre [o escritor] não entende a nossa vida além das grades, as 

oscilações do caráter e da inteligência, desespero sem causa aparente, a 

covardia substituída por atos de coragem doida. (...) O admirável romancista 

precisava dormir no chão, passar fome, perder as unhas nas sindicâncias. A 

cadeia não é um brinquedo literário (...) (RAMOS, 1979, 2: 206). 
 

 Aqui Graciliano está apresentando uma questão relevante: a limitação do estudo que 

havia sido realizado por pessoa de fora daquele universo. Sabemos que a prisão não é um 

ambiente, uma situação já formulada. E que se altera segundo o contexto exterior a ela. Seu 

conhecimento pode ser obtido quando for produto de proximidade, relativização e aceitação 

da diversidade. Semelhantemente às conclusões de Graciliano Ramos, o escritor Monteiro 

Lobato, preso em São Paulo, durante o Estado Novo, escreve sobre a experiência pela qual 

está passando, na Penitenciária do Estado: “quem vive aí fora, solto, só fica sabendo dum 

pedaço da vida; aqui aprendêmo-la inteira”
32

 (in POLI JÚNIOR, 2009: 133). 
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 Carta de Monteiro Lobato a Teófilo Siqueira, em 19/04/1941. 
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 Ainda no mesmo sentido, Frei Betto
33

, em carta à família, no ano de 1972, referindo-

se às relações estabelecidas com presos comuns, na Penitenciaria Regional de Presidente 

Venceslau, em São Paulo, escreveu:  

 

Por sua vez eles [os presos comuns] me ajudam muito a entender melhor a 

vida. A diferença desse mundo de prisão comum para o de vocês aí, é 

radical. Por mais que vocês imaginem é impossível ter uma ideia do que isto 

aqui significa. Só mesmo convivendo com eles a gente pode sentir o que 

significa a existência de um homem analfabeto ou semianalfabeto, 

condenado a dez ou vinte anos de prisão por um ato do qual ele não se sente 

culpado. Confesso que a constatação disso me surpreendeu (BETTO, 1977: 

125).  

 

 O que a maior parte das pesquisas sobre o tema parece mostrar são determinados 

momentos em que predominavam variáveis, representando o comportamento de diferentes 

tipos de atores, normas, expectativas, arquitetura, entre muitos outros. A análise de um 

estabelecimento rapidamente torna-se um retrato duvidoso, demonstrativo da vida ali em tal 

tempo, e pode ser ultrapassado por diversos fatos, personagens e fatores surgidos 

posteriormente. Ademais, cada estabelecimento representa uma parcela móvel e volátil da 

comunidade carcerária de um sistema prisional estadual ou federal. Não se pode dizer, sequer, 

que o sistema prisional de um estado mantenha grande semelhança entre todos os seus 

estabelecimentos.  

 O médico Dráuzio Varella, que durante anos prestou serviços médicos na 

Penitenciária do Estado, em São Paulo, faz afirmação semelhante, quando expõe a 

dificuldade: “compartilhar esse universo com aqueles que dele não fazem parte é inútil. 

Podemos contar casos e comentar certos acontecimentos”, contudo, “aconselhar-nos, expor 

dilemas, contradições, perplexidades e as angústias que nos afligem na convivência com os 

detentos só tem sentido quando o interlocutor conhece o meio em que vivem os criminosos e 

as leis que regem a prisão”. Varella garante que “sem o domínio dos mesmos códigos não há 

diálogo possível” (2012: 224). 

 Como disse um preso à pesquisadora Karina Biondi, “cada cadeia tem um ritmo” 

(BIONDI, 2010: 82). Em termos do cotidiano prisional paulista, esta autora traz o termo 
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 Carta em 12/10/1972. Frei Betto, nome adotado por Carlos Alberto Libânio Christo, religioso dominicano, foi 

preso político em São Paulo, entre 1969 e 1973, e esteve em alguns estabelecimentos prisionais. É autor de 

vários livros. 
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caminhada, que demonstra o sentido da constante reformulação e enfrentamento das situações 

a que estão sujeitas as prisões e seus internos: 

 

Caminhada é também um termo utilizado para se referir a uma situação, mas 

que ainda implica movimento e inclui a própria maneira pela qual se lida 

com esta situação. O alcance e a densidade dessa caminhada variam 

conforme as experiências vivenciadas por eles e a forma pela qual tecem 

suas relações, constroem sua reputação, traçam suas estratégias, demonstram 

sua disposição (idem: 33). 

 

 Alguns presos tentaram estabelecer pontes com a sociedade. Procuraram alertá-la, e às 

autoridades, sobre práticas ilegais que ocorriam na prisão, e a necessidade de controlar várias 

formas de violência naquele ambiente. Mas não foram escutados, porque a promoção da união 

da massa prisional sempre foi evitada. Procuraram o Estado, através do Poder Judiciário, e 

entidades religiosas, meios de comunicação, organizações não governamentais, inclusive as 

internacionais. Em documento encaminhado em 1987, ao Presidente da República
34

, assinado 

por 616 internos do Presídio Ary Franco
35

, Rio de Janeiro, presidiários, clamavam:  

 
Solicitamos a interferência de órgãos públicos competentes que com a 

nomeação de uma comissão idônea, por certo se constará o absurdo erro que 

somos vítimas, e a continuação deste quadro dantesco de absurdas 

discriminações e o seguimento da hipocrisia e ignorância dos tempos 

medievais onde era usual o enclausuramento sem tempo determinado, e o 

preso era acumulado como um lixo em depósitos imundos.  

 

 Como podemos constatar, nas décadas de 1960 e 70, e em parte dos anos 1980, muitos 

presos ainda insistiam em denunciar irregularidades. Embora se declarando culpados de 

crimes, e buscando incessantemente fugir, e mesmo resolvendo disputas internas através de 

violência, muitos presos reivindicavam dignidade no tratamento por parte do Estado. 

Denunciavam desrespeitos à lei em cartas dirigidas à mídia, às autoridades, a ONU, ao Papa. 

A ideologia de recuperação e de ressocialização da população prisional ainda estava vigente 

durante essas décadas, antes de desaparecer dos planos do planos do Estado, substituída pela 
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 Documento CNPCP, proc. 19.468-87, Internos do Presídio Ari Franco, em Água Santa, RJ, acervo da autora. 

As assessorias da Presidência da República encaminham ao Ministério da Justiça pedidos, denúncias e outros 

documentos enviados ao Presidente. 
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 Esse presídio, também conhecido pelo bairro em que se encontra, Água Santa, foi um dos mais inescrupulosos 

e abusivos do sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. Note-se que o número de assinantes do documento 

de protesto, 616, consistia na quase totalidade dos presos do estabelecimento. 
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mera função de isolamento. Os presos procuravam alguma coerência entre o que se enunciava 

em leis e regulamentos e o que ocorria: “Nosso objetivo não é um resultado esmerado, mas 

sim o acerto, de forma a não expor o ser humano, que jamais poderá ser degradado e 

diminuído em sua condição social, que é de inteira responsabilidade do Estado”
 36

. Nesse 

manifesto de denúncia parecem tentar mostrar ao Estado o que estava fora do lugar: “Se 

manter um homem preso não é tão fácil e embora pareça; também não é só se construir com 

ferro e cimento grandes masmorras e colocar guardas fortemente armados”, escreviam. E 

lembravam que era “preciso ter uma infraestrutura que venha a atender as carências do 

apenado e seus dependentes. Somos um problema social sério e é necessário que exista uma 

solução lógica com o fim destas graves distorções”. 

 Pareciam entender que o desrespeito que estava ocorrendo com a comunidade 

carcerária era um desvio da legislação, ou de determinada administração, e conclamavam 

organizações para intervirem, para pressionarem pela aplicação da regra da lei. Receberam 

apoio pontual e condicionado de algumas delas, mas seus apelos não foram levados em 

consideração ao chegarem ao Poder Executivo e ao Judiciário, partes do Estado.  

 Já no ano de 1943, uma comissão de juristas foi a Ilha Grande para investigar 

denúncias contra o diretor da Colônia Penal de Dois Rios e Carlos Süssekind de Mendonça 

afirma, sobre o desrespeito a direitos dos presos: 

 

Não se pode saber a que critério obedecem as transferências dos sentenciados. 

Dir-se-ia que ao puro capricho da politicalha daqui. Basta dizer que um 

condenado a três anos, cuja pena terminará no dia 11 deste mês (junho de 

1943), foi para lá no dia 2! E, de seus assentamentos, nada consta a respeito do 

início e da terminação da pena! (MENDONÇA, 2006). 

 

  

E o relator da comissão administrativa de investigação prossegue, referindo-se ao final de uma palestra 

do jurista Lemos Brito, dirigida à massa carcerária local, que consistia em 500 presos: 

 Quando debandaram, cobriram-nos de pedidos. Alguns de dinheiro. Na sua 

maioria, entretanto, apenas de justiça, de misericórdia. Mais de 200 já estão 

com suas penas cumpridas. Só não são postos em liberdade pelos tropeços da 

burocracia. Isso é um crime! Uma vergonha, que não pode continuar assim 

(idem) 
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 Manifesto de presos da Ilha Grande, dirigido às autoridades no ano de 1985, sem data; acervo da autora. 
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 Canais permanentes e legitimados de demandas e denúncias são importantes e 

deveriam ter sido incentivados. Veja-se que a maior rebelião ocorrida nos Estados Unidos, na 

penitenciária de Attica, que perdurou por três dias, em 1971, contou com grande parte dos 

seus 1.200 internos. Durante o evento foram mortos 11 guardas, 32 presos, e oitenta outros 

ficaram seriamente feridos; foram denunciados incontáveis atos de violência cometidos contra 

presos rendidos. O professor Heleno Fragoso diz que “a comissão que investigou a rebelião de 

Attica concluiu que uma das causas estava na falta de caminhos não violentos para que os 

internos pudessem expressar as suas queixas acumuladas” (FRAGOSO e outros: 22). O papel 

de mediadoras, facilitadoras e defensoras dos direitos das populações presas tem sido feito 

pelas igrejas e religiões, sobre o que falaremos adiante.  

 Ao final da década de 1980 a demanda regular por providências do Estado 

praticamente cessou, com a constatação de que a prisão nada mais pretendia do que a retirada 

do criminoso da sociedade, e, sempre que possível, a neutralização dos mais incômodos, 

dentre os quais sobressaíam lideranças. Por seu lado, a sociedade também desistiu de investir 

no presidiário, deixando de apostar em uma possível reintegração dele na parte positiva da 

sociedade. A escalada da violência contribuiu fortemente para que as pessoas que não tinham 

que estar à volta da prisão se afastassem dela – os familiares e os profissionais. 

 Assim, a instituição persistiu fechada em seus muros e ideário e dificultou ou impediu 

a divulgação de sua indiferença à legislação; não tolerava a possibilidade de limites impostos 

por órgãos de controle, nem mesmo os órgãos governamentais; tampouco admitia que a sua 

população conseguisse despertar solidariedade externa. Cessou a pressão social na defesa à 

integridade do preso comum em sua passagem por delegacias policiais ou pelo sistema 

prisional. Uma vez encarcerado, o Estado satisfazia a opinião pública com a justificativa e o 

discurso ultrapassado da ressocialização: o preso está em “tratamento”, encaminhado à 

recuperação, ao convívio social. "Deu um passo em falso", "caiu", mas agora o Estado vai 

reformá-lo e devolvê-lo - melhor - à sociedade.  

 

1.3 Longe ou escondida? 

 

 De um modo geral, e sob vários aspectos, os cárceres que investigamos eram um locus 

à parte da cidade e da sociedade, que raramente cruzavam os seus próprios limites, embora os 
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influenciassem. E ainda persistiam predominantemente como uma instituição fechada, como 

a definiu o sociólogo Erwin Goffman (1980). As chamadas instituições totais, encerradas em 

seus propósitos e mantendo pouca comunicação com o mundo externo, levaram a uma 

mudança no modo como o indivíduo se via e, ainda, no modo como ele era visto pelas 

pessoas, o que produzia a chamada mortificação do eu do preso. Assim, sua identidade social, 

no caso a identidade prisional, passava a se sobrepor à identidade pessoal. Muitos presos 

usavam o termo morar, e até mesmo casa para se referir à prisão. Nos últimos anos as prisões 

tornaram-se objetivamente menos isoladas, ampliaram o escopo de sua influência, por meio 

de familiares e de grande número de ex-presos e de reincidentes; estão menos submissas aos 

planejamentos oficiais, mas continuam sendo instituições intrinsecamente fechadas em vários 

dos sentidos apontados por Goffman. Literatura, filmes e arte fizeram parte da divulgação do 

cárcere, embora nem sempre tenham se proposto, ou conseguido comunicar várias das 

questões de seu cotidiano. 

 Entre suas faces visíveis estão, naturalmente, as partes externas, os grandes prédios, 

demonstrações de força, as supostamente inexpugnáveis muralhas de sete metros de altura e 

alguns outros metros abaixo do solo. Obras entregues à população dos estados com a proposta 

de lhes proporcionar mais segurança. 

 Na maior parte de relatórios e de notícias na mídia, somente alguns ângulos da 

instituição prisional foram mostrados, aqueles que interessavam à administração que fossem 

notados. Portanto, muitos setores da população só conheceram o que a instituição permitia 

que fosse conhecido, e, possivelmente, não tinham interesse em conhecer mais. O isolamento 

era significativo, como um pacto cultivado entre presos, equipe, direção, Estado. Em diversas 

ocasiões percebia-se que a administração acobertava irregularidades praticadas para reduzir o 

desgaste da imagem do sistema prisional. Por essa razão, sempre que possível, eram ocultadas 

dos meios de comunicação violências ou fugas de presos
37

. Essa publicidade afasta mais ainda 

a sociedade da prisão e da desumanidade ali presente. O professor Sergio Adorno afirma: 

 

                                            
37

 Em estimativa permanente, cerca de 10% da população prisional do país está foragida. Trata-se de dado de 

difícil obtenção, já que os Estados o escondem, por motivos políticos. O Jornal da Tarde, de 14/09/2007, 

divulgava declaração do diretor do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN- afirmando que, nos seis 

primeiros meses de 2007, 13.819 detentos haviam fugido de estabelecimentos prisionais do país. O Jornal do 

Brasil de 10/05/1968 noticiava que 200 presos foragidos de prisões da cidade do Rio de Janeiro, quando a 

população prisional era de cerca de seis mil pessoas.  
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A prisão, como outras instituições de controle repressivo da ordem pública, 

não é transparente, sendo pouco acessível à visibilidade externa, a não ser 

em pequenos momentos e situações, como sejam cerimônias institucionais e 

rebeliões carcerárias
38

. A intransparência manifesta-se de modo ambíguo: 

alguns ângulos da vida carcerária merecem publicidade, como os serviços da 

escolarização e profissionalização, conquanto precários e insuficientes 

(ADORNO, 1991: 27).  

 

 Durante as pesquisas era muito esclarecedor escutar pessoas que tinham poucas 

oportunidades para falar, aqueles que, como afirmavam, estavam no fim da linha, como o 

preso William da Silva Lima alertava: 

 

Ouçam a voz da prisão. A sociedade precisa perceber que atrás desses nomes 

há vidas, que só serão transformadas quando houver a compreensão que 

somos participantes da mesma história, que também nós caminhamos, 

querendo ou não, na mesma direção: na do amanhã!!!. (2001: 134). 

 

 

1.4 Prisionização: aprendendo a ser um preso 

 

 A expressão prisionização, cunhada por Donald Clemmer (1940) durante sua pesquisa 

de 1934, em uma prisão de New Jersey, Estados Unidos, sintetiza a absorção dos valores da 

prisão.  Os valores da instituição passam a ser refletidos em sua personalidade, provocando 

algo como a vida do preso vivida pela perspectiva da prisão, assumida a partir da prisão. Os 

autores que iniciaram os estudos sobre prisionização, seguindo as pesquisas de Clemmer, 

alertavam que, quanto mais longa a estadia na prisão, mais o preso se tornava adaptado à 

cultura do cárcere (SYKES e MESSINGER, 1960) e, consequentemente, inadaptado à cultura 

da sociedade que o esperava ao final do cumprimento da pena (THOMPSON, 1976).  

 Através da vida prisional o sujeito é levado a uma adaptação tão violenta e absoluta, 

que se transformará – será transformado – em outra pessoa, ou em outro ser. Exatamente o 

que João do Rio dizia, já em 1925: “Há sempre dois homens em cada detento – o que cometeu 

o crime e o atual”. Aquele que entrou na prisão não tem a mesma identidade daquele que se 

vê mais tarde, e não porque a prisão consistiu na oportunidade de transformação em uma 

pessoa mais apta à vida em sociedade. Mas porque o desconstruiu, fazendo com que ele fosse 

reconstruído sob os parâmetros da instituição. 
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 Alguns estudos sobre rebeliões em prisões podem ser vistos em SALLA, 2001 e 2004; GRIMBERG, 2009; 

GÓES, 1991; ONODERA, 2007. 
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 Nesse sentido, o professor César Bittencourt afirma que a prisionização é uma forma 

de “aprendizagem que implica em um processo de dessocialização. Esse processo 

dessocializador é um poderoso estímulo para que o recluso recuse, de forma definitiva, as 

normas admitidas pela sociedade exterior” (1993: 171). No mesmo sentido, durante sua prisão 

na Penitenciária Regional de Presidente Venceslau, em São Paulo, convivendo com presos 

comuns, Frei Betto conclui: “Depois de viver tantos anos nesse ambiente poluído de cadeia, 

só mesmo entre malandros é que o ex-presidiário vai se sentir inteiramente à vontade”. Porque 

“a escala de valores dele não combina mais com a das pessoas honestas. São dois mundos e 

duas línguas diferentes” (BETTO, 1977: 143). O médico Dráuzio Varella, voluntário em 

prisões de São Paulo, lembra um diálogo muito interessante, de um médico do sistema 

prisional, zangado com o ex-diretor de uma penitenciária, que estava doente; o médico havia 

prescrito alguns remédios ao diretor, mas ele não os havia tomado. E alegou ao médico: 

“Doutor Jardim, vivi no meio de bandido a vida inteira; assisti às maiores atrocidades. No 

fundo, acho que não consigo confiar em mais ninguém, nem nos médicos, nem nos remédios” 

(in Varella, 2012: 131).  

 Muitas vezes torna-se preciso uma nova interpretação da vida, das pessoas – aqui só 

tem traíra, não confio em mais ninguém, dizem os presos (e os guardas) com frequência; e 

também se veem diante da aceitação de regras que não fazem sentido, e são obrigados a 

impensáveis estratégias de tolerância e convivência. Na prisão há a necessidade de fingir 

aceitação às condições de vida extremamente hostis e ilógicas, sobre as quais o preso não tem 

qualquer opção ou controle. A senhora Ruth A., egressa de Auschwitz-Birkenau, fala a 

Michel Pollak sobre sua surpresa e revolta, no início do processo de adaptação ao campo de 

concentração, situação que, embora diferente da prisão, mostra mecanismos de sujeição 

semelhantes: “mas não me pergunte o que quer dizer ser batido por alguém! Alguma coisa se 

quebra profundamente em você. Quebraram sua espinha. Fisicamente alguma coisa foi 

quebrada. É o que há de pior” (POLLAK, 2010: 26). 

 A prisionização, cujos efeitos nocivos parecem ser reduzidos através do 

compartilhamento da singular comunicação dos presos, está sujeita a fatores diversos: o 

contexto e a região do país, o tratamento recebido da administração, os grupos predominantes 

em cada estabelecimento, a época analisada, entre diversos outros. Os presos se defendem do 

meio ambiente unindo-se e desempenhando internamente papéis previsíveis e entendidos 

como necessários. No mundo da prisão eles convivem com o nojo, com o sangue, odores, 
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brutalidade, horários irracionais, ruídos incessantes durante todo o dia, com a falta de 

intimidade, com formas de violência conhecidas ou novas. E se manifestam tentativas de 

ajustes, de colaboração com a nova realidade. O processo não aparece, apenas, na adaptação 

emocional ou à diferença nos horários de costume na sociedade, como os de alimentação, 

dormida ou uso das precárias instalações para necessidades fisiológicas. Mudam hábitos, 

surgem estratégias, e o objetivo é a sobrevivência durante o período de cumprimento da 

sentença.  

 Veja-se o preso que já cumprira pena anteriormente, e disse à professora Myriam de 

Castro que, da primeira vez em que esteve preso sofreu muito, pois “era primário, era 

inexperiente, não sabia de nada” (...). Continuando, o preso diz que no cumprimento da 

sentença anterior, conversou com outros que lá estavam, e que conheciam mais aquele 

ambiente; aprendeu como viver ali, demonstrando como a transmissão dos valores da prisão 

ocorre através de dos códigos informais vigentes entre os seus habitantes. (...) Portanto, 

“agora já sei como fazer pra poder viver aqui: eu vejo tudo e não vejo nada, eu ouço tudo e 

não ouço nada” (in CASTRO, 1991: 60). A senhora Ruth A., entrevistada por Michel Pollak 

sobre sua experiência como sobrevivente de campo de concentração nazista, também fala de 

sua estratégia de se abster da realidade tenebrosa, do momento presente, algo semelhante ao 

que o preso acima disse que fez: 

 

E eu me refugiei em uma redoma de vidro, eu podia ver tudo, escutar tudo 

em torno de mim, mas eu não compreendia nada. Era provavelmente um tipo 

de ‘autoproteção’, eu me recusava a compreender, devo repetir, eu fiquei 

sentada sob essa redoma de vidro, durante muito tempo, muitíssimo tempo, 

porque o espírito humano não pode medir o tamanho de uma tal coisa (in 

POLLAK, 2010: 24). 

 

 O preso William da Silva Lima também revela a assimilação necessária a viver na 

prisão, quando diz que para os presos a audição é o sentido mais importante: “o molho de 

chaves que tilinta, a porta que range, o assovio do amigo, o pigarro combinado, vozes ao 

longe, passos num corredor”. São sinais, porque o preso “ao percebê-los e interpreta-los 

rapidamente, ainda pode haver tempo para tomar providências” (LIMA, 2001: 21). 

Providências de ocultação, ou de defesa, ou de melhor execução de um plano de fuga ou de 

ataque podem ser exemplos do que está sendo comunicado pelo preso. Os agentes 
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penitenciários também se adaptam à realidade do ambiente e se guiam por esses e outros 

sinais em seu estressante trabalho cotidiano
39

. 

 A programação do dia, as atividades, a censura e a liberdade internas não estão 

dirigidas apenas a constranger o preso, e sim, supostamente, para garantir o funcionamento 

pacífico da instituição. O fato é que nunca se sabe o que vai ocorrer embora tudo esteja 

rigorosamente planejado. Os presos reclamam de ter que se levantar às 6:00 horas da manhã 

para nada fazer
40

. Dizem que a rigidez dos horários, e sua irracionalidade, aumenta a sensação 

de desperdício de tempo. Nada do que o preso faz durante cada dia de sua vida prisional foi 

escolhido.  

 A prisionização tem sido exposta seguidamente como um processo desenvolvido nos 

estabelecimentos dos diferentes sistemas prisionais, em qualquer país estudado. Todos os que 

vivem e frequentam a comunidade carcerária estão expostos aos efeitos da prisionização, em 

maior ou menor proporção. Reconhecendo-se ao ambiente a importância de formação de 

identidades individual e de massa, alguns autores admitem que a prisionização atinja até 

mesmo agentes prisionais, a categoria profissional mais próxima do preso no cotidiano 

institucional
41

. Confirmando essa afirmação, após trabalhar vários anos em prisões, o médico 

Dráuzio Varella diz: “O impacto do ambiente prisional provoca transformações irreversíveis 

na personalidade do agente penitenciário. ‘Em que lugar eu vim parar?’ é a frase mais usada 

para exprimir o choque dos primeiros dias no meio dos presidiários” (2012: 31).  

 Há sempre a ameaça de indiscrição ou delação. O ambiente exige permanente 

autocontrole. Um simples palavrão, abstratamente referenciado à figura da mãe, deve produzir 

a obrigação de reação violenta, função do preso que quer ser considerado sujeito homem. 

Além do controle, o preso que deseja manter convívio mais pacífico, tem que respeitar os 

outros presos, tratar bem os outros, a fim de não comprar briga. Desta forma, são 

desenvolvidos os modos de adaptação ao ambiente carcerário apontados por Erwin Goffman 

(1980).  

                                            
39

 Sobre esse ponto ver Castro e Silva (2011). 
40

 Nos anos 1960 a 1980, preso tinha que acordar as 5h30, o café da manhã nos estabelecimentos do Estado do 

Rio de Janeiro era disponibilizado as 6:00 e o jantar às 16:00, mesmo que não houvesse atividades previstas pela 

Administração. 
41

 Nesse sentido estão os trabalhos de CHIES e outros, 2005; FERREIRA, 2002; LOPES, 1998; MAGALHÃES, 

2003; MORAES, 2005; NEDEL, 2008. 
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 Reproduzo o diálogo do professor Edmundo Coelho com um preso, em 1983, 

mostrando os limites impostos pela cultura da prisão: 

 

Sim, aprendi muita coisa... É, são uma coisa que exige.... Vamos supor, 

assim os termos que ele usa dentro do meio, os termos do preso, é aquela 

neurose de não poder... o interno não pode escovar os dentes quando o outro 

tá almoçando, na delegacia existe isso, a higiene... Inclusive eu concordo 

plenamente com isso, não pode usar o vaso sanitário quando os outros estão 

almoçando, lá tem hora para lavar os pratos, tem horário pra escovar os 

dentes, tem horário pra tomar banho... 

- Esses, são os próprios presos que.... 

Somos nós mesmos, né, que fizemos esse regime, de não poder deitar no 

lugar do outro porque, se deitar lá, tá pensando que vai querer alguma coisa, 

porque tá deitando na cama do outro, é sexo, né? (in COELHO, 2005: 85). 

 

 A prisionização gera muitas formas de conformação de caráter em presos: fugidios, 

apáticos, violentos, enlouquecidos, colaboradores da administração, entre muitas outras 

possibilidades. As pessoas, submetidas ao regime de dominação, mais amplo e mais profundo 

do que o autoritarismo procuram entender o que se passa com elas e com os demais ao redor. 

Parecem diminuídas, enfraquecidas. De modo semelhante, a senhora Ruth A., descrevendo o 

que se passou com ela, como prisioneira dos nazistas, descreve a sensação desesperadora da 

perda de si: “nós não estávamos mais com a plena posse de nossas capacidades mentais. Eu 

acho que às vezes havia brometo na comida. (...) Nós estávamos avoados” (in POLLAK, 2010: 

26). E também a médica Nise da Silveira, presa em 1936 na Casa de Correção do Rio de 

Janeiro, comenta com Graciliano Ramos a possibilidade de a Administração estar adicionando 

brometo ao café, para reduzir o desejo sexual dos presos (RAMOS, 2: 234). Recomenda que 

evite o café, o que ele tenta fazer. 

 Mas o fato é que a passagem por esse tipo de instituição, mesmo quando curta, define 

o futuro das pessoas que ali vivem e trabalham
42

. É a dolorosa passagem de um mundo aberto, 

ainda que repleto de carência e agressão, ao fechado, com regras estritas formalizadas em 

regulamentos, ou informais, impostas por guardas, pelo ambiente, pela cultura local e pelos 

presos mais poderosos ou fortes. “Aqui tudo muda, é o mundo de cabeça para baixo. O que 

vale lá fora não vale aqui. A gente tem que nascer de novo e aprender tudo outra vez”, 

sintetizou um preso durante entrevista de pesquisa (in SÜSSEKIND, 1984: 86).  
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 Retratos da influência do ambiente prisional em presos e funcionários em VARELLA, 1999 e 2012. 
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 O pesquisador Julio Ludemir resume o relato feito pela viúva de um preso comum que 

ficou morando na Ilha Grande quando saiu em liberdade, após o cumprimento de sua pena: 

 

No ano e dois meses que passou na rua (antes de falecer), comportou-se da 

mesma maneira que se comportara na cadeia. A prisão o condicionou a um 

ponto tal que só fazia sexo uma vez por semana, entre duas e três horas da 

tarde. Era como se ainda estivessem fazendo parlatório
43

, imagina ela hoje. 

(...) Ele comia sempre nos horários da cadeia (....) (LUDEMIR, 2007: 408). 

 

 A fragilidade produzida pela prisão – muitas vezes oculta pelas atitudes e 

comportamentos brutais do preso – é perceptível em cartas, escritos e comentários. Como a 

conversa que desenvolvi em 1976, na Penitenciária Lemos Brito, com um preso. Ele disse 

estar se sentindo ameaçado com a proximidade do final de sua pena. Um companheiro 

próximo havia saído e voltado (reincidido), e informado a ele que a Rua Frei Caneca, à frente 

da penitenciária, tinha mudado de sentido, “agora corre para o outro lado. Não sei de mais 

nada, como vou fazer para chegar à Central do Brasil?”, dizia-me, em meio a evidente 

desespero. 

 Referindo-se à cidadania do preso, o pesquisador Geraldo Sá chama a atenção para o 

desafio de sua construção em duas direções: uma delas na direção da socialização, para 

sobreviver e viver no mundo por detrás das grades; e outra, simultânea, na direção da 

marginalidade, para viver e sobreviver no mundo do crime. Entretanto, juntamente com a 

socialização e à ressocialização para a delinquência, ocorreria também, a aprendizagem para 

circular, viver, conviver e sobreviver no mundo das pessoas livres ao final da pena (SÁ, 2008: 

3). O filósofo Zygmunt Bauman parece fechar essa porta de sobrevivência no mundo das 

pessoas livres, e entende que o fenômeno da prisionização “é exatamente o oposto da 

reabilitação” e o principal obstáculo “no caminho de volta à integração” (1999: 119). Esse 

fenômeno, inerente à prisão, encoraja o preso “a absorver e adotar hábitos e costumes típicos 

do ambiente penitenciário, e apenas desse ambiente, portanto, marcadamente distintos dos 

padrões comportamentais promovidos pelas normas culturais que governam o mundo fora de 

seus muros” (idem, ibidem). Como lamentou Graciliano Ramos, diante dos efeitos das novas 

circunstâncias que se impunham na prisão, “por assim dizer, adquirimos uma segunda 
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 A expressão fazendo parlatório significa usando o parlatório, o quarto disponível nas prisões para encontros 

íntimos entre casais. O espaço entre os encontros costuma ser mensal, mas a senhora, aqui, menciona encontros 

semanais. 
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natureza” (1979,1: 253), observação semelhante a de João do Rio, que diz que o preso que 

entra na prisão é outro, diferente do que ali está sendo visto, já transformado por ela. 

 O afastamento coletivo do mundo de fora da prisão gera saberes específicos, 

aparentemente úteis somente para aquela vida, e provoca medo, insegurança e, mesmo, horror 

em muitos presos. Ao longo dos anos, em pesquisas sobre o sistema prisional, tenho 

constatado diversos casos de presos condenados a penas longas que, ao chegar perto da data 

da libertação, às vezes seis meses antes, pedem aos agentes prisionais para ficar isolados, ou 

trancados na cela em que vivem, ou mesmo na cela de segurança. O objetivo é evitar que “se 

metam em confusão” ou que, se provocados, sejam obrigados a reagir, de acordo com as 

regras da prisão, e percam a oportunidade da saída prevista. 

 

1.5. Quem manda na prisão? 

 

 Parte desse debate está contida no conhecimento de que pelo menos três tipos de 

normas regem prisões, aceitando-se a existência de outros tipos que, eventualmente, 

caracterizem algumas delas: as regras da lei, Constituição, Código Penal e de Processo Penal, 

Lei de Execuções Penais, regulamentos penitenciários; as práticas impostas pela 

administração interna direta, segundo seu perfil, destacando-se as atitudes de guardas 

prisionais; e a dinâmica de conduta dos presos, imposta pela interação que estabelece, seus 

códigos de convivência, estratégias cotidianas, domínio e poder, absolutamente prevalentes 

entre eles. Portanto, como resume o pesquisador Selmo Resende, “os detentos identificam 

dois tipos de regras: as regras deles próprios, designadas regras da malandragem, ou do 

convívio, e as regras da administração ou direção da instituição” (2001: 62). De fato, as regras 

compartilhadas pelos presos, as que, por razões e sentidos peculiares, fazem parte de sua 

cultura, são fortemente impostas e respeitadas
44

. Muito mais do que o são as regras da lei ou 

de regulamentos referentes a horários, proibições de bebidas, sexo, violência, jogos de azar, 

drogas, fugas, e outros. A essas os internos se curvam e apenas aparentam obedecer.  

 E os presos declaram, e os guardas não discordam que a prisão é equilibrada pelo 

comportamento da massa carcerária - ou desequilibrada.  O ex-diretor do Departamento de 
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 O tema de direitos e deveres de presos, informalmente instituídos e sancionados pela própria comunidade 

prisional é extensivamente tratado por BIONDI (2010), que se dedica ao estudo do Primeiro Comando da Capital 

- PCC, em São Paulo. 
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Sistema Penitenciário, Augusto Thompson, afirmou que “a estrutura e o modo de operação da 

penitenciária estão formados, basicamente, pelos padrões fornecidos pelos internos” 

(THOMPSON, 1976: 80). 

  O conceito de controle do ambiente prisional gera restrições e obrigações rigidamente 

cobradas pelos grupos dominantes. Embora muitos presos tenham visão mais ampla e 

reconheçam a necessidade de evitar conflitos desnecessários, sobretudo com a administração, 

o que representa atitude de autopreservação individual e do grupo. Essas regras são 

apresentadas como destinadas ao bem-estar da massa carcerária e podem influenciar a 

manutenção da paz local, ou podem desencadear rixas e punições de parte dos próprios 

presos, que as obedecem rigorosamente e acreditam que são necessárias. 

 

1.6 Ordem ou desordem 

 

 As regras do ordenamento da vida prisional são implementadas através dos códigos de 

conduta. São tentativas usadas pelos presos para manter algum domínio sobre suas vidas, 

sobre o ritmo do coletivo e a ordem mínima que precisam instaurar, dentro de seus padrões de 

convivência. Por outro lado, pareceria contraditório que os prisioneiros afirmassem que na 

prisão, os guardas e a administração concentram as decisões sobre tudo, ignorando leis e 

regulamentos estatais, ou mesmo, a racionalidade. Veja-se o relato de Frei Betto, preso 

político em São Paulo na década de 1970, que, em carta à família, evidencia o poder dos 

guardas e o arbítrio do sistema: “Hoje cedo, regressando da enfermaria, sentei-me no pátio 

para tomar um pouco de sol. O guarda advertiu-me que é proibido tirar a camisa, exceto 

sábados, domingos e feriados” (BETTO, 1977: 86). 

 Como reação à falta de lógica e ao arbítrio da Administração faz parte da cultura 

prisional “dar a volta”, como dizem os presos, enganar a Administração. Praticamente, é uma 

distração à rotina, mais forte do que a própria utilidade do comportamento e o temor ao risco 

inerente. Esse tipo de atitude é antigo, e mesmo Graciliano Ramos, referindo-se aos jogos de 

azar que praticava com os companheiros políticos, atividade proibida na Casa de Detenção, na 

década de 1930, lembra: “sentávamos nos cantos, buscávamos anestesiarmo-nos violando o 

regulamento da prisão” (RAMOS, 1979, 1: 339). 

 A população prisional entende, ainda, que a administração “perde” a cada vez que é 

enganada por um preso, e investe permanentemente nessa batalha – quase um diálogo, talvez 
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uma negociação surda, subliminar - a única que pode travar e que não é sancionada, desde que 

não seja muito exposta e descoberta. Montam armadilhas para guardas, denunciam seus erros 

e infrações, apelidam-nos com termos ridículos, se fazem de tolos e desentendidos, quando 

interpelados; desrespeitam praticamente todas as ordens dadas, como se não o tivessem 

fazendo.  

 Mas, na maior parte das vezes, essa contestação é disfarçada, e muito raramente o 

preso agride o guarda, pois sabe que as consequências podem ser extremas. Não tocam o 

guarda, comportamento que presos e Administração proíbem, mantêm dois passos de 

distância, as mãos atrás do corpo e a cabeça baixa ao falar com eles, em sinal de suposto 

respeito, como exigido no Regulamento. De fato, verificava-se que o preso procurava manter 

a calma e o respeito cobrado por todos, mesmo quando desesperados ou desrespeitados por 

eles. Essa é mais uma parte do código das prisões, o não confronto, o abaixar a cabeça, o não 

olhar o guarda nos olhos e manter as mãos para trás, chamando-o de “Seu guarda” 
45

. Por 

autopreservação a própria massa carcerária impõe sanções à violência contra a Administração. 

As únicas exceções são o momento de uma fuga, e as rebeliões. Nesses momentos os guardas 

podem ser feitos reféns, agredidos e, mesmo, mortos. 

 Augusto Thompson diz que “os valores culturais da ‘sociedade dos cativos’ são 

normas práticas de comportamento, isto é, de pensar, agir e sentir, criadas, recriadas, testadas 

e selecionadas no cotidiano das relações prisionais”. É através dessas atitudes que os próprios 

presos “contribuem de forma determinante para a "ordem" no universo carcerário, definem e 

afirmam o grau de prestígio de seus habitantes, estabelecem hierarquias”, e até mesmo “criam 

sistemas de proteção dos internos e dos demais membros vinculados ou não à instituição, 

consolidam lideranças e fixam mediações de adesão ao mundo prisional” (THOMPSON, 

1976: 4). 

 No sentido contrário, um guarda traz uma explicação para as rixas constantes entre 

prisioneiros, existem algumas regras: “(...) Muitas vezes o preso pode, até, muitas vezes, 

praticar violência, porque ele não pode praticar com o diretor, ele não pode praticar com o 

funcionário. Aí, muitas vezes, ele vai procurar se vingar num companheiro dele, que é mais 

fácil” (in COELHO, 2005: 95). Essa é uma das razões pelas quais presos e funcionários 
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de “excelência”. 
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costumam usar a expressão “cabeça de preso é oficina do diabo” para dizer que eles estão 

sempre pensando em alguma malandragem para realizar. Edmundo Campos Coelho, cuja 

pesquisa tem essa expressão como título, constata:  

 

O confinamento e o regime de vigilância ao qual está submetido o interno 

estimulam-no a arquitetar uma infinidade de fórmulas para burlar os 

regulamentos da prisão e infernizar a vida do guarda. Simbolicamente 

(estrategicamente, estilisticamente), o preso recupera por tais artimanhas a 

sua autonomia de indivíduo adulto, resiste ao processo de infantilização com 

que o ameaça sua condição de dependente da administração do sistema 

(idem: 29). 

 

 Em entrevistas dadas no início da década de 1980, guardas dos estabelecimentos do 

Complexo Frei Caneca demonstravam a continuidade dessa abordagem dos internos: “O 

interno... O comportamento do interno é um tanto quanto infantil. Tem um comportamento... 

ele sente prazer em “dar volta” no guarda” (idem: 101). O autor cita uma série de comentários 

de outros agentes prisionais que consideram os presos “infantis”, justamente por essas práticas 

de burla incessante ao Regulamento Penitenciário. Tudo para contrariar a ordem vigente. 

Interpretando o comportamento da massa carcerária como infantil, não merecedor de crédito, 

os guardas reduzem o seu sentido e desprezam o que sinaliza. Miralles e outros (1974) e 

Thompson (1976) entendem que o sistema procura infantilizar o interno, reduzindo a 

autonomia e o poder de decisão que lhe caberia. O que funciona é um teatro em que ora um 

grupo está na plateia, ora está em cena. E os atores não dão crédito ao que estão vendo e 

ouvindo, e procuram saber o que pode estar por baixo da cena que presenciam. 

 Outro preso entrevistado na pesquisa do professor Edmundo Coelho defende as 

inúmeras regras que fazem parte do sistema prisional e diz que “(...) aqui é cadeia, o indivíduo 

tem que ter a consciência de onde ele se encontra, e o que ele tá fazendo, tá fazendo 

conscientemente”. E acha que deve ser assim “pra amanhã ou depois ele não botar a mão na 

cabeça e falar: pôxa, cara, aqui não é a rua, eu errei, eu .... Não. Fazer tudo dentro do padrão 

positivo, pra que não saia da realidade da vida na qual ele se encontra" (COELHO, 2005: 97). 

A aceitação da ordem encontrada no interior da instituição é compartilhada, se mantém, se 

reproduz; embora rígida, equilibra as expectativas daqueles atores. E com essas palavras, o 

preso acima parece se sentir zelando pelo ambiente, querendo preservar a ordem e demonstrar 
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as suas diferenças com o mundo da rua. Parece estar dando à prisão um valor bem amplo. 

Difundindo, demonstrando a sua cultura, a consciência dos limites que devem ser respeitados.  

 A falta de confiança prevalece entre a maior parte de presos e guardas. Cada grupo 

avaliando o outro, as chances, as brechas, as oportunidades para atacar. E, assim, reduzem a 

possibilidade de interação ou de outra forma de relação. Ainda na mesma pesquisa 

mencionada acima, um guarda faz uma observação muito significativa, referente ao momento 

em que está ocorrendo aquela entrevista: “alguma coisa deve estar acontecendo agora” (idem: 

63). Ou seja, naquele ambiente em que não há pausas na rotina de irregularidades, mais uma 

deve estar ocorrendo agora, independente de nós, aqui, nesta entrevista. 

 Como reafirmou Augusto Thompson, referindo-se aos agentes prisionais dos anos 

1970, eles tinham “determinada moral, mas ao mesmo tempo tinham que ter habilidade pra 

lidar com o preso”. Ou seja, o guarda se impunha, mas tinha que saber lidar, negociar no 

território do preso. Pois “eles se adaptavam ao sistema social criado pelo preso dentro da 

cadeia, uma vez que, desde aquela época, quem manda na cadeia é o preso”. Reconhecendo 

esse fato, bastante comentado entre administradores, Thompson disse que “o sistema criado 

servia ao enfrentamento das dificuldades”. Disse, ainda, que os agentes penitenciários “de 

certa forma, prestigiando aquele sistema mantido pelos presos não tinham necessidade de 

violência, nem nada”
46

. 

 Um agente prisional de São Paulo afirma que a sua experiência no sistema prisional 

tornou-se o seu guia. Demonstra confiança total em seu discernimento, e revela o 

autoritarismo que ele não percebe ser parte da prisionização que o atinge, tanto quanto à 

população prisional. Afirma que o conhecimento que adquiriu no trabalho “foi para mim 

muito mais valioso que os cursos que fiz (...) sei até o que o preso está pensando só de olhar 

para ele (...) conheço todos e sei como é cada um, e mesmo que não conheça, só de saber com 

quem ele anda, eu posso dizer que conheço” (in CASTRO, 1991: 62). 

 Um dos guardas entrevistado pela pesquisa do professor Edmundo Coelho explica 

uma das estratégias que podem ser utilizadas:  

 

Eles [os presos] procuram buscar a simpatia do guarda por meio de elogios: “Que 

roupa bonita, o senhor deve ser da Zona Sul”. Oferecem um cigarro. Se o guarda 

aceitar o cigarro na cabeça do preso é uma brecha. Aí ele começa a fazer pedidos: 

levar um bilhete pra mulher dele (...). O guarda um dia leva um bilhete do preso para 
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a mulher, depois começa a pedir coisas mais sérias: armas e maconha ( COELHO, 

2005: 104). 

 

 

 Os presos precisavam da normalidade cotidiana para implementar planos legítimos, 

como, por exemplo, uma proposta de visita de Dia das Mães com pernoite da família. E 

também projetos irregulares, como fugas, o jogo de azar e o tráfico de drogas praticado 

internamente. A normalidade incluía regras rígidas, informalmente pactuadas, como a não 

agressão desnecessária entre presos, o controle dos ruídos e, sobretudo, a violência contra 

membros da equipe de trabalho, como dissemos. Em sua pesquisa, Biondi relata incidente 

ocorrido em um momento de desordem, posterior a uma tentativa de fuga em um 

estabelecimento de São Paulo. Um preso surpreendeu a agressão a um guarda:  

 

Ao se deparar com alguns detentos enlaçando um cinto no pescoço de um 

funcionário, um dos irmãos
47

 imediatamente os repreendeu, dizendo que 

nenhum funcionário deveria ser ferido: “E aê, ladrão?
48

 Que porra é essa que 

vocês estão fazendo? Tão amarrando o cara pelo pescoço?! Vocês tão 

loucos? Deixa o frango
49

 aí, malandro! A cadeia não tá nesse pé, não 

caralho!" (in BIONDI, 2010: 121). 

 

 Mesmo que a ordem seja mantida pelos grupos dominantes de presos, a administração 

é contestada subliminarmente, mas exerce um controle formal que, por sua vez, está 

constantemente ameaçado. É que a cultura da prisão se estende a seus administradores, que 

também não podem ultrapassar os limites de desmandos, violência e corrupção aceitáveis pela 

população local. Exemplo de limites ultrapassados são casos que os presos chamam de 

covardia, como ocorreu no Carandiru, do qual falaremos adiante. E, também, quando são 

aplicadas surras em presos doentes, ou caídos ao chão, ou brutalidade além da esperada, ou da 

que acham que seria merecida, ou as que atingem familiares. Em relatos de presos muitas 

vezes há a descrição de surras, o corredor polonês, que era usado frequentemente na Ilha 

Grande, à chegada dos transferidos; ou da supressão de alimentos durante o castigo na cela 
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 Segundo o Glossário de Termos Nativos, apresentado por Biondi em seu livro (2010: pp. 237-245), irmão 

significa um preso batizado como membro do Primeiro Comando da Capital - PCC. 
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 Ladrão é o termo usado por agentes prisionais quando se referem aos presos; e os próprios presos usam o 

termo ladrão para se referir aos companheiros, como vemos na citação. Trata-se de terminologia particular do 

sistema prisional de São Paulo, e referente a preso envolvido em qualquer tipo de crime, não apenas crimes 

contra o patrimônio. No Rio de Janeiro, o termo correspondente é vagabundo, muito bem analisado por Michel 

Misse (2010). 
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 Frango, aqui, significa o inimigo, o idiota, o guarda, e que tem que ser mantido incólume. 
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surda. Alguns cabem na categoria castigo, violência, espancamento. Outros não cabem, são 

chamados de covardia, e, oportunamente, e se possível, devem ser vingados.  

 E a imposição de práticas ilegítimas pela administração vai resultar no poder de 

alguns grupos sobre os demais presos, através de facções, como ocorre na atualidade.  

 Mas não há a possibilidade de se manter a ordem em uma prisão apenas com a força. 

E isso é válido tanto para a ordem da Administração quanto para a ordem das organizações de 

presos. 

 

1.7 A comunicação da prisão  

 

 A comunicação característica dos diferentes universos prisionais é uma das formas 

reconhecidas por Goffman (1980), que diz que através dela os presos procuram reduzir os 

efeitos da instituição total, dominante em todos os momentos. Portanto, ela é parte da procura 

pela redução dos efeitos da prisionização, e de obtenção de algum espaço de autonomia; é 

realizada através de vários expedientes para enganar a Administração, dar a volta nela, como 

mencionamos. Tentam se fechar em uma sociedade para presos, constituída por presos; ou 

mais, em grupos de presos, minimamente identificados, distanciando-se da comunidade 

institucional da prisão, que inclui outros sujeitos.  Para pesquisadores de fora daquele 

ambiente é árdua a tarefa de desvendar seus valores, anseios e códigos para chegar a entender 

a imagem que têm de si, a percepção de seu meio, da reação à inextinguível condição de réu. 

 

1.7.1 Funcionalidade 

 

 Já dissemos que a população carcerária não é composta por uma massa homogênea de 

pessoas, e traz distinções que se manifestam nos modos como interagem cotidianamente, e 

que o fechamento em grupos é predominante e funcional. É impressionante a comunicação 

dentro de uma prisão. Lembro, como mencionei na Introdução deste trabalho, que através da 

garantia dada por Rivaldo Moraes Carneiro, antes do início da segunda pesquisa realizada, 

fomos liberados a todos os estabelecimentos do Estado do Rio de Janeiro, por meio de uma 

sucessão de avalistas. E esse processo se estendeu, foi replicado e vigorou por diversos anos. 
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 Uma vez, um preso do Instituto Penal Milton Dias Moreira disse que quando a nossa 

equipe chegava ao portão externo do estabelecimento, na rua, eram mandadas mensagens 

pelos presos que nos viam, e eles ficavam sabendo, mesmo em pavilhões distantes da entrada; 

acrescentou que assim se dava com os visitantes, como oficiais de Justiça, policiais, ameaças, 

presos importantes entrando ou sendo transferidos do estabelecimento, entre outros. Não há 

como conter a comunicação entre presos. Reforçando essa conclusão, o preso William da 

Silva Lima explica a questão e diz que na prisão “abundam disposições feitas sob medida para 

serem burladas. A proibição de contato entre celas e galerias é uma delas” (LIMA, 2001: 83). 

 Trata-se de um modo de manter alguma liberdade, permitindo que compartilhem 

objetos e mensagens proibidos, e façam o que querem, e não apenas o que lhes mandam fazer. 

São diversos métodos de comunicação, através dos quais se informam e divulgam notícias, 

repassando objetos, gêneros e substâncias a companheiros que estão em locais inatingíveis, 

até mesmo em celas forte. O jurista Augusto Accioly Carneiro descreve as mímicas com as 

quais os presos da Casa de Correção do Distrito Federal habilmente se comunicavam, na 

década de 1920, já que eram proibidos de falar entre si e com os funcionários, característica 

do regime de prisão celular (1930: 161, 170, 171). Já a pesquisadora Isabel Lopez Aragão 

relata forma original utilizada na comunicação entre presos políticos, da década de 1920, no 

Rio de Janeiro: era realizada através de músicas conhecidas, cantadas com as letras trocadas 

pelas palavras das mensagens (2010: 196). Novamente chamando à atenção a persistência, e 

continuidade da cultura prisional, lembramos que no ano de 1936, quando estava preso na 

Casa de Detenção, o escritor Graciliano menciona os bilhetes em cifra que eram enviados de 

dentro para fora da prisão, e de fora para o seu interior (1979,1: 281). Contextos e épocas 

diferentes para práticas semelhantes. 

 Também havia um expediente, usado por presos comuns e por presos políticos, como 

proteção de suas identidades e assuntos: o da troca de nomes, que os políticos chamavam de 

codinome. E nos anos 1970 havia outras formas, como a mudança de gênero: em várias cartas 

recebidas eu me vi saudada por algo como “Caro amigo”, “Oi amigo”, “Oi você”, 

prosseguindo assim o tratamento, em conteúdo cifrado; nessas cartas os presos mencionados 

eram chamados por outros nomes, supostamente conhecidos apenas por membros de seu 

grupo. 

 Alguns métodos estão presentes no cotidiano da maior parte dos estabelecimentos do 

país, como as cestas, ou sacos, ou latas que são jogadas para outros andares (teresas), 
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contendo ou buscando pequenos escritos com notícias, avisos, ameaças; ou, ainda, objetos, 

alimentos, remédios, drogas; e a pesca, que atravessa o piso de galerias para a cela situada à 

frente, com uma linha amarrada a uma pequena pedra; o interior de sabonetes, alimentos, 

sapatos, tudo pode ser adaptado como veículo de transporte e de comunicação. São chamadas 

de teresas. O preso William da Silva Lima explicou com precisão e propriedade, dizendo que 

“teresa não é uma pessoa, nem propriamente uma coisa. É um modo de agir, um veículo 

abstrato que pode assumir as mais diversas formas; é uma intenção de comunicar-se, acoplada 

a um suporte material variável” (LIMA, 2001: 83). E prossegue, falando sobre a estratégia, 

cuja criatividade faz parte integrante da cultura da prisão: “não me perguntem como – acho 

que ninguém sabe ao certo – mas o fato é que notícias e coisas circulam nas cadeias mais 

amarradas. Pelos faxinas, pelas visitas, pelos guardas e, principalmente, pelas teresas” (idem, 

ibidem). 

 O ex-detento Luiz Alberto Mendes relata como se comunicava com companheiros de 

outras celas, quando estava isolado em uma cela de segurança da Penitenciária do Estado de 

São Paulo, no ano de 1973. Utilizava o chamado telefone, muitos anos antes do telefone 

celular ter se tornado a principal forma de comunicação entre presos, e entre eles e o exterior 

dos estabelecimentos, embora proibido. Recebeu instruções de um interno faxina que foi levar 

pela primeira vez a sua comida, para tirar toda a água do sanitário disponível na cela, que se 

resumia a um orifício no chão. Relutantemente o fez, apesar do desconforto e mau cheiro, e 

após um tempo começou a ouvir um burburinho: 

 

Vozes pontudas, arrastadas. Olha o mundo de volta!, percebi, surpreso. – 

Quem está ligando o telefone? – perguntou voz rude, entonando 

desconfiança, saindo de dentro da privada. (...) Relutante, enfiei a cara na 

“boca do boi” (privada) e dei meu apelido. (...) Os encanamentos daquelas 

privadas davam para uma única caixa de esgoto, que promovia a 

ressonância. (...) O boi permitia a comunicação com dez celas acima. (...) 

Era nosso fedorento e nauseabundo veículo de comunicação (MENDES, 

2012: 16-18). 

 

 Através desse sistema ele recebeu notícias, linha para pescar objetos e instruções 

inéditas de como não congelar, mesmo totalmente despido em uma cela úmida e sem qualquer 

cobertura, no inverno paulista.  

 Incontáveis comportamentos e estratégias como estes, descritos por Luiz Alberto 

Mendes, foram inventados e praticados em momentos anteriores, em outros estabelecimentos 
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e com personagens muito distintos, como o realizado quarenta anos antes, em contexto bem 

diverso: foi descrito por Gregório Bezerra, dirigente do Partido Comunista Brasileiro, quando 

entrevistado sobre sua experiência na Colônia de Fernando de Noronha, em 1935
50

. À 

ocasião, o importante líder descreve o mesmo sistema de comunicação que foi usado acima, 

pelo preso comum Luiz Alberto, décadas depois. Apelidado pelos presos daquela época de 

“mijofone” ou “merdofone”, Gregório Bezerra explica: “Esgotava-se toda a água do vaso e 

com uma vassoura limpava-se tudo aquilo. Depois a gente metia a cara ali dentro (do vaso 

sanitário) e falava”. A comunicação era ouvida em todas as celas que estivessem conectadas 

com aquela, através da encanação do esgoto, e repassada aos companheiros. 

 Outros autores relatam aspectos e estratégias de comunicação entre presos, ainda na 

década de 1930, neste caso na Casa de Detenção, no Rio de Janeiro. Graciliano Ramos e 

Aparício Torelly, o Barão de Itararé, descrevem determinado espaço do térreo do 

estabelecimento, um grande átrio para o qual estavam voltadas e se abriam várias celas dos 

presos políticos. Estes batizaram a área com o significativo nome de Praça Vermelha. A 

principal utilização desse espaço pelos presos políticos se dava quando, através das grades das 

celas já trancadas, todas as noites, eles cantavam músicas e hinos políticos, como a 

Internacional. E a comunicação prosseguia, com os que tinham conseguido informações em 

algum noticiário no proibido rádio, ou recebido notícias trazidas por familiares ou 

contrabandeadas ao interior. Eram sempre importantes e eram divulgadas a todos, aos gritos. 

A troca de notícias propagada para as celas da Praça Vermelha era organizada e consistia na 

Rádio Libertadora, cujo locutor principal era o preso Campos da Paz, médico, eleito pelos 

demais pela qualidade possante da voz. O Barão de Itararé criou o slogan “agrade ou não 

agrade todos à grade para ouvir a PR-ANL
51

 – A Voz da Liberdade”. A emissora transmitia 

em grande potência: “1.600 velocípedes” (FIGUEIREDO, 2012: 258). 

 

1.7.2 Linguagens da comunicação 

 

 Os presos se comunicam por meio de linguagem que dominam, e que, 

significativamente, difere da linguagem de fora da prisão, sobretudo a linguagem dominante 

em estratos sociais diferentes dos da maior parte dos presos: “(...) a gíria é consequência da 
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segmentação da sociedade. Seu intercurso social é um fator essencial, ela funciona como uma 

reação linguística ao condicionamento e ao anonimato social” (REMENCHE, 2003: 23). 

Maria de Lourdes Remenche afirma, ainda, que “através do estudo da gíria, podemos 

visualizar a realidade de uma Penitenciária, desde a definição dos objetos pessoais utilizados 

pelos internos, até o mundo das drogas, tão valorizado por eles (...)” (idem: 13).   

 Gestos, gírias e códigos estão diretamente ligados ao modo como as pessoas se 

relacionam em comunidades mais ou menos restritas, fechadas, ou especiais, e à identidade e 

ao universo que compartilham: “quanto maior for o sentimento de união que liga os membros 

do grupo, mas a linguagem gíria servirá como elemento identificador” e isso é um fator de 

diferenciação (...). E serve “como meio ideal de comunicação, além de uma forma de 

autoafirmação (...)” (REMENCHE, 2003: 24). 

 Decifrar os códigos, entender as dinâmicas e as regras, contornar os entraves, 

descontar as fantasias são, talvez, as partes mais complexas de uma pesquisa de campo, pois 

os presos, com linguagem e atitudes cuidadosamente empregadas, defendem-se dos estranhos 

que tentam se aproximar de seu mundo. A gíria também pode ser vista como declaração de 

pertencimento, de opção por um lado, um grupo, um tipo de comportamento.  

 Dentre as funções atribuídas à gíria está a defesa de ambientes inóspitos; ou como 

forma de preparação para ataques, ou para proteção, sempre um fechamento ao exterior de um 

conjunto de pessoas e ambiente, por razões diversas, mas que fazem sentido e são 

compartilhadas pelo grupo que “através da linguagem, defende-se da grande comunidade, 

pelo próprio desprezo que por ela sente” (REMENCHE 2003: 25). Também é uma exclusão 

dos demais grupos, sobretudo dos grupos ligados à administração. Tal como as tatuagens, os 

modos de comunicação carimbam
52

. Nos casos em que há lideranças fortes em 

estabelecimentos carcerários com condições de vida especialmente difíceis, esses grupos 

podem gerar organizações de presos mais estáveis e complexas, um passo adiante a meras 

quadrilhas de encarcerados revoltados tramando eventos pontuais
53

.  A articulação de facções 

internas é parte desse processo.  
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tatuagens é feita internamente, pelos presos, com qualquer instrumento perfurante disponível, em condições de 

higiene absolutamente precárias. 
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 Frequentemente Secretários de Administração Penitenciária alardeiam que há tantos meses não ocorre um 

homicídio, rebelião ou fuga em massa em sua área. Não tendo havido melhorias no sistema prisional, o clima de 
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 Se, por um lado, desejam e procuram contato com a sociedade extramuros, por outro, 

fecham-se entre si, resguardando o que lhes resta de identidade e privacidade. A parte (ou as 

partes) que consiste na essência do ser preso não é para ser conhecida mesmo. É assim que o 

mundo da prisão permanece obscuro, ou interpretado quase que somente por seus 

custodiadores ou visitantes. 

 Alguns modos de comunicação acabam contribuindo para que a instituição se torne 

menos fechada, no sentido de interrupção com a vida e com as dinâmicas do mundo livre. A 

atitude é parte de um processo por meio do qual a população interna procura reter algo de sua 

identidade, impedir que seja totalmente alterada. Ou, mesmo, assumir uma nova identidade 

desejada, essa, entendida como adotada por decisão própria, e não pelos efeitos da 

prisionização. É o que se chama subcultura da prisão, teoria desenvolvida por pesquisadores 

americanos no final dos anos 1950 e contextualizada nos anos seguintes (SYKES, 1958 e 

CLEMER, 1958). 

 Mas a prisão não deixa de ser locus da cultura formada por sujeitos de origem 

econômica desfavorecida, que têm muito pouca autonomia e possibilidades de escolhas, e 

menos oportunidades para decidir ou planejar a própria existência e o seu futuro. E “a 

presença de uma linguagem específica da população carcerária – os fatos a demonstram - está 

relacionada à influência do ambiente físico e sócio cultural, elementos estes bastante ligados 

entre si e que marcam a linguagem desse grupo” (REMENCHE, 2003: 8). Mas, de modo geral, 

os códigos protegem os internos, distinguem-nos e facilitam seus procedimentos ilícitos em 

diversos períodos de tempo, pois, como diz o agente prisional Jorge Salvador Mota, “(...) 

utilizando táticas de inteligência em suas comunicações escritas e de oratória, os criminosos 

tornaram-se bem mais audaciosos e preparados em suas ações (internas)” (MOTA, 2008, 

introdução). 

 Mais adiante, com a criação de novos órgãos de vigilância no sistema penitenciário, e 

a chegada de equipamentos de segurança mais sofisticados para os estabelecimentos, a 

administração dos Estados passou a se preocupar com o poder da comunicação e os modos de 

expressão da população carcerária, o que não ocorria até o início da década de 1990
54

.      

                                                                                                                                        
paz costuma ser devido apenas ao atendimento de interesses de presos, como o afrouxamento no controle da 

entrada de drogas, de visitantes, horários, e outros. 
54

 Atualmente, as prisões estão sob a jurisdição da Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP, o que 

representa uma elevação na condição administrativa. Anteriormente pertenciam ao Departamento de Sistema 

Penitenciário - DESIPE, ou da Superintendência de Sistema Penitenciário- SUSIPE, ambos parte das Secretarias 



52 

 

 

1.7.3 Os congos 

 

 Como outra função da comunicação havia um dispositivo que os presos estudados em 

nossas pesquisas usavam entre si, a linguagem escrita codificada. Seu sentido parecia revelar 

a garantia de identidade, mas, também, a garantia de algum poder sobre guardas e os demais 

presos. A escrita tinha que ser cotejada com uma tabela de código, e era chamada de congo. 

Algumas prisões brasileiras desenvolveram seus congos, que são usados, modificados, 

modernizados segundo as épocas, os estabelecimentos, os grupos que os inventam e os 

Estados em que são utilizados. À medida que são decifrados pela administração, ou se tornam 

banalizados pelo uso intenso em pequenos grupos, aquele congo é abandonado e substituído, 

ou é recomposto, reinventado.  

 O jornalista Percival de Souza exemplifica o uso do código, e mostra como ele faz 

parte da tentativa de manter oculto o que o preso quer que seja mantido, até que a estratégia 

mude, e o objetivo passe a ser outro. Referindo-se ao PCC – Primeiro Comando da Capital, 

grupo de presos de São Paulo, e que ele chama de “a frente do crime formada por 

prisioneiros”, diz:  

No começo tinha um código, o número 1533, porque 15 corresponde à 

décima quinta letra do alfabeto, P, seguida duas vezes pela terceira letra, C. 

Portanto, PCC. Com estatuto. Com batismo. Com rituais de entrada. Com 

pagamento de mensalidade. Com investimentos (SOUZA, 2006: 21). 

 

 Embora não sejam divulgados ou frequentes, mais de um congo pode estar vigente no 

sistema penitenciário de um Estado ou, mais raro, em cada um de seus estabelecimentos. Mas 

como servem também à comunicação entre diferentes estabelecimentos, por cartas, têm que 

passar por algumas combinações entre os responsáveis nesses locais. Os presos da primeira 

fase do Comando Vermelho – a década de 1970 - usavam congos sofisticados, e somente os 

principais líderes tinham acesso às tabelas de decodificação. Mas a geração jovem, que hoje 

consiste na maior parte da população prisional, tem se mostrado imediatista e raramente 

utiliza esse tipo de comunicação, que exige paciência e alguns conhecimentos gerais para a 

elaboração de um congo seguro.  

                                                                                                                                        
de Justiça ou de Segurança Pública, respectivamente. A SEAP tem uma área de inteligência que monitora a 

comunicação interna e interna/externa, boa parte da qual é realizada através de interceptação (grampos) em 

telefones celulares, cujo uso é proibido. 
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 Evidentemente, os criminosos agora dispõem da facilidade de telefones celulares, 

atalho poderoso para a comunicação de dentro e para fora da prisão. E, contribuem, ainda, o 

trânsito contínuo de integrantes de facções que estão fora das prisões, já que algumas 

comunidades e as prisões tornaram-se vasos comunicantes.  

 A entrada em massa do telefone celular no sistema prisional, ocorrida na década de 

1990, constitui variável extremamente significativa, no Brasil e em outros países. Como 

exemplo, o telefone celular reduziu – talvez tenha extinguido - a importância do congo, que, 

no entanto, ainda é utilizado. É considerado mais seguro do que o telefone, que costuma ser 

interceptado e rastreado eletronicamente. Autoridades de vários estados, inclusive as do Rio 

de Janeiro, alegam que ao invés de investir recursos no bloqueio do sinal do celular, preferem 

interceptá-los, e, portanto, tomar conhecimento do que é falado e combinado entre os presos. 

 

 

 

1.7.4 Dicionários são mapas e pontes 

 

 Nos anos 1970 a comunicação escrita e a falada eram de grande utilidade no interior 

dos estabelecimentos. Entre o material que, sigilosamente, nos chegava, durante as pesquisas 

destaco três valiosos “dicionários”
55

, como os presos os chamavam
56

, valorizando o que 

significavam, ou seja, o desvendamento de parte de seu mundo; ou, equiparando os termos 

através dos quais se comunicavam a um dialeto, um idioma, legitimando sua existência e 

função. Eram formados por verbetes com a explicação de termos utilizados para se comunicar 

internamente com mais liberdade; e para enviar mensagens que passavam pela censura dos 

estabelecimentos sem que fossem encontrados motivos para interceptá-los
57

. Ao mostrar um 

dicionário desses a uma pessoa de fora daquela comunidade, como fizeram comigo, os presos 

ou o grupo estavam permitindo que me aproximasse de níveis mais reservados da vida da 

                                            
55

 Em sua pesquisa sobre diversos aspectos da criminalidade, o professor Michel Misse diz que “dicionários das 

linguagens de gírias e palavrões são muito antigos. Localizei, por exemplo, um “Dicionário dos Malfeitores”, 

editado em Lisboa, em 1908” (MISSE, 1999: 237, nota 169). 
56

 Solicitei e recebi os três dicionários; o primeiro, feito pelo preso Aluísio Gavião, da Penitenciária Lemos 

Brito, em 1973. Os dois outros feitos por presos da Ilha Grande, em 1976 e 1980. 
57

 A correspondência era rigorosamente censurada. Havia modos diferentes de fazê-lo: a supressão da carta e 

condução do preso ao castigo, em caso de combinação de fuga, ou pedido de envio de drogas ou armas; a 

retirada de páginas com partes suspeitas; o corte, com tesoura, de pequenos trechos comprometedores ou muito 

ousados; ou o risco de frases com caneta hidrográfica preta. O objetivo era o mesmo, tornar determinadas 

mensagens inelegíveis. 
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prisão. Estavam liberando seus códigos a alguém que, se não fosse confiável, poderia trazer 

sérios prejuízos à comunidade. E é importante lembrar que esse tipo de comunicação, e a 

liberação de suas chaves, ocorreram há décadas, quando eram, de fato, praticamente as únicas 

e imprescindíveis formas de comunicação segura.  

 Em resposta a uma carta dessa época, o preso Paulo César Chaves fala sobre o 

“dicionário” que eu recebera de presos da Ilha Grande, obra conjunta de coleta dos termos, e 

organizada por ele: “Fico contentíssimo que tenha gostado do dicionário, eu também gostei 

muito, pena que ainda faltem algumas palavras, mas talvez eu possa aperfeiçoá-lo na rua, se 

possível com a sua ajuda, e o pessoal da equipe, gostou?”
58

 

 Embora alguns termos perdurem por décadas e em diferentes contextos, outros termos 

são “datados”, tal como ocorre na sociedade de fora dos muros, saem do vocabulário e se 

perdem, não sendo mais entendidos por presos de outras épocas. Os diferentes documentos 

recebidos permitem verificar que mantêm termos em comum, mas, essencialmente, refletem a 

localidade e o tempo em que foram coletados, ou seja, fazem parte da identidade daquela 

prisão. O espaço de anos entre os três “dicionários” que recebi evidencia mudanças nas 

formas da comunicação, reflete a flutuação e a inovação daquela cultura.  

 Assim, considero interessante perceber diferenças e semelhanças em termos 

utilizados, que persistem, ou que são alteradas pela época ou localização, como foi dito, mas, 

também pelos profissionais que os recolhem e interpretam. Os termos dos dicionários de 

outros estados, como o da pesquisadora Maria de Lourdes Remenche, mostram significados 

diferentes para as mesmas situações e objetos. Ela selecionou gírias das prisões do Paraná e as 

apresenta em sua dissertação (2003: pp. 77-100). Do mesmo modo, décadas antes, a médica 

Nise da Silveira, presa na Casa de Detenção do Rio de Janeiro, apontava termos peculiares à 

linguagem de presos comuns (HORTA, 2008: 305).  

 Recentemente o agente prisional da Secretaria de Administração Penitenciário do Rio 

de Janeiro, Jorge Alexandre Salvador Mota montou um instrumento de trabalho e de 

comunicação bastante completo e detalhado, o Glossário de Palavras e Expressões Utilizadas 

por Facções Criminosas e Presos (2008). Como sabemos, há outros dicionários a apontar, 

mas destaco este por ser obra de um agente prisional que o divulga entre colegas para facilitar 

o trabalho. Os termos chamaram a sua atenção desde que entrou para o sistema, na década de 

                                            
58

 Carta do preso Paulo Cesar Chaves, Ilha Grande, 27/07/1976, acervo da autora. É de se notar a segurança com 

que anuncia a sua presença “na rua”, já que tinha uma longa pena a cumprir. 
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1980, quando começou a coletá-los, e a maior parte continua em uso no Estado (apud 

SERRANO, 2012: 104): 

 

Abaixar a saia: humilhação, espécie de terror para não arrumar problema, ficar quieto; na, vigiar, outros; acerto 

de contas: utilizado para julgamento entre bandida/execução; adianto: favor, ajuda; agarrar na grade: ficar em 

situação cômoda, pedir socorro, outros; aguardar na disciplina: comando para o preso aguardar atendimento e 

demonstrar respeito com o servidor/policial; alemão: inimigo, preso de outra facção; atravessar: passar para o 

outro, ser transferido de uma unidade prisional/DP para outra; avião: atravessador de tóxico; bagulho: cigarro de 

maconha; balançar a cadeia: revolta, gritaria, tumulto, outros; balinha: unidade de maconha, pequena quantidade; 

barca: ato de ser transferido, VTR policial, outros; baseado: cigarro de maconha; bater grade: verificar se há 

grades cerradas; beiçudo: ventilador; berimbolar: tumultuar, rebelião, outros; bicho solto: assaltante, bandido 

perigoso; boca de ferro: microfone, alto-falante; bombeirinho: cachaça artesanal feita na prisão; cachorrinho: 

delator, alcaguete, informante da polícia; cadeado na manha: cadeado sem estar totalmente fechado/batido; 

cadeia de barbante: cadeia fácil de fugir, com segurança frágil; cadeia mamão: cadeia fácil de fugir; cadeia 

sinistra: preocupante, que está acontecendo ou algo sendo planejado; caô: conversa fiada, mentira, outros; 

cascudo: preso antigo, velho; castigo: cela de isolamento; catatau: bilhete escrito, aviso, outros; catuque: aviso, 

recado, outros; caxanga: Usado para identificar a galeria/cela ou moradia na cadeia; chefia: linguagem utilizada 

por preso para dirigir-se ao servidor/policial; chorriar ou churriar: roubar na cadeia; chué: preso tuberculoso; 

coletivo: galeria, cela, prisão como um todo; comarca: cama; come quieto: cortina divisora, geralmente feita com 

lençol, para encontro sexual proibido, colocada sob a cama ou em outro local; comédia: otário, vacilão, outros; 

crocodilo: Individuo traído, não confiável; dar um pinote: sair correndo; derrame: prejuízo; esculacho: 

tratamento indigno, sem respeito. Pode ser também associado à agressão de forma humilhante; etapa: associado a 

quantidade de comida, material outros; funcionário: inspetor/SEAP ou servidor público; guria: homossexual 

feminina; jabiraca: gancho utilizado na corda para fuga pelo muro; judaria: falsidade, traição; Judas: Traidor; 

Jupirão: visita sexual (termo originário da Ilha Grande), pode significar também fuga em massa, abertura total da 

cadeia, outros; Levantar a saia: arrumar problema, confusão, conflito; ligação: preso faxina que transmite as 

ordens (ou mensagens) entre as galerias na cadeia; maracanã: castigo, isolamento, outros; menor: apelido dado a 

bandido com pouca estrutura física ou menor de idade; meu chefe: tratamento dispensado ao 

servidor/funcionário pelo preso na cadeia/Delegacia, outros; micha: chave falsa; miolo: centro do 

pavilhão/coletivo ou cela; moca: bastão, porrete; mongonga: sobra de comida da cadeia (coletivo); mundão: 

lugar fora da cadeia; oitão: revólver calibre 38; pagar: Jantar, material, outros; parlatório: visita sexual na cadeia; 

pau: surra, coça; perdeu!: ser rendido, assaltado, se dar mal, outros; perereca: resistência elétrica artesanal feita 

na cadeia(geralmente com tijolos); pinote: fuga, evasão, sair correndo, outros; questão: sujeito respeitado, boa 

praça; ratão: esconderijo para encontro sexual; ratatuia: o mesmo que tumulto, confusão; responsa: sujeito sério, 

com responsabilidade, firmeza; robô: preso/pessoa utilizada por outros para assumir ou cometer delitos; rua: 

liberdade, pode ser usado também para indicar fuga e Alvará de Soltura; samango: PM, policial; sangue de 

Cazuza: preso aidético; Sarro: Comida; Seguro: Cela destinada aos presos ameaçados pelo coletivo; sentar o 

bambu: dar tiros; Sítio do Pica Pau Amarelo: prisão de regime semiaberto, apelido da UP/SEAPFN; solitária: 

castigo, isolamento; sujeita mulher: presa de  palavra, respeitada no coletivo; surda: cela de isolamento 

(solitária); tá na manha: o mesmo que cadeado na manha, não fechado totalmente, preparado para abrir; 

teleguiar: induzir, outros; tereza: corda artesanal feita na cadeia utilizada para fuga; traíra: traidor, aquele que 

não cumpre acordos; tranca: cela, cadeia, ato de ser preso; vacilão: agir errado, arrumar problema, outros; vai de 

tranca: na UP castigo/isolamento; xerife: preso líder (cela, galeria ou cadeia); zinco: faca, estilete, estoque, 

outros; zoar a cadeia: tumulto, rebelião, outros. 
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 Também a antropóloga Karina Biondi anexa a sua dissertação o que denomina 

Glossário de Termos Nativos, referentes à atualidade das prisões de São Paulo (BIONDI, 

2010: pp. 237, 245). O jornalista Percival de Souza aponta incontáveis termos característicos 

da Penitenciária do Estado, em São Paulo, ao longo de seu trabalho (1980). 

 Como exemplo da estabilidade de determinados termos, veja-se que a pesquisadora 

Isabel Lopez Aragão menciona o termo faxina
59

 como sendo regularmente falado nas prisões 

do Rio de Janeiro na década de 1920 (2010: 196). Graciliano Ramos frequentemente usa os 

termos faxina e coletivo, na década de 1930, significando o mesmo que significam até hoje. 

Também presos políticos da ditadura de 1964 utilizavam termos peculiares para se comunicar 

na prisão ou em liberdade, como os citados por LEMOS (2011: pp. 290-292).  

 Anos depois das constatações de Graciliano e Remenche, a revista A Estrêla
60

 

divulgou o Decreto-Lei 7.036/44, que proibia o uso da expressão faxina, que a partir daquela 

data, deveria ser substituída por empregado, e a palavra proscrita “apagada dos códigos e dos 

Anais da República”. Mas a proibição não foi suficiente para banir do vocabulário do preso 

essa expressão e o termo faxina continua sendo utilizado nas prisões brasileiras. Pelo menos 

neste caso a batalha da burocracia versus a cultura prisional foi perdida. 

 Outra palavra utilizada discretamente pelos presos, come-quieto, que significa o 

pequeno espaço de privacidade buscado pelo preso, quando cobre com um cobertor ou algum 

pano, o colchonete, no chão, o beliche ou a plataforma de concreto usada como cama, 

formando uma cabana tosca. Serve para ele se proteger visualmente dos demais ocupantes da 

cela. Mostrando a permanência dos termos desenvolvidos pela cultura prisional, note-se que 

Lemos Brito, o jurista que deu nome a uma das penitenciárias aqui estudadas, já usava a 

expressão come-quieto no ano de 1946, embora a penitenciária fosse bastante diferente da que 

o agente Motta vivenciou, quando coletou as expressões para entendimento do cotidiano 

(BRITO, 1946, 1: 83). Em seu Glossário de Palavras e Expressões Utilizadas por Facções 

Criminosas e Presos, Jorge Alexandre Mota (2008) define come-quieto: “cortina divisora, 

geralmente feita com lençol, para encontro sexual proibido, colocada sobre a cama ou em 
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 Faxina significa o exercício de qualquer atividade de trabalho. É muito usada em funções de conservação, 

cozinha, limpeza do estabelecimento. O preso que desenvolve a atividade também é chamado de faxina. 

Graciliano Ramos o utiliza frequentemente, referindo-se tanto às prisões da Rua Frei Caneca como a da Ilha 

Grande. 
60

 Revista A Estrêla de 31/1/1945, n° 3. 
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outro lugar”. Remenche, referindo-se ao contexto das prisões paranaenses, revela que o que 

no Rio de Janeiro é chamado de come-quieto, lá é chamado de treme-treme (2003:100). 

 Essa permanência de vários termos específicos de prisões parece demonstrar como 

elas se equiparam ao longo do tempo. Um pouco do que os presos costumam dizer: “prisão é 

prisão”. Dizem isso quando querem demonstrar seus limites, idiossincrasias. No caso, 

significa que não importa tanto de que época estamos falando, pois situações e termos 

característicos se repetem, assim como diversas outras questões, como pode ser percebido em 

vários momentos. 

 

1.8 Identidade 

   

Até meados da década de 1950 a identidade do preso era representada por um número. O 

preso era chamado e conhecido pelo número, “assinava” o seu número de registro no sistema 

prisional e em documentos; não usava o nome, como se não o tivesse, como pode ser visto em 

várias partes da revista A Estrêla, na década de 1940.  Nessa revista, nota-se que antes do 

número do prontuário, estava escrita a palavra sent, correspondente a sentenciado, mas jamais 

o nome. Referiam-se aos companheiros do mesmo modo, como o sentenciado número X 
61

. 

 O reconhecimento do nome do preso foi uma conquista do final dos anos 1950, mas o 

uso do número como identificação persistiu ainda por anos, internalizado na cultura de presos 

e guardas. Ainda no início dos anos 1970 alguns presos se apresentavam aos pesquisadores 

declinando o número do prontuário prisional. 

 No poema Prontuário 40.984, William da Silva Lima, preso em Ilha Grande, em 

1972, e com trinta anos de idade, fala de si e de seu contexto:         

           

 

PRONTUÁRIO 40.984 

 

Não existe consolo para a ausência. 

Minh’alma se bate no silêncio. 

 

Sepulcral da noite na prisão. 

Meu corpo está preso,  

O pensamento divaga, frusta-se, 

E meu nome nesse inferno  

                                            
61

 Um bom exemplo pode ser visto no número 6 da revista A Estrêla, em 30/4/45. 
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É um número: 40. 984. 

 

Quando um homem perde a liberdade 

Se vai com ela o direito de viver. 

 

Você está distante, 

O pensamento divaga, 

E não existe consolo para 

Ausência 

Quando o corpo e alma  

Reclamam uma presença 

Amiga  

Quando exige: 

Liberdade, amor e paz.  

 

 Após o contato com a prisão a autoimagem do preso torna-se turva, e muitos afirmam 

que parecem ter a palavra ex-preso carimbada na testa, ao saírem do cárcere, tal a referência 

que persiste. Interessante o diálogo entre um ex-preso e a entrevistadora de uma pesquisa, 

quando ele diz:  

 

Quem não faz parte da Justiça
62

 faz parte da sociedade e a Justiça faz parte 

da sociedade, então é a mesma coisa. Está do lado de lá e eu estou do lado de 

cá; embora hoje eu esteja livre, estou do lado de cá, senão era eu que estava 

fazendo pergunta e a senhora respondendo (in CASTRO, 1991: 60). 

 

 Considero muito importante essa observação do egresso entrevistado, pois mostra que 

tem clareza de que, embora solto, continua marcado, vinculado ao papel que teve relevância 

em sua vida, e que é o motivo do interesse de outrem. E, ainda, demonstrando a consciência 

de que a prisão está imbricada na sociedade, então, “é a mesma coisa”, são, ambas, criador e 

criatura, embora ele se mantenha “do lado de cá”, de quem foi preso, e a pesquisadora – como 

nós – estema do lado contrário. 

 Uma questão que deve ser lembrada é que, por trabalhar com entrevistas, escritos e 

cartas de presos, precisei lidar com certas particularidades que evidenciam questões ligadas à 

identidade, e que são típicas do relato autobiográfico. Uma delas é que, como o autor está 

sempre presente na história que relata. Muitas vezes ele amplia a sua presença ou participação 

na história; outra é que é preciso discernir a relação que estabelece entre a sua pessoa atual 
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 Justiça, aqui, significa que a pessoa está submetida a algum dos níveis de controle, como ele, um preso; os 

demais são partes da sociedade. 
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com a imagem do que viveu; a experiência que deseja que seja entendida de determinada 

forma, a ideia que tem de si, a identidade escolhida ou absorvida, como quer que seja visto
63

. 

Artières lembra que no arquivamento da nossa vida, “fazemos um acordo com a realidade, 

manipulamos a existência: omitidos, rasuramos, riscamos, sublinhamos, damos destaque a 

certas passagens”. E completa “(...) a escolha e a classificação dos acontecimentos 

determinam o sentido que desejamos dar às nossas vidas" (Artières,1998: 11).  

 Os sentidos e os relatos dos presos vão por caminhos, apresentam contextos, seguem 

sujeitos diversos. Muitos entrevistados parecem querer se mostrar como pessoas que desde o 

início da sentença tinham bons princípios, eram honestas e preocupadas com os problemas da 

sociedade; pois “arquivar a própria vida, é, simbolicamente, preparar o próprio processo: 

reunir as peças necessárias à própria defesa, organizá-las para refutar a representação que os 

outros têm de nós”, nos ensina a professora Ângela de Castro Gomes (2004: 31).  

 Algumas vezes, recebo de algum preso conhecido uma doação para o meu acervo: o 

uma carta milagrosamente conservada por alguns anos, por exemplo. Percebo que ao passá-la 

a limpo o ex-preso a modernizou, não há erros de ortografia, a letra está bem desenhada; ou 

seja, o material foi domesticado, o que entendo que faz com que perca parte de seu vigor, 

falhe em retratar o preso naquele momento único em que escreveu a carta original. Contudo, a 

nova carta o retrata no momento presente, como ele quer ser visto, e os retoques na forma e 

no conteúdo do texto original significam isso, “eu agora sou esse”, “eu me expresso assim, 

bem”, “sei escrever sem erros”. É também como “virar a página” e mostrar o que entende ser 

sua evolução. E o é, de certa maneira, por se ver sob nova perspectiva, e querer que essa seja a 

sua nova face. E, ainda, em termos de melhor expressão, melhor redação, melhores condições 

de apresentação. Para o preso, isso significa atender ao que supõe ser a expectativa de sua 

atual audiência. À medida que esta é alterada, ou que o ex-preso circula em grupos diferentes, 

ele assume algumas faces marcantes. Quando está sendo chamado a colaborar como fonte em 

um trabalho acadêmico ele quer estar à altura, seus textos e falas não devem conter rasuras ou 

erros: 

O arquivamento do eu não é uma prática neutra: é muitas vezes a única 

ocasião de um indivíduo se fazer ver tal como ele se vê e tal como ele 
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 Diversos autores desenvolvem a questão da escrita de si e da autobiografia, entre eles: LORIGA, 1998; 

ALBERTI, 2003 e 1991; ROLLEMBERG, 2006; DEL PRIORI, 2009; LEVILLAN, 1996; MOTTA, 2000; 

GOMES 1998 e 2004.   
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desejaria ser visto. (...)Arquivar a própria vida é desafiar a ordem das coisas: 

a justiça dos homens assim como o trabalho do tempo (GOMES, 2004: 31). 

 

 Mas a aceitação do discurso do autor é flexível e faz sentido no que se quer retratar, 

que vem a ser o modo como ele se vê e quer ser visto. Como diz a professora Verena Alberti, 

“(...) o pacto autobiográfico prevê e admite falhas, erros, esquecimentos, omissões e 

deformações na história do personagem; possibilidades, aliás, que muitas vezes o autor 

mesmo - num movimento de sinceridade próprio à autobiografia – levanta”, ou seja, o escritor 

de si “escreverá sobre sua vida aquilo que lhe é permitido, seja em função de sua memória, de 

sua posição social, ou mesmo de sua possibilidade de conhecimento” (1991: 11).  

 De modo semelhante, em seu relatório sobre a estadia nas prisões do Distrito Federal e 

da Ilha Grande, durante a década de 1930, Graciliano Ramos diz, referindo-se ao 

recolhimento das histórias dos presos que o cercam: 

 

Uma cadeia se forma, conjugam-se reminiscências, o aviso se amplia (uma 

notícia que vai sendo acrescentada); quando nos referimos a ele notamos 

apêndices, interpolações, acréscimos rápidos, anônimos. Nesse trabalho 

coletivo a memória e a imaginação cooperam de tal jeito que nos é 

impossível saber se o informe decisivo é falso ou verdadeiro: entrosam-se 

nele os pacientes exames rigorosos e a credulidade excessiva ordinária nas 

cadeias (RAMOS, 1979, 1: 52). 

 

 Além da dificuldade de encontrar relatos que apresentem uma visão geral e 

abrangente do contexto estudado, existe, ainda, o desafio de esclarecer episódios e situações 

passadas em épocas de intensa repressão, quando as prisões eram bem mais fechadas à 

observação do que o são atualmente. Ademais, sabemos que os presos não são detentores do 

direito à memória, “cujo atributo mais imediato é garantir a continuidade do tempo e permitir 

resistir à alteridade, ao ‘tempo que muda’, as rupturas que são o destino de toda vida humana; 

(...) um elemento essencial da identidade, da percepção de si e dos outros” (ROUSSO, 1998: 

94,95).  

 Assim, esta pesquisa organiza relatos, documentos, testemunhos que representam a 

identidade que a memória das fontes retém, expressa em fenômenos sociais nem sempre 

relacionados. E leva em consideração o fato de que lembrar o passado vivido, e escrever sobre 

ele, são tarefas complexas e trabalhosas, como diz Maurice Halbwacks (1990).  
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 Mas alguns presos e ex-presos comuns insistem em disponibilizar suas lembranças. 

Querem garantir que suas percepções, visões e versões constem na história que busco 

resgatar, a história de presos e prisões do Rio de Janeiro. Como ensina a professora Ângela de 

Castro Gomes, embora se deva “(...) considerar que toda a escrita de si deseja reter o tempo, 

constituindo-se um “lugar de memória”, cabe observar que certas circunstâncias e momentos 

da história de vida de uma pessoa ou de um grupo estimulam essa prática”:  

 
É o caso dos textos – sejam eles diários, memórias ou cartas – que se voltam 

para o registro de fases específicas de uma vida, como viagens, estadas de 

estudo e trabalho, experiências de confrontos militares, prisão, enfim, um 

período percebido como excepcional (GOMES, 2004: 18). 

 

 Os presos que são minhas fontes neste trabalho querem demonstrar que lá estiveram, 

como integrantes, como atores ou como vítimas daquele sistema. Tal como os presos que 

escreviam – e escrevem - em paredes e portas de prisões: seus nomes, as datas, alguma 

mensagem, uma declaração de amor ou uma ameaça, para serem lidos pelos próximos 

ocupantes do local. E faziam isso bem antes do período aqui estudado, como no caso dos “os 

oito, dez ou doze” nomes encontrados em 1936, por Graciliano Ramos, na Casa de Detenção 

do Distrito Federal. Segundo ele estavam escritos “bem alto”, a “quase dois metros de altura”, 

para não serem riscados e apagados, e lê, sem mencionar os nomes: “Fulano, Beltrano, 

Sicrano estiveram aqui presos, em tal data, como comunistas” (RAMOS, 1979,1: 194). Uma 

permanência além do tempo e do espaço em que foram escritos, mas que comunicavam a 

identidade dos que escreveram.  
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2 AMOR, PROTEÇÃO E CONFLITO: QUANDO A FAMÍLIA VAI PARA A PRISÃO 

 

Os alienígenas estavam chegando 

 

 Como vimos no capítulo anterior, a prisionização gera linguagens, comportamentos, 

códigos e modos de conviver com a alteração e a ruptura provocadas pela prisão. A 

linguagem prisional representa bem mais do que simples gíria, e tem como objetivos, entre 

outros, a interação entre presos e a proteção de seus assuntos, como dissemos. Trata-se de 

cultura embasada em valores reconhecidos internamente, com modos de expressão específicos 

e referências diferentes das que, supostamente, o condenado tinha ao ingressar na instituição.  

 No entanto, é importante considerar que os termos, ritos e costumes da prisão 

costumam ser absorvidos, e parcialmente adotados, também por familiares, guardas e outros 

profissionais que frequentam prisões. Conscientes ou não, passam a utilizá-los, em parte e em 

vários momentos, o que é um dos indícios da possível extensão dos efeitos da prisão sobre 

trabalhadores e frequentadores de cárceres.  

 Neste capítulo vamos analisar a vertente família, que merece atenção especial por 

diversas razões, sobressaindo sua importância na possível – e quase sempre desejável - 

mediação entre a população prisional e o Estado. E não há como analisar a instituição 

prisional, objetivo nosso, sem que se estude o respeito à pessoa presa e aos seus familiares.  

 A observação desenvolvida durante vários anos por estudiosos
64

 aponta para que a 

estadia no sistema tem repercussão negativa no presidiário e interfere de modo muito forte em 

sua família. A vida em contato próximo com a prisão torna-se marcada e tem suas 

perspectivas quase que exclusivamente voltadas para o seu interior
65

. Por um lado a família 

assimila e acumula indignação, pois testemunha que a prisão está fundada em incontáveis 

situações de descumprimento da lei, preconceitos e exploração. Os familiares estão do lado de 

seus presos e se voltam contra o sistema, como ocorre com eles. Assim, há legiões de pessoas 

de fora da prisão dedicando a ela sentimentos de descrença e revolta.  
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 Por outro lado, os familiares sabem que têm que se submeter às condições dadas e 

temem fortemente complicar a vida do preso caso contestem ou reclamem. A família torna-se 

um núcleo conturbado, por vivenciar situações inerentes aos estabelecimentos, à 

criminalidade, à cultura interna, ao preconceito externo.  

 

2.1 A prisão se estende 

 

 É por meio do contato com profissionais e familiares que muitos gestos e termos 

tornam-se presentes fora do cárcere: descrevem atividades, situações, e alguns papéis 

desempenhados no cárcere, entre outros. Entrevistado na pesquisa de Edmundo Campos 

Coelho, um guarda penitenciário disse que já tinha usado a linguagem da prisão em casa, 

causando aborrecimentos à mulher: “a gente, sei lá, pega aquele esquema, que você às vezes... 

você fala em casa porque tá com a cabeça aqui dentro, tá dentro do serviço e é o cara 

responsável” (in COELHO, 2005:107). Os guardas precisam conhecer os mecanismos e modos 

de expressão e de comunicação para terem condições de se situar no ambiente, entender 

melhor o que se passa, atuar e se defender dele. Como outro guarda entrevistado explica: 

 

(...) você, quando você convive dentro de um ambiente... vamos dizer assim, 

oito horas por dia, o horário de serviço, é impossível, que você não assimile, 

no mínimo... não vou dizer nem a atitude, mas no mínimo o palavreado. 

Porque senão você não acertaria (COELHO, 2005: 107). 

 

 Quando fala do poder da transmissão do palavreado pelo convívio diário, o guarda 

acima, cuidadoso, afirma que a atitude dos presos não for assimilada por ele, já que ela é 

considerada negativa, imoral. E diz que os guardas também se utilizam do palavreado como 

forma de acertar, de poder executar o seu trabalho naquele ambiente. Não seria possível ao 

guarda ficar exposto à comunicação cotidiana do meio carcerário sem que compreendesse o 

seu sentido. O médico Dráuzio Varella também entende que é necessário dominar a 

linguagem interna da instituição para trabalhar com presos: “sem o domínio dos mesmos 

códigos não há diálogo possível” (VARELLA, 2012: 224).  

 A coleta de termos usados internamente, realizada pelo agente prisional Jorge 

Alexandre, como mencionado anteriormente, é exemplo da necessidade da quebra dos 

códigos, de forma a conseguir trabalhar correndo menos riscos e sendo mais eficiente. Em 
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pesquisa realizada no Estado do Paraná, Maria de Lourdes Remenche constatou que o contato 

direto com os “usuários dessa linguagem”, gradativamente leva os funcionários à adoção, “a 

ponto de extrapolarem os muros das prisões, usando esse vocabulário no seu dia-a-dia 

familiar e social” (REMENCHE, 2003: 8). Quanto ao que ocorre em relação a presos, ex-

presos e familiares,  

 

forma-se, assim, um círculo vicioso: a sociedade os estigmatiza, levando 

esse grupo minoritário, em conflito com o meio em que vive, a hermetizar-se 

de maneiras diversificadas: isolamento em favelas, vestimentas 

características, uso de tatuagens, e, consequentemente, à criação de uma 

comunidade linguística especial, identificadora de seu grupo (REMENCHE, 

2003: 8). 

 

 O agente prisional Francisco José de Souza Serrano, do Rio de Janeiro, também 

observa o fenômeno da expansão da linguagem fora dos muros, e sua interação com núcleos 

familiares, e diz que, “nos espaços externos, têm-se as famílias dos presos que vivenciam esta 

vida paralela, com seus parentes e amigos encarcerados, que vivem o dia-a-dia”, e ressalta que 

os familiares, “quando cumprem o dia e hora das visitas, recebem novas formas de falas, 

passando a ter de conviver para poderem se comunicar em uma linguagem, bem diferente da 

cultura erudita”, ainda que a linguagem da prisão não seja “considerada uma cultura popular” 

(SERRANO, 2012: 55). Nem erudita nem popular, mas absorvida por não-presos, e assim, 

disseminada em comunidades carentes, de onde são originários. 

 Portanto, a comunicação específica do cárcere, e dele com os territórios de origem de 

sua população, consistem em manifestações culturais, como o são outras linguagens e formas 

de expressão. A assimilação de formas de convivência, estratégias de resolução de conflitos 

são asseguradas através da cíclica entrada e saída de suspeitos e de ex-condenados, que 

retornam a suas comunidades de origem, expondo a assustadora reincidência demonstrativa 

da falência da pena de prisão.  

 A dinâmica perversa que torna a prisão uma constante na vida dessa grande faixa da 

população, a única que entra e sai da instituição. São demonstrações de efeitos diretos e 

secundários da instituição prisional, agravadas pelas deformações que existem no país. A 

espantosa reincidência criminal faz com que o percurso comunidade pobre–prisão seja 

mantido aberto, em permanente posição de origem-consequência.  Parece inevitável que isso 

ocorra, já que o denominador comum da prisão – não do crime - é a pobreza.  
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 Ressalto que a prisão tem seus efeitos negativos ampliados por esse movimento de 

interação permanente entre universos, e que a criminalidade se torna cultural, um modo de 

expressão, quando não um modo de manutenção. É estendida à vida de visitantes, sobretudo 

de crianças
66

 de famílias pobres, instalando redes que se realimentam. E digo famílias pobres 

por serem elas as que são enviadas à prisão, e não porque repita, aqui, a tese ultrapassada de 

que seriam seus membros os que cometeriam mais crimes, por razões de carência de recursos. 

Como sabemos, os chamados crimes do colarinho branco desmentem essa tese, revelando 

comportamentos que só podem ser praticados por pessoas que dispõem de nível educacional 

elevado e que ocupam postos profissionais elevados. 

 No correr das últimas décadas, cada vez mais o linguajar específico da prisão, e 

muitos de seus valores, vêm sendo compartilhados com as comunidades carentes, tornando-se 

significativo nesses territórios, presente em músicas, bailes e formas de lazer. Além disso, 

através das mídias e redes, tal linguajar espalha-se a outras camadas da sociedade, como são 

exemplos termos como “perdeu”, “a casa caiu”, “a chapa tá quente”, “juntos e misturados”, 

“vacilão”, “caído”, “cafofo”, “desenrolar”, “caô”, entre muitos outros.  

 O professor Michel Misse se manifesta sobre a percepção generalizada de aumento da 

violência, que teria relação com o compartilhamento amplo de signos e linguagem da prisão 

com outros setores da sociedade. E, ainda, sobre a disseminação, fora do cárcere, da cultura 

que antes era predominante e partícula do universo prisional: 

 

o crescimento da representação social de um “aumento da violência” 

acompanhou-se, também de uma generalização e banalização  do emprego 

de códigos e linguagens antes contidos aos segmentos sociais que os criaram 

e que eram vistos como constituindo um mundo à parte  (MISSE, 1999: 

337). 

 

 

O autor acrescenta que, além da “mera banalização desses códigos e linguagens, não é 

improvável a hipótese de que o submundo, tal como existia antes, está desaparecendo 
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enquanto um lugar separado” (idem, ibidem). Assim, uma das formas através das quais 

ocorre forte disseminação da cultura da prisão é o uso da mesma terminologia em áreas 

marginalizadas, onde transita um número expressivo de ex-presos, familiares e jovens, estes, 

lamentavelmente sujeitos a uma vaga na prisão. Michel Misse afirma, ainda, que a ampliação 

ou generalização dos códigos e linguagens “para outras áreas da sociedade abrangente (...) 

tem migrado mais rapidamente e com maior abrangência e frequência de uso, nas últimas 

décadas, para mais longe do entorno social da sujeição criminal (...)” (idem, ibidem).  

 Sendo o submundo o lugar que deixa de ser separado por regras, comportamentos, 

valores e atores distintos de outros contextos sociais, e a prisão estando cada vez mais 

próxima a esse submundo, talvez seja possível afirmar que os efeitos do cárcere são, ainda, 

mais amplos e nocivos. Assim, os valores do que era restrito (e condenável) como submundo, 

aparecem sendo assimilados por segmentos mais amplos, que os adotam e a eles aderem.  

 Outra questão é que muitos egressos de prisões são mantidos como que aprisionados, 

pois continuam tendo compromissos em relação aos antigos companheiros; voluntária ou 

obrigatoriamente têm que pagar dívidas contraídas internamente, por terem tido proteção, 

acesso a drogas, inclusão em tentativas de fuga, ou por outra razão. Ou pela simples adesão, 

pelo batismo na facção, condição que não termina, no caso de facções como o Primeiro 

Comando da Capital - PCC, de São Paulo. E, ainda, os integrantes de fora da prisão  

consistem em permanente mão de obra externa, a que os chefes de facções recorrem para  

enfrentar disposições do Estado, ou protestar, ou exigir, ou se vingar, ou obter recursos, 

através da prática de crimes. Também ordenam manifestações violentas, que incluem a 

queima de ônibus e outros veículos. Através delas tentam submeter o Governo e a 

administradores do sistema prisional, como verificado por diversas vezes. Ambas as questões 

relativas à exigência permanente de adesão aos chefes do tráfico de drogas, mesmo já presos, 

podem ser exemplificadas na notícia de O Globo, de 27/01/2015, coletada após o final deste 

trabalho: “Segundo fontes do Sistema de Inteligência Penitenciária o comando da quadrilha 

estaria arregimentando presos em regime semiaberto, que moram em comunidades dominadas 

pela quadrilha, para reforçar (...)”. Trata-se de uma guerra entre quadrilhas por pontos de 

venda de drogas, que envolve queima e depredação de ônibus e mobiliário público e invasões 

a morros com armamento altamente letal, como informa a mesma notícia: “Ainda de acordo 

com investigadores, os traficantes teriam recebido 150 fuzis e 100 mil cartuchos calibre 7.62 
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fornecidos por uma facção criminosa
67

 de São Paulo”, referindo-se ao Primeiro Comando da 

Capital – PCC. 

 Segundo o jornalista Josmar Jozino, no ano de 2012 a facção PCC “contava com 6 mil 

integrantes no sistema prisional e tinha um exército de 15 mil homens nas ruas” (JOZINO, 

2012: 176). Mais do que nunca, uma vez criminoso ele passa a ser criminoso para sempre. 

Trata-se de uma condição definitiva e permanente. 

 Essa constatação é relevante para a avaliação da instituição prisional, de seus efeitos, 

causas e perspectivas. Sobretudo, essa aliança que se estende para além da pena impede a 

tentativa do egresso de superar a vida no cárcere, individualmente ou com a colaboração de 

algum eventual projeto social. Pois essa extensão dos laços e braços da prisão, que fideliza o 

egresso, aumenta enormemente a violência.  

  Note-se que nos anos 1960 e 1970, os presos costumavam denunciar a sociedade, que 

não lhes dava a chance de, uma vez cumprida a pena, deixarem de serem vistos como 

culpados, ex-presos. De modo geral, era o que ocorria, como constatavam, sobretudo, na 

frustrante busca por trabalho. No entanto, a persistência das próprias condições da prisão na 

vida de tantos ex-presos levaram muitos a continuar indeterminadamente referenciados à 

instituição, da qual se torna quase impossível se desligar. Mesmo nos textos de ex-presos que 

parecem ter conseguido ultrapassar esses vínculos tão fortes, as histórias sobre companheiros 

do cárcere são, quase todas, no sentido a que me refiro - MENDES (2001), JOCENIR (2001), 

BORGES (2008), LIMA (2001), DU RAP (2002).  

 Uma parte da comunidade prisional consegue disseminar, ou mesmo, em alguns 

casos, consegue impor, fora dos muros, especialmente em determinadas áreas, o poder da 

força, as estratégias de ganhos, o comércio das drogas, bem como as noções de injustiça e de 

sujeição ali dominantes. Como já há vários anos afirmou o preso William da Silva Lima,  

 

Acrescenta-se, ainda, que o mesmo indivíduo, que não é mais um ser social, 

continua atuando na sociedade, de dentro da prisão, através de comandos e 

orientações virtuais ou tele-transportados, sem que seja necessária a presença 

física nos espaços sociais. Sua existência insiste em permanecer dentro da 

sociedade, marginalmente, influenciando diretamente na sobrevivência da 

mesma (2001: 5). 
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 A pesquisadora Ana Gabriela Braga explica a expansão dos efeitos da prisão nas 

comunidades: “as facções se aperfeiçoaram em termos organizacionais, principalmente com o 

desenvolvimento de estratégias internas e externas de comunicação e controle”. E, ainda, e, 

talvez mais preocupante, o crime organizado, hoje dominado por facções autoritárias e 

violentas, entra cada vez mais para o interior das instituições estatais: “ao mesmo tempo em 

que se enraizaram dentro dos presídios, estas organizações expandiram-se para fora, com 

tentáculos nas comunidades, no mercado ilegal e nas instituições estatais” (BRAGA, 2008: 

86). 

 Esse aculturamento vai se estender e penetrar em escolas, músicas, bailes, atividades 

em espaços comunitários, escolas, hospitais, serviços públicos, em que a predominância dos 

valores da prisão, ou de seus líderes, vai provocar ou impor obediência e adesão a padrões 

cada vez menos previstos e inaceitáveis. Assim, são destroçadas as formas comunitárias de 

controle social tradicional, que se espera que reproduzam valores positivos, mantendo a 

coesão das comunidades e contribuindo para a prevenção do crime. Muitas regiões passam a 

sofrer a influência direta da comunidade prisional, desorganizando-se em relação a valores 

tradicionais antes dominantes (ROSE e CLEAR, 1998), e organizando-se com vistas a atender 

à crescente população relacionada à prisão. 

 Naturalmente, a maior parte das pessoas que foi sentenciada à pena de prisão no país 

não mantém laços diretos com a mesma, e tenta se desvencilhar de sua identidade e imagem. 

Mas o fato é que, atualmente, a prisão marca fortemente as comunidades pobres, com 

imposições, com o movimento de visitação, e com a ida e as vindas dos sujeitos submetidos 

ou egressos do encarceramento. Segundo as professoras Birman e Machado (2012), citando 

Vera Telles, “é significativa a ‘experiência do encarceramento’ na cidade e em suas periferias, 

pelo fato de ser hoje “quase impossível encontrar uma família que não tenha contato e 

familiaridade, direta ou indireta [...], com a experiência do encarceramento’” (TELLES, 2010: 

120, apud BIRMAN e MACHADO, 2012). 

 

2.2 Mas a prisão vai mais além 

 

 Agravando qualquer quadro que se tente montar sobre a situação dos direitos humanos 

de prisioneiros, verifica-se que os problemas trazidos com a prisão não atingem somente o 
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condenado, como preconiza a Constituição do Brasil (art.153 §13). Estudos dirigidos a sua 

família têm mostrado que elas “passam por penalizações constantes, contrariando o preceito 

da Constituição brasileira, de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado” (JARDIM, 

2010: 16,17). De fato, cada vez torna-se mais evidente que, entre os detentos e o restante da 

sociedade, há um “grupo social” (BUORO, 1998: 38), que sofre as consequências da prisão, 

juntamente com eles: “os familiares de detentos compõem um grupo de pessoas que vivem a 

situação de ser um dos depositários dos estigmas existentes na sociedade contra os 

presidiários” (idem: 44). O ex-agente prisional Anderson Castro e Silva, em sua tese de 

Doutorado, afirma que “pode-se afirmar que o aprisionamento de um chefe de família é um 

exemplo perfeito de punição cuja pena ultrapassa a pessoa do réu” (2012: 97). 

 Se a família enseja alegria, apoio, aceitação, ajuda, é também fonte de tensão, prova 

clara da incapacidade à qual o preso está reduzido, descumprindo o papel social masculino 

que lhe foi legado pela cultura predominante. E está presente a possibilidade, muito temida, 

de que a mulher passe a se relacionar com outra pessoa e o “abandone” na prisão, ou que o 

companheiro desapareça da vida da mulher presa, fato, este, que se verifica com frequência 

significativa. Passando por indignidades e despesas ao longo do cumprimento da sentença dos 

familiares os visitantes podem ir espaçando a presença, e vários chegam a desistir daquela 

pessoa.  

 Como exemplo do que estou me referindo, veja-se a carta recebida no ano de 1988, 

pelo preso DU RAP, de São Paulo, na qual uma moça com a qual ele estava envolvido, 

escreve após o primeiro dia de visita: “Eu quero te falar uma coisa muito importante sobre a 

(visita): talvez você se magoe, mas eu preciso falar” E a moça prossegue escrevendo ao preso: 

“Olha, como eu te falei no telefone, eu achei esse lugar (a penitenciária) deprimente, 

humilhante, horrível, infelizmente eu não quero mais voltar aí” (in DU RAP, 2002: 158).  

 Seja por vergonha, ou para manter a imagem e evitar decepção aos familiares, muitas 

pessoas escondem que estão presas, sobretudo de pais e parentes mais velhos, 

correspondendo-se por carta, sem dizer que aquele é o endereço de uma prisão. E muitas 

famílias escondem que têm parentes próximos em uma penitenciária, por diversas razões, 

entre elas para não serem consideradas poucos confiáveis frente ao empregador. Muitos 

vizinhos e amigos se afastam, temendo ser “envolvidos” ao manter contato ou prestar 

solidariedade aos familiares de um preso.  
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 Uma entrevistada da pesquisa realizada pela pesquisadora Maria Fernanda Moura, 

durante o ano de 2012, no Rio de Janeiro, mulher de um preso, declarou que sentia o 

preconceito por sua condição de familiar (...) “porque praticamente muita gente que me 

conhece não sabe que ele tá preso, se não eu não teria nem meu emprego. O preconceito que 

ele sofre, eu também sofro com ele”. Já a filha de uma presa respondeu “tipo assim, eu não 

conto pra ninguém (que a mãe está na prisão). Meu esposo sabe, mas a família dele é militar. 

Tem a coisa da carteirinha, quem tem não pode fazer concurso público. Então eu não conto, 

porque tem preconceito, tem olho torto pra você” (in MOURA, 2012: 32).   

 No entanto, a família é a única fonte de afeto que o preso possui, ou se ressente por 

não possuir: afora ela, só a manutenção de relacionamentos afetivos entre presos pode 

relembrar a esta comunidade o sentido de algum zelo durante o cumprimento da pena.  

 As observações de William da Silva Lima, um dos ex-presos que uso como fonte 

neste trabalho, são bastante elucidadoras. Ele escreve logo após ter recebido visita da esposa, 

Simone: 

 
Graças por termos essas horas juntos para planejar a nossa liberdade, porque 

no fundo, apesar de ter o direito de ir e vir, você e as crianças sofrem todos 

os reflexos da minha prisão, quer dizer a pena extrapola o condenado e 

acerta em cheio a sua família num processo esfacelador, que exige uma 

super força para não ser ingulida e dizimada como família
68

.  

 

2.3 Ser lembrado 

 

 No universo prisional é atribuído mais valor ao preso que tem família presente, e esse 

valor é garantido e demonstrado pelas visitas repetidas ou constantes. Esta cumpre várias 

funções essenciais, e a própria administração sabe que a visitação consiste em elemento de 

equilíbrio interno, embora não se esmere em torná-la menos complicada e insatisfatória. E, 

ainda, os familiares mantêm parcialmente os internos, fato do maior interesse para a 

administração prisional do Estado. Por seu lado, comunidade presa exige que a sua visita
69

 

não seja interrompida, adiada, proibida ou fisicamente agredida, e a ausência de visitas 

significa abandono, fragilidade, desespero, revolta, menos valor.  
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 Carta à família em 20/07/98. 
69

 Visita é o termo empregado para definir a pessoa do visitante, e, também, a oportunidade, o dia de visita. 
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 Passa a ter poderes, a utilizar e a compartilhar, é como se estivesse menos preso do 

que os que não dispõem da mobilidade efetivamente promovida pela relação familiar. Pois os 

familiares levam seus pleitos à Defensoria Pública, conseguem documentos comprobatórios, 

falam, ou tentam falar com juízes, pressionam advogados relapsos, encontram testemunhas 

dos casos e, consequentemente, os processos têm chance de ter andamento bem mais ágil. Na 

vida prisional isso representa proteção, pois há um canal para fazer queixas ao juiz, à 

Secretaria de Administração Penitenciária ou à mídia, se o preso for vítima de arbitrariedade 

especialmente grave.  

 Os familiares também podem cobrar dívidas a favor do preso e vários deles levam 

objetos e substâncias proibidas para dentro da prisão. E, ainda, é muito importante porque os 

parentes também podem prestar favores aos companheiros do preso, levando cartas que não 

querem que passem pela censura, e recados, informações, cobranças, pedidos de remédios, e 

outros. 

 Todas essas possibilidades tornam o detento frequentemente visitado mais útil e 

reconhecido entre os companheiros, aumentando seu poder e a capacidade de sobrevivência.  

 

         
   Figura 2- Momento da visitação. Duas companheiras e a mãe de um preso. O preso do lado esquerdo é  

          Paulo Cesar Chaves, aos 23 anos de idade, uma das fontes de informação desta pesquisa. 
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 Nestes casos de contato com a família o preso sente-se - e é visto – como mais 

cuidado e guardado. Não é "esquecido” na prisão, como dizem. A possibilidade desse 

esquecimento traz grande apreensão à massa carcerária e provoca situações muito 

constrangedoras. Como a que o jurista Carlos Süssekind de Mendonça testemunhou em 1943, 

na Colônia Agrícola de Dois Rios, na Ilha Grande, estabelecimento que viria a ser destruído, e 

posteriormente refeito, adotando o nome de Instituto Penal Cândido Mendes: 

 

No caminho, ele (o diretor) me conta que, de madrugada, quando todos dormíamos, 

um preso morrera. Estava lá, estirado sobre uma mesa tosca, os braços cruzados sobre 

o peito, aguardando o caixão que os companheiros lhe faziam. Morte súbita. De 

coração. Isso impedira qualquer comunicação. Aliás, de sua ficha, na Colônia, nada 

consta quanto à possível família que pudesse ter. Somente os pais, já mortos há muito 

tempo ( MENDONÇA, 2006). 

 

 

2.4 Quem visita a prisão? Os alienígenas, claro!
70

 

 

 É preciso ressaltar que são antepostas ainda mais barreiras para os visitantes 

masculinos, de forma que o contato de pais, irmãos e filhos se torna raro e é insuficiente para 

a manutenção de relação duradoura.  

 Isso agrava questões ligadas aos papéis sociais masculinos. Do interior da instituição o 

preso é um homem que raramente consegue exercer adequadamente o seu papel de pai ou 

companheiro: não intervém eficazmente na educação dos filhos, não protege a companheira, 

não tem qualquer participação prática na vida dos que lhe dedicam afeto ou outro sentimento 

positivo. Não trabalha, sendo sustentado por filhos menores através de subempregos, ou, 

mesmo, em alguns casos, através de mendicância, pequenos delitos, e outros expedientes 

similares; percebe a desintegração da estrutura familiar, sem conseguir controlá-la. Muitos 

temem que os filhos repitam o destino deles e entrem na criminalidade, embora outros se 

valham dos familiares para tentar obter a entrada de itens proibidos, como drogas, telefones 

celulares e baterias, e partes de armas desmontadas. E, ainda, com as barreiras à visitação 

masculina, é evidente que as mulheres consistam na maior parte dos visitantes, 

sobrecarregando-se, e que haja redução do papel do familiar masculino. 

                                            
70

 Em sua tese de Doutorado, o ex-agente penitenciário Anderson Castro e Silva revela que os agentes prisionais 

chamam de alienígenas todos os que são de fora dali, ou seja, não são funcionários ou presos (2012: 90). 
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 Em sua pesquisa, no ano de 2012, Maria Fernanda Moura entrevistou 50 familiares de 

presos de vários estabelecimentos do Rio de Janeiro. Verificou queixas de pais pela limitação 

a visitantes homens, que não podem ser mais de 15 a 20 a cada dia de visita em um 

estabelecimento (MOURA, 2012: 65); isso provoca que diversos parentes do sexo masculino 

sejam impedidos de entrar, apesar do esforço e gastos feitos para ali estar. No meu entender as 

dificuldades interpostas aos homens são exclusivamente movidas pela preocupação do setor 

de segurança, que se sente ameaçado por um número grande de homens, mais do que pelo 

número grande de mulheres. Mas o pesquisador Castro e Silva, ex-agente prisional, com 

preciosa experiência profissional acumulada, entende que os parentes do sexo masculino se 

sentem especialmente constrangidos com os procedimentos fisicamente invasivos de revista. 

Do mesmo modo como os guardas sentem-se extremamente mal frente à revista íntima de 

visitantes masculinos, estes também se sentem aviltados. Ele supõe que parte da ausência de 

pais, filhos e irmão, do sexo masculino, possa ser devida à dimensão da honra masculina:  

 

Afinal, despir-se e agachar-se de costas perante outro homem é um comportamento que 

emascula simbolicamente o visitante, sendo algo inconcebível para os indivíduos que 

construíram suas identidades com base em noções de homem “trabalhador” e “pai de família” 

(CASTRO E SILVA, 2012: 105). 

 

 

 Muitos familiares se tornam impossibilitados de continuar com as visitas, por razões 

de doença, cansaço, casamento, desemprego, novos filhos, falta de recursos, mudança da 

cidade, restrições do trabalho. Isso ocorre especialmente no caso de penas longas, em que 

filhos de presos crescem, começam a trabalhar, podem vir a residir em outro estado, 

estabelecem suas famílias diretas. Como não há como escolher o estabelecimento e a região 

onde será encarcerado, muitos ficam presos longe das famílias. O jornalista Jozino (2008) e 

Mendes (2001 e 2012) relatam viagens semanais, ou bastante frequentes, de incontáveis 

familiares que vivem e trabalham a mais de 600 km, no Estado de São Paulo. Mesmo na 

prisão, algumas facções organizam e patrocinam as viagens do conjunto de familiares, 

fretando ônibus para que a falta de recursos e outros inconvenientes da viagem não os 

impeçam de vê-los. Nem sempre adiantaria que se mudassem para perto, o que também é 

feito, pois as transferências de condenados entre estabelecimentos são constantes. Os 

familiares têm se mantido em contato também através do telefone celular, ainda que proibido 

o seu uso.  
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 O esforço, o gasto, e as consequências na saúde de pais, danos emocionais aos filhos, 

por exemplo, podem provocar no preso a decisão de suspender ou espaçar a visitação, uma 

redução do contato voluntária, de forma a afastar crianças e idosos do universo prisional.

Entre outros, William da Silva Lima, e a esposa Simone decidiram que os três filhos só o 

visitariam esporadicamente, ou em dias especiais, como dissemos, para que eles não 

sofressem o desgaste da pena e passassem a se considerar parte da sociedade dos cativos 

(SYKES, 1958).  

 A irmã de um detento disse que, em consequência da prisão, “todo mundo ficou com a 

saúde ferrada, psicologicamente também”. “Destruiu a família, ninguém é mais a mesma, 

nunca mais foi como era antes”. “A mãe teve problemas de sistema nervoso, a tia começou a 

tomar tranquilizantes, a avó tem problema de pressão alta, teve um AVC (...)”. E a mulher de 

outro conclui, evidenciando sua percepção do alcance da instituição prisional, para além do 

condenado “(...) Fiquei presa que nem ele” (in MOURA, 2012: 38, 39). O fato é que o 

desgaste físico e o emocional estão presentes na maior parte dos familiares.  

 

 

 
Figura 3 - A fila de espera para a visitação. Complexo de Gericinó, 2013. Fonte: 

http://www.vivafavela.com.br/reportagens/399-a-longa-espera-das-mulheres-de-bangu-i 
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 Constantemente há mudanças que deixam os familiares inseguros, sem saber como se 

posicionar ou como fazer a visita sem se envolver em problemas. Para conseguir a carteirinha 

de visitante, as companheiras têm que comprovar à Secretaria de Administração Penitenciária 

que possuem laços sólidos com o preso, o que só pode ser feito com alguma agilidade em 

caso de casamento formalizado. O objetivo da administração é evitar que sejam chamadas ou 

levadas as penitenciárias mulheres dispostas a ter relações sexuais remuneradas, no caso dos 

presos que não têm companheira. As visitas íntimas são reservadas aos casados, mas há 

incontáveis casos de pessoas que convivem maritalmente, o que é mais difícil de comprovar, 

embora os direitos sejam os mesmos na legislação brasileira. Assim, algumas vezes, as 

dificuldades interpostas têm que ser burladas, ou resolvidas através de corrupção.  

 Outra questão relacionada à visitação é que, como na maior parte dos 

estabelecimentos não há vazão para o número de presos interessados, ou em condições de 

receber visita íntima, são feitas seleções, legítimas ou fraudadas. Nelas entram critérios como 

comportamento e exercício de trabalho, e também o poder, a posição ocupada em uma facção 

ou propina. Assim, a visitação pode estar sujeita à corrupção, e frequentemente está. Há os 

presos que têm condições de remunerar guardas ou presos que dominam a distribuição de 

inscrições e senhas; os presos que dispõem de recursos, utilizam-nos para fazer frente às 

situações da vida no cárcere.  

 Como o Subsecretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro admitiu, em 

2004, as mulheres dos líderes das facções pegam senha (de entrada para visita semanal) “sem 

passar pela fila ou pagam para que outros durmam na fila por elas”, garantindo, assim, entrada 

rápida no estabelecimento
71

. Naturalmente, os chefes de facções detêm poder para atuar em 

outras áreas, como a frequência à consulta ao médico, a compra de alimentos fora do 

estabelecimento, o acesso ao telefone, o aumento do número de visitas íntimas, entre vários 

outros. 

 

2.4.1 Mãe de preso 

 

 No grupo de pessoas submetidas à pena de prisão, a que se refere a pesquisadora 

Andrea Buoro (1998) destacam-se claramente as figuras femininas, sobretudo a da mãe. 
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 Jornal Folha de S. Paulo, 14/06/2014. 
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 No núcleo familiar, a figura materna adquire maior relevância pela dedicação que se 

torna necessária ao interno. Este costuma dizer que mãe "fica fiel até o fim", contrapondo a 

constatação ao que ocorre com os demais membros familiares, que nem sempre resistem 

visitando por tempo mais longo. Também é comum ouvir em prisões que “coração de mãe é 

como sola de sapato”, ou seja, está sempre em contato com o que há de sujo, de duro, de 

difícil, e continua resistindo; sua presença mantém o simbolismo social doce e protetor que 

genericamente é atribuído à mãe. Toda a estrutura do sistema prisional diminui o interno, 

aumentando, com isso, a necessidade da presença materna, mítica fonte de proteção e amor. O 

jornalista Percival de Souza insiste que o preso (...) “ouve o clamor da mãe, que cumpre pena 

junto com o filho, de tanto acumular sofrimentos. Quem não sabe nada disso, não faz a menor 

ideia do que se passa dentro da prisão” (SOUZA, 2006: 13).  

 O universo da prisão nem sempre é levado em consideração, sob o ponto de vista de 

suas razões próprias, e de consequências possíveis e previsíveis. Percival de Souza 

exemplifica o que estou me referindo, quando afirma que os violentos ataques realizados 

dentro e fora da prisão, em maio de 2006, que pararam a cidade de São Paulo, queimaram 

penitenciárias, e provocaram homicídios e o caos, tiveram “uma razão aparentemente singela, 

mas própria da ansiedade nos presídios: o cancelamento das visitas no domingo do Dia das 

Mães” (idem, ibidem).  

 De fato, a família do preso consiste em um dos mais delicados e complexos assuntos 

na prisão. Como se afirma na prisão, ela representa os braços, olhos e ouvidos no mundo de 

fora da prisão. Funciona como uma ponte que mantém o preso conectado ao exterior, o que a 

torna marcada pela privação e por cobranças. Logo ao ter um membro seu preso, a família se 

desespera, corre para os órgãos do Estado, se humilha, enfrenta filas, perde dias de trabalho, 

procura orientações e utiliza vários ônibus para chegar ao local, paga por informações, tenta 

inutilmente romper um bloqueio institucional bem acima de suas compreensão e 

possibilidades
72

. 
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 No dia 27 de dezembro de 2011 testemunhei uma situação desse tipo, quando visitava uma unidade da 

Polinter, da Polícia Civil, que é destinada à presos provisórios : uma senhora de 60 anos contava que havia saído 

de casa (em uma comunidade pobre no Alto da Tijuca) às 5h para estar diante da Polinter do Grajaú cedo, como 

foi recomendado, e visitar o filho que havia sido detido e levado para o estabelecimento. “Cheguei e peguei a 

ficha número 58. Esperei em pé por horas, para acabar sendo atendida e ficar sabendo que aquela fila era só para 

informações sobre o que precisava para tirar a carteira de visitante. Tudo tem que ser entregue em outro lugar, 

um monte de documentos, horário em que estou trabalhando, não sei o que fazer!”. Mais adiante, marcou uma 

entrevista com a assistente social, para entregar a Carteira de Trabalho do filho, documento de grande 
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 E há as permanentes preocupações com a segurança deles, como tive a oportunidade 

de escutar em filas, em conversas em ônibus, desde que comecei a tomar contato com o 

sistema prisional: “Ele estará sendo alimentado?”, “Conseguiu um colchonete ou está 

dormindo diretamente no chão?”, “Deixei 50 reais na portaria, acha que vão entregar pra 

ele?’’, “Vai sofrer alguma violência sexual”? Cabem especulações e são trocadas experiências 

e informações. “É melhor não perguntar porque ele (o guarda, o agente prisional, o 

funcionário do guichê) se ofende e aí piora tudo.” “Não pode reclamar, tem que fingir que 

concorda com tudo”. “Se a gente reclama aqui fora (na porta do estabelecimento) eles batem 

nele lá dentro”
73

.   

 No entanto, nem sempre a mãe atende às expectativas do preso, que costuma se tornar 

muito exigente e voltado ao preenchimento da própria vida. E muitos presos não têm mãe, ou 

ela e os familiares mais próximos moram distante. Isso onera os familiares próximos, que 

procuram não faltar a uma visitação, apesar de outros compromissos e atividades que possam 

ter. Na pesquisa A Justiça dos Homens, realizada na segunda metade da década de 1970, 

quando foram entrevistados 300 presos do Estado do Rio de Janeiro, encontrou-se que 42,7% 

dos entrevistados fizeram observações dizendo que após sua prisão a situação com a família 

deteriorou-se significativamente, ou seja, ele "foi abandonado", "perdeu contato", "a família 

morreu", "desapareceu". Outros entrevistados acrescentam: "cresceu", "sumiu", "se mudou", 

"tem parte aí", "não sei se vão me aceitar", "vão me olhar atravessado", "já não tem mais 

nada", "já nem lembro", são "miseráveis que me abandonaram aqui" (in SUSSEKIND, 1984: 

150). E ressalte-se que vários presos, anteriormente, terão causado problemas aos parentes, os 

envergonhado, roubado deles, envolvido casas de parentes em situações de risco, feito alguns 

com escândalos, os envergonhado, contraído dívidas ou agredido. Assim, muitos não dispõem 

de pessoas dispostas a passar pelos procedimentos da visitação para vê-los. 

 

2.5 A manutenção do preso 

 

                                                                                                                                        
importância para atestar suposta honestidade. Marcou, madrugou, entrou na fila e algumas horas depois, ao ser 

atendida, foi comunicada que a assistente entrara de férias e que o “assunto é só com ela, daqui a um mês”. 
73

Esses comentários foram ouvidos em diferentes ocasiões, seja em prisões, seja conversando com familiares, ou 

em encontros na Defensoria Pública, por isso não há como citar fontes. 
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 Em todo o país, a maior parte dos gastos apontados pelo sistema penitenciário é 

destinada à manutenção da instituição prisional, através da manutenção do estabelecimento, e 

não do preso. É a pena de prisão que está sendo preservada, ou o Estado não teria condições 

de implementá-la na medida em que o faz, embora precária, pois o custo seria demasiado para 

a vontade governamental de investir na área, e para o número crescente de apenados. 

Recursos orçamentários são empregados em material de limpeza de partes externas às celas, 

salário dos funcionários e contratados, energia elétrica e água, combustível e transporte, 

comunicação, equipamentos para diversas funções, segurança e vários outros.  Mas é a família 

que complementa a alimentação, leva roupas, lençóis e cobertores, o material de higiene 

indispensável, inclusive, para a limpeza das celas, como sabão, desinfetante, pano de chão, 

vassoura, baldes, e vários outros materiais, têm que ser levados por familiares. E, também, 

remédios, um item importante para o preso, que, muitas vezes, contrai enfermidades, 

ferimentos, ou tem doenças pré-existentes, que são agravadas pela umidade, falta de sol, 

tensão e demais condições da prisão. Semanalmente, ou sempre que possível, os familiares 

entram na prisão carregando sacolas com gêneros alimentícios, lençóis e cobertores, material 

de higiene. Esse carregamento costuma ser conhecido como sucata ou jupira, nas cadeias do 

Rio de Janeiro, e como jumbo, em São Paulo. 

 A manutenção é considerada fundamental na prisão – inclusive para a Administração- 

pois, como afirma o ex-agente penitenciário Anderson Castro e Silva, “cabe quase que 

exclusivamente ao visitante o sustento material do aprisionado”, portanto,  

 

não possuir visitas, para além das consequências emocionais e da ausência de 

contato com o mundo exterior, faz com que o condenado tenha de se privar de 

alguns gêneros de primeira necessidade ou de se submeter às humilhações para 

obtê-los – como, por exemplo, lavar as roupas de outros apenados ou prestar 

favores sexuais em troca de roupas, cigarros, papel higiênico ou aparelho de 

barbear (CASTRO E SILVA, 2012: 102). 

 

 Deve ser amplamente exposta a obrigação das famílias sustentarem boa parte das 

despesas dos presos, cobrindo suas necessidades imediatas, como se verifica pela figura 4.  
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Figura 4 - Fila de familiares – mulheres – carregando sacolas, na Penitenciária Vicente Piragibe, um dos 25 estabelecimentos 

do Complexo Penitenciário de Gericinó, Rio de Janeiro, Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/tortura-e-superlotacao-

em-presidios-sao-problemas-endemicos-aponta-ong-internacional. 

 

 Como dissemos, tradicionalmente, o Estado providencia, apenas, uma alimentação de 

qualidade inferior, que tem que ser refeita e melhorada pelos internos, através do recortado
74

. 

Esse procedimento é realizado há muitas décadas e descrito também pelos presos políticos. 

Referindo-se aos anos 1970, quando foi preso político em Ilha Grande, Fernando Palha Freire 

diz que “a gente passou a gente fazer a nossa comida, quer dizer, não fazer, melhorar. Tinha 

um rancho lá, onde a gente fazia o arroz, fazia o feijão, coava, refogava, fazia melhorar, uma 

comida melhor pra gente”
75

. Sobre o momento atual, a mãe de uma jovem presa conta que 

tem que levar “três vasilhas de comida, a gente almoça [durante a visitação], o que sobra, elas 

guarda pra comer, porque quando chega, chega estragada a comida, não é decente. A maioria 

das vezes tá estragada”. Essa senhora lamenta, ainda, que “a visita tem que levar pelo menos 

80 reais” a cada dia em que vai ver a filha (in MOURA, 2012: 23).  

 Uma das mães entrevistada na mesma pesquisa confirma que a família tem que levar 

todo o material necessário não só à manutenção da presa, mas também ao funcionamento do 

                                            
74

 Consiste em diversas formas de refazer a alimentação, adicionando-se algum tempero, como um pedaço de 

cebola, alho, um ovo, ou outro. Muitas vezes a comida tem que ser descartada, por não estar em condições de ser 

ingerida, e os presos comem biscoitos ou outro alimento não perecível que a família tenha levado. O ex-preso 

político Joaquim Aurélio Oliveira disse: “limpávamos a comida, porque nós não comíamos aquilo diretamente”. 

Entrevista à pesquisadora Catia Faria em 6/01/2003. 
75

 Entrevista à pesquisadora Catia Faria em 11/04/2003. 
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presídio: “as presas é que mantêm o presídio” (idem, ibidem). Além disso, devem se associar 

aos programas propostos pela administração do sistema penitenciário, com o intuito de que a 

família também mantenha as condições físicas do local, tendo que comprar “coisa do nosso 

dinheiro pra pintar e arrumar a cela dela pro Governo ver que o presídio tava bonito e bem 

cuidado. Mas eu não tive dinheiro pra mandar. Era pra ganhar ventilador e ar condicionado”
76

 

(idem, ibidem). 

 Em vários estabelecimentos, na falta absoluta da família, o preso passa por sérios 

problemas para se manter. Falaremos no Capítulo 8 de alguns estabelecimentos em que presos 

montaram cooperativas para dividir o que as famílias levavam. Era chamado de cooperativa e 

o sistema consistia em juntar gêneros e material de limpeza e de higiene, de forma a que os 

presos que não recebiam visita e não tinham como se manter, chamados de “caídos”, 

pudessem receber algum alimento complementar, um pedaço de sabão, um pouco de pasta de 

dentes, como exemplos. Os presos políticos também usavam esse expediente, praticado há 

várias décadas, e parece ter sido abandonado, recentemente. 

 Por outro lado, mais uma vez se colocando no papel de provedoras, o que cabe ao 

Estado, algumas facções podem colaborar e suprir os “caídos”, que passarão a serem 

devedores do grupo. Dessa forma, os grupos vão se legitimando frente aos presos, que, por 

sua vez, desprezam mais a administração prisional, com a qual não podem mesmo contar. A 

expressão de uma das entrevistadas da pesquisa de Fernanda Moura é muito significativa: 

“dizem que o Governo do Estado gasta para cada preso 2 mil reais (mensais), mas se eles 

vestem, comem ... tudo que eles têm, nós é que levamos, cadê esse dinheiro?! A gente leva 

numa custódia (no estabelecimento) a casa inteira!
77

 (in MOURA, 2012: 25)”. Em 2012 uma 

familiar dizia que a “média de gasto é de R$150,00 por visita ao preso” (idem, 34), no que 

estão incluídas passagens de ônibus e outras despesas que se tornam necessárias. O valor 

gasto por cada família varia segundo suas possibilidades, as demandas do preso, e outras 

razões. 

 É possível lançar uma hipótese sobre a economia feita pelo Estado por não manter 

devidamente os estabelecimentos do país, repassando sua obrigação à família dos presos, ou 

mesmo, às facções criminosas que exploram o tráfico de drogas dentro e fora das 
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 Trata-se de um concurso. Na página da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro 

há informações sobre o 4° concurso Cela Brilhante de Natal , em (http://www.rj.gov.br/web/seap) 
77

 A familiar, aqui, está dizendo que levam a cada estabelecimento “a casa inteira”, tudo o que o preso precisa 

para viver e se manter no estabelecimento. 

http://www.rj.gov.br/web/seap
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penitenciárias. A redução dos custos essenciais diminui a pressão sobre o Estado, que, 

juntamente com o Judiciário, não mantém uma política criminal de detenção mínima, e 

acumula um número muito preocupante de detidos em suas instalações provisórias. Se tivesse 

que prover as necessidades de mais de quinhentos e cinquenta mil presos
78

, como previsto em 

lei, talvez tivesse que se preocupar mais com o número de detenções, muitas delas 

desnecessárias, ou excessivas, ou, mesmo, ilegais
79

. 

 Outra área que deveria ser tratada adequadamente é a das atividades de trabalho na 

prisão. O número de presos trabalhando é indicado pela direção de cada estabelecimento em 

relatórios que devem mostrar que o maior número de internos está sendo ocupado com 

trabalho. Mas a administração costuma incluir em seus dados as atividades dos faxinas, que 

executam trabalhos de mera manutenção do estabelecimento, como varrer, limpar, cozinhar. 

Não são trabalhos remunerados e também não são profissionalizantes, ou seja, não servirão à 

manutenção do preso ao final da pena. Embora sabendo que a possibilidade de recuperação 

que o preso tem é muito remota, o sistema prisional brasileiro deveria se preocupar em prover 

trabalho efetivo, que gerasse experiência profissional ao egresso da prisão. E isso traria 

recursos a serem compartilhados com a família, e, mesmo, com a administração dos 

estabelecimentos, como já ocorreu no Rio de Janeiro, conforme exporemos no Capítulo 5: “o 

oposto do que existe”, afirmou uma entrevistada (in MOURA, 2012: 24). 

 

 

2.6 O dia da visita 

 

 O Estado aparenta se eximir da coordenação eficiente da visitação das famílias, 

deixando-os expostos a critérios mantidos pelos agentes prisionais, e por um comércio 

lucrativo que é montado à porta dos estabelecimentos. Pois há regras informais dentro do 

universo prisional, e que são as realmente praticadas e acatadas por presos, também há regras 
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 A população condenada à prisão em agosto de 2014 é de 711.463 presos, mas 147.637 deles cumpre pena em 

regime domiciliar. Trata-se da terceira maior população prisional no mundo, sendo que há 373.991 mandados de 

prisão aguardando cumprimento. Houve um aumento de 400% em vinte anos. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/28746-cnj-divulga-dados-sobre-nova-populacao-carceraria-brasileira 
79

 Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 32% dos presos brasileiros são provisórios, ainda 

estão aguardando julgamento. Não é recente a prática de manter grande número de pessoas detidas antes do 

julgamento. Em sua pesquisa Isabel Lopes Aragão diz que no ano de 1875 foram registrados 987 crimes na 

Cidade do Rio de Janeiro. No entanto, naquele ano foram presas e mandadas para a Casa de Detenção da Corte  

3.867 pessoas, “para simples averiguação (2011: 183). 
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impostas pelos funcionários, tanto dentro, como fora do estabelecimento. De modo geral, 

estão relacionadas com as exigências entre presos e facções, ou com acordos feitos entre esses 

e os guardas. As cores de vestimentas, sacolas e demais pertences seguem o código da facção 

dominante em cada estabelecimento, e são exigidas já na entrada, pelos agentes, como se 

estivessem em algum regulamento.  

 Segundo um ex-agente penitenciário, durante as atividades de controle da visitação, 

“percebe-se que a representação que os agentes penitenciários fazem dos familiares ou visitantes 

dos condenados é a de que eles são, quando não desviantes, ao menos parceiros daqueles que 

visitam” (CASTRO E SILVA, 2012: 98). Na pesquisa de Fernanda Moura, realizada com 

familiares de presos do Rio de Janeiro, quanto ao atendimento recebido por parte dos agentes 

prisionais com os quais os visitantes têm contato necessário, as respostas trazem um quadro 

de desrespeito e submissão. Há respostas afirmando que as agentes se referem a elas como “as 

vagabunda, mulher dos vagabundo”, ou acham que as familiares “têm culpa por ser mulher de 

bandido” (in MOURA, 2012: 32). No mesmo sentido da observação dessa familiar, o 

pesquisador desenvolve a percepção dos agentes penitenciários em uma importante conclusão, 

que demonstra como são confusas e profissionalmente pouco explícitas as relações e as 

funções dos que trabalham e frequentam a prisão:  

 

os visitantes são lidos (pelos guardas) como indivíduos que possuem vínculos 

estreitos com os apenados, eles também são situados em uma posição simbólica 

que é antagônica a do guarda. Entretanto, o antagonismo aqui não se dá por 

adesão ao mundo do crime e, sim, em razão dos laços de parentesco ou amizade 

que os unem “aos inimigos” dos guardas (CASTRO E SILVA, 2012: 98). 

 

 Seguindo as entrevistas, a mãe de um preso se referiu aos preconceitos e maus-tratos 

recebidos quando vai visitar o filho: “Demais. Muito, maus tratos dos desipe
80

, tem dias que a 

gente chora, mas é obrigada a entrar pra não deixar meu preso sem visita” (idem, 30). Outra 

familiar disse que as visitantes são tratadas “que nem cachorro, acha que somos presos, 

bandidos. A gente chora, eles jogam nossa comida toda dentro de um saquinho plástico” 

(idem, 30). “Eu vim de longe, faltei o serviço, a gente vai pro cantinho e chora pra depois ir 

                                            
80

 O DESIPE- Departamento de Sistema Penitenciário, foi substituído pela Secretaria de Administração 

Penitenciária - SEAP. Seus agentes penitenciários continuam sendo conhecidos como desipes. Em entrevistas ao 

jornalista Julio Ludemir (2009) o ex-preso Paulo Cesar Chaves frequentemente usa o termo para se referir a 

guardas. 
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embora”. Essa mãe diz que tem que pagar “50 centavos, um real para usar o banheiro” (idem, 

ibidem). 

 Fora das penitenciárias do Rio de Janeiro são montadas barracas que alugam e 

vendem roupas e sandálias aceitáveis, dentro do padrão exigido. E, ainda, pilhas, mamadeiras, 

remédios, biscoitos, leite, cigarros, envelopes e selos, material de limpeza, jornais e outros. 

Podem servir para substituir os que tiverem sido vetados pelos agentes prisionais na entrada, 

ou que os familiares não tenham levado. São administradas por familiares de presos com a 

concordância de guardas. A mãe de um preso reclama do impedimento de uso de 

determinadas roupas: “a desipe fala que a roupa não entra, você aluga por R$10,00, R$15,00, 

uma sandália, saia” (in MOURA, 2012: 65).   Outra familiar fala sobre esta questão à 

pesquisadora: “uma vez um desipe fez isso comigo, com uma blusa que eu sempre ia, tava 

cansada de ir, porque os faxinas usam verde (e a blusa dela tinha essa cor).” Como daquela 

vez foi impedida de entrar com a roupa, ela diz que  alugou “uma lá fora (...). Não entram 

também objetos e roupas da cor vermelha (cor da facção Comando Vermelho), preta e azul 

marinho (cores dos uniformes dos funcionários)” (idem: 73). Também são censurados roupas 

em razão do decote, ou porque são justas, ou chamativas, ou curtas, ou porque brilham, ou por 

qualquer outra razão que a guarda queira alegar. Todas essas regras, e as sanções 

correspondentes, que mudam segundo o estabelecimento em que a visita estiver sendo feita, 

tornam a família confusa, submissa e sujeita a serem reféns da prisão, como se ela também 

fosse condenada. 

 Prática frequente é o aluguel de lugares para guardar tudo o que se torna proibido e 

não pode entrar naquele dia; uma espécie de guarda-volumes bem tosco, que consiste um 

conjunto de sacolas de supermercado onde são depositados os itens que não puderam dar 

entrada no estabelecimento. Outra mãe desabafa nervosa: “só Jesus que me dá forças, tudo, 

conduções, distância, filas, gastos, psicológico, financeiro. R$50,00 de passagem, bolsa que 

paga pra guardar, presilha, brinco, cordão, pulseira (não pode entrar com isso, então tem que 

pagar pra guardar também), paga pra comer” (in MOURA, 2012: 65,66). 

 Esse arbítrio parece acompanhar os agentes prisionais, que evidenciam dispor de 

amplos poderes, não controlados, e fazem questão de demonstrá-los, sem que haja controle 

externo à esfera da segurança. A matéria a seguir, do jornal Folha de S. Paulo
81

, mostra bem o 
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 Jornal Folha de S. Paulo, 14/06/2004. 
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que está em jogo: “uma mulher deixou de entrar em uma unidade, por exemplo, por estar 

menstruada, o que impossibilitava a realização da revista íntima", e que ocorre com 

frequência.  Outra foi barrada porque tinha cabelo afro, "de difícil inspeção". A equipe do 

mesmo jornal testemunhou mais um exemplo de discricionariedade: “Um agente penitenciário 

ameaçou segurar a fila se as mulheres continuassem a fumar na proximidade do portão ou se 

houvesse carros estacionados nos arredores da entrada”. E a reportagem do jornal prossegue: 

 

Logo depois, uma visitante foi vista tentando arrancar com as mãos o 

aparelho dos dentes para entrar no presídio - minutos antes, ela havia 

danificado a própria blusa, tirando os detalhes de vidrilhos que julgava 

serem o motivo de o detector de metais ter apitado em sua tentativa de 

ingresso. A mulher contou que, nas três vezes anteriores em que entrou no 

presídio, já usava o mesmo aparelho. Naquele dia, contudo, o detector soou. 

Como não conseguiu arrancar toda a estrutura dos dentes, não pôde ver o 

marido naquele domingo. "O que posso fazer?", indagou ela
82

. 

 

 Dependendo das turmas de agentes prisionais, de circunstâncias ligadas ao 

estabelecimento, ou ao visitante, ou ao contexto político do momento, as proibições 

costumam ser ampliadas, prejudicando o planejamento das famílias, e as onerando mais ainda. 

A questão não é nova, pois, no ano de 1987, no Presídio Ary Franco, em Água Santa, Rio de 

Janeiro, estava proibia a entrada de qualquer fruta que não fossem uvas e peras.  Entrevistado 

durante a pesquisa A Justiça dos Homens (1984), o diretor disse que frutas com casca grossa, 

como bananas e laranjas, estariam entupindo o boi
83

. Ou seja, os internos, supostamente, 

estariam jogando pelo vaso sanitário as cascas das frutas levadas pela família, que, então, 

teria que arcar com frutas mais caras para satisfazer as novas regras. 

 Uma das situações inerentes à prisão é que os visitantes ampliam em centenas a 

população de cada estabelecimento, em dias de visita
84

; no Rio de Janeiro e em outros 

estados, muitos casais aproveitam todos os momentos para tentar conseguir se relacionar 

sexualmente. É preciso que o processo não seja proibido pela Administração, mas, em 
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 Jornal Folha de S. Paulo, 14/06/2004. 
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 O boi ou buraco do boi é um simples orifício no chão que serve como vaso sanitário em celas comuns ou 

individuais. Não se trata de vaso turco, pois não tem apoio para os pés e sistema de descarga de água. 
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 Semanalmente, dos mil e seiscentas visitantes vão às penitenciárias da cidade do Rio de Janeiro (O Globo 

3/08/2014). Há visitação em quatro dias da semana, em sistema rotativo. Cada preso tem direito a ser visitado 

duas vezes na semana, uma delas no sábado ou domingo, quando há um número bem maior de visitantes. 
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algumas penitenciárias são armados ratões
85

, que são “tendas” montadas com lençóis e outros 

tecidos, de forma a garantir privacidade para os encontros sexuais privados. Há presos que se 

revezam como guardiães para as crianças; pelo mesmo motivo, em alguns locais há um 

rodízio de entretenimento delas chamado de creche. Geralmente os organizadores do processo 

cobram algum dinheiro dos companheiros para ficar com as crianças, de modo a que eles 

aproveitem a oportunidade da visitação. Também pode ser usado um local público, como um 

pequeno banheiro disponível para todos os visitantes, ou um refeitório vazio a que tenham 

acesso; ou outra parte que, eventualmente, seja mantida aberta e liberada às visitas, como as 

próprias celas, em alguns estabelecimentos, sobretudo os de fora do Rio de Janeiro. 

 O Subsecretário de Administração Penitenciária do Estado reconhecia que a lentidão 

na triagem para entrada no estabelecimento era uma das maiores fontes de insatisfação, 

obrigando muitos parentes a acampar e dormir na fila: “Há casos de mulheres que só 

conseguem passar pela triagem minutos antes de terminar o período de visita”, disse ele
86

. 

Sabe-se que, após as filas, checagens corporais, verificação de gêneros e tudo o mais que 

estão levando, resta pouco tempo para o encontro, algumas vezes não mais que duas ou três 

horas. E, muitas vezes não há como entrar no estabelecimento e o visitante retorna com todas 

as sacolas e sem se encontrar com o familiar. Karina Biondi relata uma visita ao marido preso 

em São Paulo, que foi iniciada com a sua presença na fila, às 2h da manhã, e que prosseguiu 

até o final dos procedimentos de entrada do estabelecimento. No período da tarde ela 

conseguiu chegar ao marido (BIONDI, 2010: 26 e 36). 

 

2.7 Revendo o direito à intimidade  

 

 A principal e a mais preocupante entre as situações que envolvem os presos e suas 

famílias é a revista íntima
87

, que também chamam de revista ginecológica
88

. As mulheres que 
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 Como diz o escritor Julio Ludemir, “em dias de visita as cadeias ganhavam a aparência de acampamentos do 

MST” (2007: 106). 
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 Jornal Folha de S. Paulo, 14/06/2014. 
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 Ver DIÓGENES, 2007; SANCHEZ, 2011; JOZINO, 2008; VARELLA, 2001; CASTRO, 1991; DU RAP, 

2002, MENDES, 2012, BIONDI, 2010 e CASTRO E SILVA, 2012. 
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 A revista íntima é conhecida como revista vexatória. A organização civil Conectas,  muito reconhecida na 

proteção dos direitos humanos, mantém uma campanha para que a revista seja proibida no Brasil. Também 

define essa atividade como “despir mulheres e obrigá-las a agachar três vezes sobre um espelho, contrair os 

músculos e abrir com as mãos o ânus e a vagina para que funcionários do Estado possam vasculhar orifícios 

genitais de mães, irmãs, esposas e filhas de presos (...). O mesmo acontece, em número menor, com homens. 

Em: pelo%20fim%20da%20revista%20vexat%C3%B3ria%20-%20Conectas%20Direitos%20Humanos.html. 
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visitam presos - filhas, companheiras, mães – de qualquer idade, passam por revista corporal 

extremamente rigorosa, que tem sido motivo de reiteradas queixas e denúncias de presos e de 

militantes por direitos humanos no país. Referindo-se aos agentes prisionais durante o controle 

dos visitantes o ex-agente prisional Anderson Castro e Silva diz que os mesmos, “como não têm 

nenhum respeito pelos visitantes, se aproveitam dos rituais de revistas íntimas e de bolsas para 

humilhá-los ou para obter ganhos escusos” (2012: 98). 

 Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, a mulher de um preso carioca, uma senhora 

de 60 anos, mãe de três filhos adultos, afirmou que o pior momento da visitação é a chegada 

ao presídio, quando é feita a revista de cada pessoa da fila para entrada: “É constrangedor para 

uma senhora ficar nua e exibir as partes íntimas para mostrar que não há armas, drogas ou 

outros objetos escondidos. Em algumas cadeias, a revista é feita em grupo. Há agentes que 

tapam o nariz pra dizer que cheiramos mal” 
89

.  

 Do mesmo modo, Simone Menezes, esposa de William da Silva Lima descreve as 

situações de vergonha pelas quais passam as mulheres e crianças
90

, sendo que, como disse a 

senhora acima, a revista pode ser especialmente desrespeitosa, dependendo da equipe. É 

pacífica a descrição das condições necessárias à visitação do parente, como lembra o ex-

preso: “A revista era humilhante. Às vezes, nuas, eram obrigadas a dar pulinho, abaixar e 

levantar múltiplas vezes. As garras da prisão cravavam-se em suas peles” (MENDES, 2012: 

125). 

 A pesquisadora Karina Biondi relata uma das revistas por que passou, como esposa de 

preso, e que a levou a chorar publicamente: 

 

Como de praxe me despi completamente, entreguei as roupas à funcionária e 

aguardei suas instruções. Ela pediu que eu me agachasse três vezes, 

mantendo-me agachada na terceira vez, e tossisse. Assim o fiz e então ela 

pediu que inclinasse o tronco para trás, encostando-o na parede e continuasse 

a tossir. Espremendo os olhos, disse: “não estou conseguindo enxergar lá 

dentro” e deitou-se no chão na tentativa de conseguir um melhor ângulo de 

visão (BIONDI, 2010: 37).   

 

 A descrição da revista sofrida pela pesquisadora prossegue, com outras exigências 

especialmente desrespeitosas dos direitos humanos, inclusive a chamada para que outras 
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 Entrevista à autora em 14/9/2011. 
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agentes a ajudassem a olhar e descobrir se havia drogas ou armas no interior de seu corpo, até 

convencerem-se de que não havia (idem, 38). 

 Ressalte-se que a imposição desse tipo de revista consiste, também, grande 

desrespeito às funcionárias que a executam, ainda que a maior parte delas não pareça 

reconhecê-lo. A prevalência do profissionalismo deveria bastar para que se negassem, em 

conjunto, a passar por tal indignidade e obedecer a ordens; e as visitantes são obrigadas a 

passar por tal constrangimento. Tive oportunidade de conhecer uma agente prisional do Rio 

de Janeiro que se revoltou quando foi indicada para trabalhar na triagem de visitantes. Teve 

que acatar a ordem e, pouco tempo depois, contraiu enfermidades de origem emocional e, em 

licença médica, teve que se afastar do serviço. Também o pesquisador Anderson Castro e 

Silva, que exerceu a função de agente prisional no Presídio Hélio Gomes, relata o 

constrangimento dos que têm que inspecionar o corpo de homens visitantes: “os inspetores 

encarregados de procederem à revista íntima – um agente penitenciário por plantão - 

concebiam o fato de estarem lotados naquele posto de serviço como uma forma de punição ou 

perseguição do chefe da turma” (2012: 101). A atividade foi apelidada de “manja rôla”, 

evidenciando o desconforto e rejeição dos guardas. 

 Como dissemos em item acima, a revista íntima é considerada desonrosa para os 

visitantes masculinos, a ponto de provocar possível absenteísmo na penitenciária. Ora, se a 

revista íntima praticada pelos guardas é tão desagradável para eles, o que é uma conclusão 

evidente, seria esta uma das razões que motivem a exigência de que apenas 20 ou 30 homens 

possam entrar em penitenciárias do Rio de Janeiro visitar parentes? Essa é uma questão 

extremamente séria, que merece análise e reflexão, sobretudo de parte da Secretaria de 

Administração Penitenciária.  

     O pesquisador Anderson Pereira Sanchez procura desconstruir a ideia de que é preciso 

revistar o corpo dos familiares dos presos. Lembra que, no Rio de Janeiro, cerca de duas mil 

pessoas visitam presos a cada semana, em cada estabelecimento. Em três anos houve apenas 

34 flagrantes de drogas com visitantes, sendo que um dos transportadores era homem 

(SANCHEZ, 2011: 12). Ou seja, dezenas de milhares de visitantes teriam sido revistadas 

intimamente para justificar apreensões insignificantes. Em outro levantamento, apurou-se que,  

 

 entre dezembro de 2006 e abril de 2007, a Associação para Reforma Pri-

sional (ARP) mensurou o resultado das apreensões ocorridas durante as re-
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vistas nas unidades prisionais do sistema prisional fluminense. Na ocasião, 

o levantamento constatou que em cerca de 10 mil revistas, obteve-se um 

total de 3 apreensões, o que corresponderia a menos de 0,1% das pessoas 

revistadas portando objetos não permitidos, ilícitos ou não (CASTRO E 

SILVA, 2012: 99). 

 

 

 Algumas administrações de penitenciárias buscam controlar excessos praticados 

durante a revista, instituir regras, adotar experiências com tecnologia e outras formas de lidar 

com o caso. Reconhecem que devem reduzir o enorme constrangimento implicado em uma 

mulher, de qualquer idade, sozinha com uma agente prisional, ou em grupo, desnudar-se 

inteiramente e deixar-se observar. Mas o fato é que essa questão tornou-se um tabu no sistema 

prisional, que entende que não pode dispor de segurança sem a revista corporal.  

 De qualquer forma que se analise esta questão, o volume de itens proibidos levados 

por familiares é muito pequeno. Portanto, a administração prisional deveria se esmerar na 

procura de outras fontes de entrada dos mesmos. Porque, rotineiramente, são encontrados nas 

celas centenas de telefones celulares, baterias, drogas, bebidas, material para jogos de azar, e 

outros, que, certamente, percorreram diversos caminhos que não somente o interior dos 

corpos de mulheres visitantes. Se forem, de fato, tão importantes para a Administração, 

deveriam ser interceptados seriamente. 

 No mesmo sentido, uma longa reportagem sobre o sistema prisional do jornal Folha 

de S. Paulo, mostra que, durante o ano de 2012, nenhuma arma teria sido encontrada com 

visitantes. Das 4.417 apreensões de drogas nos estabelecimentos do Estado, naquele ano, 354 

(8%) foram realizadas nas revistas às celas, e não durante a revista aos visitantes. Sobre os 

telefones celulares (ou equipamentos como chips e baterias), o objeto mais desejado por 

presos, e, portanto, o mais demandado, dos 13.228 encontrados nas prisões, 439 (menos de 

4%) estavam em posse de visitantes
91

. 

 Demonstrando como a questão está sujeita a diversos contextos, veja-se que, segundo 

dados da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, das 685 mulheres condenadas por 

tráfico de drogas, no ano de 2013, 60% teriam sido flagradas quando tentavam entrar na 

penitenciária
92

. Segundo o pesquisador Anderson Pereira Sanchez, as principais razões para 
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transporte são coação moral, “amor” e comércio, praticado por mulas
93

 (SANCHEZ, 2011: 

10).  

 Em revistas feita a visitantes e aos gêneros que levam, em várias ocasiões são 

encontrados artigos e substâncias proibidos, o que serve para o sistema prisional justificar 

esse tipo de procedimento desrespeitoso. Assim, o procedimento aviltante é mantido e 

normalizado, já que a administração das prisões o considera essencial. A eventual descoberta 

costuma implicar em indiciamento do familiar como traficante. Mães são as principais vítimas 

das encomendas de filhos, assim como companheiras. 

 Em penitenciárias recentemente visitadas em alguns estados do país, fui apresentada a 

uma cadeira em que as mulheres sentam. Não tem fundo, e, abaixo dele, há espelhos 

inclinados, para que o corpo seja investigado sem que seja tocado, pois tocar o corpo é 

proibido à agente. As administrações que usam essa cadeira sem fundo demonstraram orgulho 

pela adoção da inovação respeitadora.  

 Durante os anos que pesquiso no sistema prisional do Rio de Janeiro, tenho recebido 

informações da entrada de itens proibidos, em maior quantidade, através de caminhões que 

entregam gêneros nos estabelecimentos, funcionários de prisões, sobretudo os terceirizados, e, 

mesmo, religiosos e advogados de presos. Os itens proibidos sempre entraram nas cadeias do 

Estado, e, se podem entrar através de comerciantes, veículos, funcionários, por que razão o 

extremo rigor apenas com familiares de presos? Estes entendem que se trata de uma 

humilhação a mais, disfarçada de cuidado com a segurança. No mesmo sentido desse 

argumento, o jornal A Folha de S. Paulo noticiou que 

 

Organizações de direitos humanos divulgaram entrevistas com quatro 

agentes de Estados diferentes, e todos concordaram que a prática, além de 

degradante, é absolutamente inócua contra a entrada de produtos ilícitos nas 

prisões. Não faltam lembranças, entre os envolvidos com o tema, de 

conivência e corrupção de funcionários do sistema prisional
94

. 

 

 Portanto, essa delicada questão traz indagações não respondidas: por que o Estado 

opta por ser particularmente rígido com familiares de presos, quando há diversas outras 

maneiras de introduzir itens ilícitos nas prisões, incluindo o transporte feito por agentes 
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prisionais? O pesquisador Sanchez entrevistou presos e seus familiares e aponta outros 

métodos de entrada das drogas, que não os visitantes, como o uso de funcionários, 

encomendas entregues pelos Correios, e, mesmo, impensáveis catapultas, pipas e pombos 

(SANCHEZ, 2011: 9). Se a entrada dos objetos e substâncias é tão preocupante para o 

sistema, por que não investir em tecnologia, como scanners
95

, sem que as pessoas tenham que 

se despir. E, ainda, por que não revistar os presos, ao final da visitação, e verificar se, de fato, 

eles estão com objetos e substâncias proibidos que teriam recebido durante a visita? 

 O sistema penitenciário parece entender que o agente prisional contribui para a 

eficiência na segurança do sistema prisional quando consegue descobrir uma trouxinha de 

maconha no interior da mãe de um preso ou de um frango assado.  

 Essa questão da entrada de substâncias proibidas, porque ilegais, como a maconha, a 

principal substância utilizada por presos, deve estar no centro de debates que se avizinham. 

Com a previsível descriminalização da maconha no período máximo de poucos anos, os 

presos poderão recebê-la através dos parentes, e utilizá-la livremente, como estarão fazendo 

centenas de milhares de pessoas fora da prisão? 

 

 

 

2.8 Gerações em prisão 

 

 O pesquisador Rafael Godói registra marcas impressas pela prisão em membros da 

família do encarcerado: 

 (...) a mulher que visita o marido preso, por exemplo, indubitavelmente fica 

marcada pelas experiências que tem dentro da unidade, pelos procedimentos 

de segurança, pelos constrangimentos impostos, pela agressividade do 

ambiente, acabando por carregar essas marcas em seu próprio corpo e 

subjetividade para o ambiente externo (GODOI, 2011: 144). 

 

 Essa e outras questões ficam claras nos episódios narrados a seguir. O jornalista 

Josmar Jozino, que faz a cobertura da área de crime para vários jornais de São Paulo, descreve 

situações que testemunhou. Como filhos de presos brincando de “polícia e ladrão”, em dias de 
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visita prisional. Na brincadeira, todas as crianças da prisão queriam ser “ladrão”, simulando 

atirar nos “polícia”: “as brincadeiras dos filhos de presos eram assim mesmo. Para essas 

crianças, os bandidos eram os bonzinhos, e os policiais os homens maus da estória: eram 

educados dessa forma e cresciam com esse pensamento até a adolescência”. Ele reconhece 

que “(...) eram inocentes como todas as crianças. A diferença deles para os outros é que os 

filhos de presos enfrentam de perto o ambiente hostil das prisões (...) os filhos de presos 

sentem na própria pele. É vida real” E afirma que “essas hostilidades e inversões de valores 

geram uma série de problemas às crianças. Em muitos casos, a gíria e os palavrões fazem 

parte da linguagem dos meninos. São acostumados a ouvir expressões não usadas no 

vocabulário de outras famílias”. Jozino revela que muitas mães são chamadas à escola em 

razão do comportamento agressivo dos filhos e de sua exibição de valores considerados 

particulares à criminalidade (JOZINO, 2008: 31).  

 No mesmo sentido, Maria Fernanda Moura relata o testemunho dado pela esposa de 

um preso do Rio de Janeiro, que foi chamada pela diretora do colégio da filha. É que a 

menina, que estava acostumada a visitar o pai preso, “brincava de revistar as amiguinhas 

mandando que abaixassem, levantassem e falando no final “pode ir” (MOURA, 2012: 81). 

Em outro caso, relata que a filha de um preso brincava de mandar as amiguinhas tirarem a 

roupa, abaixar, e depois desejava “boa visita”, reproduzindo o que via a agente prisional falar 

para as famílias durante a revista íntima (idem, 38). 

 O jornalista Josmar Jozino relata, ainda, incontáveis episódios e momentos do 

cotidiano prisional de São Paulo, apresentando-o como a vida que aprisiona famílias que ali se 

reproduzem: filhos sucessivamente gerados em visitações, que passam a frequentar os 

presídios pouco depois de nascer. E, no caso de presos poderosos, aniversários e demais festas 

comemorados dentro da prisão, com os companheiros, bolos, churrascos e shows de pagode. 

Referindo-se a crianças nesses festejos, diz que, “geralmente seus poucos amigos também são 

filhos de presidiários”. Suas mães, mulheres de presos, formam núcleos fora e dentro das 

prisões, tendo essa sociedade como referência quase exclusiva, mulheres que também 

“parecem condenadas” (JOZINO, 2008: 33, 38). Como dissemos, a vida dessas famílias segue 

o ritmo da penitenciária.  

 O significado do compartilhamento de experiências inerentes à prisão, como as que 

mencionamos acima, indica que a prisão está comunicando e sendo assimilada pelos 

familiares como um espaço de vivências e normalidade. Sobretudo, está divulgando valores 
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muito complexos, como se fossem aceitáveis e inevitáveis. A vivência da normalização do 

ambiente prisional embrutece muitas famílias, como se elas fossem merecedoras daquele 

tratamento; várias comentam que são tratadas indevidamente por serem familiares de presos, e 

que devem aceitar a situação para não perder o dia de visita, e, ainda, para não causar 

problemas ao parente preso. São condições hostis aos valores que se gostaria de cultivar em 

sociedade, como mencionamos nos exemplos acima.  A família torna-se sujeita à pena de 

prisão, e tem que responder, ou deixar de responde, como se tivesse sido também sentenciada. 

Como a mãe de um preso disse, isso ocorria “porque eles (agentes) acham que a gente tem 

que pagar [cumprir a pena] junto com eles” (MOURA, 2012: 30).  Em outro caso, a mãe diz, 

referindo-se ao tratamento recebido dos agentes penitenciários: “trata tudo mal, acham que 

são tudo (os familiares) bandido”; “Eles (funcionários) confundem que eles que são presos, 

não é a gente, não” (MOURA, 2012: 74). Percebe-se a sujeição já assimilada, nas respostas 

que indicam que se fosse o preso a receber aquele tratamento grosseiro, ou brutal, não haveria 

do que reclamar, seria o tratamento devido a um preso. Essa percepção indica a prisionização, 

que atinge presos, funcionários e familiares. 

 Assim, sem alarde, a prisão evidencia efeitos preocupantes que são transportados para 

além de seus muros. Uma extensão que demonstra um ciclo de arranjo cultural e territorial 

mantido por políticas públicas de segurança ineficientes, seletivas e criminógenas, cada vez 

mais perigosas. E ainda há que considerar as estratégias locais de convivência ou 

enfrentamento.  Como conclui o pesquisador Rafael Godoi: “(...) é preciso ponderar que a 

prisão impõe efeitos sociais mais amplos, que vão além da multiplicação dessas marcas em 

território aberto”.  E acrescenta que “dizer que a prisão vem desestruturando indivíduos, 

famílias e comunidades é afirmar algo de fundamental, mas isso não é tudo” (2011: 144). 

 



93 

 

3 OS DIREITOS HUMANOS NA PRISÃO 

 

“O criminoso é um homem como outro qualquer”. 

        João do Rio, 1908. 
 

 Este capítulo traz aspectos relativos aos direitos humanos na prisão, mostrando como 

o preso se vê e de como é visto pela prisão. A seguir falo sobre a segurança na prisão, 

trazendo o exemplo dos homicídios cometidos contra a população da Penitenciária do Estado, 

em São Paulo, em 1992. 

 O desrespeito aos direitos do preso é um dos efeitos do não reconhecimento dele 

como pessoa, do corte de interação com ele, do esquecimento do Estado em relação àquela 

pessoa, tão logo é capturada. Referindo-se a população presa, Raul Zaffaroni, ex-juiz da Corte 

Suprema da Argentina, lembra que o "poder punitivo sempre discriminou os seres humanos e 

lhes conferiu um tratamento punitivo que não correspondia à condição de seres humanos, 

dado que os considerava apenas como entes perigosos ou daninhos" (ZAFFARONI, 2007: 

11).  

 Ao preso, relegado ao fim da linha, como eles costumam dizer, não se reconhece a 

cidadania, mesmo que seus direitos constitucionais não tenham sido suspensos – à exceção do 

direito de votar e ser votado, no caso daqueles definitivamente condenados (FRAGOSO, 

1980). Ou seja, o valor básico inerente a todo o ser humano, pelo simples fato de nascer, não é 

estendido ao preso. Trata-se de um culpado, destituído de qualquer merecimento da 

humanidade reservada à pessoa
96

. 

 Durante o regime militar
97

, alteraram-se, agravaram-se e foram instituídas novas 

regras relativas ao crime, à investigação e à prisão; as reiteradas comprovações de abusos aos 

direitos humanos cometidos por seus integrantes foram ignoradas e o regime se aproveitou da 

aprovação, ou da indiferença, ou mesmo do temor generalizado de parte da sociedade civil. A 

maneira como os anos de chumbo influenciaram a história do sistema prisional, e de seus 
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atores, trouxe novas questões, algumas que permaneceram e se tornaram atuais. Chamando a 

atenção para a prática de execuções de pessoas, persistente na América Latina, Zaffaroni 

afirma que “(...) em certos casos, a frequência dessas ações leve a suspeita do perigoso 

reaparecimento da lógica da segurança nacional dos anos setenta do século passado” 

(2007:70). 

 

3.1 Direitos de presos
98

 

 

 O contexto histórico que engloba a violência, o desrespeito à vida e à segurança, e a 

impunidade que vicejou no Brasil, em razão da ditadura de 1964, podem ter reforçado o 

desrespeito aos direitos dos presos. A passagem daquele momento pelo sistema prisional 

construiu memórias subterrâneas (POLLAK, 1989) e distantes da audiência formalizada e 

valorizada.  

 Ao longo das décadas tem sido possível notar a possível indiferença da sociedade e a  

aparente falta de compromisso das instituições do Estado em relação aos direitos humanos de 

presos.  Tradicionalmente, os presos não tiveram importância social, acesso aos meios de 

comunicação
99

ou a advogados. Sempre foram, de fato, os inimigos públicos comuns a todos 

os setores e estratos sociais. E, por isso, sempre puderam ser agredidos ou mortos sem que 

houvesse uma investigação rigorosa que levasse aos verdadeiros autores, o que, na prisão, é 

quase impossível. Atualmente, até conflitos que podem resultar em mortes têm que ter a 

permissão de chefes de facções. Veja-se o número de mortes relativo ao ano de 2007, 

apresentado pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito Sobre o Sistema 

Carcerário, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá: entre janeiro e junho daquele ano, ou 

seja, em seis meses do ano de 2007 teriam sido mortos 651 detentos no sistema penitenciário 

brasileiro
100

.  

 E a análise do cumprimento de direitos humanos no Brasil não pode se esquivar do 

gravíssimo episódio que se tornou conhecido como o Massacre do Carandiru. No dia 2 de 

outubro de 1992, a Polícia Militar invadiu uma penitenciária do Estado de São Paulo e matou 
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111 presos, segundo contagem oficial. Participaram da invasão do estabelecimento todas as 

unidades de combate da Polícia Militar de São Paulo.  

 À época, a Casa de Detenção do Estado de São Paulo tinha lotação de 7.257 presos e o 

episódio demonstrou o despreparo, a violência e o descontrole da Polícia Militar, chamada 

pela direção em razão de uma briga entre internos, que teria sido ampliada para alguns setores 

do estabelecimento e causado desordem e depredação. Alegando que se trataria de uma 

rebelião o Batalhão de Choque, comandado pelo Coronel Ubiratan Guimarães, invadiu o 

estabelecimento, usando cães, cavalos e apoiado por helicópteros. Para a invasão armada teve 

a autorização do Governador Luiz Antônio Fleury.  

 Segundo relatório da organização Human Rights Watch, dos 111 presos mortos 

assumidos pelo Estado, 84 eram primários e estavam presos aguardando julgamento. Andre 

Du Rap, preso no local à época, disse que no pavilhão 12, por onde começou a invasão, 

estavam apenas condenados primários. Doze assassinados eram menores de 21 anos e 74 

tinham entre 22 e 30 anos de idade. Um dos mortos já tinha a pena vencida, deveria estar em 

liberdade. Havia sinais de execução na maior parte dos corpos, como relatado em detalhes em 

seu livro Sobrevivente (do Massacre do Carandiru)
101

. E lembra que o homicídio dos presos 

passou a ser conhecido no sistema penitenciário de São Paulo como Holocausto ou Vietnã 

(DU RAP, 2002: 175).  

 Ao longo dos anos alguns presos sobreviventes concordaram em falar, e contaram que 

o número de executados foi muito superior ao reconhecido pelas autoridades, falando-se em 

pelo menos 250 mortos
102

, grande parte deles executados. Afirmaram que os policiais 

descarregavam suas armas através das grades, para dentro das celas
103

 (DU RAP, 2002, 

MENDES, 2012). Veja-se que o laudo do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo 

atesta que foram mortos 26 presos fora das celas. Ou seja, o restante das vítimas teria sido 

alvejado quando estava dentro das celas, fora de qualquer cenário de contestação, ameaça ou 

de suposta rebelião
104

. 
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 A professora Regina Célia Pedroso informa que  

 

A versão oficial restringiu-se a afirmar que a morte de presos fora resultado 

do confronto armado entre policiais e detentos; mas, os laudos médico e 

científico provam que os presos foram executados. O parecer Médico Legal 

concluiu que houve intencionalidade de matar, pois os disparos realizados 

pelos policiais foram dados, em sua maioria, na direção das áreas do tórax e 

cabeça. Neste parecer, as conclusões apontaram para: 1) o número de 

disparos por indivíduo morto: dos 111 mortos, 93 recebera 3 ou mais 

disparos e, desses, 57 foram atingidos por 5 ou mais projéteis; 2) o número 

de disparos na cabeça e no tórax, em relação ao percentual de área corporal 

que esses segmentos representam chamam a atenção que dos 515 disparos 

encontrados no total de cadáveres, 126 atingiram a cabeça e 116 a face 

anterior do tórax, resultando que 46,9% dos projéteis se concentraram nessas 

áreas; 3) 111 foi o total de mortos, 106 o de feridos não mortais, totalizando 

217 vítimas; 4) as pessoas atingidas por projéteis de arma de fogo, em sua 

quase totalidade (96,2%), morreram, sendo que o total de mortes também se 

deveu, quase todo (91,8%), aos disparos de arma de fogo, o que demonstra a 

conexão disparos/mortes, isto é, o grande número delas no evento se deveu 

ao uso de arma de fogo como instrumento vulnerante, sugerindo a 

intencionalidade de se produzirem os óbitos (PEDROSO, 2012: 134). 

 

 Em reportagem
 
 de importante jornal do país

105
, o quadro do mais evidente desrespeito 

aos direitos humanos toma forma: “os militares entraram matando a tiros de metralhadoras 

quem estava na cela rezando e com as mãos sobre a cabeça”. E a situação continuava, pois os 

policiais “jogavam os cachorros” sobre os presos que encontravam. Os cães “arrancavam 

pedaços dos corpos, arrancavam órgãos genitais. E, nos corredores poloneses
106

, quem estava 

vivo, eles mataram a facadas e a pauladas”, diz o jornalista. 

 A descrição feita por presos que estavam na Casa de Detenção é suficiente para que se 

entenda que o que ocorreu foi um massacre: presos sendo perseguidos por policiais, disparos 

de fuzis e de metralhadoras feitos para dentro de celas. Tiveram que carregar corpos de 

companheiros que haviam tentado se esconder para que a versão oficial pudesse prevalecer.  

 O julgamento dos 26 policiais militares indiciados no homicídio múltiplo demorou  

vinte e dois anos para ser iniciado. Em depoimento, o perito Oswaldo Negrini Neto, já 

aposentado à ocasião, confirmou que foram mortos mais do que os 111 informados pelo 

Estado. Disse, ainda, que a perícia foi iniciada contra a vontade do Comandante da Polícia 
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 Matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo, pelo jornalista Renato Lombardi, em 6/10/1992, apud 

Onodera, 2007: 47. 
106

 Corredor polonês é uma formação com policiais ou agentes prisionais dos dois lados, e os presos têm que 

passar pelo meio deles, enquanto são agredidos. 
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Militar e só pode ser realizada a partir do dia seguinte à invasão. O então diretor de Segurança 

e Disciplina da Casa de Detenção informou, em vídeo gravado pelo Ministério Público, que 

os agentes prisionais só puderam ter acesso às galerias após nove horas do encerramento da 

matança. Nos dias seguintes as celas foram lavadas, as cápsulas das balas disparadas 

recolhidas, e colchões e objetos dos detentos encharcados de sangue foram descartados
107

, de 

forma a ocultar provas. 

 No resumo do laudo pericial do episódio verifica-se que “Em todas as celas, as 

trajetórias dos disparos indicavam atirador posicionado na soleira da porta apontando sua 

arma para os fundos ou laterais da cela”
108

. Essa é a descrição feita também por sobreviventes 

que escreveram a respeito, como Du Rap (2002) e Mendes (2001), em seus depoimentos e em 

livros. Durante o julgamento, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou vídeos 

de dois sobreviventes que confirmaram o massacre indiscriminado, inclusive contra os que se 

encontravam dentro de suas celas.  

                          

 
Figura 5 - Presos do Carandiru carregando corpos de companheiros após o massacre, apud  Onodera, 2007: 45. 

 

Houve especial desrespeito às famílias dos presos assassinados na penitenciária do Carandiru, 

pois o estabelecimento foi isolado e a entrada impedida a qualquer familiar ou jornalista. E, de 

forma a esconder dos meios de comunicação as dimensões do morticínio, a lista com o nome 
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 Jornal O Globo, 30/07/2013. 
108

 Ver o documentário Memórias Sangrentas do Carandiru em http://www.vice.com/pt_br/vice-news/carandiru-

s-bloody-memories--33. 
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dos mortos só foi liberada seis dias depois da invasão, deixando as famílias desesperadas por 

todo esse tempo. Os parentes foram obrigados a correr a vários hospitais e outras 

dependências do Estado, buscando informações, ou corpos, e muitos foram agredidos por 

policiais (ONODERA, 2007: 59, 60 e 62).  

 As organizações sociais Americas Watch, Comissão Teotônio Vilela e CEJIL, 

demandantes ao órgão de justiça da Organização dos Estados Americanos (OEA), alertaram 

para que o tratamento dado pelo Estado a presos e outros atores sociais dos setores pobres era 

inaceitável e inconcebível em qualquer parte do mundo em que houvesse algum respeito por 

direitos. O Estado e as suas polícias deveriam estar no estabelecimento para proteger quem 

estava ali sob custódia ou trabalhando, e não para exterminar pessoas. 

 

 

Figura 6- Foto de uma das galerias do Carandiru com os corpos dos presos assassinados, apud Onodera, 2007: 52. 

 

 O responsável pela operação, o coronel da PM Ubiratan Guimarães, gozou de todos os 

privilégios e oportunidades para garantir sua impunidade. Através da ocupação de suplência, 

tornou-se Deputado Estadual em 1997, garantindo, assim, imunidade parlamentar. 

Finalmente, sentou-se no banco dos réus, antes dos outros demais 85 acusados. No ano de 

2001, após adiamentos, ele foi condenado a 632 anos de prisão, sentença anulada em 2006, 

pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que aceitou a argumentação do coronel, de que agira 

no estrito cumprimento do dever legal. 
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 No ano de 2000 a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA considerou o 

Brasil culpado por não ter tomado as devidas providências de responsabilização eficiente dos 

120 policiais indiciados no caso do Carandiru. Ainda assim, e demonstrando o resultado da 

falta de compromisso do Estado, em razão do longo tempo de delongas para o julgamento, em 

1995 foram prescritas as acusações de lesões corporais de 86 participantes do massacre. O 

massacre causou grande revolta e teve forte divulgação no exterior. Em 1994, algumas 

organizações de Direitos Humanos
109

 representaram contra o governo brasileiro junto a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que entendeu que o Estado violou vários 

artigos da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil foi responsabilizado por 

não ter adequadamente investigado, processado e punido os autores, e por ter faltado em 

indenizar as famílias das vítimas dos homicídios
110

.    

 Um dos mais marcantes resultados desse contexto de indiferença e desumanidade, e 

de revolta da população prisional de São Paulo, ocorreu já no ano seguinte aos homicídios, 

1993. Foi quando se deu visibilidade a um grupo organizado de presos chamado de Serpentes 

Negras. A organização teve o objetivo de se proteger contra a violência dos agentes do 

Estado. Pouco tempo depois, o grupo se dividiu e deu origem ao PCC - Primeiro Comando da 

Capital, como forma de reação à morte dos presos do Carandiru e à indiferença das 

instituições estatais e da sociedade
111

, como afirma o jornalista Josmar Jozino (2012: 76). 

Segundo ele o “partido do crime” nasceu na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté
112

, 

onde foi lotado como diretor, José Ismael Pedrosa, que era o diretor da Casa de Detenção 

durante o massacre dos presos. Esse diretor foi assassinado na rua, em 2005, por três homens 

desconhecidos.  

 Tem que ser ressaltado que o massacre do Carandiru obteve a atenção da sociedade 

por ter se realizado do modo escandaloso como foi, com o assassinato de tantos detentos no 

mesmo dia. Mas, ao longo do tempo, presos têm sido mortos rotineiramente, até mesmo por 

companheiros, sem que sejam punidos os verdadeiros mandantes.  

                                            
109

 Ver o relatório da Organização dos Estados Americanos em https://www.cidh.oas.org/annualrep/99port/Brasil 

11291.htm. 
110

 Sobre este e outros massacres de presos ocorridos no Estado de São Paulo ver PEDROSO, 2012, em 

http://www.ibccrim.org.br/revista_liberdades_artigo/119-HISTORIA 
111

 O tema se tornou obrigatório nos escritos de ex-presos e de frequentadores de prisões. Vejam-se os livros 

MENDES, 2012, DU RAUP, 2002 e BIONDI, 2010. 
112

 Atribui-se a data de 31 de agosto de 1993 como a da criação do PCC. 

http://www.ibccrim.org.br/revista_liberdades_artigo/119-HISTORIA
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 Outro exemplo de significativo desrespeito de direitos é a Penitenciária Urso Branco, 

no Estado de Rondônia, como é conhecida a Penitenciária de Segurança Máxima José Alves 

da Silva, sobre a qual não vou me deter aqui. Palco do assassinato de mais de cem presos 

somente na década de 1990 e o ano de 2001, teve seu caso principal caso de mortes em 2001, 

levado a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos - OEA, que em 2002 condenou o Brasil 

pela situação e se manifestou com exigências de modificações em diversos momentos entre 

2001 e 2011
113

. Abaixo, imagens desse estabelecimento carcerário no ano de 2001, após 

tentativa de fuga de detentos. Tive a oportunidade de testemunhar o ocorrido, na condição de 

Secretária Nacional de Justiça, e verificar que os corpos eram retirados do interior do 

estabelecimento com escavadeira. No telhado do mesmo já se viam urubus à espera de sua 

vez. Penitenciária Urso Branco, em Rondônia
114

. 

 

 

                                            
113

 Ver sentença em http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/urso_se_10_por.pdf. Em diferentes ocasiões foram 

mortos 32, 26 presos ao mesmo tempo, e por seus companheiros. Sobre o assunto ver http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6784. 
114

 A imagem seguinte apresenta a revista de presos após o assassinato de presos em 2001, em 

Emhttps://www.google.com.br/search?q=penitenciaria+urso+branco&biw=1093&bih=514&t

bm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=O2VIVLyqHoaONsuNgZgJ&ved=0CBwQsAQ. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/urso_se_10_por.pdf
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3.2 Situação cristalizada 

 

 A passagem do preso comum pela instituição policial e a descrição de violências 

sofridas em Delegacias de Polícia foram frequentemente relatadas em conversas com os 

entrevistados em nossas pesquisas anteriores
115

. Na primeira pesquisa que realizamos, em 

1972, as presas descreveram intensas torturas sofridas em Delegacias de Polícia. Verificava-se 

que eram as mesmas práticas que vinham sendo denunciadas por familiares e entidades pró-

direitos humanos de presos políticos: estupros, choques elétricos, inclusive com os pés em 

bacias com água; pancadas nos ouvidos, os chamados telefones; espancamentos 

generalizados; suspensão no pau-de-arara; privação de água, tortura emocional, entre vários 

                                            
115

 Ver FRAGOSO e outros, 1980. O capítulo Polícia Tropical da pesquisa A Justiça dos Homens faz um 

levantamento das notícias sobre torturas de detidos em delegacias policiais durante a década de 1970 e parte da 

década seguinte (SÜSSEKIND, 1984: 166-202).  
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outros métodos. Tal como denunciado por presos comuns e políticos
116

, ambos foram 

submetidos a torturas semelhantes, entre elas a utilização de insetos e animais para aumentar o 

terror
117

, como a cobra criada e utilizada em uma Delegacia de Polícia Civil do Centro do Rio 

de Janeiro na década de 1970 (SÜSSEKIND, 1984: 189).  

 O jornalista Flavio Tavares, que foi preso político, também menciona o uso de 

animais, um jacaré, criado para tornar mais perversas as sessões de tortura no Rio de Janeiro 

(2006: 90). Ele reflete sobre a tradição de maus-tratos e tortura a presos ao longo da história 

do país: 

Durante anos no Brasil (até mesmo antes do terror do golpe militar de 1964) 

o choque elétrico foi utilizado pela polícia “normalmente” contra os 

marginais e delinquentes pobres, autores e suspeitos de crimes comuns, para 

obter confissões ou informações. O choque elétrico, com requintes de 

perversão, só foi usado contra os presos políticos (TAVARES, 2006: 34). 

 

 Um registro da imprensa pode ser usado como exemplo da consciência da inexistência 

de cidadania para determinado estrato social e a percepção de fragilidade de uns e da 

impunidade de outros. Refiro-me à ocasião em que um torcedor de um time de futebol, após a 

vitória deste, no Maracanã, entrou correndo em campo para abraçar seu jogador preferido, 

"foi agarrado por homens da PM. O torcedor caiu de joelhos, e implorou para que não o 

matassem". Ainda segundo a matéria:  

 

O apontador de obras... talvez nunca tenha ouvido falar na existência de 

direitos humanos do cidadão, mas certamente conhece as provas de que são 

desrespeitados dia-a-dia: a possibilidade de ser executado pela polícia foi 

mais forte do que a consciência de estar no gramado do maior estádio do 

                                            
116

 Sobre torturas a presos políticos cada vez surgem mais revelações, graças aos relatos dos que foram vítimas 

delas, publicados diretamente por eles ou usados como fonte por pesquisadores. A movimentação nacional pela 

reconstituição da memória, verdade e justiça aos crimes praticados pela ditadura de 1964 está trazendo novas e 

importantes revelações documentais: TAVARES, 2006; POLITI, 2009; GIANORDOLI-NASCIMENTO, 2004; 

MIRANDA e TIBÚRCIO, 1999; SILVA, 2011; LEMOS, 2011; FERREIRA, 2006; CARVALHO, 1998; 

COLLING,  1997; CIPRIANO e VIANA, 1992; DANIEL, 1982; DIAS, 1979; FICO, 2001; FIGUEIREDO 

FILHO, 2009; GONÇALVES,  2011; e LEMOS, 2011, entre outros. Importante site com depoimentos, fotos, 

bibliografia e mais, em http://www.acervoditadura.rs.gov.br/relacaoacervo.htm.  
117

 Sobre o uso de cobras em sessões de torturas em dependências militares do Rio de Janeiro ver MORAIS, 

2008: 97; vários outros casos de uso de cobras e jacarés denunciados recentemente: 

http://oglobo.globo.com/pais/relato-dos-poroes-cobra-jacares-na-hora-da-tortura-5305890, em 26/06/2012. 

Casos de uso de animais também em Ferreira (2001). 

http://blogdomariomagalhaes.blogosfera.uol.com.br/2014/08/19/ditadura-miriam-leitao-conta-como-gravida-e-

nua-foi-torturada-com-iboia/http://blogdomariomagalhaes.blogosfera.uol.com.br/2014/08/19/ditadura-miriam-

leitao-conta-como-gravida-e-nua-foi-torturada-com-jiboia/.  

http://www.acervoditadura.rs.gov.br/relacaoacervo.htm
http://oglobo.globo.com/pais/relato-dos-poroes-cobra-jacares-na-hora-da-tortura-5305890
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mundo, diante de milhares de pessoas. Só sabia mesmo que estava preso e 

que era preto e morava na Penha
118

. 

 

 Muitos relatos de presos comuns compuseram páginas policiais dos jornais, ainda 

enquanto os fatos aconteciam, ou seja, quando a opinião pública poderia ter se escandalizado 

e pressionado, e os órgãos do Estado poderiam ter investigado e indiciado seus autores se 

tivesse interesse, já que contrariavam flagrantemente a legislação. Os interrogatórios em 

delegacias de polícia, e uma matéria publicada no Jornal do Brasil
119

, deram oportunidade ao 

resumo seguinte: 

 

O arquivo da imprensa acerca de torturas em delegacias policiais é extenso e 

a descrição seria exaustiva. Mas cabe mencionar que os métodos são os mais 

brutais possíveis, chegando à castração, vazamento de olhos, retirada de 

unhas, dentes e cabelos, choques elétricos em qualquer parte do corpo, 

afogamento, queimadura com ferro elétrico, cigarros ou ácidos, o uso do 

"pau-de-arara" e espancamentos generalizados. E, ainda, a privação de 

alimentos e água, tortura de parentes, violência sexual, o uso de gelo, álcool 

e éter na uretra, ânus e vagina. (...) e, segundo o depoimento de um detido, 

após as sevícias, os policiais "urinavam em sua cabeça"! (SÜSSEKIND, 

1984: 189). 

 

 As torturas, homicídios e desaparecimentos cometidos contra presos comuns
120

 não 

foram regularmente investigados e punidos, assim como não o foram aqueles cometidos 

contra presos políticos. Por motivos diferentes, mas ambos significando o desprezo pela lei e 

pelos direitos humanos no país e a indiferença pela justiça. O ex-preso William da Silva Lima 

afirma que “policiais são os capitães do mato da sociedade capitalista”
121

.  

 Os presos políticos e os comuns que encontramos nas prisões durante as pesquisas que 

realizamos eram os mesmos que haviam passado por essas torturas. Muitos presos comuns 

diziam que assinaram o que os obrigavam a assinar, após sessões de espancamentos, quer 

fossem responsáveis ou não pelas acusações. O ex-preso político Fernando Palha Freire, 

referindo-se a situações que presenciou durante a estadia na Ilha Grande, lembra “os caras lá, 

a tortura comendo. Não muito com a gente [com os presos políticos], que os caras tinham um 
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  Em JB 15/07/1979. 
119

 Ver Jornal do Brasil em 14/07/1981. 
120

 Sobre os desaparecimentos em periferias ver NOBRE, 2005; BICUDO, 1976; FERREIRA, 1971; SOUZA, 

1980. 
121

 Entrevista à autora em 3/05/2013. 
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pouco de medo de denúncia, a vagabundagem
122

 apanhava direto, todo dia, a gente via aquilo 

né? Fazia o maior barulho, etc.”
123

. 

 As diferenças e o resultado de maus-tratos demandaram do preso comum determinado 

tipo de união, de atitude conjunta. Por essas razões, os ex-presos que usamos aqui como 

fontes afirmam que a união representava mais segurança, garantias, sobrevivência. Além 

disso, favorecia a visibilidade para o que se passava com eles.  Frei Betto, referindo-se aos 

presos comuns que conviviam com os políticos na Penitenciária Presidente Venceslau, em 

São Paulo, em 1972, fala sobre a atenção dada aos presos comuns: 

 

Desde que chegamos aqui procuramos ajudar os presos comuns a emergirem 

da ignorância em que viviam. Muitos tinham chegado ao ponto de trocar a 

memória pela imaginação. Sem quase nenhum contato com o mundo 

exterior, permaneciam alheios aos acontecimentos, parados no tempo e no 

espaço. Dentro da cadeia forjavam um estranho mundo carregado de tensões 

e onde as mesmas conversas repetiam-se indefinidamente (BETTO, 1977: 

142). 

 

 É preciso ressaltar que apenas um único caso de tortura e homicídio cometido por 

militares durante a ditadura civil-militar foi seriamente investigado e julgado, levando toda a 

cúpula de um quartel do Exército à prisão. Tal caso, ocorrido durante o governo Médici, é 

detalhado pelo pesquisador norte americano Kenneth Serbin, que afirma: aquele foi “o único 

julgamento e a única condenação de torturadores entre1964 e 1979”, período estudado por ele 

(SERBIN, 2001: 379). No início de 1972, quinze jovens soldados foram barbaramente 

seviciados no interior do 1° Batalhão de Infantaria Blindada, em Barra Mansa, Rio de Janeiro, 

a propósito de uma investigação sobre suposto uso e venda interna de drogas. Dos quinze 

seviciados, quatro morreram e seus corpos foram esquartejados e ocultados. Enquanto os 

corpos não foram descobertos esses soldados foram dados como desertores e desonrados. O 

bispo de Volta Redonda, Don Waldir Calheiros foi bastante importante na denúncia do 

desrespeito aos direitos humanos e denunciou esse fato inúmeras vezes (COSTA, PANDOLFI 

e SERBIN, 2001). 

                                            
122

 Vagabundagem e vagabundo são termos normalmente utilizados na prisão para se referir aos presos no Rio de 

Janeiro. No sistema prisional de São Paulo o termo ladrão é usado no mesmo sentido, como dissemos. 
123

 Entrevista de Fernando Palha Freire à pesquisadora Catia Faria, realizada em 11/04/2003. 
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 Após o Inquérito Policial Militar ter sido exigido pelo juiz-auditor, e ter revelado o 

que havia ocorrido, catorze oficiais militares foram indiciados
124

. Em menos de um ano após 

o início do processo todos os réus foram condenados pela 2° Auditoria do Exército e expulsos 

das Forças Armadas. Indiciados por homicídio, lesões corporais gravíssimas
125

, ocultação de 

cadáver e outros crimes, foram todos condenados à prisão, recebendo sentenças de 84 anos, 

77 anos, 62 e 58 anos (SERBIN, 2001: 374 375). 

 A sentença condenatória foi observada com atenção por advogados de presos 

políticos, pois, finalmente, eles tinham um caso de condenação do Estado, por tortura, 

homicídio e desaparecimento de investigados, ocorrido no interior de um órgão militar e 

reconhecido pela Justiça Militar. Podia ser alegado como prova de que – sim – o Estado 

brasileiro torturava, matava e desaparecia com corpos, principal negativa do regime militar 

diante da Justiça e da opinião pública. Além disso, concluía-se que, se comprovadamente, os 

militares torturavam e matavam os seus, imagine-se o que não faziam com os subversivos 

inimigos do Brasil
126

. 

 A transição de regimes ditatoriais, guerras civis, genocídios, massacres e outros 

traumas sociais, para o início de regimes democráticos, também é apontada como momento de 

expansão da criminalidade e de métodos autoritários para tentar conter essa expansão. O 

professor argentino Raúl Zaffaroni desenvolve a conceituação de inimigo da sociedade, 

lembrando que “a essência do tratamento diferenciado que se atribui ao inimigo resulta da 

negação pelo Direito da sua condição de pessoa. Ele só é considerado sob o aspecto de ente 

perigoso ou daninho” (ZAFFARONI, 2007: 18). 

 Tenho questões que buscam entender por que há déficits de cidadania e da percepção 

de direitos tão acentuados no país. Como tem sido possível que tantas denúncias de maus-

tratos e tortura e absoluto desrespeito de pessoas presas
127

 não tenham sensibilizado a 
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 Entre os militares condenados estavam o Tenente-Coronel Gladstone, subcomandante do 1° BIB, o Capitão 

Dálgio Miranda Niebus, o Tenente Paulo Reynaud Miranda da Silva, os Sargentos Ivan Etel de Oliveira e 

Rubens Martins de Souza e Sidnei Guedes, e os Cabos José Augusto Cruz e Celso Gomes de Freitas Filho. 
125

 À época a tortura não era tipificada como crime. Se alguma brutalidade fosse denunciada o seria como abuso 

de autoridade ou lesões corporais, crimes considerados bem menos graves do que a tortura. 
126

 Recentemente o Estado e seus funcionários e colaboradores têm sido mais intensamente denunciados e 

levados a tribunais, aos meios de comunicação, a comissões de esclarecimento de mortes, torturas e 

desaparecimentos, como a Comissão Nacional da Verdade, finalmente instituída pelo Governo Federal em 2011. 

Mas, até o momento, agosto de 2012, nenhum brasileiro foi condenado criminalmente como torturador, sendo 

sujeito, portanto, à pena de prisão, a exemplo daqueles militares que o foram, em plena ditadura. 
127

 Alguns exemplos de gravíssimas denúncias expostas na mídia ao longo do período estudado: Jornal do 

Brasil, 03/03/75, 21/03/76, 02/09/77, 01/07/79, 15/07/79, 12/12/79, 22/03/80, 21/01/81, 15/11/81, 23/01/81, 
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sociedade e suas autoridades?
128

. Os professores Flavia Piovesan e Fernando Sallas se fazem a 

mesma pergunta e oferecem respostas semelhantes as que eu tenho: “o que faz com que essas 

práticas pareçam não ter fim? Várias razões. A mais importante, talvez, é que, no Brasil, as 

vítimas de tortura e maus-tratos provêm, em sua maioria, das camadas mais pobres da 

população” (PIOVESAN e SALLAS, 2001: 32).  

 Não é possível deixar de condenar qualquer tipo de tortura praticada contra qualquer 

pessoa, sobretudo presos comuns e políticos, pela condição de vulnerabilidade. Esses dois 

professores lembram que “nos períodos autoritários de nossa história, a tortura ocorre como 

recurso de combate à oposição política, quando então as vítimas são predominantemente da 

classe média ou da elite” (idem, ibidem). E afirmam que, “fora desses períodos, ela é 

praticada rotineiramente contra os autores ou suspeitos de crimes comuns provenientes das 

camadas pobres” (idem, ibidem). 

 É ilustrativa a análise de William da Silva Lima, que responde a essas questões a 

partir do que viveu durante 39 anos, como preso do sistema penal do Rio de Janeiro. Ele 

afirma que estava percebendo que o que estava ocorrendo era feito “sob a sagrada proteção da 

Lei. Não havíamos sido condenados à morte, mas perdêramos o direito à vida, cumprindo um 

tipo de pena determinado por tribunais informais...” (LIMA, 2001: 71). O preso está se 

referindo aos maus-tratos adicionais à pena, ou seja, às más condições dos estabelecimentos e 

ao tratamento brutal recebido. Falando sobre a complexidade e extensão de uma sentença, diz 

que “nossa condenação apenas começa na justiça: passa pela burocracia, vai aos diretores, 

envolve diversos chefes e chega aos guardas menos importantes” (idem, ibidem). E conclui: 

“a privação da liberdade é só o começo do que se assiste depois” (idem, ibidem). 

                                                                                                                                        
01/01/81, 30/01/81, 14/02/81, 01/07/81, 07/08/82, 03/04/82, 25/09/81, 11/01/81, 01/04/81, 02/04/81, 09/09/81, 

29/09/81, 30/11/81. O Globo, 31/01/81, 23/04/83, 25/09/83, 06/11/83. Ver, ainda, SOUZA, 1980; 

GUIMARÃES, 1978; MARKUN, 1981; NOBRE, 2005; PIMENTA, 1998. Sobre mecanismos de exposição da 

violência na mídia ver SILVA, 2010 e RAMOS e PAIVA, 2005. Ademais do material frequentemente exposto 

em meios de comunicação, um tipo de informação menos valorizada, que não sensibilizava a população e não 

era objeto de estudo naquele momento. Entre eles destaco os trabalhos de Percival de Souza, sobre a Baixada 

Fluminense, A Maior Violência do Mundo (1977) e A Prisão (1980), que mostram, inclusive, muitas fotos de 

pessoas executadas; RIBEIRO, (1997), e O Esquadrão da Morte, de Paré a Saponga, de LUIZ CARLOS 

FERREIRA (1971). Este último, escrito por um policial, apresenta claramente o preconceito e o embate entre 

polícia e criminosos. Os mesmos são constantemente chamados de presuntos, facínoras, bandidos, facilitando a 

normalização das limpezas noticiadas por parte do público leitor, e contribuindo para a construção da cultura da 

indiferença e do “inimigo público”. Em BENEVIDES (1983), entrevistas com delegados de polícia 

especialmente esclarecedoras. E, ainda, o clássico Meu Depoimento Sobre o Esquadrão da Morte, de BICUDO 

(1976). 
128

  Ver os trabalhos de BARBARA MONSUMECI SOARES e IARA ILGENFRITZ (2002) e AVELINO 

SILVA (2011). 
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3.3 Solidariedade para a prisão 

 

 Três organizações civis dedicadas a presos comuns estiveram presentes no sistema 

prisional do Rio de Janeiro durante parte dos anos 1970 e 1980. Foram elas a Comissão 

Pastoral Penal, a Comissão de Defesa dos Direitos dos Presos e a Associação de Amigos e 

Familiares de Presos.  

 O professor Heleno Fragoso afirma que as organizações de apoio e investigação 

presentes na França, Escandinávia, Estados Unidos, Inglaterra, há décadas “têm sido 

fundamentais na luta pelos direitos dos presos, sendo organizações combativas, capazes de 

conseguir advogados para mover a batalha judiciária” (FRAGOSO e outros, 1980: 27). Ele 

lembra que “a importância dessas organizações é considerável, pois elas proporcionam os 

meios para conscientizar a comunidade sobre a terrível situação das prisões, promovendo os 

direitos dos presos” (idem: 28). 

 A organização não governamental que teve maior abrangência, visibilidade e 

importância no sistema prisional foi a Comissão Pastoral Penal, ligada à Igreja Católica, 

criada em 1975, e que continua em funcionamento. Era coordenada por uma figura religiosa 

corajosa, o padre Bruno Trombetta, que atuou com especial vigor na Ilha Grande, a partir da 

segunda metade dos anos 1970. Ademais de proporcionar socorro religioso e social à 

população carcerária e familiares, a Pastoral intervinha em disputas entre a administração e 

grupos de presos e buscava trabalho aos presos que saíam da prisão. Ao longo do tempo teve 

que assumir a missão de denunciar ilegalidades e crimes cometidos contra prisioneiros. 

Lembrando a preocupação da Pastoral com os direitos humanos, o padre Trombeta disse “(...) 

nós começamos a celebrar algumas missas por semana, depois percebemos que as missas 

eram muito procuradas e que não era possível ir ao presídio fazer uma missa e esquecer 

daquilo que era a visão humana integral”, Dizendo que deveria atingir o homem 

integralmente, foi criado o atendimento ao preso e a sua família, não só com o atendimento 

religioso, mas também com o social e o jurídico (LOBO, 2011: 25). 

 Mas a hegemonia concedida pelo sistema penitenciário do Rio de Janeiro à religião 

Católica provocava a discriminação das demais, consideradas menos sérias, e seguia a 

tendência religiosa do país, naquele momento. Mais recentemente, a partir da década de 1980, 

a presença de evangélicos no país se intensificou, e hoje, na população encarcerada, 
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representa o número maior e mais influente dentre missionários e presos adeptos
129

. Mas à 

época estudada isso não ocorria e a Igreja Católica é que desenvolvia trabalhos na prisão. 

Cultos de outras religiões também não eram frequentes, ou, sequer, permitidos. Podiam 

ocorrer por interesse e iniciativa dos presos, mas não eram oficiais, como os rituais e cultos 

afro-brasileiros
130

. Sobre estes últimos, chamo à atenção para que em um estado como a 

Bahia, que possui rica e ampla cultura de origem africana, “o Candomblé só muito 

recentemente passou a exercer atividade” na Penitenciária Lemos Brito, de Salvador. O autor 

indica a existência de disputas entre religiões e denominações pela possibilidade de exercer 

trabalho evangelizador no interior do estabelecimento (OLIVEIRA, 2012: 9). 

 Também a partir dessa época foi montada a Comissão de Defesa dos Direitos do Preso 

- CDDP. Apesar de alguma repercussão que teve, à época, a sua memória perdeu-se quase que 

inteiramente. Resta a ata de sua fundação, que ocorreu após dois anos de funcionamento 

informal. E, ainda, a memória de alguns integrantes que se mantêm em contato, e sua menção 

em cartas de presos. Foi formada pela união de ex-presos comuns, entre eles André Borges e 

Edison Duarte de Mello e outras pessoas que lutavam para que os direitos humanos dos 

presos fossem reconhecidos
131

. Em 1981 foi formalizada em ato no Sindicato dos Jornalistas 

do Rio de Janeiro, tendo prestado serviços relevantes às prisões, ao longo de dez anos, até 

encerrar as atividades
132

. Todos os membros eram voluntários e trabalhavam encaminhando 

ao Judiciário questões que não encontravam eco em outras instituições, orientando famílias a 

buscar a Defensoria Pública, pedindo a advogados amigos que participassem do atendimento 

pro bono a alguns casos. 

                                            
129

 Sobre a atuação de evangélicos nas prisões ver Oliveira, 2012. 
130

 Patrícia Birman e Carly Machado desenvolvem interessante trabalho sobre a ação de determinado pastor 

sobre ex-presos e delinquentes, assim como a população em geral. Analisando suas práticas performáticas 

filmadas as autoras dizem que ele usa testemunhos o resgate dos pecadores da comunidade, e que “os ex-

bandidos e ex-traficantes operam como mediadores sociais para a formação de uma nova comunidade de 

salvação, em oposição à vida que deixaram para trás” (2012: nota da página 58). 
131

Tive oportunidade de participar da concepção, montagem e direção da entidade, na qual se destacaram a 

também a jornalista Tânia Coelho, o advogado Anatole Arraes, ex-preso, que esteve na Penitenciária Professor 

Lemos Brito com André Borges; o trabalho dos advogados Ivan Senra Peçanha e Eduardo Alberto Süssekind 

também foi muito importante, assim como o do professor  Vivaldo Barbosa, que viria a ser Secretário de Justiça 

do Governo Leonel Brizola, e, posteriormente, Deputado Federal; dois estagiários de Direito  especialmente 

envolvidos eram ex-presos: Ribamar e Edison Duarte de Mello, este, egresso de vinte anos na Penitenciária 

Professor Lemos Brito, e uma das nossas fontes neste trabalho; D., companheira do preso Paulo César Chaves, e, 

mais adiante, Simone Barros Correa de Menezes, companheira de William da Silva Lima, desempenharam 

papéis fundamentais durante as atividades da CDDP.  
132

 Sobre o funcionamento da CDDP, ver Ludemir, 2007. 
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 A CDDP lidava apenas com causas coletivas da prisão, embora alguns casos 

individuais de maior gravidade também fossem atendidos. O trabalho recebeu bastante 

atenção de presos e familiares, porque representava a possibilidade de encaminhamento de 

questões como a garantia da visita íntima, inclusive para mulheres, respeito à integridade 

física, direito a trabalho e a estudo, reivindicações sempre presentes em incontáveis 

documentos dirigidos a autoridades por anos. A entidade chamou a atenção das autoridades, 

que tentaram inutilmente reduzir o contato de seus membros com a população prisional.  

 O trabalho da Comissão foi importante para divulgar o estado em que se encontravam 

os estabelecimentos prisionais, dando visibilidade a demandas coletivas. Confirmou que o 

país não dispunha de mecanismos da sociedade civil que dessem atenção a presos e se 

dispusessem a defendê-los pro bono.  O fato de ser integrada por pessoas que transitavam no 

meio carcerário – inclusive familiares e ex-presos – conferia legitimidade, facilitava 

testemunhos e permitia que fossem encontradas testemunhas entre presidiários, guardas e 

demais funcionários.  

 Por outro lado, alguns dos raros participantes tinham conhecimento de entidades fora 

do país as quais era possível pedir auxílio para divulgação de denúncias. A organização nunca 

dispôs de qualquer financiamento e foi mantida por seus membros
133

. Para que tivesse mais 

ressonância e impacto, tentou-se que a entidade fosse abraçada por outras entidades de 

direitos humanos, mas já na década de 1970, os assuntos relacionados a presos comuns não 

despertavam solidariedade. 

 Alguns anos depois, em 1992, Simone Barros Correa de Menezes, companheira do 

preso William da Silva Lima desde o ano de 1983, montou a Associação de Familiares e 

Amigos de Presos e Egressos, a AFAPE. Organizou um valioso trabalho para dar visibilidade 

à atuação e importância da família do preso
134

. Em documento, dirigindo-se a sua rede de 

contatos no Governo de Estado e do Judiciário, familiares de presos, ONGs, e outros, que 

acompanham a área, ela afirma: 

                                            
133

 A Comissão funcionava em uma sala, no escritório que o criminalista e professor Roberto Lyra compartilhara 

com o advogado Ivan Senra Peçanha na década de 1960. O professor Lyra foi um dos precursores da 

Criminologia no Brasil, autor de obras importantes, e teve influência na formação de grande número de 

advogados, entre eles Heleno Fragoso. Foi um ferrenho lutador pelos direitos de presos e havia recomendado a 

seu colega de escritório, Ivan Senra Peçanha, que a sala fosse reservada para uso de entidades que defendessem 

as mesmas causas. Segundo Ivan, até 1978 não havia sido ocupada, mas cabia perfeitamente que, naquele 

momento, fosse utilizada pela Comissão de Defesa dos Direitos do Preso que ele estava ajudando a montar. 
134

 Alguns autores dirigiam o foco de seus trabalhos para o papel da família na vida de presos: JARDIM, 2010; 

ABRÃO, 2010; NASCIMENTO, 2005. 
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A AFAP/RJ – Associação de Familiares e Amigos de Presos do Estado do 

Rio de Janeiro tem propostas de reorientação de políticas públicas para o 

sistema penitenciário.  

O Complexo Penitenciário Nacional é o caos; e a AFAP/RJ busca dentro do 

caos perceber alguns caminhos através da resistência pacífica e organizada, 

para chegarmos a um estado de espírito que nos permita não só a conviver 

mas modificar esta realidade. 

A AFAP/RJ nasceu da constatação de que a família carcerária também parte 

importante no processo de liberdade do seu preso. Queremos, como cidadão, 

participar desse processo doloroso que é a prisão, não como vítimas ou como 

meros observadores estáticos e sim ajudando através de ações positivas que 

tenham o objetivo de fazer com que a família tome da sua capacidade de 

intervenção.No processo de reintegração social, a família é peça chave, 

portanto trabalhar a sua auto-estima, sua auto-valorização, é fortalecer a 

estrutura dessa família para a luta pela liberdade de seu preso/a. 

Por isso, a importância do companheirismo, e da solidariedade entre os 

componentes da família carcerária. 

Se a família não for ajudada a perceber sua importância nesse processo e o 

quanto é necessária para modificar a realidade em que o familiar se encontra, 

será simplesmente um peso morto a arrastar semanalmente as sucatas
135

 e os 

problemas para dentro dos muros dos presídios, mas sem o 

comprometimento nem a capacidade de tentar ajudar esses homens e 

mulheres a viverem com o mínimo de dignidade e alcançarem a Liberdade 

(MENEZES, 2003). 

 

 O texto de Simone Menezes atribuiu essa presença à expectativa de que a família 

contribuísse para a ressocialização dos presos. Há cerca de dez anos a AFAP interrompeu seus 

trabalhos, pela falta absoluta de estrutura, mas, atualmente, com William da Silva Lima em 

liberdade, está sendo articulada a sua reativação.  

 O reconhecido filósofo Zigmund Bauman (1999) se refere à expectativa de 

ressocialização do condenado, presente no meio social até a década de 1970, e que foi 

frustrada, e resultou na política atual de esquecimento do encarcerado, de falta de 

investimento e na pura exclusão de sua presença no meio social. Como ele, outros autores 

reconhecidos, que estudam a evolução das políticas de segurança pública em diversos países, 

ressaltam o abandono da prisão como locus de atuação da sociedade, por desinteresse, medo, 

ou outras razões, como mostra o sociólogo inglês David Garland (1995).  

 O sociólogo Loïc Wacquant (2001) concorda e entende que a principal razão que leva 

a isso é o fato de que, a partir da década de 1970, o Estado tem alterado suas políticas e se 

                                            
135

 Lembro que sucata é a bagagem com alimentos e outros itens, que a família do preso leva ao estabelecimento. 
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voltado à maximização do uso da prisão como contenção ao descontentamento. Por 

conseguinte, a reabilitação, ou socialização, ou integração social, ou outro termo utilizado 

para justificar a estadia na prisão não encontram o apoio de alguns dos principais pensadores 

sociais do momento.  

 Como eles, entendemos que prisão, na atualidade, é a ferramenta considerada 

adequada pelo Estado para retribuir ao criminoso o mal que perpetrou, para puni-lo e dar 

satisfação ao ofendido pelo dano sofrido, para vingar sociedade a cada crime sofrido por um 

de seus membros. Mesmo que, formalmente, lhe sejam atribuídas outras funções mais 

louváveis, e pouco confrontadas, que fazem com que permaneça em pleno uso, apesar de 

comprovadamente ineficiente. Parte da sociedade reconhece que ressocialização como 

resultado de política punitiva não é viável, e que somente em casos individuais e excepcionais 

torna-se possível obter resultados positivos da estadia na prisão. A formidável reincidência de 

criminosos é a comprovação do fracasso da pena de prisão. Como afirma Bauman, até o 

momento, não há qualquer tipo de evidência que apoie ou possa provar as suposições de que a 

“prisão desempenhe os papéis a ela atribuídos em teoria e que alcancem qualquer sucesso se 

tentam desempenhá-los (...)” (BAUMAN, 1999: 122). Ao contrário, afirma o autor, desde seu 

início, e ainda hoje, tem sido “altamente discutível se as casas de correção, em qualquer de 

suas formas, preencheram alguma vez seu propósito declarado de ‘reabilitação ou reforma 

moral dos internos’, de ‘trazê-los novamente ao convívio social’” (idem: 118). 
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4 O COMPLEXO FREI CANECA 

“A cadeia não é um brinquedo literário” 

Graciliano Ramos, 1936. 

 

 A história do Complexo Frei Caneca, como ficou conhecido o grande conjunto de 

estabelecimentos penais inaugurado ainda no Império, é um retrato do tratamento reservado a 

presos e à criminalidade no país. Relevantes trabalhos de pesquisadores
136

 levantaram 

documentação histórica, legislação e material iconográfico das primeiras penitenciárias 

brasileiras. Analisaram aspectos diversificados e formaram quadros espaciais e políticos da 

punição durante o Império e a Primeira República.     

 A influência do Código Criminal de 1830 foi marcante e fez parte do movimento de 

reforma prisional que ocorria na Europa e Estados Unidos a partir do final do século XVIII. 

Esse movimento pretendia repassar aos presos treinamento em ofícios, de modo a afastá-los 

da vida de crime, devassidão, e do ócio e violência, que, supostamente, tenham predominado 

em sua vida pregressa. Vigilância, estudo das características da população interna, atenção e 

trabalho formavam o que Foucault chamou de “tecnologia disciplinar do trabalho” (1977: 

288). Mas, as pretensões, de modo geral, não se realizaram, e a vida nas prisões brasileiras 

continuou sendo constrangedora e desrespeitosa, como confirmam os trabalhos que nos 

norteiam. 

 

4.1 A Casa de Correção da Corte 

 

 O Complexo Frei Caneca foi erigido sobre a primeira penitenciária edificada na 

América Latina, a Casa de Correção da Corte. Sua construção foi determinada por D. Pedro II 

e iniciada em 1834, em uma grande chácara, no bairro do Catumbi, ao pé do Morro do Barro 

Vermelho, atualmente chamado de Morro de São Carlos. Segundo Soraya Almeida e Rubem 

Porto Júnior (2012: 10) a pedreira que constituía este morro também fazia parte do terreno da 
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 Entre eles, em suas diferentes épocas, se destacam THIESSEM, 2005; SILVA, 2008; COSTA, 2006; 

SANT´ANNA, 2007; DEL POMO, 2007; KOERNER, 2006; SOUSA, 2006; CANCELLI, 2005 (a) e (b); 

CASTRO E SILVA, 2011; BELARMINO, 2006; ARAÚJO, 2011; MAIA, 2009; PEDROSO, 1997; RAMOS, 

1979; SOBRINHO, 2013. Ver GELSON ROZENTINO de ALMEIDA em http://museucarcereuerj.blogspot.com 

.br/p/sistema-prisional.html. 
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chácara adquirida para a Casa de Correção da Corte, e suas pedras foram utilizadas para as 

construções do Complexo Frei Caneca. 

 A finalização e a inauguração ocorreram apenas em 1850. Sua construção utilizou 

mão de obra de escravos foragidos capturados e de presos que estavam em estabelecimentos 

próximos. Para a realização do grande empreendimento foi “necessário aterrar um atoleiro 

existente entre o Largo de Mata-Porcos e o Rio Comprido, parte da atual Rua Haddock 

Lobo”
137

. Com aquele grande conjunto prisional, pretendia-se alojar boa parte dos presos que 

estavam em mais de trinta estabelecimentos de custódia superlotados - fortes e fortalezas, 

prédios da Igreja Católica, como conventos e monastérios, navios e prisões adaptadas em 

casarões. 

 O projeto de construção teve a influência de Jeremy Benthan e de seu famoso modelo 

de vigilância total e permanente, chamado de panóptico
138

 – significando ‘ver tudo’ - embora 

a edificação não tenha seguido rigorosamente o modelo
139

. Este garantiria a visão permanente 

de todas as celas, através de uma área central, onde ficava a vigilância, e, ao redor dela, 

circularmente, eram construídas as galerias de celas, que, assim, poderiam ser vistas e 

controladas integralmente. A previsão de Bentham seria de que o aprisionamento individual 

de seu projeto era indispensável para reprimir o contato, conter a solidariedade entre 

prisioneiros, e, ainda, para permitir que os guardas também fossem supervisionados
140

. Mas a 

torre central de vigilância não chegou a ser construída e a Casa de Correção, não seguindo à 

regra o modelo, recebeu a mistura de outros estilos e acomodações.  Cada quarteirão alojava 

240 presos, 40 presos por galeria nas celas individuais Essa disposição interna foi mantida 

durante toda a existência dos dois estabelecimentos que, mais adiante, foram sobrepostos à 

Casa de Correção da Corte (SOBRINHO, 2013: 27), como se vê na figura 7.  

                                            
137

 O artigo é de Adolfo Moraes de Los Rios Filho, em 1941. Disponível em  http://historianovest.blogspot.com. 

br/2009/01/evoluo-urbana-do-rio-de-janeiro-1816.html 
138

 Diversos estabelecimentos foram construídos sob a ideologia da vigilância permanente, e são considerados 

herança do panóptico, ainda que a arquitetura não seja radial. A sensação de estar sendo vigiado a todo o instante 

fazia parte do conceito arquitetônico original e perdurou a partir daí. Para uma descrição do panóptico, ver 

FOUCAULT, 1977; AGUIRRE, 2010. 
139

 FIGUEIRA (2012) analisa o projeto original que deveria ter sido executado e a planta da construção da Casa 

de Correção da Corte. ALMEIDA (2009 a) afirma que, somente em 1906, foi construída no Brasil uma 

penitenciária, em Manaus, seguindo inteiramente o modelo panóptico. Consultar VAZ (2005) para informações 

sobre modelos arquitetônicos de diversos estabelecimentos prisionais no Brasil e no exterior. 
140

 Revista A Estrêla, set/out de 1951, p. 61.  
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 Na figura 7 pode ser visto o projeto de construção da Casa de Correção da Corte e os 

quatro raios
141

 previstos pelo arquiteto. Do ponto central em que confluem os raios, seria 

possível avistar o interior das quatro galerias e a porta de todas as suas celas (figura 7). 

 Ressalte-se que as modificações intencionadas pelo Estado, espelhadas na reforma 

prisional de vários outros países, não tiveram chance de sucesso, já que os direitos dos presos 

não eram considerados, inexistiam, como pode ser observado na legislação destinada a eles
142

.  

O sistema vigente exigia trabalho em silêncio absoluto entre presos durante o dia, e 

isolamento individual à noite, como previsto no sistema de Auburn, Nova York, a partir do 

século 19. 

 

 

Figura 7 - Planta da Casa de Correção da Corte produzida após 1856, quando já estava parcialmente construída, seguindo o modelo do 

panóptico de Genebra. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional. Fundo IJ7 Códice 78 sob o título: Casa de Correção da Corte. Terrenos, 

Regulamentos e Mapas da, 1828-1912. Apud FIGUEIRA (2012: 68). 
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 Raio é o nome dado aos braços, as alas que saíam de um centro, como uma estrela de pontas, o corredor em 

que foram construídas galerias com celas. 
142

 Ver CARNEIRO, 1930; FIGUEIRA, 2012. 
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 A Casa de Correção da Corte tinha como objetivo corrigir o preso por meio do 

trabalho, reduzindo os castigos físicos e torturas, até então prevalentes no Brasil e em muitos 

países; no entanto, casos pontuais de punições semelhantes a torturas estavam previstas em 

seu Regulamento
143

. As condições de vida na Casa de Correção e na Casa de Detenção da 

Corte eram deprimentes e refletiam o pensamento elitista e preconceituoso da época sobre 

criminosos
144

.   

 Logo a seguir, em 1861, foi montado o Instituto de Menores Artesãos, no perímetro 

que fora destinado exclusivamente à construção da Casa de Correção da Corte. Esse Instituto 

foi instalado para recolhimento de jovens que infringissem leis, perambulassem sozinhos pela 

cidade ou se desviassem da boa conduta moral esperada. Segundo o professor Gelson 

Rozentino de Almeida ali foram instalados trezentos menores (2009: 8). A pesquisadora 

Sandra de Almeida Figueira lembra que, no local onde originalmente a “Casa de Correção 

funcionou, estavam, além da Casa de Detenção, uma seção feminina, um instituto de menores, 

um necrotério, uma seção de tuberculosos, uma seção antropométrica, e um manicômio 

judiciário” (FIGUEIRA, 2013: 8). 

 O pesquisador Andrei Koerner (2006) aponta diversas discrepâncias no projeto de 

construção, que geraram consequências negativas para o funcionamento da Casa de Correção 

e da Casa de Detenção da Corte e prejudicaram a população carcerária. O autor revela uma 

série de arranjos arquitetônicos e organizacionais dirigidos a essa complexa ocupação: 

 

Foram também feitas “obras extraordinárias e provisórias”: dois calabouços 

para os condenados a galés, duas oficinas e, ainda, o calabouço para escravos 

e um depósito de africanos livres, o colégio dos menores, uma seção dos 

bombeiros e a casa da administração do presídio. Nos edifícios das oficinas 

havia instalações para alienados com três celas para “loucos furiosos”. As 

instalações compreendiam, ainda, as masmorras, destinadas à punição de 

prisioneiros (KOERNER, 2006: 212). 

 

 Ainda na área da Casa de Correção da Corte viriam a ser instalados a Casa de 

Detenção da Corte, uma unidade mulheres
145

, um necrotério, uma seção antropométrica, uma 

ala para tuberculosos e uma unidade para doentes mentais (idem, ibidem). Embora as 
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 Decreto n° 8926 de 13 de outubro de 1910. 
144

 A pesquisadora Isabel Lopes Aragão traz o histórico da Casa de Correção bastante detalhado. 
145

 Ver SILVA, 2008 e MELLO, 2001, informações detalhadas sobre a prisão de mulheres na Casa de Correção 

da Corte. 
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mulheres detidas na Casa de Detenção, a princípio, devessem ali permanecer por período de 

tempo pequeno e provisório, o Livro de Ocorrências da Casa de Detenção apontava um 

número muito expressivo de 1.387 mulheres nas dependências do estabelecimento, no curto 

período entre 1886 e 1889
146

.  

 Referindo-se à disposição interna do estabelecimento, agora na década de 1920, a 

pesquisadora Patrícia Cerqueira Sobrinho informa que, quanto às dimensões e organização da 

área de uso da população prisional, todas as celas eram individuais, medindo “1,10m de 

largura por 2,35 m de comprimento” (SOBRINHO, 2013: 27). O mobiliário de cada uma era 

composto por cama basculante, mesa com gavetas, banco, mesa de cabeceira, lavatórios, 

chuveiro e sanitário (figura 8). 

  

 

 

 Figura 7 - Visão interna de um dos raios de uma galeria da Casa de Correção; e imagem de uma cela com suas 

camas no mesmo estabelecimento. Década de 1920. Apud Isabel Lopez Aragão (2010: 247). 

 

  Os candidatos a ocupar uma vaga, e os que já as ocupavam, eram confundidos com 

outras categorias de pessoas, como escravos, órfãos, desempregados, esposas supostamente 
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 Dessas mulheres 12, 8% eram brancas, 45,1% eram negras e 42,2%, pardas (acaboclada, fula e morena) 

(Mello, 2001: 36,  37). 
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adúlteras, capoeiras e bêbados desordeiros. Seu Regulamento
147

 mostra o desdém com a 

incolumidade do criminoso e demais desvalidos.  

 No início do Século XX, um decreto previa a Casa de Correção da Corte como um lugar 

de sofrimento e penúria, em que os presos eram humilhados e podiam ser castigados, até, a se 

alimentar apenas de um pedaço de pão e um vaso de água, servidos duas vezes ao dia, por 

vários dias. Os detentos só podiam receber e enviar correspondência a cada dois meses, um 

mês e meio ou um mês, dependendo de sua respectiva classificação
148

. A distância da família 

era minimizada pela visitação: “conforme o seu comportamento, os sentenciados poderão ser 

visitados, aos sábados, das 2 às 4 horas da tarde. A visita, porém, nunca durará mais de um 

quarto de hora” 
149

. 

  A Casa de Correção da Corte perde parte do nome após a queda do Império e se torna  

conhecida apenas como Casa de Correção. Passa a se chamar Penitenciária Central do Distrito 

Federal no ano de 1941
150

. Sempre foi considerada de alta segurança e, no período 

republicano, esteve sob a jurisdição da Chefia de Polícia do Distrito Federal. Já como 

Penitenciária Central do Distrito Federal passa à jurisdição do Ministério da Justiça e 

Negócios Interiores. Seu nome foi alterado para Penitenciária Professor Lemos Brito em 

1957, mas continuou como parte do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Com a 

transferência do Distrito Federal para Brasília, em 1960, a Penitenciária passou à jurisdição do 

Estado da Guanabara, com o nome de Penitenciária Professor Lemos Brito. Foi criada a 

Secretaria de Justiça, e, subordinada a ela, a Superintendência do Sistema Penitenciário – 

SUSIPE, para assumir a gestão dos estabelecimentos prisionais. 

 

4.2 A Casa de Detenção da Corte 

 

 Poucos anos depois da inauguração da Casa de Correção, no ano de 1856, foi 

terminado o segundo raio previsto no projeto. Ao invés de dar prosseguimento à lotação desse 

segundo raio do grande imóvel com o mesmo objetivo e tipo de preso, o Governo Imperial 

                                            
147

 Decreto n° 8926 de 13 de outubro de 1910. 
148

 Artigos 46, 49 e 50 Decreto nº 8926 de 13 de outubro de 1910. 
149

 Artigo 140 do Decreto nº 8926 de 13 de outubro de 1910.  
150

 Através do Decreto 3.971. 
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instalou ali outra unidade prisional, que chamou de Casa de Detenção da Corte
151

. Ou seja, o 

Império não terminou dois dos quatro raios previstos, e usou parte de um dos dois raios 

construídos para montar outro estabelecimento, para presos provisórios. O governo 

republicano deu prosseguimento a essa orientação política e arquitetônica. O estabelecimento 

esteve sob a jurisdição do Chefe de Polícia da Corte. 

 As construções do estabelecimento foram sendo modificadas, agregadas a outras 

partes, perdendo-se parte da feição original da Casa de Detenção da Corte.  

 

 

 

Figura 8 - Fachada e muro frontal da Casa de Detenção no início do século XX. 
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx 

 

 Em poucas décadas de mau uso, superlotação e obras de ampliação aleatórias, a Casa 

de Correção e a Casa de Detenção estavam em situação calamitosa. Já em maio do ano de 

1929, o jurista Augusto Accioly Carneiro publicava o livro Os Penitenciários, após analisar 

os estabelecimentos da Rua Frei Caneca. Enfatizando a necessidade de que os estudiosos e 

autoridades se aproximassem das prisões, para realmente tomarem conhecimento de sua 

preocupante situação, ele afirmava:  
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 Decreto 1.174/1856. 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=complexo frei caneca&source=images&cd=&cad=rja&docid=llwL_JDYlAeYfM&tbnid=yb7uCkdJiKDpXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://prisional.blogspot.com/2012/07/denuncias-do-carcere-uma-historia.html&ei=Shb_Ue6NApPa9ASP1IBY&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNEwiuV9d6b_MCQ9YFbIovy7dNxcIg&ust=137575822067
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Os estadistas de nenhum modo devem descurar da sciencia penitenciaria 

(...). Seria uma desídia deixarmol-a teorizada apenas em livros. É necessário 

dispensarmo-lhe todo carinho e interesse, para assim estabelecermos bons 

regimes penitenciários. (...). A condenação de um criminoso tem por escopo 

regenerl-o e não é em presídios desapropriados, improvisados em 

penitenciaria, que obteremos resultados. Visitando algumas dessas 

prejudiciais cadeias, ficámos horrorizados e impressionamo-nos por muito 

tempo pelo que vimos: reclusos rachiticos, macillentes, propensos á 

tuberculose, definham e desbriam-se por espancamentos de carcereiros sem 

moral e sem humanidade (CARNEIRO, 1929: 173). 

 

  Os anos de 1930 marcaram o sistema prisional com condições de vida extremamente 

negativas, como muito bem descritas em Cancelli (2005 b). Com o Estado Novo milhares de 

pessoas foram aprisionadas e houve a preocupação de concentrá-las em poucos 

estabelecimentos, e de mantê-las afastadas dos presos comuns. Na Cidade do Rio de Janeiro, 

capital federal, os políticos ficaram na Casa de Detenção. A seguir, ainda em meados da 

década, foram transferidos para a Casa de Correção, vizinha. Muitos foram removidos para a 

Colônia Correcional de Dois Rios, na Ilha Grande. Nesse local a Chefia de Polícia do Distrito 

Federal do Governo Getúlio Vargas mantivera cerca de mil presos, acusados ou sem acusação 

formalizada, pelo suposto cometimento de crimes políticos. 

  As presas políticas do governo de Getúlio Vargas foram agrupadas na Casa de 

Correção, menor e com melhores condições do que as da Casa de Detenção, vizinha. Naquele 

período, 1933-1938, elas foram alojadas em duas grandes celas, chamadas de Sala 4, 

próximas às instalações masculinas e a uma enfermaria improvisada, separadas das celas 

masculinas em um dos lados por uma cortina.  

  Em razão do grande número de presos de pensamento, a Casa de Correção e a Casa de 

Detenção estavam superlotadas, o ambiente era imundo e promíscuo, e os presos políticos 

estavam alojados próximos aos presos comuns.  

  A opinião pública protestou com esse arranjo e, emergencialmente, a capela existente 

na Casa de Correção foi ocupada por presos. Assim, o mobiliário da pequena igreja foi 

afastado, colocaram-se camas ou colchões, e os presos políticos foram instalados no que levou 

o nome de Sala da Capela da Casa de Correção
152

. Ali estavam cinquenta presos não 

condenados, apenas suspeitos de envolvimento com a oposição ao presidente Arthur 

Bernardes (FIGUEIREDO, 2012: 266). 
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 http://prisional.blogspot.com.br/2012/07/denuncias-do-carcere-uma-historia.html 
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  Preso político internado na Casa de Correção, no Rio de Janeiro nessa época, 

Apparício Torelly, o Barão de Itararé, relata: “dos dois pavilhões em que se dividia a prisão, 

um abrigava intelectuais, oficiais e sargentos, ficando o outro reservado aos cabos, soldados e 

marinheiros” (idem: 256). Conta que, quando ele e outros companheiros foram transferidos 

para a Casa de Correção, com melhores condições de estadia. Segundo ele, os “oficiais, a 

maior parte dos presos, ficaram alojados em determinada área”, e “outro grupo, reunindo 

intelectuais e profissionais liberais, foi instalado em melhores condições, na sala da capela, 

com cinquenta camas” (idem: 266). Portanto, no ano de 1936, merecia registro a divisão do 

estabelecimento segundo a hierarquia militar e a condição socioeconômica que evidenciava a 

classe social ((FIGUEIREDO, 2012: 257). 

 Em 1941 o prédio usado por detidos, juntamente com os novos elementos 

arquitetônicos agregados, e o grande portão e a fachada, foi chamado de Presídio Central do 

Distrito Federal, como pode ser observado na figura 8. Esse estabelecimento do Complexo 

Frei Caneca também não tinha espaços de custódia para mulheres, sinalizando a pequena 

importância a elas dispensada à época. Portanto, no final do Século XIX e no início do século 

seguinte, para alojar acusadas de descumprir leis e normas sociais, foram improvisados alguns 

locais, separadas partes de galerias, todos bastantes precários e desprotegidos
153

.   

  Ao longo da década de 1940, o governo do presidente Getúlio Vargas fez 

investimentos financeiros e políticos bastante significativos no sistema prisional, expandindo-

o, reformando-o, abrindo novos estabelecimentos. Essas medidas tornaram modelares duas de 

suas unidades, como a Penitenciária Central do Distrito Federal e a Penitenciária Talavera 

Bruce, para mulheres, montada em 1942, no subúrbio de Bangu. Ambas foram aparelhadas 

com celas individuais e possibilidade de trabalho para os presos.  

 A figura 10 mostra o projeto de construção dos novos pavilhões da Penitenciária 

Central do Distrito Federal e do Presídio do Distrito Federal, em vermelho, ambas sobre a 

edificação original da Casa de Detenção da Corte. O projeto dos prédios novos, que 

ocupariam o lugar dos antigos, vistos em cinza, demonstram o projeto de expansão das 

construções realizadas a partir do final da década de 1940. Essa reforma alterou 

definitivamente a ocupação do Complexo Frei Caneca e foi intensificada no início dos anos 

1950. 
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 Marilene Rosa Nogueira da Silva (2008) analisa as primeiras iniciativas de custódia para mulheres na cidade 

do Rio de Janeiro.  
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 Na parte de baixo da imagem, à esquerda, aparecem os dois raios originais da Casa de 

Correção da Corte, sendo que o piso térreo de um deles havia sido ocupado com a Casa de 

Detenção da Corte, como mencionamos. Na parte de baixo da imagem se vê a Rua Frei 

Caneca, que foi aberta à frente do conjunto de estabelecimentos prisionais. Na parte de cima 

está o Morro do Barro Vermelho.  

 

 
Figura 9 - Intervenções propostas e realizadas no projeto da Casa de Correção e na Casa de Detenção. 

 

 Ao fundo da imagem da figura 11, a seguir, é possível notar dois pavilhões mais 

antigos e prontos, que consistiam nos raios originais, edificados em 1850. 
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Figura 10 - Construção dos novos pavilhões, final da década de 1940 até meados da década de 1950, apud Patrícia Sobrinho 

(2012). 

 

 Abaixo (figura 12), a maquete da nova construção do conjunto, tal como ficou até a 

sua demolição, que ocorreu no ano de 2010. A foto apareceu na capa do segundo número da 

Revista A Estrêla, no ano de 1951. As obras nos estabelecimentos do que compunham o 

Complexo Frei Caneca ainda estavam sendo realizadas ou completadas na segunda metade da 

década de 1950. 
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Figura 11 - Maquete do Complexo Frei Caneca quando finalizado. 

 

 Os estabelecimentos prisionais eram frequentemente visitados por autoridades, juristas 

importantes que eram membros do Conselho Penitenciário do Distrito Federal, professores 

brasileiros e estrangeiros e ministros de Estado. 
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4.3 Os Presídios  

 

 No ano de 1941, as instalações que haviam sido montadas provisoriamente como um 

anexo, no térreo da Casa de Detenção da Corte, passaram a ser chamadas de Presídio do 

Distrito Federal
154

. No ano de 1960, com a transferência da capital do país, o Distrito Federal, 

para o Brasília, as funções do Presídio do Distrito Federal foram retiradas física e 

administrativamente do interior do espaço da antiga Casa de Detenção da Corte, e, agora com 

o nome de Presídio Central do Distrito Federal, e instaladas na Rua Frei Caneca, ao lado do 

muro que cercava o Complexo. O novo prédio, fora dos limites do Complexo, era um edifício 

menor e que se encontrava quase colado ao muro externo, separado, apenas, por uma 

passagem estreita de cerca de quatro metros de largura. Naquele momento, passou a ser 

chamado de Presídio da Guanabara, e, em 1970, recebeu o seu último nome, Instituto Presídio 

Helio Gomes
155

. O Presídio Hélio Gomes não aparece na imagem da figura 11, acima, pois foi 

construído fora da grande muralha que cerca o Complexo, quase encostado nela, em sua 

extremidade direita, voltado para a Rua Frei Caneca, como dissemos.  

 O nome desse presídio sempre foi motivo de controvérsias entre presos e agentes 

penitenciários, sobretudo os mais antigos: 1) Mesmo com o nome de Presídio Hélio Gomes, 

ele continuou sendo conhecido entre a população prisional como Anexo, denominação 

proveniente da época em que era um anexo da Casa de Detenção da Corte. 2) Mas o nome PP 

também era muito usado, significando Presídio Policial, como esclareciam alguns agentes e 

presos, pois tinha havido uma galeria separada para policiais aguardando julgamento, o que 

sempre foi incomum no sistema, pelo risco que corriam. 3) Ainda justificando o diminutivo 

PP, também era conhecido como Presídio Provisório ou Presídio de Passagem, porque ali os 

presos ficavam por algum tempo, aguardando julgamento, pois o estabelecimento era um 

presídio, para detenção de processados, não uma penitenciária, para cumprimento de pena. 4) 

Presídio Político também era um dos nomes usados. O presídio não se destinava à custódia de 

presos políticos, e os presos do retorno da Ilha Grande eram os únicos presos políticos 

ciclicamente encontrados ali, a partir do final da década de 1960, quando já se usava o termo 

PP para o presídio Hélio Gomes. Entendo possível que o nome Presídio Político possa ter 
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 Através do Decreto-Lei  n° 3971 de 24 de dezembro de 1941.  
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 Sobre o Presídio Hélio Gomes, ver dois trabalhos recentes, de CASTRO e SILVA, 2012; GOYENA, 2011. 
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sido originado na época em que ele foi um anexo da Casa de Detenção, quando nele estavam 

alojados os presos políticos das décadas de 1930 e 1940, no Governo Getúlio Vargas.  

 Essa questão do nome, ou nomes pelos quais é conhecido o estabelecimento, é 

exemplo de como perduram na cultura interna, a memória de fatos, personagens, épocas 

anteriores, talvez marcantes, e que, sequer, foram vivenciadas pelas pessoas que se referem a 

elas. Ressalto que muitos presos mais jovens, ou novos no sistema, o conheciam, apenas, 

como PP, e não sabiam o significado desse nome, o que explica as quatro maneiras como era 

conhecido, podendo haver outras, que não pudemos detectar. 

 

 
Figura 12 - Frente e portão principal da Casa de Detenção. Apud Figueira (2012). 

 

O ex-preso Andre Borges, em entrevista, diz que “inaugurou o PP”, ao vir para o Rio e ali ser 

mantido à espera de julgamento, em 1958. Ele lembra que chegou ao Rio em  

 

57, por aí assim, 58, mais ou menos... aí depois fui para o PP (Presídio Hélio 

Gomes), na época em que estavam reinaugurando aquela prisão, uma das 
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primeiras construídas no Brasil. Participei das primeiras levas de presos que 

foram habitar o Hélio Gomes”
 156

.  

 Portanto, parece haver alguma incerteza em relação às datas, Mas sabemos que o 

prédio do Anexo passou por uma reforma grande, reconstrução parcial, período em que suas 

atividades foram suspensas. A reforma ocorreu antes de 1960, justamente preparando o prédio 

para as funções que teve até o fim, como unidade autônoma do sistema penitenciário do Rio 

de Janeiro, com o nome de Instituto Presídio Hélio Gomes. 

 As informações sobre os primeiros anos de funcionamento do presídio Hélio Gomes 

são escassas e incertas. Segundo Edison Duarte de Mello, um dos ex-presos que uso como 

fonte, e que estava no Complexo a partir de 1958, esse estabelecimento teria sido fechado por 

volta de 1957 e ficado algum tempo sendo reconstruído. Ele revela que deveria funcionar 

como um anexo do Hospital da Polícia Militar, que já estava construído exatamente a sua 

frente, no outro lado da Rua Frei Caneca
157

. Mas teria havido mudança nos planos 

governamentais e o edifício foi mesmo reservado à esfera prisional, e em 1960, reaberto com 

esse fim. 

 O estabelecimento era destinado a presos provisórios, não condenados, que 

aguardavam julgamento que, se absolvidos, não entrariam no sistema prisional
158

. Por sua 

condição de custodiador provisório, não dispunha de serviços, como os demais 

estabelecimentos, ainda que raros e precários: estudo, trabalho e lazer. Como os presos 

podiam ficar por anos na condição de processados, durante as pesquisas que realizamos na 

década de 1970 recebemos muitas queixas das condições precárias da estadia, inclusive da 

permanente superlotação.  O clima do presídio era muito tenso e foi palco de várias rebeliões. 

Em 1983, todas as celas do Presídio Helio Gomes eram coletivas, com dimensão de 6,0 x 12,0 

metros. O estudo do professor Edmundo Santos Coelho aponta também a existência de sete 

celas menores, de 6,0 x 6,0 metros, na Galeria A, com lotação média de onze presos 

(COELHO, 2005: 92)
159

. 
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 Entrevista ao escritor Júlio Ludemir 5/03/2006. 
157

 Entrevista à autora em 8/06/2012. 
158

 A partir de 1974, com a remodelação de uma Delegacia de Polícia no Bairro de Água Santa, para sua 

utilização como o Presídio Ary Franco, a distribuição de presos que saíam das Delegacias de Polícia e entravam 

no sistema ficou a cargo deste último estabelecimento. Ary Franco se tornou o ponto de entrada do sistema 

prisional do Estado do Rio de Janeiro, enviando detidos para o Instituto Presídio Helio Gomes e para o Presídio 

Evaristo de Moraes, chamado de Galpão, ao lado da Quinta da Boa Vista, onde era feita a sua distribuição. 
159

 Entendo que essas celas foram abertas em algum momento próximo ao ano de 1983, quando o professor 

Edmundo Coelho realiza a sua pesquisa. Pois, na década de 1970, havia celas bem menores, de 1,5 x 3,0, e de 
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 Como dissemos acima, o Presídio Hélio Gomes foi tradicionalmente utilizado também 

como guarda de presos políticos e presos comuns, lotados na Ilha Grande, que tinham 

pendências judiciais e deviam ser apresentados à Justiça, no Rio de Janeiro. Deviam vir ao 

continente para audiências e, durante alguns dias tinham de ficar em três celas coletivas da 

Galeria D
160

, as celas do “retorno”. Os presos usavam as expressões descer, mais específica 

para a vinda da Ilha Grande ao continente; e atravessar, para qualquer transferência entre 

estabelecimentos, inclusive hospitais. Assim, os presos que tinham que ser apresentados à 

Justiça tinham que descer da Ilha Grande e ser atravessados para o Presídio Hélio Gomes. 

 

 
Figura 13 - Fachada da portaria e da área da administração do Presídio do Distrito Federal após as obras da década de 1940. 

Foi chamado de Penitenciária Milton Dias Moreira, a partir de 1963, quando se desvinculou da Penitenciária Central do 

Distrito Federal, à época já com o nome de Penitenciária Lemos Brito. Fotografia cedida pela EGP/SEAP. Apud Figueira 

(2012). 

 

                                                                                                                                        
3,0 x 3,0 onde estavam os presos faxinas ou os que estavam no seguro, ambos em melhores condições de estadia 

nesse presídio. Tinham camas beliche, chuveiro e vaso sanitário, diferentemente de todas as demais. 
160

 Do mesmo modo que aponto as modificações acima, faço notar que o estudo de Edmundo Coelho menciona 

que os presos do retorno (retorno da Ilha Grande para o Presídio Hélio Gomes) estavam na Galeria D, em 1983, 

e o poema transcrito a seguir, de 1978, foi escrito por um preso político do retorno, na Galeria C. Interpreto 

como evidências dos reiterados arranjos feitos pela administração, com o intuito de adaptar as instalações à 

condição e ao número crescente de presos e a outras necessidades do estabelecimento. 
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 No livro Inventário de Cicatrizes (1978), o ex-preso político Alex Polari de Alverga 

mostra uma poesia sobre o PP, estabelecimento onde esteve na condição de preso de 

passagem, descido da Ilha Grande e à espera de ser levado a uma audiência em Auditoria: 

 

NOITES NO PP  

(Presídio H. Gomes) 

 

Estou aqui, pessoal, na C-8 

nossa cela de passagem  

nesse famigerado  

Presídio Hélio Gomes  

ex-PP,  

Presídio Policial,  

rodeado de faqueiros
161

  

bichas, fanchones 

guardas e faxinas.  

No alto de minha beliche de pedra  

leio o semanário Opinião,  

autores latino-americanos  

e vez ou outra espio a TV.  

Porto apenas uma cueca Zorba 

fumo incontáveis cigarros  

Hollywood  

bebo infindáveis canecas  

de café Pelé  

e em vez de grilhetas,  

calço as legítimas sandálias  

Havaianas.  

Discuto a formação do Partido  

os males da monogamia 

relembro tiroteios e trepadas  

e breve, após o confere
162

,  

ainda com as feridas da última visita  

na capela,  

sonharei com os anjos  

pendurados em paus-de-arara celestes. 
 

 As condições em que os presos eram transferidos da Ilha Grande eram lamentáveis: no 

porão de uma barca, e, a seguir, desde o porto de Mangaratiba, no interior de veículo fechado, 

por um percurso que durava horas, respirando gazes do veículo e com a temperatura 

altíssima
163

. Apesar disso, notava-se que a maior parte dos presos gostava da oportunidade de 
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 Na poesia acima o preso usa o termo faqueiro, que significa preso perigoso, que usa estoque, que mata. 
162

 Confere é a contagem de presos feita pelos agentes prisionais, em cada cela, pela manhã e à noite. 
163

 Sobre as condições de transferências de presos, dentro e fora de cidades, ver BIONDI, 2010: 182, 183. 
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vir ao continente. A família tinha mais facilidade para visitá-los, assim como advogados. No 

caso dos presos comuns da Lei de Segurança Nacional, que estavam na Ilha Grande, era mais 

uma chance de sair da rotina e, sobretudo, encontrar companheiros lotados no presídio que, 

estivessem preparando fuga, o que ocorreu em diversas oportunidades.  

 Nos anos 1970, os presos faziam contas de quem iria no embarque
164

 do dia X, quem 

estaria no Instituto Presídio Hélio Gomes, aguardavam chegadas e arquitetavam planos 

contando com esses companheiros. Um preso articulado, ou membro de quadrilha, podia se 

comunicar antecipadamente, e ter uma oportunidade de fuga a sua espera, ao ser transferido 

da Ilha Grande para comparecimento ao Fórum do Rio de Janeiro. Rotineiramente, os presos 

da Instituto Penal Candido Mendes, que estavam isolados na Ilha Grande, trocavam 

informações e recebiam encomendas para levar aos companheiros. O presídio Hélio Gomes 

era um centro de comunicação muito importante, sobretudo para os presos da ilha, e foi 

fundamental na expansão das ideias do início do Comando Vermelho, durante a década de 

1970.  

 Mas nos anos 1980 o Instituto Presídio Hélio Gomes, destinado a presos provisórios, 

se tornou um estabelecimento para cumprimento de pena em regime fechado. 

  

4.4 O Manicômio Judiciário do Rio de Janeiro 

 

 Em 30 de maio de 1921 foi inaugurado o Manicômio Judiciário do Rio de Janeiro
165

, 

desde então dirigido pelo jovem médico Heitor Carrilho, até a sua morte, trinta anos depois. 

Portanto, na área interna do Complexo Frei Caneca foi instalado também um estabelecimento 

para doentes mentais que, supostamente, houvessem praticado crimes, atendendo homens e 

mulheres compreendidos como sendo degenerados.  Ele substituiu uma enfermaria para 

loucos criminosos, que funcionava precariamente, em duas galerias. Foi localizado nos fundos 

da Casa de Correção, no lado leste do Complexo.  

                                            
164

 Embarque significava a saída dos presos da Ilha Grande, através da barca. Ou seja, o mesmo que descida, 

ambos os termos relativos à apresentação à autoridade judicial no Rio de Janeiro. A partir do porto de 

Mangaratiba os presos do embarque eram colocados na parte traseira de uma camionete do Desipe e conduzidos 

ao Rio de Janeiro. 
165

 Decreto 15.831. 
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 Em 1955, esse estabelecimento passa a ter o nome de Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho
166

. O Manicômio Judiciário, destinado ao chamado 

louco infrator, estava administrativamente ligado ao Serviço Nacional de Doenças Mentais do 

Ministério da Saúde. Em 1962 é criada a Secretaria de Justiça do Estado da Guanabara, e, sob 

sua jurisdição, a Superintendência de Sistema Penitenciário - SUSIPE, cuja missão era gerir 

os estabelecimentos de custódia e tratamento de presos, mas só em 1979 o Manicômio passou 

à administração do Departamento de Sistema Penitenciário, ou seja, à Secretaria de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro.  

 Foi então montado o Instituto de Classificação Nelson Hungria, cuja função foi avaliar 

e classificar presos, segundo sua personalidade, inteligência, aptidões, interesses e habilidades 

laborais. Médicos e psicólogos faziam parte do corpo de trabalho
167

.  

 

4.5 O Complexo Frei Caneca na Cidade do Rio de Janeiro chega ao fim 

 

 A localização do grande conjunto de estabelecimentos penais foi de muita utilidade 

para o Estado do Rio de Janeiro por longo tempo. Situado próximo ao Centro do Distrito 

Federa, capital do Brasil, ele facilitava bastante a apresentação de presos ao Fórum de Justiça, 

e o contato de voluntários, visitantes e advogados. Também o acesso aos hospitais do sistema 

era facilitado, inclusive às seções onde eram feitos perícias e laudos para todo o sistema, 

necessários à execução da pena. Os professores de Direito Penal, durante o século passado, 

tinham como tradição levar seus alunos para conhecer as penitenciárias do Complexo, pela 

localização, próxima do Centro e com boas condições de segurança e de instalações. Os 

professores de medicina e clínica psiquiátrica guiavam seus alunos em visitas para 

conhecimento de doentes mentais do Hospital de Custódia e Tratamento Heitor Carrilho. No 

entanto, o mau estado de conservação, a intensificação do medo de agressões e o temor de 

                                            
166

 Não tratarei de estabelecimentos de custódia e tratamento de doentes mentais que cometeram crime, mas 

entendo que o tema mereça grande atenção. Alguns autores podem ser indicados: GARBAYO e ARGOLO, 

2008; BARROS-BRISSET, 2010; MORAES, 2001. Ver também documento informativo da Secretaria de 

Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, de 2008 em 

ftp://balcao.saude.ms.gov.br/horde/sisppi/saude_penitenciaria/informativos/Consulta%20Nacional%20HIVAIDS

/Rio%20de%20Janeiro.pdf. 
167

 Sobre os chamados pacientes judiciários em sofrimento mental na atualidade ver SILVA e COSTA-MOURA, 

2013. 

ftp://balcao.saude.ms.gov.br/horde/sisppi/saude_penitenciaria/informativos/Consulta Nacional HIVAIDS/Rio de Janeiro.pdf
ftp://balcao.saude.ms.gov.br/horde/sisppi/saude_penitenciaria/informativos/Consulta Nacional HIVAIDS/Rio de Janeiro.pdf
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problemas por parte da administração, alteraram esse quadro, tornando raríssimas as visitas de 

estudantes, voluntários para prestar serviços, assim como a realização de pesquisas no interior 

dos muros.  

 Ao longo da existência do Complexo Frei Caneca, foram sendo instalados e 

transferidos estabelecimentos, e nos anos 1970 já não existiam alguns daqueles descritos pelos 

autores citados. Em meados da década de 1980, a antiga construção do Instituto Penal Lemos 

Brito estava em mal estado de conservação, embora fosse sólida. Tinha passado por períodos 

de melhor conservação, seguidos de outros de grande desgaste, sobretudo no final do século 

XIX e início do século XX. Isso foi causado pela superpopulação, danos causados durante 

rebeliões, incêndios e outras formas de destruição, quanto pela falta de conservação ou pela 

conservação descontinuada. As condições de tratamento dos presos acompanharam, e estavam 

relacionadas à instabilidade das instalações, com denúncias frequentes de torturas, maus-

tratos, inaceitáveis condições de alimentação, propagação de diversas doenças, motins, como 

mostram autores mencionados anteriormente. 

 Também o Instituto Penal Milton Dias Moreira, antiga Casa de Detenção da Corte, 

encontrava-se muito deteriorado. Suas celas de segurança foram descritas pelo Relatório de 

Inspeção do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, em 1982, do seguinte modo: 

 

12 cubículos de castigo. Porta de ferro com pequena abertura para 

passagem de alimentação e comunicação com o mundo exterior. 

Totalmente despida, um orifício no chão serve de vaso sanitário. Sem 

as mínimas condições de aeração, iluminação e higiene. 

Os presos aí recolhidos não tomam banho de sol. Em um dos cubículos acha-

se recolhido um leproso que, segundo informações obtidas, é portador de 

lepra não contagiosa, de tratamento ambulatorial (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 1982: 27). 
 

 O Relatório do Ministério da Justiça descreveu o Presídio Hélio Gomes no estado de 

decrepitude em que se encontrava em 1982: 

   

Em que pese o efetivo atual ser inferior à capacidade estimada, o 

estabelecimento está superpovoado, pois a área dos alojamentos não 

comporta, de forma alguma, a previsão de lotação que lhe é atribuída. Com 

efeito, a quase totalidade dos alojamentos abriga uma média de 30 presos por 

alojamento, firmando a incrível marca de menos de um metro quadrado por 



132 

 

preso. Em decorrência, a promiscuidade é regra. (...) Alguns presos se 

queixam de não tomar banho de sol há 3 dias (...) As condições gerais das 

galerias e alojamentos são muito ruins, oferecendo condições sub-humanas, 

agravadas pela ociosidade e promiscuidade totais (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 1982: 37, 40, 41). (grifos meus) 

 

 Assim, a partir dos anos 2000, as unidades, antigas, estavam em condições cada vez 

mais precárias de conservação e habitação. Há algumas décadas, sucessivos governos 

estaduais desejavam demoli-las, e, portanto, evitavam empregar os recursos necessários à 

manutenção e continuidade dos serviços locais de custódia. 

E o acentuado crescimento da cidade do Rio de Janeiro incorporou a região, e o 

complexo prisional foi engolido pela expansão urbana e pelos interesses imobiliários e 

políticos relacionados a ela. Passou a ser entendido como inadequado, por diversas razões, 

inclusive por estar muito próximo a uma área cuja população se adensou, o centro da cidade, 

o que o expôs a olhares – e críticas - cada vez mais frequentes. Já no início do século o jurista 

José Gabriel de Lemos Brito alertava para as mudanças ocorridas na região que havia sido 

escolhida para a implantação do conjunto penitenciário: “o local, que era bom ao ser ela 

fundada há 90 anos, hoje em rua central da cidade, se torna inaceitável” (BRITO, 1925: 202). 

Havia queixas permanentes de moradores sobre os indesejáveis estabelecimentos prisionais e 

seus ocupantes (como ocorre em todas as regiões que contêm, ou com possibilidade de se 

tornarem vizinhas de estabelecimentos de custódia).  

A abertura do túnel Santa Bárbara, ligando o bairro da penitenciária, o Catumbi, ao 

bairro de Laranjeiras e ao Centro da Cidade, exigiu a demolição de grande parte do bairro e 

aumentou significativamente a circulação de veículos na região. Diversas mudanças no 

traçado urbano influenciaram o argumento de inadequação: talvez o principal tenha sido a 

instalação da Prefeitura Municipal e os prédios da chamada Cidade Nova, a partir do início da 

década de 1990. Para a consecução desse projeto foram demolidas centenas de casas, 

buscando-se espaço e valorização imobiliária para a nova região empresarial e administrativa, 

com seus prédios inteligentes e helipontos; a construção do Sambódromo e de viadutos, e o 

alargamento de novas ruas e avenidas também contribuíram para a valorização da região e 

para a polêmica sobre a localização das penitenciárias.  

 Agravando o contexto, como ainda ocorre em unidades prisionais de todo o país, 

familiares de internos alojaram-se o mais perto possível dos mesmos, para facilitar a visitação 
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e a assistência que prestavam, reduzindo o tempo e o custo do transporte. Instalaram-se, 

especialmente, no Morro de São Carlos, que fica atrás do Complexo.  

 Na década de 1920 o prefeito Pereira Passos, através da política conhecida como do 

“bota abaixo”, demoliu incontáveis moradias, a maior parte cortiços de moradores de baixa 

renda, que se refugiaram no Morro de São Carlos. Além disso, desde o início do século XX o 

morro sofreu com uma ocupação não planejada e desproporcional, pois recebeu os moradores 

das áreas demolidas para a construção da Avenida Central, atual Av. Rio Branco, e várias 

outras, na região central da cidade, inclusive a Avenida Getúlio Vargas e a área do canal do 

Mangue, a partir de 1940. 

 Com o passar do tempo, o infindável acúmulo de moradias aproximou perigosamente 

parte do morro à área norte do conjunto prisional, ameaçando sua segurança e favorecendo 

refúgio imediato a alguns presos que conseguiam evadir-se. Em determinada parte de um dos 

prédios do Instituto Penal Milton Dias Moreira, apenas três metros separavam os presos da 

encosta, possibilitando comunicação verbal e visual e a remessa de pacotes, sempre que havia 

falhas na vigilância. A foto seguinte (15) mostra os fundos dessa penitenciária, e, em primeiro 

plano, vê-se a vegetação do Morro de São Carlos. 

 No ano de 2004 a penitenciária foi invadida por criminosos que tentavam libertar 

companheiros presos, entrando pelo Morro de São Carlos. A guarda externa, composta por 

Policiais Militares, conseguiu impedir uma fuga em massa, mas vários detentos conseguiram 

se evadir.   

 O professor Antonio Cesar Caldeira, que desenvolve relevante trabalho nas 

penitenciárias do Rio de Janeiro, refere-se a graves problemas que constatou no Complexo 

Frei Caneca:  

 

traficantes armados com fuzis vigiam as unidades prisionais da rua Frei Caneca, na 

área central do Rio de Janeiro. As guaritas estão desguarnecidas ou têm policiais 

militares que tentam se proteger da ameaça externa. Nas unidades penitenciárias estão 

funcionários públicos que são alvos de disparos de armas de fogo de traficantes 

(CALDEIRA, 2005: 56). 
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Figura 14. Parte dos fundos do Instituto Penal Milton Dias Moreira, década de 1990. Em 

http://www.ipiauhoje.com/v2/?p=2469 

 

  

 

 Antonio Cesar Caldeira prossegue relatando as inspeções realizadas entre os anos de 

1994 e 2005, com informações detalhadas e bem amplas: guaritas sem guardas, esburacadas 

por tiros recebidos; presos resgatados por criminosos; agentes prisionais feridos por balas 

disparadas por criminosos localizados no morro, incluindo o caso de uma agente que foi 

baleada na cabeça; corrupção, facilitação de fugas, reféns feridos, venda de drogas para presos 

através de cordas com carretilhas lançadas do morro (idem, ibidem). 

 O pesquisador Anderson Castro e Silva (2012), que foi funcionário desse presídio, em 

trabalho sobre o Complexo Frei Caneca, descreve situações em que pacotes, supostamente 

contendo drogas e bombas caseiras, foram atirados para o interior do Presídio Hélio Gomes, 

por traficantes instalados no Morro de São Carlos, e em um edifício abandonado e invadido 

por pessoas carentes. O edifício, ao lado do presídio, transformou-se em evidente falha na 

segurança, mobilizando os agentes prisionais, provocando tensão e perigo. Ele se pergunta 

como o poder público deixou que isso ocorresse, fragilizando o estabelecimento, seus presos, 

visitantes e funcionários. A aproximação da destruição do presídio foi a resposta dada ao 

http://www.ipiauhoje.com/v2/?p=2469
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pesquisador para justificar uma administração condescendente e relapsa em relação à 

segurança de todos.  

 Os recursos do Estado não foram devidamente empregados para solucionar os 

problemas que se acumulavam e eram evidentes. Ocorreu como que uma rendição, a 

desistência de prosseguir com a atividade mínima praticada nas prisões nos últimos anos: a 

contenção de criminosos. A imagem abaixo é exemplo da suspensão de investimentos no 

sistema prisional. Houve um compasso de espera pela desativação dos estabelecimentos e a 

sua transferência para a área de Gericinó, na área rural de Bangu, liberando a região para 

projetos políticos. 

 

 

 

Figura 15. Imagem do que foi a Praça de Esportes do Instituto Penal Milton Dias Moreira nos anos anteriores a 

sua desativação e implosão, em 2010. 

 

 Todas as alterações urbanas e os demais problemas que mencionamos colocaram o 

Complexo Frei Caneca em evidência, naquele deteriorado bairro operário, onde tinha 

permanecido esquecido, em tempos de paz. Penitenciárias não poderiam conviver bem com 

prédios automatizados e burocracia moderna, e a grande mídia difundia a noção de perigo, 

associada àquela presença cada vez mais acintosa e indesejável. Afinal, uma área que estava 

sendo projetada para ser valorizada, reurbanizada através de projetos políticos e 

arquitetônicos grandiosos, abrigava um conjunto de edifícios velhos e deteriorados, seus 

presos, e as famílias. 
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 A demolição de todo o Complexo Frei Caneca demonstra como o Brasil não se mirou 

no destino dado a penitenciárias antigas, de outros países, consideradas parte do patrimônio 

histórico, e que foram mantidas como pontos de referência, porque cuidadosamente 

restauradas e conservadas, representando um testemunho do passado, como: a Bastilha, em 

Paris, a da Ilha Robben, na África do Sul, a de Pinheiro da Cruz e Forte Peniche, em 

Portugal, a de Mount Gambier, na Austrália, a de Lucerne, na Suíça, a Liubliana, na 

Eslovênia, a Victoria Road, na Ilha de Man. Nos Estados Unidos, há vários estabelecimentos 

desativados, entre eles o da Ilha de Alcatraz, a Eastern State Penitenciary, da Filadélfia, a Ilha 

do Diabo, na Guiana Francesa, a Auburn State Prison, em Nova York, que estão abertos à 

visitação e geram recursos para as localidades onde estão
168

. Hoje são atrações turísticas, 

museus, hotéis ou monumentos, preservados à memória, e servindo ao uso cenográfico, ao 

estudo histórico, arquitetônico, político e à visitação. 

 O exemplo dessas e de outras possibilidades de aproveitamento do conjunto de 

estabelecimentos não foram suficientes para que fosse dada uma destinação à área dos 

primeiros estabelecimentos prisionais do Brasil e da América Latina. O descaso com o 

patrimônio histórico, arquitetônico e político do país repetiu a atitude do Estado diante dos 

edifícios que, ainda no período imperial, foram erguidos na Ilha Grande e demolidos em 1994, 

como se não houvesse outra serventia aos mesmos: o Lazareto, a Colônia Cândido Mendes, a 

Colônia Agrícola de Dois Rios e o Instituto Penal Cândido Mendes. Apesar de seu passado, 

ligado ao Império, e de espelhar longo período histórico do período republicano, o valor do 

Complexo Frei Caneca também foi desconsiderado e todo ele foi sendo desativado até ser 

festivamente implodido no mês de março de 2010. 

 Até o ano anterior à desativação final e implosão, como parte do Complexo Frei 

Caneca estavam 3.691 presos nos seguintes estabelecimentos: as Penitenciárias Lemos Brito, 

Milton Dias Moreira e Pedrolino Werling de Oliveira; Casa de Custódia Romeiro Neto, para 

mulheres, Presídio Feminino Nelson Hungria; Hospital Penal Fábio Soares Maciel; o Presídio 

Hélio Gomes e o Instituto de Classificação e Tratamento Nelson Hungria. A Escola de Gestão 

Penitenciária, que também funcionava no local, foi desativada um mês antes da implosão, e 

transferida para o prédio da sede da Secretaria de Administração Penitenciária, no bairro da 

Cinelândia, no Centro da cidade. A Secretaria foi transferida para o prédio da Central do 

                                            
168

 Em trabalho acadêmico da área de arquitetura Viana (2005) apresenta informações sobre estabelecimentos 

prisionais em vários países, apresentando informações valiosas e suas plantas. 
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Brasil onde foram concentradas algumas outras unidades do Estado do Rio de Janeiro, 

inclusive a Secretaria de Estado da Segurança. Também foi desmobilizado o Colégio Estadual 

Mário Quintana, que tinha cursos de alfabetização até o Segundo Grau, e era elogiado por 

pesquisadores que o conheciam. O Instituto Presídio Hélio Gomes foi o último prédio 

implodido, no ano de 2010
169

. 

 

 
     Figura 16 - Implosão das galerias do Instituto Penal Lemos Brito e do Instituto Penal Milton Dias Moreira,  

no Complexo Frei Caneca, 2010. 

 

 Segundo amplamente noticiado, na área desocupada serão construídas 2.500 

apartamentos populares, do programa Minha Casa, Minha Vida. Cada apartamento terá 43,23 

m², e todos deveriam ter ficado prontos em abril de 2012. A União investiu R$ 62,8 milhões, 

Governo do Estado do Rio de Janeiro doou o terreno, o implodiu e limpou os escombros, e 

repassou o valor de R$ 11.3 milhões para o evento. Até o dia 12/11/2012 havia sido concluído 

apenas 20% da obra, informava o site da Secretaria do Estado da Habitação, como mostra a 

figura 18. 
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 Ver em Goyena, 2011, a descrição do último dia de existência do Presídio Helio Gomes, seu interior e a 

implosão. 
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Figura 17 - Estado em que se encontrava a obra em novembro de 2012. O Complexo Frei Caneca terminou de ser implodido 

em 2010. Fonte http://www.rj.gov.br/web/seh/exibeconteudo?article-id=1329421 

 

 Abaixo as construções do Complexo Penitenciário de Gericinó, na área rural de 

Bangu. 

 

http://www.rj.gov.br/web/seh/exibeconteudo?article-id=1329421
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Figura 18 - Vista aérea do Complexo Penitenciário de Gericinó, 2014. Fonte: 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/vivemos-como-prisioneiros-diz-mulher-que-mora-dentro-de-complexo-

prisional/n1597370875586.html 

 

 No Complexo de Gericinó, (figura 19) já estão instalados 25 estabelecimentos, vários 

deles com os mesmos nomes que tinham nas respectivas regiões de origem. A Secretaria de 

Administração Penitenciária do Rio de Janeiro administra 46 estabelecimentos. Para não 

instalar todos em Bangu, neste complexo, tem havido uma tentativa de descentralização, 

através da construção de novas unidades prisionais em Volta Redonda, Japeri e São Gonçalo. 

 Gostaria de chamar à atenção o fato de que há um espaço bem maior e mais 

complexo, que circunda o estabelecimento prisional e que deve ser levado em consideração. 

Levando em conta as circunstâncias de sua edificação, existência e permanência, é preciso 

analisar se foi motivo de disputas; se foi aceito na localidade, ou se foi imposto; se a 
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construção foi contestada na Justiça, por superfaturamento, desvios de objetivos, perda de 

recursos públicos; se o comércio e serviços locais foram beneficiados pelo movimento de 

visitantes, de funcionários prisionais e dos demais atores ligados ao estabelecimento, ou o 

contrário, foram prejudicados; e, sobretudo, como está inserido nos planos presentes e futuros 

do Estado em que está localizado.  

 Fugas e rebeliões ameaçam a vizinhança, causam transtornos; tiroteios, presença de 

helicópteros, armamento pesado, carros de reportagem expõem todos e contribuem para a 

sensação de degradação comunicada pela penitenciária. Sirenes incomodam e atemorizam; 

filas enormes de visitantes que, carregados de sacolas, atravessam a noite, dormindo no local, 

com crianças e idosos, formam um quadro constrangedor e triste. Pontos de ônibus 

superlotados, vendedores de rua e o lixo deixado para trás irritam as pessoas que residem nas 

imediações.  

 O estabelecimento parece pesar e o bairro passa a ser associado à prisão, aos seus 

internos, a problemas que parecem eternos e à criminalidade. Há grande desvalorização de 

toda a região, como se ela agora fizesse parte da prisão, e, não, o contrário. Veja-se o caso da 

Penitenciária do Estado, em São Paulo, conhecida como Carandiru, que é o bairro onde esteve 

localizada, antes de sua demolição, em 2002. Anderson Castro e Silva, citando Combessie 

(1996: 34), lembra que  

 

o nome dado a uma instituição prisional, quando se refere ao local onde a 

mesma se encontra instalada, adquire uma influência social tão marcante que 

a própria menção ao local pode tornar-se uma referência à prisão. Esse era, 

indubitavelmente, o caso da Rua Frei Caneca – e talvez seja hoje o de 

Gericinó
170

. No Rio, quando se mencionava o seu nome, a primeira imagem 

que nos vinha à memória era do complexo penitenciário (CASTRO E 

SILVA, 2012: 33). 

 

 

 

                                            
170

 Região que faz parte da área rural do bairro de Bangu, para a qual o Estado do Rio de Janeiro transferiu todos 

os presos dos estabelecimentos demolidos. E concentrou na região outras construções, recentes, transformando-a 

em gigantesco complexo prisional que já conta com 25 unidades, com a quase totalidade dos mais de 38 mil 

presos do Estado, em descompasso com as recomendações da política prisional moderna, contrária à 

concentração de estabelecimentos e de presos em complexos prisionais.  
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5 HISTÓRIAS DE VIDAS DE PRESOS DO COMPLEXO FREI CANECA 

 

“Somos um problema social sério, e é necessário que exista uma solução lógica, com o fim 

destas graves distorções”
171

.  

 

  

 Nesta parte do trabalho quero falar de presos comuns que foram fontes muito 

relevantes durante este trabalho. Falando deles desejo mostrar parte do sistema prisional da 

capital do Brasil, e, a seguir, do Estado do Rio de Janeiro. 

 É importante ressaltar que a década de 1950, quando André Borges, Edson Duarte de 

Mello e William da Silva Lima entraram no sistema prisional, foi bem significativa para o Rio 

de Janeiro. A Penitenciária Professor Lemos Brito havia recebido bastante atenção desde a 

década anterior, através de investimentos e, realmente, disponibilizava um conjunto de celas 

individuais, trabalho profissionalizante, e atividades culturais, como  esses presos vão relatar 

adiante. Nessa penitenciária da capital eles viveram o período que ficou conhecido como 

‘época de ouro’ ou ‘época áurea’ do sistema prisional brasileiro. 

 Ressaltando a importância que quer dar a essa penitenciária, o ex-preso Edison de 

Mello enfatiza que “o sistema penitenciário naquela época (década de 1950) era o Complexo 

Frei Caneca!” (MELLO)
172

. Este foi, de fato, o centro do sistema prisional daquele período, 

com estabelecimentos masculinos, feminino, juvenil e psiquiátrico, sendo administrado 

diretamente por penalistas e professores.  

 A partir da década de 1950 a Penitenciária Professor Lemos Brito dava preferência ao 

ingresso de presos não violentos, com penas mais longas, acomodados, e que traziam menos 

problemas de comportamento à direção. Os administradores da Superintendência de Sistema 

Penitenciário – SUSIPE – estavam orgulhosos porque penitenciaristas e autoridades 

afirmavam que se tratava do estabelecimento modelo da América Latina: celas individuais e 

trabalho profissionalizante disponível a todos. Pelo menos até meados dos anos de 1970 os 

internos brancos pareciam predominar fortemente naquela população. Chamo a atenção para 

essa questão usando a Revista A Estrêla, editada pela direção da Penitenciária Central do 

Distrito Federal. No ano de 1951, em matéria elogiosa sobre a apresentação de uma cantora 
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 Documento de presos comuns às autoridades, década de 1970, Rio de Janeiro. 
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 Palavras do ex-preso Edison Duarte de Mello, entrevista à autora em 7/03/2012. 
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clássica no auditório do estabelecimento, está dito que foi incluído no programa “um jovem 

tenor funcionário da penitenciária. Este moço ‘colored’ não desmereceu a honra de figurar no 

programa onde Gigli pontifica” 
 
(Revista A Estrêla nº 4 e 5 de 1951). 

 

 
Figura 19 - Um grupo de presos na Penitenciária Lemos Brito no início da década de 1960.  

André Borges está na primeira fila, à direita. Foto do acervo pessoal de André Borges. 

 

5.1 Um contexto enriquecedor 

 

 Foucault (1977) reflete, dizendo que o delinquente é o produto da instituição e, talvez, 

o caso de William, André e Edson seja um exemplo dessa lição. Por outro lado, a instituição 

não seria o produto do delinquente? 

 Uma questão recorrente, e realimentada por dúvidas, é a razão pela qual estes presos, 

que trago como fontes, tiveram uma trajetória que pode ser definida como mais evoluída do 

que a da maioria de seus companheiros, já na década de 1950. Eles mesmos atribuem a sua 

experiência na prisão ao fato de terem assimilado práticas igualmente evoluídas de outros 

presos comuns, que, por sua vez, tiveram como exemplos, ou ensinamentos, breves contatos 

com presos políticos, décadas antes. Esses antigos presos adquiriram alguma consciência 
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política, e mostraram ter observado modos de resistências, que se estenderam, pelo menos, 

desde a época do Estado Novo. Como recomenda o sociólogo inglês Paul Thompson, “não 

podemos nos esquecer do papel da memória individual, a memória daquilo que aconteceu a 

nós mesmos, quem somos, como foi nossa vida, quem são nossos amigos” (2006:17). 

Ressalte-se a força da cultura prisional, a sua capacidade de transcendência e permanência 

naquele ambiente, e em presos que sequer estavam presentes durante o período de assimilação 

dos conhecimentos mencionados. Absorveram conhecimentos, historias e lições passadas 

oralmente, e não foi aquela a única ou última vez. 

 Dentre os aspectos pessoais, teriam esses poucos presos, mais condições do que os 

demais, para inspirar, mobilizar e dirigir grupos de companheiros? Seria um restrito grupo de 

elite (Grynszpan, 1999), que construiu o poder de influenciar centenas de presos lotados em 

diferentes estabelecimentos do Estado?  

 Talvez a resposta, complexa, possa ser tentada analisando-se os contextos externo e 

interno àquela penitenciária, e, ainda, a personalidade daqueles presos. O que chamo de 

contexto externo, nesse caso, está relacionado a alguns fatores. O final dos anos 1950 e o 

início dos anos 1960, quando esses presos entram no sistema prisional, foi um período de 

intensas atividades políticas no país: movimentos sindicais e estudantis, greves, ataques a 

instalações militares, organização de trabalhadores rurais, fatos que antecederam o golpe de 

Estado de 1964. Alguns deles teriam continuidade, pelo menos, até o final da década de 1970, 

ainda que sem a mesma intensidade. Essas movimentações, a rigor, costumam passar longe da 

prisão: ignoram presos comuns e são ignoradas por eles.  

 Mas, ao contrário, graças às condições de vida na Penitenciária Professor Lemos de 

Brito, alguns presos construíram pontes com o exterior e puderam  observar acontecimentos 

que, em outras circunstâncias, provavelmente não teriam chamado sua atenção. E nem seriam 

diretamente atingidos por esses acontecimentos. Puderam experimentar e criar em um tempo 

limitado em que, fora dos muros, penitenciaristas pregavam o humanismo e a necessidade de 

se investir em prisões para recuperar sua população.  

 Assim, demonstraram ter sido profundamente marcados pelo contexto interno em que 

se formaram como presos, a realidade da Penitenciária, entre o final da década de 1950 ao 

final da década de 1960 - na direção contrária a que o sistema costuma marcar presidiários. 

Também é possível que esse cenário, diferenciado do de outros estabelecimentos, tenha 

permitido que suas identidades não fossem deterioradas pelas características nocivas do 
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cárcere. Desenvolveram ou adquiriram determinados ideais e montaram alguns projetos. 

Apesar de tudo, continuavam falando em fugir, insistindo em mostrar que não tinham 

abandonado totalmente a identidade anterior, apenas a adaptaram às novas possibilidades 

trazidas pela penitenciária.  

 Na Penitenciária Professor Lemos Brito havia espaço para que desenvolvessem 

liderança e criatividade. Tinham acesso a jornais, televisão, recebiam atenção de professores, 

e, de modo geral, eram “respeitados” pelos funcionários do estabelecimento. Conheceram 

obras de vários autores e se inspiraram neles para fantasiar a própria trajetória. Foi o ambiente 

da Lemos Brito que permitiu que vivenciassem experiências novas e assumissem atitudes 

bastante diferenciadas no meio prisional.  

 O fato de serem bem jovens terá influenciado sua significativa vontade de aprender o 

que desconheciam, aproveitando as oportunidades inovadoras e desafiadoras que se 

apresentaram naquela penitenciária. As informações a que tiveram acesso descortinaram a 

constatação que havia muitas possibilidades e interesses além da vida do crime, que até então 

consistia seu universo. Assumir responsabilidades, realizar atividades respeitadas, produtivas, 

que traziam bons resultados não só para eles, mas para os companheiros, foi um modo de 

mostrarem habilidades, liderarem grupos, ganhando destaque, poder e valorização. A 

Penitenciária ensejou-lhes o papel de atores, agentes em plena atividade, e não apenas de 

presos submissos, à espera do final da pena ou de uma chance de fuga.  

 Os grupos liderados pelos presos que mencionamos, usaram violência como forma de 

se impor contra outros presos ou grupos que mantinham práticas bem opostas, tradicionais no 

sistema, como a violência sexual e o achaque a companheiros. Mas não eram conhecidos 

como violentos, ou seja, não era essa a característica fundamental de sua imagem na prisão - 

ao menos, não, entre os presos. Dizem que tinham coragem para se opor a injustiças e 

defender companheiros, mesmo se arriscando a punições pela rebeldia, e que essas atitudes 

legitimavam a liderança que conquistavam. Estavam cuidando dos interesses do preso, mesmo 

arriscando a própria segurança. Tinham moral, como se diz na prisão
173

, sabiam se impor: não 

delatavam, não prejudicavam outros presos nem agrediam funcionários. Mas, na busca de 

participação, tiveram que enfrentar muitas dificuldades, pois, a princípio, eram figuras 
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 Mostrando a força do que é entendido como moral na prisão, vejam-se as palavras do preso Lúcio Flávio 

Vilar Lírio, muito bem considerado entre seus companheiros, que dizia que “bandido sem moral é pior que puta 

do Mangue” (in LOUZEIRO, 1990:18). 
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desacreditadas, criminosos que contestaram a lei praticando crimes e ameaçando a sociedade. 

Em suas cartas percebe-se que procuram justificar e refazer o passado, e lhe dar conotação 

social e política. 

 

5.2 Memórias da memória 

 

 Consegui recuperar pouco da trajetória dos presos comuns que socializaram seus 

conhecimentos, décadas antes, e que são apontados como os inspiradores dos presos mais 

instruídos que uso como fontes. A memória deles parece estar retida quase que somente nos 

depoimentos dessas fontes, sem pareçam ter deixado outros rastros. E esse fato não deve ser 

motivo de espanto, já que sendo presos comuns, não estavam destinados, mesmo, a deixar um 

legado expresso. No entanto, essa memória merece e deve ser valorizada, pois, como diz Paul 

Thompson, “não se pode operar na vida sem essa memória; ela é a parte mais central da 

consciência humana ativa, e é essencialmente oral” (THOMPSON, 2006: 17). 

 E é assim que ficamos sabendo que ainda se consideram enriquecidos e esclarecidos 

pelas ideias políticas dos presos do governo do Presidente Vargas, repassadas no cotidiano 

fechado da penitenciária, sem muitos recursos e métodos, por meio de conhecimentos 

transmitidos oralmente, com a importância que lhes reconhece Paul Thompson (idem, 

ibidem).  

 De fato, no caso dos presos que colaboraram com o nosso trabalho, a memória do que 

viveram nas décadas em que estiveram no sistema prisional fazem parte de sua 

individualidade, a consciência de sociedade e de mundo que até hoje os acompanha. 

 Aqui é conveniente abrir parênteses nas informações de André, William e Edson 

Duarte de Mello sobre o início da vida na penitenciária, e retornar a uma afirmação feita 

acima. Segundo os relatos sobre a formação deles na prisão, afirmaram que as noções de 

política encontradas em alguns presos do Complexo Frei Caneca remetem aos tempos da 

ditadura de Getúlio Vargas, que enviou à prisão milhares de pessoas, sob a acusação ou 

suspeita de comunismo, fosse a acusação formalizada ou não
174

.  Na Casa de Correção eles 
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 A respeito do Rio de Janeiro, CANCELLI (2005- b: 146) afirma: “Calcula-se que, nos 15 anos de regime 

Vargas, tenha havido, pelo menos, dez mil presos políticos, embora seja difícil precisar, já que Filinto Muller, 

auxiliado por colaboradores próximos e por seu sobrinho, Ivens de Araújo, tinha providenciado a queima dos 

documentos da chefatura de polícia, quando deixaram o cargo, em 1942. 
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estiveram presos em galerias, andares ou pavilhões separados dos que eram destinados ao 

presos comuns. Os políticos estavam no Pavilhão dos Primários, no segundo andar. As presas 

políticas, em número de 16, eram mantidas na Sala Quatro, separadas do restante dos presos 

políticos, mas também no Pavilhão dos Primários.  

 Houve algum contato dos políticos com os comuns, pelo menos com os presos 

faxinas, que tinham possibilidades de circular dentro – e até fora - do estabelecimento 

(RAMOS, 1979, 1: 9). Mas tudo indica que o contato não foi intenso. Mas os presos faxinas, 

que prestavam todos os serviços de manutenção e burocracia na Casa de Correção tinham 

alguma liberdade de movimentos por diversas áreas, inclusive pelas dependências em que 

estavam os presos políticos; assim, entende-se que tenham atuado como pontes na ligação 

entre aquela comunidade carcerária pouco homogênea. Através de observações mencionadas 

em Memórias do Cárcere, é possível perceber que presos comuns e políticos tenham tido 

oportunidade de entrar em contato, embora bem limitada. Assim, teria sido possível que 

estabelecessem algum relacionamento, diálogo, doutrinação, incentivando presos comuns a 

que também construíssem um ambiente de reflexão política e social. Esse contato também se 

estendeu aos guardas encarregados da disciplina e da segurança internas, como afirmam 

William, André e Edison Duarte de Mello
175

.  

 Chequei insistentemente a possibilidade de contato entre os presos comuns e os 

políticos da Era Vargas, que é raramente relatada. E nossas fontes, veementemente o 

reafirmaram, em diversas ocasiões. Insistem que aqueles presos políticos da ditadura de 

Getúlio Vargas teriam desenvolvido trabalhos políticos com presos comuns, o que não 

encontrei em autores da década de 1930. Esse ponto do contato entre presos comuns e 

políticos é muito relevante para a pesquisa atual. Consiste na explicação para a presença de 

presos conscientizados na Penitenciária Professor Lemos Brito, ao final da década de 1950. E, 

consequentemente, para que estes influenciassem a visão política de nossas fontes, como elas 

afirmam e escrevem em seus trabalhos. E, ainda, que essas fontes tivessem a oportunidade de 

colaborar com outros presos, na década de 1970, para a sua conscientização política e 

organização.  

 O ex-diretor do DESIPE, professor Augusto Thompson, também teve dúvidas a 

respeito da possibilidade de convívio entre presos políticos e comuns:  
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As ideias que tenho a esse respeito são de um contraparente meu, um tenente 

que esteve preso na Casa de Detenção durante o Estado Novo. Pelo que ele 

me contava, não tinham ligação nenhuma com os presos comuns. Ficavam 

em alojamentos separados. Memórias do Cárcere fala de alguns tipos de 

convivência. Ele (Graciliano Ramos) só teve contato direto na Ilha 

Grande
176

. 

 

 A dúvida que tive, apesar das assertivas dos três presos entrevistados, surgiu, de fato, 

com a análise detalhada da obra Memórias do Cárcere. Encontrei diversas passagens nessa 

obra de Graciliano Ramos, em que ele descreve as dependências separadas e, ainda, a 

enorme distância ideológica e moral, que os presos políticos mantinham em relação aos 

presos comuns. Mesmo levando em consideração o estado de espírito do autor, pareceu-me 

que teria sido raro um contato que ensejasse interação, frequência, tempo, confiança, 

paciência. Pelo menos na percepção desse autor, que diz que, na Penitenciária Central 

“raro [os presos comuns] transpunham a linha divisória estabelecida entre as duas portas. 

Também não andávamos por lá [pelas áreas em que estavam os presos comuns]” 

(RAMOS, 2: 231). 

 Na Colônia Correcional de Dois Rios, na Ilha Grande, houve contato entre presos 

comuns e políticos, já que sua superlotação impedia uma detenção separada, como os 

relatos de Graciliano Ramos demonstram. A pesquisadora Regina Célia Pedroso afirma 

que, sim, houve contato entre essas categorias de presos, tanto na Penitenciária Central do 

Distrito Federal, como na Colônia de Dois Rios, durante a década de 1930: “A 

superpopulação, intensificada após 1935, com a detenção dos “criminosos políticos”, criou 

uma situação inédita na história das prisões no Brasil: além da reclusão conjunta de presos 

comuns e políticos (...)” (PEDROSO, 2003:10). 

 Portanto, creio que essas informações reiteram aquelas prestadas pelos três presos que 

são nossas fontes, que afirmam ter entrado na penitenciária com um tipo de consciência, e 

se transformado ao longo do tempo, como se constata em seus escritos, falas e atitudes. 

Foram influenciados pelos presos que haviam tido algum contato com os presos políticos 

do Estado Novo, por seus exemplos, livros e ideias que ali permaneceram após a libertação 

dos mesmos. Nos anos 1950 não havia mais presos políticos da ditadura Vargas, mas 
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vários presos comuns teriam herdado o que deixaram em suas estadias na Penitenciária 

Professor Lemos Brito, à época em que ela se chamava Penitenciária Central do Distrito 

Federal. André comenta a importante oportunidade adquirida pela estadia daqueles presos 

políticos:  

Por onde passaram, deixaram uma cultura política, principalmente dentro das 

prisões. Essa semente foi adubada por alguns presos comuns, politicamente 

mais interessados. Depois, desenvolvida e difundida nas celas e pátios das 

prisões. A preocupação de muitos presos comuns, a partir desse início de 

conscientização, passava a ser uma profunda reflexão do porquê das prisões, 

das diferenças sociais e da justeza das leis vigentes (BORGES, 2008: 34). 

 

 A Penitenciária Professor Lemos Brito, tal como a penitenciária da Ilha Grande, foi 

um estabelecimento que serviu à preparação de alguns, que se tornaram parte de uma elite de 

presos, mais preparados para liderar seus companheiros, em complexas situações do sistema 

prisional. Tal como outras elites, presentes em qualquer outro tipo de grupo de pessoas, de 

profissionais, de religiosos, por exemplo.  

 O ex-preso Edison Duarte de Mello reafirma hoje a percepção que tinha desde a época 

da entrada no sistema, nos últimos anos da década de 1950. Valoriza muito as atividades 

produtivas que desenvolveu junto aos companheiros, e que estão relatadas em seus escritos. A 

interpretação de Edison, André e William sobre a atuação que tiveram na Penitenciária 

Professor Lemos Brito é bastante positiva, o que coincide e pode ser constatado nas páginas 

da Revista A Estrêla
177

. Eles destacam observações sobre a participação na vida coletiva, o 

dever cumprido, a interação com grupos de fora, o respeito da comunidade presa, a 

produtividade e disposição inerentes à juventude.  Lembro que Edison repete com frequência 

que hoje percebe que o tempo passado naquele estabelecimento (1959 a 1969) foram os 

melhores anos de sua vida.  A construção que faz de si e de seu mundo é reforçada pelas 

ideias de THOMPSON, que afirma que “sem a memória pessoal não podemos viver, não 

podemos ser seres humanos” (2008: 18). 

                                            
177

 A revista foi editada na Penitenciária, sob a orientação do seu diretor por vários anos, Vitorio Caneppa, que 

nos anos 1930 foi diretor da penitenciária da Ilha Grande. A revista A Estrêla parece ter sido parcial e dedicada à 

exaltar a administração de Caneppa. Figura controversa, elogiada por autoridades, há diversas denúncias de 

sobre o seu desempenho e tratamento de presos, sobretudo de presos políticos. Em reportagem do Jornal do 

Brasil de 16/04/1961 há uma completa descrição das atividades irregulares deste diretor, inclusive a venda de 

sangue doado pelos presos. Ele foi diretor da Colônia de Dois Rios e era considerado injusto e violento, como 

atestou Lauro Reginaldo Rocha, preso político, que foi Secretário Geral do PCB e estava na Ilha Grande no 

início da década de 1940. file:///C:/Users/Dell/Desktop/COL%C3%94NIA%20DOIS%20RIOS%20ILHA%20G 
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 Acredito que essa revelação sobre o tempo mais importante, ou feliz da sua vida esteja 

diretamente relacionada aos momentos de criação, de compartilhamento, quando tinha 

esperança de influenciar positivamente o meio carcerário da penitenciária onde estava. E 

aponto aqui observação no mesmo sentido, feita pelo ex-preso Paulo Cesar Chaves, que 

esteve por mais de duas décadas na prisão, a maior parte delas na Ilha Grande
178

. Esse preso 

foi um dos principais articuladores do grupo que montou uma associação politizada de presos 

comuns condenados pela Lei de Segurança Nacional, no meio dos anos 1970, que foi 

chamada de Falange Vermelha. Também ele, envolvido em atividades, cursos, greves de 

fome, e fugas, teve naquela ilha o seu campo de criação e resistência.  

 Por outro lado, a percepção positiva acerca do período pode ser supervalorizada, 

quando analisada tanto tempo depois, ou comparada com estadias em outros estabelecimentos 

em que estiveram posteriormente. Afinal, os presos da Ilha Grande foram extremamente mal 

tratados, especialmente o grupo organizado de que falamos. Sendo a memória sempre uma 

construção feita no presente, tendo por base as vivências do passado, pode haver novas 

interpretações, mais ajustadas ao que se deseja agora. E as memórias individuais e coletivas 

podem se confundir, e, também, podem ser filtradas, de forma a reter o que o indivíduo 

valoriza e quer que seja a sua verdade (HALBWACHS, 2004). 

 No caso dos internos da Penitenciária Professor Lemos Brito, pelos escritos da época, 

verifica-se que estavam insatisfeitos com os limites, burocracia e promessas, que demoravam 

a ser cumpridas; como habitual na prisão, também implicavam e tentavam enganar os 

guardas, faziam troça dos dirigentes, entre outras situações. Apesar da liberdade interna, da 

cela individual de que disponham, e do trabalho que podiam exercer, vigorava a norma 

interna inexorável: havia guardas a contestar, exigências a fazer à administração. 

Vivenciavam o sentido de ‘polícia é polícia, preso é preso. Como óleo e álcool, não se 

misturam’, como foi verbalizado, anos depois, pelo interno Lucio Flavio Vilar Lírio, preso no 

mesmo Complexo Frei Caneca.  
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  A observação foi repetida ao escritor Julio Ludemir, 2007:399. 
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5.3 Dois casos sérios: André Borges e William da Silva Lima 

 

 Nos escritos de André Borges e Edison Duarte de Mello aparece, muitas vezes, a 

explicação para um tratamento penitenciário muito distinto de todos os outros 

estabelecimentos que vieram a conhecer: a Penitenciária
179

 era a vitrine do sistema, 

influenciada por novas concepções sobre crime e tratamento de presos
180

. Receberam apoio de 

importantes penalistas e do presidente Getúlio Vargas, este ostentando postura claramente 

diferenciada da que tivera, nos anos de 1930, contra os presos políticos daquele mesmo 

estabelecimento. Agora preconizava que funcionasse eficientemente, com trabalho produtivo 

para a maior parte dos internos, que fosse estabelecimento moderno, que tivesse como 

objetivos recuperar os criminosos para a sociedade, e reformá-los em benefício da mesma.  

Pelo menos durante alguns anos, entre o início da década de 1950 e o final da década de 1960, 

a penitenciária tentou chegar a seus propósitos. 

 Nossa pesquisa mostra que André Borges parece ter sido um preso preocupado com o 

desenvolvimento da massa carcerária e um observador atento da vida na prisão, bem 

considerado pela massa carcerária durante o tempo em que esteve preso, entre o final dos anos 

1950 e o final dos anos 1970. Não usa mais o José em seu nome e esteve preso por 21 anos 

contínuos, com apenas cinco meses de intervalo, em fuga, a partir da qual retornou ao cárcere 

com o status de preso político, por ter sido incurso na Lei de Segurança Nacional. Motivou e 

mobilizou centenas de presos comuns, utilizando-se da cultura, da educação e da arte, 

Enfrentou contradições inerentes a essa mudança de condição, tanto frente aos companheiros 

comuns, como em relação aos presos políticos. Ao sair do sistema prisional, publicou três 

livros e acaba de concluir o quarto
181

. 

 William da Silva Lima também iniciou a vida de preso em 1958 e passou 39 anos de 

sua vida no sistema prisional, se não são contados os diversos períodos em que esteve 

foragido deste.  Durante um dos períodos escreveu um livro de poesias, Versos da Arte de 

                                            
179

 Até os dias de hoje o Instituto Penal Lemos Brito é mencionada por ex-presos e guardas mais antigos como a 

Penitenciária, ou o Setor A. A seu lado estava o Instituto Penal Milton Dias Moreira, chamada de Setor B, 

estabelecimento que também dentro do Complexo Frei Caneca. 
180

 Aqui me refiro aos sistemas de Auburn e ao de Filadélfia, que influenciaram o planejamento e construção do 

estabelecimento, tal como em muitos outros países. Em AGUIRRE (2009) mais detalhes e o panorama dos 

sistemas prisionais da América Latina. 
181

 Os livros são: Um Repórter – Da Ilha Grande ao Poder, 1984; Eterno Amanhã – Poesias da Prisão, 2001; A 

Fuga, 2001; o livro A Viagem foi recentemente finalizado.  
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Falar Bem e Mal; em outro momento de liberdade, organizou seus escritos, e montou um 

livro que se tornou fonte importante sobre o sistema prisional do Rio de Janeiro, 

“Quatrocentos contra Um”
182

. Sua liberação do sistema foi formalmente retardada pelo peso 

negativo associado à sua imagem e a seu nome, o que dificultou a concessão de benefícios 

legais a que teria direito.  

 No ano de 2006, William decidiu não retornar ao Presídio Edgard Costa, em Niterói, 

após receber o benefício de uma visita externa à família, a primeira a que teve direito
183

. Diz 

que já não aguentava mais a vida na prisão e não tinha a menor confiança no sistema judicial, 

que tornava a sua situação completamente insegura e instável. Manteve a condição de 

foragido até o ano de 2011, quando a Vara de Execuções Criminais do Rio de Janeiro 

concedeu seu livramento, adstrito a condições. Atualmente, desfruta de liberdade entre as 06h 

e as 19h, permanentemente monitorado por uma tornozeleira eletrônica.  

 Através dessas fontes pretendo trazer algumas informações sobre a vida no Complexo 

Frei Caneca na segunda metade do século XX, mostrando uma parte pouco conhecida desse 

importante conjunto de estabelecimentos carcerários, o primeiro construído no país.  

 Esses dois presos serão mostrados adiante, quando desenvolvem atividades entre os 

presos da Penitenciária Professor Lemos Brito, e, na década de 1970, na Penitenciária 

Cândido Mendes, na Ilha Grande. Mais velhos e amadurecidos, continuaram trabalhando pelo 

desenvolvimento da massa carcerária, tal como alguns presos haviam feito com eles próprios, 

no início de sua vida prisional, ao final da década de 1950. 

 

5.3.1 André Borges, uma história (quase) comum 

 

Caminhava sobre uma passadeira de borracha verde que dividia o piso preto 

brilhante, onde se liam avisos (em cartazes, a respeito do chão):  

 – Não pise no preto. Atentei para a ironia do aviso, evitando que se andasse 

sobre o chão preto, quando, na realidade, com raras exceções, os negros não 

podiam permanecer na Lemos Brito, que, entre as penitenciárias do sistema, 

era considerada vitrine. Como em tudo, há exceções. Mas o preconceito era 
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As duas primeiras edições do livro estão esgotadas há alguns anos. A organização dos documentos que deram 

origem a este último livro contou com a colaboração inestimável de um ex-preso político, Cesar Queiroz 

Benjamim, e foi editado pela Labortexto, de São Paulo. No ano de 2010 deu origem a um filme de longa 

metragem com o mesmo nome. 
183

 Trata-se da Saída Temporária, conhecida como Visita ao Lar, prevista no artigo 122 da Lei de Execuções 

Penais (Lei 7.210/84). 
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visível naquele estabelecimento penal, mesmo sendo a grande maioria da 

população carcerária de cor negra. Mas que fazer? Eles não queriam que se 

pisasse sobre o chão preto, paciência, pensei. ‘Não pise no preto’, fui 

repetindo mentalmente (Borges, 2001: 25). 

 

 Suas palavras ressaltam a cultura administrativa do sistema prisional, em sua 

racionalização burocratizada e intransigência transcendente. O ex-preso Edison Duarte de 

Mello também se lembra perfeitamente que era absolutamente proibido pisar na parte preta do 

piso da entrada da Penitenciária Professor Lemos Brito, constituindo a desobediência falta 

disciplinar. E, de forma semelhante, Frei Betto, quando preso em São Paulo escreve, surpreso 

com a restrição desse tipo de regra da penitenciária: 

 

Para andar dentro do presídio, há nas extremidades, ao longo dos corredores, 

faixas pretas, das quais o preso não pode afastar-se. Assim, temos que 

caminhar sempre em fila indiana, pois só os não-presos podem andar no 

amplo espaço vermelho dos corredores (BETTO, 1977: 86). 

 

 A aparência pacífica e conciliadora de André não permite que se note imediatamente a 

revolta latente que o acompanha. No entanto, é possível percebê-la em muitos momentos, 

inclusive em seus escritos - sempre canalizada para a política e a arte. André declara: “A 

sociedade que a gente vive, é uma sociedade criminosa. A estrutura, os princípios, são 

criminosos. E uma sociedade de criminosos como a nossa não podia gerar outra coisa senão 

criminosos
184

”. 

 Esse ex-preso atualmente tem oitenta e três anos e continua sendo um articulador 

político. Faz parte do grupo de ex-presos políticos, e de pessoas solidárias a eles, que criou o 

Coletivo Memória, Justiça e Verdade do Rio de Janeiro, no ano de 2011. Desde que comecei a 

estudar o sistema penitenciário do Rio de Janeiro, em 1972, ouvi comentários de presos sobre 

André, mostrando os sinais do trabalho dele. Logo nos primeiros contatos era comum me 

perguntarem “Conheceu o André?”, “Para essa parte é melhor perguntar ao André”, “Isso 

começou com o André”, “Quer conhecer um poema lindo do André?”.  Naturalmente, eu quis. 

 Entrou na prisão no ano de 1958, aos 23 anos, como preso comum
185

. Em maio de 

1969 fugiu com presos políticos
186

, já integrado às atividades da organização Movimento 
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 Entrevista concedida ao escritor Júlio Ludemir em 5/03/2006. 
185

 Entrevista à autora em 28/01/2012.  
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Armado Revolucionário – MAR. A fuga e os assaltos a bancos que passou a praticar fizeram 

que, quando foi recapturado, em outubro 1969, houvesse adquirido a condição jurídica de 

preso político, que manteve até sua soltura, em 1979. Essa alteração em sua condição 

processual correspondeu às mencionadas mudanças na Lei de Segurança Nacional - LSN, que 

passou a considerar qualquer tipo de roubo (assalto) como crime político
187

. Embora este não 

tenha sido o caso dele, já que os assaltos que cometeu durante a fuga foram cometidos para 

angariar fundos para a guerrilha rural que os integrantes do Movimento Armado 

Revolucionário, em 1969. 

 Retornou à prisão e, após cumprir o restante dos 21 anos de prisão e foi libertado 

através do expediente de unificação e redução de penas, poucos meses antes da Lei de Anistia, 

que não o beneficiou, como não o fez à maior parte dos presos políticos do país, pelas 

condições expressas na lei.  

 Entrou para o Partido Democrático dos Trabalhadores – PDT- e continuou próximo ao 

sistema penitenciário, tendo trabalhado como assistente do diretor do Departamento do 

Sistema Penitenciário – DESIPE -, no governo Leonel Brizola, entre 1983 e 1985. Entrevistá-

lo tem me dado acesso a fatos de sua vida e da vida de vários outros presos, guardas, 

administradores, bem como o aprofundamento no contexto histórico em que ele viveu. 

 Em entrevista
188

 diz que fez o curso primário no Pará e chegou a receber uma bolsa do 

Serviço Social da Indústria - SESI. Abandonou os estudos: “E logo, naquela situação de 

miséria, entrei no mundo da marginalidade. (...) E aí depois fugi de casa. Entrou na minha 

cabeça aquela ideia de vir para o Rio de Janeiro, que era a Cidade Maravilhosa, onde havia 

emprego pra todo mundo e que a vida era uma maravilha.  

 A época era o ano de “1957, talvez 1958”, André não recorda bem. Mais adiante, vai 

informar que chegou ao Rio de Janeiro no ano de 1956. De fato, as datas se confundem, e ele 

reclama quando insisto que precise o ano, ou até mais, o mês de cada fato (“isso não é 

importante”, decide, “depois eu lembro”, e não lembra). Ele quer que eu o ouça no que 
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 Os detalhes dessa fuga, que se tornou uma referência no sistema, e causou mudanças no 

tratamento prisional, podem ser vistos nos livros de BORGES, 2001; CAPITANI, 1997; e ALMEIDA, 2010. 
187

 Sobre a Lei de Segurança Nacional e o AI5, ver as obras do professor Heleno Fragoso, A Nova Lei de 

Segurança Nacional, Revista de Direito Penal nº 35, Rio de Janeiro, 1983; Lei de Segurança Nacional uma 

experiência antidemocrática. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1980; Advocacia da Liberdade. Rio de Janeiro,  

Forense, 1984. 
188

 Grande parte das declarações de José André Borges neste capitulo está na entrevista que me concedeu no dia 

15 de setembro de 2011. Mas temos conversas, menos formais, até hoje. 
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entende ser importante, o curso dos fatos de sua vida, sobretudo os positivos, considerando as 

datas como detalhes desnecessários ao roteiro, à história que constrói sobre si
189

.  

 Portanto, chegou ao Rio de Janeiro “por volta de 1956”, legalizou sua situação na 

Marinha Mercante e se filiou ao Sindicato dos Marítimos, na condição de taifeiro. Convivia 

na Praça Mauá com outros marítimos e alguns “malandros”. Iniciou, então, uma vida baseada 

em desvios e pequenos roubos a pessoas, geralmente praticados individualmente, até que, 

mais adiante, se uniu a outros pequenos criminosos. Sobre o grupo com o qual praticava 

crimes - dos quais não gosta de falar - André comenta, na defensiva: “Sempre houve um 

código de conduta (entre os membros de seu grupo criminoso). Já tinha essa mentalidade de 

não matar, não roubar pobre”. E afirma que o grupo tinha “clareza de que as pessoas não 

tinham nada a ver com o nosso problema. Eram pessoas trabalhadoras. Já havia essa 

consciência, essa distinção (entre pessoas pobre e as demais, que poderiam ser assaltadas)”
190

. 

 

5.3.2 Começa a vida de prisão  

 

 Inicialmente, André Borges foi mantido preso no prédio da Polícia Central, na Rua da 

Relação, no centro do Distrito Federal. Novamente, a imprecisão da data: “Em 57, por aí 

assim, 58, mais ou menos”.  

 Ele fala da convivência no presídio e revela suas atitudes: revolta, rebeldia, 

organização, processo de conscientização. Embora tivesse apenas o curso primário, e 

nenhuma formação política, revela que lia muito, autores clássicos, literatura política. Não 

fica claro se ele já lia anteriormente ou se passou a se interessar por livros, à medida que teve 

acesso a eles, na Penitenciária Professor Lemos Brito, hipótese que parece mais acertada, pelo 

conjunto de informações.  Tinha 24 anos à época e foi designado por guardas como xerife de 

uma cela do Presídio Hélio Gomes: 

 

                                            
189

 O jornalista Julio Ludemir relata situação semelhante, ao entrevistar o ex- preso Paulo Cesar Chaves para a 

elaboração do livro O Bandido da Chacrete. Frente a seus seguidos pedidos de esclarecimentos, precisão nas 

informações dadas, Paulo Cesar repete várias vezes a reclamação: “lá vem você com a porra do detalhe” 

(LUDEMIR, 2007: 352). 
190

 Entrevista ao escritor Júlio Ludemir 5/03/2006. 
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Em uma cela de 10 x 10, tinha de 30 a 40 presos. (...) Ser o xerife da cela 

significava você ter o comando da cela. E expliquei pros cara que não iria 

acontecer naquela cela o que estava ocorrendo nas outras celas.   

Aqui não vai ter estupro, não vai ter ninguém assaltando ninguém, não vai 

ter covardia. A gente tem que puxar cadeia aqui numa atitude de paz. (...) E 

outra coisa: ninguém mais vai roubar dentro da cela. Era uma coisa justa. As 

pessoas aceitaram. 

 

 Montou um sistema de divisão dos gêneros trazidos pelos visitantes dos internos 

daquela cela:  

 
Então passou a ser distribuída a coisa socialisticamente. Eu reunia todas  

bolsas. Passou a ser coletivo. Depois que entrava na cela era usado e 

distribuído coletivamente. E ninguém tirava mais nada de ninguém. Tem que 

roubar na rua. (...) Aqui é cadeia. Tá todo mundo sofrendo. Não pode ter 

isso. 

 

 Medidas como essa foram tomadas por presos comuns mais conscientes, e pelos 

presos políticos, ao longo dos anos: impedir a violência sexual, furtos e roubos, e, ainda, 

estabelecer o que chamavam de cooperativas. Eram posturas integrantes da dinâmica do 

coletivo, consistiam na organização de mantimentos, remédios, jornais, livros e oportunidades 

– maconha, inclusão em uma fuga, acesso ao serviço médico, entre outros - que eram 

distribuídos pelos que não tinham como obtê-los de outra forma – não tinham visitas, não 

trabalhavam, estavam doentes, e, agora, estavam proibidos de furtar ou achacar 

companheiros. Os coletivos marcaram presença na maior parte dos estabelecimentos 

brasileiros, e os entendo como uma consequência natural da própria necessidade de 

convivência e sobrevivência em prisões. Graciliano Ramos, já em 1935 e 1936, escreve que 

depositava mensalmente 10 mil réis na caixa para a manutenção do coletivo da Casa de 

Detenção (RAMOS, 1979,1: 212). 

 Do mesmo modo, e diferentemente do costume de presos mais fortes explorando os 

demais, a limpeza da cela era feita por todos os presos que viviam ali, e André informa que
191

: 

“essa experiência se propagou. Tornou-se uma norma na prisão. É daí que vem a situação do 

Comando
192

, que era esse princípio de disciplina e ordenação das coisas”. E conclui dizendo 
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 Entrevista ao escritor Júlio Ludemir em 5/04/2006. 
192

 Aqui, André Borges refere-se à disciplina estabelecida vários anos depois, pelo grupo que veio a ser chamado 

de Comando Vermelho, que incluía a formação de uma cooperativa para angariar e distribuir gêneros. Essa 

demonstração de exigência de comportamentos éticos é relevante, e voltaremos à questão no capítulo 7. Todos 
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que “lá fora que você tem que roubar. Não aqui dentro. Aqui dentro todos são iguais. São 

presos”. 

 Após a detenção de sete meses no Presídio Hélio Gomes ele foi condenado e enviado 

à Penitenciária Cândido Mendes, na Ilha Grande, reservada a presos indisciplinados, e aos 

considerados perigosos. André chegou a Ilha Grande pela primeira vez em 1958: “Chegando 

lá, encontro uma cadeia braba. Espancamento dos agentes penitenciários. (...). E havia a 

mentalidade geral da nação de que os caras que iam pra Ilha eram os piores elementos 

possíveis”.  

 Ele segue o curso da entrevista: “Aí um dia eu vim pra Lemos de Brito e consegui 

ficar no convívio
193

. É a partir daí que tem início o meu processo de fuga.” Era o ano de 1958. 

Note-se como admite explorar a possibilidade de fuga assim que consegue a transferência 

para a Penitenciária Lemos Brito. Apesar de viver em busca da oportunidade de fuga ele a 

encontrou apenas uma vez, em 1969. Mas fala e escreve com frequência que buscava realizar 

um sonho, ampliar a cultura de seus companheiros, e conscientizar a massa carcerária para 

ultrapassar os limites de sua condição de classe social e de presidiário. Assim, promove a 

própria educação, inicia a politização e se dedica à realizar o sonho que o estava encantando. 

Ele lembra:  

Meu processo de politização foi na Lemos. Quando (...) comecei a ficar no 

convívio da Lemos de Brito foi que eu tomei contato com pessoas que já 

tinham consciência política e que tinham experiência de ter convivido com 

os presos políticos daquela época
194

. 

 

 Pergunto quanto tempo ele ficou preso na Lemos de Brito e ele diz, irritado: “Também 

não me recordo, assim, eu sou ruim de ficar calculando tempo, eu nunca me preocupei com 

esse negócio de ficar anotando nada, pra mim o tempo era curtinho, entendeu?” Mais uma 

vez, constato que datas, como marcas de épocas, não consistem referências significativas para 

                                                                                                                                        
os relatos de presos políticos no Brasil mencionam a organização de coletivos e de cooperativas com os mesmos 

objetivos. 
193

 Aqui, ele está dizendo que não ficou separado, em cela de castigo, e, sim, entre os demais, no espaço/situação 

a que chamam de convívio. 
194

 O entrevistado se refere aos presos e presas políticos do governo Vargas, que deixaram na penitenciária 

ensinamentos, livros, referências. Entre centenas deles, destacamos Apolônio de Carvalho, Luiz Carlos Prestes, 

Agildo Barata, Olga Benário, Hermes Lima, Maria Werneck, Eneida de Moraes, Campos da Paz, Carmem e 

Rodolfo Ghioldi, Rosa Meirelles, Armanda Álvaro Alberto, Haydée Nicolussi, Dinarte Silveira, Beatriz 

Bandeira, Moreira Lima, Benjamin Snaider, Eugênia Alvaro Moreyra, Adolfo e Renato Barbosa, Renato do 

Rego Barros, Edgar Süssekind de Mendonça, Nise da Silveira, Lauro Lago e Sebastião Hora. 
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a comunidade carcerária. Costumam se referir a “na época do guarda Jesus”, “quando 

Mardoqueu estava na encadernação (no setor da encadernação)”, “pouco antes da nossa 

fuga”, “logo depois da chegada do pessoal de Caparaó”, “antes de matarem o C.O
195

”, 

“depois da segunda greve de fome”, “no tempo em que o Achê escrevia os nossos 

manifestos”, fatos relevantes da vida e dos personagens daquela comunidade, entronizados, 

repetidos, mitificados.  Nos diálogos, o tempo vai e retorna, como se não passasse, não tivesse 

já passado. E ali não ocorrem tantos fatos novos, característica da rotina da prisão, estão todos 

suspensos em um tempo medido formalmente pelas sentenças. O restante é organização, 

invenção, preservação, repetição, provocação, evasão, a construção de cada trajetória. 

 O antropólogo Roberto DaMatta, analisando rituais, rotinas e tempo, diz “os rituais 

permitem a sensação de uma ‘volta’ do tempo, porque prescrevem com nitidez e obsessão, um 

lugar para cada coisa, e então, o tempo fica congelado” (DA MATTA, 1997: 39). Os presos 

repetem, incessantemente, histórias que testemunharam ou que fazem parte do itinerário 

histórico da prisão, porque, conscientemente ou não, arvoram para a instituição o 

direito/necessidade do reconhecimento de um passado, condição para que haja um futuro a 

esperar. E um presente legítimo, que terá vindo de algum lugar, testemunho de tal história. 

Houve um percurso, cuja memória lhes cabe preservar. Têm seus heróis, que estão presentes 

em relatos de fugas espetaculares, greves de fome imbatíveis, auto incriminações para a 

defesa do grupo, grandes feitos que honram a cultura interna. E há os objetos de ódio, presos 

traidores, autoridades que descumprem tratos, guardas especialmente violentos, rixas, 

espancamentos sangrentos.  

 A noção peculiar de tempo consiste no que eles chamam de “paciência” ou “teimosia 

de preso”, “coisa de preso”: o dispor do compartilhamento de um tempo diverso ao da 

administração, e particular à comunidade intramuros; em muitas oportunidades os presos 

aguardam meses, anos, cultivando algum projeto, uma fuga, uma vingança, uma transferência, 

um pedido. Algumas vezes, o ritmo é apressado e a grande ansiedade é evidente. Assim 

sendo, esperam e cobram incessantemente, visitas, conquistas amorosas, transferências de 

estabelecimentos, cartas, refeições, presentes, decisões judiciais, festividades, comemorações. 

Novamente, vejo aproximação entre esse tema e os ensinamentos de DaMatta:  
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 O preso Fernando Gomes de Oliveira, cunhado de Lucio Flavio Vilar Lírio, foi assassinado na Penitenciária 

Lemos Brito em dezembro de 1978. 
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Pois bem, é isso que permite controlar o tempo. É isso também que permite 

equilibrar o espaço, fazendo com que o mundo se torne menos indiferente e 

totalmente significativo, posto que ordenado por suas relações com os 

grupos que se combinam e se reformulam, na complexa lógica social que 

cada sociedade ordena para si e para seus membros (DA MATTA, 1997: 

39). 

 

 André prossegue falando de suas primeiras interações no local, ainda antes do início 

da ditadura civil-militar, ao final da década de 1950. A partir de conhecimentos adquiridos 

naquele momento, ele e alguns companheiros construíram e/ou aderiram a uma rotina interna 

que passava pela política. Para isso usou o seu modo peculiar de lidar com a coletividade, 

aproveitando, também, os conhecimentos da nova vivência. 

 Nessa busca, recebeu a orientação de alguns presos comuns, que haviam sido 

influenciados por alguma forma de contato com os presos políticos que ali haviam estado 

durante o Estado Novo. Em outras palavras, André teve contato e influência indiretos, e se 

lembra de alguns desses presos, destacando Mardoqueu, Roberto Cieto, Zé Galinha, Roupa 

Velha, Paulo, Bodão, Ivan, Boxer. 

 A biblioteca da penitenciária contribuiu fortemente para que realizasse seus projetos, 

como menciona elogiosa e repetidamente
196

. Para melhor utilizar os livros e levá-los a 

companheiros ainda não interessados por leitura, ou aqueles que estavam em celas de castigo, 

os presos recorreram à engenhosidade que costuma lhes ser peculiar: montaram um carrinho, 

com prateleiras sobre rodas, em cima das quais colocavam livros. Era chamado simplesmente 

de carrinho, e levado a diferentes partes da penitenciária incentivando muitos à leitura.  

André lembra: 

Solicitamos à Editora Vitória
197

 livros mais atualizados para a biblioteca 

ambulante por nós organizada e assim desenvolvemos o trabalho de 

conscientização, politização e de organização, levado à prática por aqueles 

que os comunistas haviam preparado em sua passagem pelas prisões. 
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 Analisando as oportunidades culturais e de ensino no sistema do Rio de Janeiro, duas décadas mais tarde, o 

Ministério da Justiça afirma: “Quase todos os estabelecimentos  possuem modestas bibliotecas doadas, 

compostas quase que exclusivamente por antiquíssimos romances e por livros religiosos; os livros que os presos 

possuem e que são cuidadosamente passados de mão em mão costumam ser, frequentemente, apreendidos e, 

muitas vezes, destruídos pelos guardas, sob os mais diversos argumentos. Ao entrarem nos estabelecimentos, são 

rigorosamente censurados para que não transmitam o que cada diretor ou guarda chefe de segurança venha a 

considerar como "imoralidade" ou "subversão ideológica" (Relatório de Inspeção do Sistema Penitenciário do 

Rio de Janeiro. Ministério da Justiça, 1982: 34).  
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 Essa editora era ligada ao Partido Comunista do Brasil (PCB) e publicava obras de autores marxistas. Foi a 

principal editora do PCB e funcionou a partir de 1944, até que em 1964 foi fechada pela ditadura. 
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Assíduos leitores do jornal “Novos Rumos”, passamos a escrever pequenas 

crônicas, que foram publicadas no jornal (idem: 36). 

 

 André consegue ser alocado para trabalhar na encadernação, no setor de douração, 

então dirigido pelo preso Mardoqueu
198

, que ele considera um “profundo conhecedor da 

literatura revolucionária”
199

, e que é considerado pelo ex-preso Edison Mello como um 

“exímio tocador de pistão”
200

:   

  André fala sobre os primeiros tempos na prisão, com Mardoqueu:  

 

Notando o meu interesse pela leitura, iniciou o seu trabalho doutrinário me 

indicando os bons livros no ramo. Em função do seu vasto conhecimento no 

assunto, tornou-se assim o meu orientador, ensinou-me a profissão de 

dourador. Era um excelente doutrinador
201

. (...) Ficávamos horas perdidas 

discutindo política e filosofia. Foi quando me contou que tinha estado em 

contato com alguns daqueles presos comunistas (...) (BORGES, 2001: pp. 

34, 35). 

 

  Mas, em pouco tempo surge uma possibilidade de solidariedade, inesperada e 

clandestina:  

Logo, fomos contatados por uma célula comunista na prisão, integrada por 

agentes penitenciários, a rede de contato com o Partido Comunista e, dessa 

forma, punham para dentro dos muros da penitenciária a literatura marxista. 

O jornal “Novos Rumos”, órgão oficial do Partido, e a revista “Problemas da 

Paz e do Socialismo” também chegavam às nossas mãos (BORGES: 36, 37).  

                                            
198

 O preso comum Mardoqueu da Costa Moreira é citado frequentemente por presos antigos como sendo um 

estudioso, culto, articulador, doutrinador, tendo ensinado na escola de música que organizaram. Após ser 

transferido para a Penitenciária Esmeraldino Bandeira, continuou o trabalho cultural junto aos companheiros. Foi 

responsável pelas informações deste estabelecimento (sucursal) para o jornal Novos Rumos, editado na 

Penitenciária Milton Dias Moreira. Como se sabe, os presos votaram e elegeram este como o título do jornal, 

embora fosse o nome do jornal oficial do Partido Comunista Brasileiro. Outro companheiro de André na oficina 

de encadernação foi o ex-tenente Bandeira, que havia sido tenente da Força Aérea e era acusado do assassinato 

de um bancário na Ladeira Sacopã, Zona Sul do Rio de Janeiro. Outro companheiro foi Gregório Fortunato, 

chefe da guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas e sentenciado pela tentativa de homicídio do jornalista 

Carlos Lacerda, episódio que ficou conhecido como o ‘atentado da Rua Toneleros’. André discorda da versão de 

que sua morte teria sido queima de arquivo e diz que ele era homossexual e foi assassinado em razão da disputa 

por um preso. 
199

 Em sua entrevista a mim, André informa que, à época, estava lendo A Divina Comédia, de Dante Alighieri. 
200

 Declaração feita à autora em 4/07/2012. O pistão faria parte dos instrumentos da banda da Penitenciária. 
201

 Em recente conversa com André Borges, perguntei se sabia onde estava Mardoqueu, ou o que havia ocorrido 

com ele. O que aconteceu com Mardoqueu? André responde: ”tão logo terminou o festival de poesia, ele foi 

transferido da Lemos Brito para a Penitenciária Esmeraldino, em Bangu. Daí em diante, nos comunicamos por 

recados de amigos. Depois os mesmos cessaram. Acredito que ele foi solto e nunca mais nos falamos”. A prisão 

é assim. 
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 Entendo como muito importante a informação de que havia na penitenciária um grupo 

de guardas ligados ao Partido Comunista Brasileiro, ou com ideias comunistas. Trata-se de 

possibilidade relevante e desconhecida de qualquer autor consultado. André explica que não 

se tratava exatamente de uma célula, mas de um grupo de guardas que contestavam a ditadura 

e tinham ligações com o Partido Comunista. Tomavam algumas providências em conjunto, 

protegiam os presos politizados, levavam o jornal Novos Rumos para a penitenciária, 

enviavam mensagens ao exterior: 

 

Havia alguns funcionários e Guardas Penitenciários que, à época, eram 

filiados ao partido Comunista. Eles, a princípio observavam o trabalho 

político-cultural realizado pelo nosso grupo, mas com alguma distância, pois 

eram funcionários. Depois se aproximaram, pois a nossa posição política era 

semelhante a do Partido e, além do mais, sabiam – como funcionários – que 

não éramos “colaboradores” da Administração. Então passaram a colaborar 

políticamente conosco: traziam o jornal do Partido, Novos Rumos, quando 

passei a escrever crônicas para seção de cartas do referido jornal e elas 

começaram a ser publicadas. Então, através de cartas à Editorial Vitória 

solicitando livros marxistas e passamos a receber os mesmos para a nossa 

formação
202

.  

 

  Na entrevista ao jornalista Júlio Ludemir, André Borges desenvolve esse e outros 

aspectos da questão: 

 

Essa coisa do código (de honra), que sempre separou polícia de bandido, que 

sempre separou agente penitenciário de preso, não provocou nenhum tipo de 

confusão numa hora dessas [do encontro de guardas e presos contrários a 

ditadura]. É impensável hoje você ter, além da questão da legalidade, algum 

processo político que una o agente penitenciário ao preso. Os agentes não 

eram ligados aos presos. Eles eram quadros do Partido (Partido Comunista), 

que atuavam com os que eram guardas penitenciários. E ali procuravam 

desenvolver algum trabalho, selecionando os presos que eles viam que 

tinham comportamento, que tinham uma visão. Eles não se declaravam 

como membros do Partido. Eles eram agentes penitenciários.  Não era uma 

célula do sistema penitenciário. E era, à medida que tinha quatro ou cinco do 

Partido. Embora não fossem uma célula, na prática era uma célula, porque a 

orientação deles era a mesma. Mas eles não atuavam como uma célula 

organizada, pra tomar decisão. Mas eles passavam a conhecer os presos que 

tinham determinados comportamentos, que eles aprovavam e se 
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 Carta à autora de 21/05/2012. 
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aproximavam
203

. Ressaltamos que, mesmo durante o período de extrema 

vigilância da ditadura, houve policiais colaborando com organizações de 

esquerda. Além do grupo de agentes penitenciários mencionados, o preso 

político Raul Capitani se refere a um policial que deu apoio à fuga da 

Penitenciária, em 1969, alugando um imóvel para escondê-los (1997: 137). 

Menciona, ainda, outro agente prisional e um policial militar, que mantinha 

contato com os presos políticos da Ilha Grande, repassando informações para 

fora da penitenciária (idem: 139). 

 

5.4 William, uma história bastante incomum 

 

- Vocês vão decidir se vale a pena. Para isso deixem que me apresente: 

William é o meu nome. Parte da minha vida é redundante – tenho uma 

profissão, família, filhos pequenos, desejos – e por isso não merece ser 

contada (LIMA, 2001: 25). 

   

 William da Silva Lima se introduz assim, no livro Quatrocentos Contra Um, que já 

teve duas edições esgotadas, e que foi escrito com base em seleção de escritos seus, quando 

preso. O trabalho final contou com a colaboração de simpatizantes, quando estava foragido. 

No entanto, no momento de seu lançamento, em 2001, ele já estava novamente recolhido à 

prisão. Sim, vale a pena contar algumas partes de sua história. Uma nova edição está no prelo 

de uma editora italiana. 

 Já no início do documentário Senhora Liberdade
204

, alguns anos mais tarde, ele se 

apresenta novamente: “Meu nome é William da Silva Lima, tenho 61 anos, já cumpri 36 anos 

prisão, nunca tive vulgo
205

. “Professor” foi a polícia que colocou. Sou conhecido 

simplesmente como William”. Aqui o termo vulgo - que pode ser simplificado como apelido, 

embora tenha complexidades embutidas - deve ser entendido como uma das características 

que Goffman (1980) aponta como responsável pelo processo de mortificação do eu, as formas 

inerentes às instituições totais que desgastam a individualidade, agridem a identidade. 

William está dizendo que não aceita ser chamado de nomes que não o seu, que recusa a 

                                            
203

 Entrevista ao escritor Julio Ludemir em 5/03/2006. 
204

 Senhora Liberdade, documentário de Caco de Souza, Mor Produtora e Vira Lata Filmes, 2001.  
205

 Em termos práticos, vulgo é um apelido, geralmente preconceituoso, quando colocado pela polícia ou pela 

mídia; ou pouco respeitoso, quando atribuído no meio prisional, referente a alguma característica marcante, 

geralmente negativamente marcante: Cabeção, Japonês, Carne-Seca, VP, Bolo Fofo, Fininho, China, Tião 

Medonho, Lobisomem, Maluco, Mimoso, Maneta, Peruano, Satã, Marta Rocha, Ratazana, Megera, Teresão, 

Horroroso, Bagulhão, Capenga, Cara de Cavalo, Bira Charuto, Lobisomem, Bodão, Coelho, Boi, Gordo, Meio-

Quilo, Ratazana, Fuinha e tantos outros nomes pelos quais ficaram conhecidos criminosos daquela década de 

1970. 
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identidade que a instituição insiste em lhe atribuir, professor – “foi a polícia que colocou”. O 

vulgo também é a forma que consta e complementa registros policiais, nos prontuários dos 

presos, como complemento ao nome do preso. Tal como características físicas que integram o 

registro, marcas, tatuagens, altura, uma identificação, uma característica a ser procurada em 

um suspeito. Em um pequeno poema, sem data, que faz parte do meu acervo, ele mostra a sua 

direção: 

 

 

Figura 20 Poesia de William da Silva Lima escrita em uma folha de caderno, sem data206. 

 

 Continuando o seu relato
207

, foi detido pela primeira vez aos dezessete anos, em 1957, 

e enviado à Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor – FUNABEM. Diz que “começou a 

entender a luta de classe quando trabalhava e não conseguia comprar uma esfirra, sempre 

economizando para comprar uma esfirra”. E segue, explicando que os ricos tinham tudo e 

                                            
206

 O poema diz: “A minha vida é um vendaval – que se soltou. Uma onda que se levantou – um átomo a mais 

que se animou – Não sei por onde vou – Só sei que não vou por aí”. 
207

 Entrevista de William à autora e à estagiária Carine Lourenço em 14/09/2011. 
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eles, que trabalhavam, não conseguiam nem comer. “É o sentido prático, não teórico, são os 

fatos”
208

. 

 Mais adiante, foi transferido para o Serviço de Assistência aos Menores – SAM - e 

para o Recolhimento Provisório do Menor – RPM. Sobre este estabelecimento para menores 

infratores ele comenta, em uma carta para a família, mais de quarenta anos depois dos fatos, 

com mágoa: 

(...) Uma coisa que não esqueço nunca mais. Quando fui preso pela primeira 

vez, indo para o famigerado RPM (Recolhimento Provisório de Menores) 

que até hoje existe, é lógico com outro nome, e protagonista de seguidas 

rebeliões, isso em São Paulo. Em conversa com o escrivão disse para ele: 

vou me regenerar. A resposta dele foi seca: aí vou perder o emprego
209

. 

 

 Da FUNABEM é mandado para o Carandiru “não tinha ninguém quase. Eu inaugurei 

o Carandiru
210

”. Imagine-se a situação: um preso de 18 anos, que testemunha a inauguração 

da Casa de Detenção, o maior presídio da América Latina, e que permanece preso por período 

superior ao tempo de existência do presídio. Uma parte da Penitenciária do Estado - o 

Carandiru - foi inaugurada em 1956 e o conjunto todo implodido em 8/12/2002. William da 

Silva Lima foi preso em 1957 e dado como condicionalmente livre em 2012. E sobre essa 

prisão ele escreve, em 1972: 

 

Nocividade 

 

Prisão de São Paulo. 

Um amontoado geométrico 

de concreto, ferro e aço.   

Um montão de guardas 

Armados nas muralhas, 

Atentos... 

Para “segurança social” 

 

Um montão de homens presos, 

Inativos, 

Uma massa amorfa, 

sem direito a ter direito. 
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 Entrevista de William à autora em 3/10/2011. 
209

 Carta para a família em 3/07/1999. 
210

 William está se referindo à inauguração da Casa de Detenção de São Paulo, integrante do que veio a ser 

conhecido como o Complexo do Carandiru, usando o nome do bairro onde foram construídas as cinco 

edificações. Outros dois prédios desse complexo estavam em atividade desde 1920. 
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Numa área onde poderia  

Ser uma imensa 

Universidade do Povo. 

 

 De São Paulo vem para o Rio de Janeiro, em 1958. Ainda na mesma entrevista, ele 

lembra que, ao chegar à Penitenciária Professor Lemos Brito, conheceu André Borges e 

outros presos comuns preocupados com questões sociais, que faziam parte de grupos de 

estudo sobre política, história e cultura: “Epaminondas Boxer, Mardoqueu, João Galinha, 

Boca Velha, eles andavam pela biblioteca, ‘na clandestina’. Aí a gente sentava no pátio, aí ia 

ler e discutir
211

”. Começa a ter acesso a obras de autores como Euclides da Cunha, Jorge 

Amado e Karl Marx, a se informar e a dividir conhecimentos com pequenos grupos de leitura. 

Um processo semelhante ao descrito por André no testemunho acima, e que se manteria vivo 

por muitos anos, sendo decisivo em sua estadia na Penitenciária Cândido Mendes, na Ilha 

Grande, quando lidera o grupo que chamam de Comando Vermelho. 

  

5.4.1 Fragmentos de experiência fragmentada fora da prisão 

 

 A conotação política da vida de William fora da prisão é nublada e fragmentada. 

Parece mais o relato de alguns momentos em que foi seduzido pela ambiência de luta, reação, 

movimentação de grupos de protesto e de ação. Mas também são fragmentos o que exponho 

aqui, e que, embora possam ser bem mais frequentes são os que tive condições de encontrar 

durante a pesquisa. De todos os presos de quem coletei escritos e memórias, William é o 

único que parece ter tido algum contato com alguns militantes políticos antes de entrar na 

prisão. Menciona ter tido participação no MR8 e em movimentos de trabalhadores rurais. Sua 

participação parece extrapolar o que poderia ser tomado como uma construção fantasiosa de 

sua vida. Há alguns registros formais de sua movimentação antes de ser preso, e também do 

intervalo proporcionado por fugas. No documento confidencial
212

 da Polícia Militar do Estado 

do Rio de Janeiro, de 21/05/1981, de cujas conclusões sempre é possível duvidar, já que as 

informações costumavam ser obtidas mediante torturas,  lê-se:  
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 Entrevista à autora em 15/11/2011. 
212

 Idem, Informe n° 250, 20/81/PM-2/PMRJ. Estado Maior, 2° Seção (Seção de Informações). 
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Registra, em 68 (William), ter apoiado ações de organizações subversivo-

clandestinas, bem como ter trabalhado para a obtenção de apoio da massa 

carcerária e seus familiares, visando às candidaturas de Antonio Modesto da 

Silveira e José Eles de Freitas.  

 

 Desde o Ato Institucional nº 2, de 1965, os presos políticos não eram mais julgados 

pela Justiça Federal, tendo passado à jurisdição da Justiça Militar, que, em sua Primeira 

Instância, era exercida pelas Auditorias de Guerra, presentes nos estados, segundo os Código 

Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. 

 Mas a edição da Lei de Segurança Nacional, o Decreto-Lei 898 de 28/09/1969, trouxe 

mudanças mais significativas à área da segurança pública. Essa legislação refletiu as 

restrições impostas pelo Ato Institucional nº 5, editado em dezembro de 1968. Através do 

artigo 27 da Lei de Segurança Nacional, os roubos a bancos e instituições financeiras 

passaram a ser investigados e interrogados pelos órgãos montados pela ditadura militar. 

Portanto, todos os assaltantes de bancos passaram a ser enquadrados na LSN.  As penas foram 

dobradas, em relação ao roubo, tal como está no Código Penal, e passaram a incluir prisão 

perpétua e pena de morte.  

 Já no ano de 1967, foragido, William havia sido acusado de participar de atividades 

políticas contra a ditadura militar, mantendo uma gráfica no quarto em que estava morando, e 

fazendo panfletos de protestos, que eram distribuídos na Cinelândia
213

, o que ele confirma.  

 Em 1973, também foragido, após ser preso pela tentativa de roubo à agência do Banco 

de Crédito Territorial S/A, em Engenho de Dentro, a conclusão do interrogatório – sempre 

suspeita de ter sido obtida sob tortura - é a de que ele estaria praticando assaltos para realizar 

atividades supostamente políticas: 

  

Conforme declaração do epigrafado o dinheiro resultante do assalto seria 

empregado em subversão, para compra ou aluguel de imóvel destinado a 

servir de “aparelho”, no qual seria instalado um mimeógrafo para expansão 

de propaganda de organização terrorista
214

. 
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 Prontuário do Departamento Geral de Ordem Política e Social, Pasta n° 48.775, constante do Prontuário GB 

do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Informação n° 2, MEM n° 50 SE-DOPS SO-SOP, de 

10/02/1967. 
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 Idem, LDA n° 04.883/81, Gab. Dir DPPS/DGIE, DE 13/04/1981. 
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 Desse modo, no ano de 1973 William já estava condenado a 45 anos de reclusão, 

sendo três condenações por Auditorias de Guerra e uma condenação anterior, pela 11° Vara 

Criminal da Comarca do Rio de Janeiro. Essas condenações foram expandidas, pois, no 

Prontuário GB do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro/DOPS, em interrogatório, 

William da Silva Lima teria confessado que, após uma de suas fugas (em 3/01/1973), 

participara de assaltos a bancos com diversos companheiros. 

 Independentemente de sua proximidade com alguma organização de esquerda ter 

ocorrido, e, tendo ocorrido, possivelmente ter sido frágil e eventual, ele foi uma liderança 

importante no sistema penitenciário comum, não político. Reunia as características 

consideradas pela massa carcerária como essenciais ao preso de respeito: preso responda
215

: 

era confiável, não criava problemas para companheiros, sabia que havia questões que 

atingiam a coletividade e que, ainda que não o atingissem particularmente, mereciam apoio; 

não era voltado para a prática rotineira da violência, buscava soluções através de diálogo, 

inclusive com a administração. Respeitava e participava da imposição de novas regras, ou de 

regras ainda não assimiladas pela massa carcerária, como a proibição de furto e roubo, de 

violência sexual entre presos
216

. Segundo William afirma, o traficante Isaías do Boris, muito 

conhecido pelas polícias, afirmava que ele (William) era o equilíbrio da penitenciária em que 

estivesse
217

. Essas características foram essenciais para a manutenção de sua vida no sistema 

prisional, mesmo anos após o fim do domínio de seu grupo, a primeira geração do Comando 

Vermelho, substituído por outros sem compromisso com a organização inicial e com os 

interesses da massa carcerária. Falaremos mais sobre o assunto no Capítulo 8. 

 Em documento confidencial da Polícia Militar do Rio de Janeiro
218

 William é 

mencionado como sendo “de alta periculosidade, assaltante de bancos, integrante do ‘grupo 

da Lei de Segurança Nacional’ e líder de toda a massa carcerária do Presídio da Ilha Grande, 

bem como de outros Institutos Penais do Estado”. 
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 Referência a preso de responsabilidade, cumpridor de seus deveres junto à comunidade prisional. 
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 Embora essas noções de convivência respeitosa sejam tidas como surgidas a partir da organização do 

Comando Vermelho, ou, mesmo, a partir da entrada dos políticos no meio prisional, André Borges já as 

menciona, como vimos anteriormente, quando relata alguns aspectos do início de sua vida prisional. 
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 Afirmação feita em 13/07/2014. 
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 Informe n° 151 – 20/82/PM-2/PMRJ, de 04/05/1982, constante do Prontuário do Departamento Geral de 

Ordem Política e Social, Pasta n° 48.775, do Prontuário GB do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. 
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5.4.2 Diário da Caverna 

 

 Esse é o nome com que William encabeçou uma série de cartas escritas à família e aos 

amigos
219

 e também será o título do livro que está tentando escrever. As cartas falam de um 

período de grande revolta e perplexidade, em razão da demora e insensatez da Justiça em seus 

sucessivos apelos processuais. Enquanto desempenhou papéis de liderança, a organização 

representava uma defesa, e espelhava a identidade que desenvolveu para si. Enquanto esteve 

no cárcere ele foi fiel a essa identidade.  

 Sendo um preso rebelde e contestador, atraiu para si muita vigilância e violência nos 

estabelecimentos em que esteve, e da direção do Departamento de Sistema Penitenciário. 

Parte da rebeldia era estratégia de sobrevivência dentro dos parâmetros que estava escolhendo 

para si: a defesa de sua individualidade, a construção da imagem, da identidade de luta contra 

a submissão impressa pelo cárcere. Dentro de uma cela da Penitenciária Dr. Serrano Neves – 

Bangu 3, ele escreve:       

15:00 há concentração de quase todos, estão voltados para o jogo do Brasil e 

Noruega, enquanto isto a televisão faz a cabeça, mas vamos burlando o que 

nos faz mal, na busca do equilíbrio necessário à calma e saúde mental. Pois, 

se não conseguir este equilíbrio, fatalmente vem a loucura nas suas diversas 

manifestações, as vezes incuráveis diante da organização social dividida em 

classes que estigmatiza, discrimina e no último estágio elimina física ou 

mental
220

. 

 

 Enquanto forjava uma identidade ligada à rebeldia e solidariedade interna, William 

buscava escapar da prisão. Tentou e conseguiu fugir várias vezes, na maior parte delas 

liderando a fuga, tornando-se conhecido como um preso fujão, um tatu. Em seus escritos 

anteriores à união com a companheira Simone Barros Corrêa, e à constituição da família, os 

planos de fuga eram frequentes e reeditados. Ele costuma afirmar que tem dois orgulhos na 

vida: ter constituído e mantido a família e ter fugido da Ilha Grande. No documentário 

Senhora Liberdade
221

, ele diz: “Estou condenado a 35 anos, 36 anos e eu tenho sorte porque 
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 Outra série de cartas tem o nome de À Flor da Pele. Em meio ao texto delas, ele menciona frequentemente 

caverna quando se refere à prisão onde se encontra.  
220

 Carta à família em 22/06/1998. 
221

 Documentário Senhora Liberdade, de Caco de Souza. 
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eu fugi, senão eu seria um trapo humano, entendeu? (...) A liberdade para quem vive nesse 

inferno é como nascer de novo. E eu quero nascer de novo”.  

 Separei alguns momentos em que William da Silva Lima fala sobre fuga. Quando no 

Presídio Ary Franco ele afirma “o pensamento era o mesmo: fugir” (LIMA, 2001: 77). 

Lamentando a morte do companheiro Heleno ele diz, elogiosamente: “Pois é, sujeito de valor, 

tinha uma história de conduta séria: vivia furando parede, arrumando jeito de ir embora” 

(idem: 87). “Para mim 1980 começou melhor. Fugi.” (idem: 93). Sobre a decepção de uma 

fuga frustrada, “(...) acabei de volta a Água Santa (presídio usado para castigo). Mas estava 

vivo. Podia fugir novamente” (idem: 98). Em documento do ano de 1980
222

, ele compara a 

nova vida: “(...) diferente do estado de espírito quando me preparava para tentar fugir, que 

sabia que era tudo ou nada, morrer, fugir ou ser jogado no hospital em estado de coma”.  

 Abaixo está reproduzida uma folha com uma poesia escrita por ele no ano de 1964
223

. 

Como se vê, continha a percepção social crítica que manteve, embora à época, ainda fosse 

bem jovem. 
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 Acervo da autora. 
223

 Folha de papel com poesia, acervo da autora. 
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Figura 21 - Poesia escrita por William da Silva Lima, 1964. 
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5.4.3 Simone 

 

 Desde o início de 1984, William manteve um relacionamento apaixonado com 

Simone Barros Correa Menezes, uma estagiária de Direito do Departamento de Sistema 

Penitenciário, DESIPE, que conheceu prestando serviço na Ilha Grande.  Essa relação foi 

fundamental para a vida do preso. Arrisco-me a afirmar que a relação foi vital para ele. Sua 

atenção permanente cobrou de autoridades segurança para ele, benefícios legais que eram 

recusados, cuidados médicos, transferências. Ela se tornou conhecida no sistema prisional, 

uma familiar insistente e cobradora, que transformou sua vida em militância, e assume que 

passou a exercer a diplomacia na prisão, junto a autoridades, foi a diplomacia da 

marginalidade. Reconhece hoje que tinha – e tem – personalidade fortíssima, feroz. Diz, 

ainda, que a marginalidade desagrega, destrói as pessoas, as famílias, e que ela e o marido  

são exceção, como família, o que considero indiscutível.  

 Continuam casados, apesar de inumeráveis problemas pelos quais passaram, a 

começar pela criação solitária dos três filhos, e por mais de 25 anos de prisão em seu 

cotidiano: 

 

O rádio toca João Bosco “(....) O amor quando acontece a gente esquece que 

sofreu um dia...” desde que te conheci me tornei mais humano, mais calmo, 

mais gente. Isto não quer dizer que eu fosse uma pessoa perversa, cruel, sem 

sensibilidade, mas cultivava a dureza de quem vive em guerra, sempre 

preparado para se defender e atacar. E não se tratava de um comportamento 

anormal pelo ambiente em que vivia e vivo
224

. 

 

 No dia seguinte ao dessa carta William escreve novamente a Simone: 

 

Somos pessoas além de especiais, somos divinamente privilegiadas na vida. 

As vezes, e quase com certeza penso que já éramos parceiros há milênios na 

história do Universo e estava certo o nosso encontro nesta vida. Apesar das 

amarguras da minha ausência por estar  preso me sinto um privilegiado e 

apaixonadamente feliz. Olho para nossos filhos e uma emoção indescritível 

me envolve, um sentimento gostoso
225

.  
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 Carta a Simone, escrita em 20/6/98, na Ilha Grande, quando estavam juntos há 18 anos. 
225

  Carta a Simone em 21/06/98, escrita às 11hs. 
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 Ela foi o grande apoio que ele teve para organização de uma família que foi mantida 

bem unida e sintonizada com as questões presentes na vida do pai. Um pai preso por quase 

toda a vida dos quatro filhos
226

, exceto nos momentos em que esteve foragido. Assim, 

orgulha-se de ter visto dois dos filhos nascerem, em momentos que procurara estar fora da 

prisão: 

Tenho na minha lembrança o nascimento dos nossos filhos que tive o 

privilégio de acompanhar, foi uma experiência maravilhosa e extremamente 

humana, aprendi muito com eles, reforcei meu amor pelo ser humano, 

afundei com carinho e ternura no meu amor por você, entendendo mais o 

que significa ser mãe (...) e com certeza estes anos que estou na prisão não 

esmoreceram esta experiência mais do que divina
227

. 

 

 

 De fato, os sentimentos gerados pela união com Simone e pelos filhos funcionaram 

muito positivamente na vida de William. O casal optou por não ambientar os filhos na prisão, 

ou seja, não permitir que a visita semanal tornasse a prisão um universo normal. Impediram a 

convivência deles em um ambiente que consideravam nocivo. Considero essa decisão 

bastante equilibrada, especialmente considerando o fato de que a presença dos filhos poderia 

ter alegrado enormemente a vida deste preso, que, aqui, mostra que agiu como pai, e não 

como preso. Assim, ao longo de todos os anos em que esteve preso, os filhos foram visitá-lo a 

cada espaço de tempo acordado, ou em ocasiões especiais, durante uma época, ou com 

espaços bem maiores do que o habitual: 

 

Nossos filhos me visitam de dois em dois meses para poupá-los das 

humilhações que os familiares sofrem para estar com nós, e também não 

atrapalhar os estudos deles. Dá saudade mas prevalece uma lógica que 

consideramos certa, pois, queremos que eles sejam pessoas que nos 

respeitem e respeitem seus semelhantes, resumindo que amem  com toda a 

força criadora deste divino sentimento
228

. 

 

                                            
226

  O filho mais velho ele teve com Dalva, figura importante em sua vida, com quem foi casado, bem antes de 

encontrar Simone. 
227

 Carta a Simone, sem data, escrita em 1998, as 19h30 horas. 
228

 Carta à família em 22/06/1998. 
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 Incontáveis vezes ele afirma que o casamento lhe trouxe mais equilíbrio, legitimidade, 

proteção e oportunidades
229

.  

 

 
Figura 22. Simone e William com a filha Marina Morena, em 1986. 

 

 Essa imagem de William poderia parecer incongruente com a parte pública de sua 

vida, como um assaltante de bancos, mas “arquivar a própria vida é se por no espelho, é 

contrapor, à imagem social, a imagem íntima de si, e nesse sentido, o arquivamento do eu é 

uma prática de construção de si mesmo e de resistência” (ARTIÈRES, 2004: 11). William 

costuma dizer que após o encontro deles, em todas – todas - as fotos que Simone aparece, ela 

está sorrindo. De fato, nas fotos que vi ou que tenho dela, há sempre um sorriso no rosto, 

como pode ser constatado na foto acima (figura 23). 

 Analisando-se os documentos escritos por William, nota-se que duas palavras 

parecem ser referência: saudade e liberdade. Em quase todas as suas cartas, e centenas de 

documentos e relatórios, e mesmo em filmagens, essas palavras são onipresentes, sublinhadas 

por riscos à caneta, circundadas por desenho de corações ou flores, promessas e previsões de 

chegada, como um mantra, uma direção, uma exigência à vida. Na correspondência com a 

                                            
229

 Sobre a relação da família e as consequências da interação da mesma com a prisão ver SOUZA, 2005; 

ABRÃO, 2010; SANTA RITA, 2009; STELLA, 2006; JARDIM, 2010; BECKMAN, 2007; GODOI, 2011; 

NASCIMENTO, 2005; MYASHIRO, 2006; LOPES, 2004; BARRETO, 2006; SILVA, 2008; SILVA, 2007.  
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mulher, Simone, e com os filhos, estão as palavras mágicas, adotada por todos, como um 

norte a mover a família inteira: saudade e liberdade.  

 Sua filha, Marina Morena, em carta escrita no dia de seu aniversário, diz: “Pai, eu te 

amo”, e reclama de sua ausência “tenho 11 anos eu já não aguento mais”, “Salve a liberdade”. 

“Pai estou morrendo de saudades, pai nunca vamos te esquecer” (figura 24). 

 

 

Figura 23 - Cartão escrito pelos filhos para William, sem data. 

 

 Nas cartas, cartões e mensagens trocadas com as crianças, notam-se os mesmos 

assuntos presentes em qualquer relação de pai e filhos: notícias da escola, notas, provas, 

queixas de irmãos, relatos de atividades fora da escola, saudades, esperança de reunião da 

família e, mesmo, pedido de relaxamento do castigo.  Castigo este, determinado e cumprido 

distante de onde vive o pai, mas aproximado pela relação emocional que os ligava. 

 É inusitado conhecer essa face de chefe de uma família que ele organizou de dentro da 

prisão
230

. No bilhete a seguir (figura 26) o filho Demétrio diz: “pai você deicha eu sair do 

castigo pur favor pai você deicha sim ou não eu teamo pai eu vou tirar os oitos pontos pai eu 

te amo. Assinado Demetrio”. 

 

 

                                            
230

 Alguns trabalhos recentes analisam a influência da prisão no exercício da paternidade e da maternidade, nas 

relações familiares e em seu futuro, entre eles: SILVA, 2007; LOPEZ, 2004; JARDIM, 2010; LIMA, 2001; 

BARRETO, 2006; MYASHIRO, 2006. 
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Figura 24 - Bilhete escrito por Demétrio para o pai231. 

 

 O acervo de escritos trocados entre William da Silva Lima e Simone, durante as 

décadas de 1980 e 1990, e parte da década de 2000, contém algumas centenas de cartas, 

cartões, versos, músicas, bilhetes e algumas fotos
232

. As cartas, trocadas diariamente, no 

decorrer de décadas, falam por si, justificando, também, a afirmação de que “a escrita de si e 

também a escrita epistolar podem ser (e são com frequência) entendidas como um ato 

terapêutico, para quem escreve e para quem lê” (GOMES, 2004: 19). Entendo que a 

afirmação cabe perfeitamente ao casal, cuja ininterrupta e incansável correspondência 

facilitou, ou, mesmo, permitiu que se mantivesse ocupado com o bem-estar e os sentimentos 

comuns.  

 Na carta abaixo, ilustrada com desenhos de muitas flores, borboletas e frutos – e fortes 

raízes expostas - Guilherme escreveu: “Pai eu te amo ás vezes eu sonho com você e quando 

eu acordo eu choro por que eu não estou com você. Minha mãe chora de tristesa por que sem 

você minha mãe não vive. O Demetrio pega muito no futebol e ele está muito levado. A 

                                            
231

 O bilhete de Demétrio diz: “pai você deicha eu sair do castigo purfavor sim ou não eu te amo pai eu vou tirar 

os oito pontos pai eu te amo assinado Demetrio”. 
232

 Parte significativa do mesmo foi copiada para servir ao presente estudo. 
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marina está fazendo retiro de jovens na igreja perto da nossa casa. Beijos Pai. Guilherme. A 

vida tem que ser aproveitada”. 

 

 

Figura 25 - Carta com desenho do filho Guilherme para William. 
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 E William escreve em carta à família, após um dia de visitação
233

:  

 

As crianças estão maravilhosas, fico deslumbrado com eles e uma vontade 

intença toma conta de mim desejando viver o dia a dia de vocês. Ter a 

participação humana de ser pai, mas falta menos do que faltava (para ser 

libertado e se juntar a eles) e o equilíbrio que trás a calma necessária para 

superar a dor da ausência (temporária é claro!)!! 

 

 

 Assim, reafirma-se a possibilidade de presos como William e André terem mantido 

relações pessoais duradouras e produtivas, uma realidade que se opõe à consideração de que a 

prisão, necessariamente, significa o fim das relações familiares, como bem apontam Godói 

(2011) e Biondi (2010), esta com o exemplo próprio. A perda ou a modificação radical dos 

laços familiares parece ocorrer, sim, na maior parte dos casos, mas não na totalidade
234

. E, 

hipoteticamente, não somente em razão dos efeitos da prisão, já que muitos casos poderiam 

ter chegado ao mesmo resultado, ainda que não houvesse cumprimento de pena. 

 

5.4.4 À Flor da Pele
235

 

  

 No ano de 2006, após quase quatro décadas de encarceramento em diversas prisões, 

ele se aproveitou de uma visita ao lar e não retornou à prisão: abandonou a longa rotina de 

custódia que enfrentou, e que, a partir da década de 1980, compartilhou com a mulher e com 

os três filhos que foram nascendo. Após descumprir as regras do benefício da saída, William 

exilou-se no pequeno apartamento em que sua família estava vivendo, em Copacabana, 

alugado por temporada, pela falta de fiador. Embora a esposa, Simone, tenha feito tudo para 

que ele retornasse à prisão e aguardasse a saída por vias legais, William recusou-se 

terminantemente, e isto veio a consistir uma forte e longa desavença entre os dois.  

 Abrigar um fugitivo da Justiça trouxe muitos problemas: para que não fosse 

descoberto o seu paradeiro, os filhos abandonaram estudos e trabalho; a mulher saiu do 

emprego – já que os estudos na Faculdade de Direito ela já havia abandonado em 1984, logo 

                                            
233

 Carta de 20/07/98. 
234

 Sobre um quadro amplo de atitudes e sentimentos que giram em torno de família e de visitação ver “Casadas 

com o Crime”, de Josmar Jozino, e “Junto e Misturado”, de Karina Biondi.  
235

 Esse é o nome dado por William a outro conjunto de cartas escritas à família e a amigos durante a década de 

1990. Diz que será o nome do livro que está pretendo escrever. 
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no início da relação deles. Com a saída inesperada, concentraram-se na sobrevivência, 

contando com a ajuda de alguns amigos. Foram cinco anos de penúria, enfermidade, 

desentendimentos, várias mudanças de endereço, muita tensão. Simone e a filha Marina 

Morena haviam contraído tuberculose
236

. Para a família, um peso e preocupação ainda 

maiores do que a preocupação e o peso anteriores, quando, durante muitos anos todos 

trabalhavam para ajudar seu sustento na prisão; para a mulher visitá-lo em diversos 

estabelecimentos, tentar protegê-lo, frequentar a Vara de Execuções Penais, gabinetes de 

juízes e de autoridades em busca de brechas judiciais que o libertassem.. Ele não foi 

recapturado, embora a família e os amigos estivessem certos de que seria impossível que as 

delegacias de Polícia Civil do bairro não o tivessem localizado. 

 William escapou da prisão muito debilitado, doente e precisando de cuidados 

médicos. Aos 73 anos, é portador de sequelas neurológicas muito graves em razão do longo 

tempo confinado, da precariedade da alimentação, da escassez de remédios, da tensão 

permanente e de espancamentos sofridos. Um deles, em especial, em 1983, como reação a 

uma tentativa de fuga fracassada, no Complexo Frei Caneca, quando foi violentamente 

agredido com uma barra de ferro, quando se encontrava rendido e deitado, e que lhe causou 

traumatismo crânio-encefálico, provocando permanente epilepsia sintomática e labirintite 

traumática.    

 Desde os fatos ocorridos durante essa tentativa de fuga, ele foi atendido pelo 

psiquiatra Cauby Araújo. Por vários anos, o médico o visitou em estabelecimentos do sistema 

prisional, aconselhou, prescreveu medicação controlada, parte da qual conseguia 

gratuitamente, preparou os laudos necessários à instrução de diversas etapas dos processos. 

Em um desses laudos o Dr. Caubi atesta as agressões sofridas
237

: em novembro de 1983, 

quando exercia o cargo de coordenador de saúde penitenciária do DESIPE, foi chamado ao 

Instituto Penal Milton Dias Moreira, em razão de haver presos feridos em uma tentativa de 

fuga: “Lá chegando encontrei o interno William Silva Lima, atingido na cabeça por golpes de 

barra-de-ferro, tendo encaminhado o mesmo para internação no Hospital Souza Aguiar, 

devido à gravidade do seu caso”. E prossegue: 

  

                                            
236

 Toda a família de William contraiu tuberculose. Ainda nesse ano de 2014, oito anos após a sua saída do 

cárcere, a esposa e dois de seus filhos são portadores da doença. 
237

 Laudo do psiquiatra Cauby Araújo, de 14/01/2008, acervo da autora. 
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Em consequência dos golpes sofridos, William teve contusão cerebral e 

comprometimento do órgão do labirinto, resultando daí quadro epiléptico 

com desmaios e convulsões, zumbidos e perda do equilíbrio crônicos, e 

prejuízo acentuado na audição do ouvido direito. Na época, por não haver 

neurologista no sistema penal, passei a atendê-lo com frequência, tornando-

me seu médico particular, por caráter humanitário
238

. 

  

 O preso desenvolveu uma amizade profunda pelo médico, que o acompanhou em 

vários estabelecimentos em que esteve, garantindo que não faltasse a medicação 

indispensável, que o sistema prisional não fornecia, e a família não teria condição de comprar. 

Em escrito da série Diário da Caverna, em 1998, ele diz: 

 

Caubi tem um significado muito marcante em minha vida, ele é uns dos mais 

competentes neuropsiquiatras. Conheci ele em 1983, quando numa tentativa 

de fuga fui “agraciado” com uma barrada de ferro na cabeça, tive hemorragia 

interna e fui removido para o hospital Souza Aguiar, onde me socorreram, 

inclusive com transfusão de sangue face a grande perda com a hemorragia. 

(...) 
239

. 

 

           Mas, em 2011, o psiquiatra Cauby Araújo faleceu. 

 Ainda no período de cinco anos em que esteve foragido, e por recomendação de 

amigos e conhecidos, William chegou a um advogado pro bono, na tentativa de conseguir se 

entregar à Justiça sem ter que retornar à penitenciária. Requereu prisão domiciliar e, para 

viabilizar o cumprimento das condições necessárias à obtenção do benefício judicial, 

demonstrou que atualmente está colaborando em uma pesquisa acadêmica sobre o sistema 

prisional. Os argumentos compilados pelo advogado foram aceitos pela juíza, e, desde 07 de 

julho de 2011 ele pode aproveitar o dia, entre as 06h00minh e as 18h00minh, cumprindo o 

restante da pena em regime de Prisão Domiciliar com Monitoração Eletrônica.   

 Portanto, embora identificado como líder do grupo chamado de Comando Vermelho, 

o que impediu que lhe fossem concedidos os benefícios a que teve direito enquanto preso, 

William finalmente – e agora legalmente – está fora da prisão.. 

 William procura escrever e é convidado para dar palestras em algumas universidades 

da cidade, já que não pode se afastar da mesma. Fala sobre suas experiências e busca chances 

de gerar recursos à família, agora já com dois netos, nascidos em 2011 e 2012. Além de 
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 Laudo do psiquiatra Cauby Araújo, de 14/01/2008, acervo da autora. 
239

 Escrito em 26/12/1998. 
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escrever outro livro sobre sua passagem pelo sistema prisional, e reeditar o livro 400 Contra 

Um, que está sendo editado na França, ele quer reativar a Associação de Familiares e Amigos 

de Presos – AFAP- e lutar pelos direitos de presos e familiares. 

 Como disse antes, está tentando publicar a terceira edição do livro Quatrocentos 

Contra Um, que há alguns anos está esgotado, e virou filme em 2010. Seria uma possibilidade 

imediata de entrada de algum recurso para participar da subsistência da família. No entanto, 

ele acha que não deve, simplesmente, lançar outra edição, e sim, complementar o novo livro: 

colocar nele “algumas poesias, para que vejam o meu lado humano, percebam que tenho 

sentimentos, que também sou gente” 
240

.  A edição francesa acaba de sair como ele quis, 

enriquecida com fotos e poemas seus.  

                                            

240
 Comentário feito em conversa com a autora realizada em 26/12/1998. 
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6 PENITENCIÁRIA PROFESSOR LEMOS BRITO, UMA ESCOLA PARA PRESOS? 

 
“A prisão é um depósito de carne humana”. 

William da Silva Lima, 2001. 

 

 Abordaremos adiante alguns exemplos de iniciativas dos presos comuns no sistema 

prisional, ao final dos anos 1950 e durante a década de 1960. Foram atividades desenvolvidas 

na Penitenciária Professor Lemos Brito, que, como dissemos, proporcionava condições de 

vida muito mais positivas do que as dos demais estabelecimentos. No capítulo 8 

apresentaremos a Penitenciária Cândido Mendes, em Ilha Grande, onde esses presos que uso 

como fontes também passaram por uma história comum. 

 A partir de 1957 a Penitenciária Central do Distrito Federal, no Complexo Frei 

Caneca, passou a se chamar Penitenciária Professor Lemos Brito. Ainda no final dos anos 

1950 os presos comuns se empenhavam em atividades culturais e esportivas. Esse clima de 

foi instalado por Vitorio Caneppa, que dirigiu a penitenciária por vários anos. Para isso ele 

teve grande apoio do presidente Getúlio Vargas, que desejava organizar o sistema prisional 

para melhorar a imagem da área de segurança pública, muito desgastada pela violência 

praticada contra opositores durante os anos 1930.  

 Assim, a Liga de Esportes Penitenciários era bem valorizada pelos internos, que 

organizavam campeonatos entre estabelecimentos penais do Rio de Janeiro. Os presos 

desenvolveram a Escola de Música, a Escola de Teatro e Declamação Poética, o Coro 

Orfeônico, a Banda Professor Roberto Lyra, o curso de desenho e pintura e montaram um 

curso de jornalismo.  

 

6.1 Uma prisão que estava se construindo 

 

 Durante os anos 1950 e o início dos anos 1960 diversos membros da sociedade 

colaboravam com os presos da Lemos Brito e frequentavam-na, como se vê na figura 27. 

Nela, é possível ver um grupo de senhores que iam até o estabelecimento e compartilhavam 

seus projetos de assistência com os projetos dos presos. 
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Figura 26 - Capa da Revista A Estrêla, quinto número de 1951. Na imagem estão pessoas que  colaboravam com a 

programação da Penitenciária Professor Lemos Brito. 

    

 A participação nos eventos do estabelecimento eram frequentes: o cantor Roberto 

Carlos cantou em um dos festivais de música ali organizados; o teatrólogo e diplomata 
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Paschoal Carlos Magno frequentou o Curso de Declamação e Teatro. A famosa cantora e atriz 

Lourdinha Bitencourt era chamada de Princesinha dos Encarcerados, pois frequentemente se 

apresentava na penitenciária
241

.  

 A solidariedade se estendia a outro estabelecimento que também tinha boas condições 

de estadia, e, consecutivamente, de visitação, a Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu. Esta, 

que também dispunha de melhores condições de estadia, e tinha boas instalações físicas, atraia 

visitantes. A Revista Estrêla divulga uma dessas ocasiões, ocorrida em 1951, quando uma 

turma de estudantes da Faculdade Nacional de Direito se cotizou e comprou uma televisão 

para as presas da Penitenciária Talavera Bruce
242

. 

 Mas na Penitenciária Professor Lemos Brito, ao final da década de 1950, algumas 

vezes os presos conseguiam convencer a administração a investir em uma atividade especial, 

como um curso novo, no modelo do Artigo 99
243

; também trabalhavam na surdina, habilmente 

transformando uma atividade oficial em outra, que melhor traduzisse o que precisavam, ou 

desejavam.  

 Como já mencionamos no Capítulo 1, as chamadas “voltas” que os presos davam nas 

diferentes administrações refletiam uma posição ambígua de adesão e descrédito, em parte 

porque não acreditavam completamente no comprometimento delas com a sua causa, em parte 

para fazer valer a própria identidade e a criatividade cerceada pela instituição. Queriam sentir 

que estavam vivos, tinham algum espaço para escolhas, incomodavam, combatendo tudo o 

que a administração personificava: a sentença, a injustiça social, as decepções, carências, o 

destino como criminoso.  Havia falta de confiança instalada entre a maior parte de presos e 

guardas. Ambos os grupos viviam em desafio permanente para fazer valer sua vontade. Bem 

mais do que a lei ou as normas internas, no caso dos guardas, tratava-se da expressão do 

poder, e, de parte dos presos, contestação à ordem, redução daquele poder. 

 O ex-preso Edison Duarte de Mello exemplifica isso, quando anota em seus escritos a 

percepção sobre uma iniciativa da Penitenciária Professor Lemos Brito, e mostra o espaço de 

manobra que querem garantir (muito a miúdo) para obter um resultado positivo e proveitoso, 

apesar do que chama de picaretagem da administração:  

                                            
241

 Revista A Estrêla, de 31/1/1945 n° 3, página 12. 
242

 Revista A Estrêla n° 7/8, nov/dez de 1951. 
243

 O Artigo 99 funcionava como hoje o programa de Alfabetização de Jovens e Adultos, atingindo os que não 

haviam cursado o Curso Primário Fundamental regular. Em um ano de estudo era possível finalizar o equivalente 

aos cinco anos do Curso Primário. 
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Agora, no entanto, finalmente, tudo indica que encontramos um meio de, no 

máximo, dentro de mais um ano, estarmos com tudo o que desejamos. Há 

três meses iniciou-se a Campanha de Alfabetização Penitenciária. O negocio 

(da administração) é mais uma picaretagem do que outra coisa, mas aí é que 

entramos nós, ‘muito a miúdo’ (MELLO, 1969: 63). 

 

 Ele integrou o esforço solidário para enriquecer o destino de companheiros e descreve 

a nova conformação que veio a ser dada por seu grupo:  

 

 (...) presidiários entrosados e em um único pensamento; trazer para o 

interior da prisão o máximo possível da sociedade; da sociedade omissa, 

indiferente; presidiários que tinham planejado um trabalho, talvez a longo 

prazo, que levaria à elevação mental de seus companheiros, conscientizando-

os, se possível, para saberem em futuro sair do círculo vicioso em que se 

encontram (MELLO, 1969: 67). 

 

 O preso segue comentando que a campanha de alfabetização foi realizada com o apoio 

de filmes cedidos por uma fundação, contando com a colaboração de monitores voluntários e 

o auxílio de alguns internos. Eles combinam manterem-se inteirados da natureza das 

atividades da campanha, de forma a organizarem um método de trabalho realmente eficaz, 

expandindo suas possibilidades: 

 

Há anos que almejamos cursos mais avançados; cursos técnicos; cursos de 

nível secundário; por questões sabidas, as barreiras existentes, embora 

invisíveis, eram intransponíveis; jamais deixamos, contudo, de estar sempre 

nos lançando contra tais barreiras; por fim, a oportunidade que esperávamos 

de romper o maldito grilhão da ignorância e o tabu tido como palavra final, 

de que tais cursos não se aclimatariam com a aridez do ambiente, 

apresentou-se (idem, 63). 

 

 De preso a preso, ao longo de anos, eles vinham repassando livros, panfletos, 

explicações, exemplos, biografias, orientações. Era um movimento renovado, repetido, mas 

não havia, ainda, um grupo que galvanizasse essas atividades, uma organização formada em 

torno de objetivos comuns e atividades diversificadas.  

 A penitenciária oferecia trabalho aos internos. Era uma prisão com trabalho, modelo 

de tradição de Auburn, fruto da influência humanista e, naturalmente, do tempo em que se 
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esperava que o condenado retornasse à sociedade e ocupasse um lugar no mercado de 

trabalho.  

 

 
Figura 27 - Oficinas da Penitenciária Central do Distrito Federal, década de 1950. Acervo Escola  

 de Gestão Penitenciária – SEAP-RJ, apud Sobrinho, 2012. 

 

 Havia uma oficina mecânica para conserto de automóveis, encadernação de livros, 

costura de uniformes, marcenaria e várias outras atividades que permitiram que os internos 

aprendessem uma profissão. Vários desses serviços podiam ser contratados por pessoas de 

fora da prisão, a um preço menor, o que gerava recursos para o estabelecimento e gratificação 

para os presos. A esse respeito, um guarda agora aposentado, que trabalhou entre 1965 e 

1975, critica o sistema prisional que se seguiu ao dos anos 50-70 no Rio de Janeiro. Diz que 

os presos eram mais disciplinados, usavam uniformes. E que “havia trabalho de mecânico, 

alfaiate, faxineiro, padeiro, cozinheiro. Hoje em dia, contratam empresas para os serviços e 

eles ficam ociosos”. 
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6.1.1 Ensino e estudo 

 

 Além de proporcionarem conhecimento, as atividades de estudo na prisão atendem a 

interesses não declarados pela comunidade presa, tornando-as ainda mais atraentes. O preso 

que estuda mantém uma relação melhor com a administração e com suas regras de avaliação 

de comportamento, compromisso e expectativa de que se reabilite. Entende-se que está 

procurando um rumo, aparentemente estaria adaptando-se às normas locais, aceitando a 

oportunidade oferecida. Estaria demonstrando vontade de se inserir no processo que o sistema 

entende como “ressocialização”. 

 O estudo também entretém e ocupa os dias dos presos, facilitando o cumprimento da 

sentença, mesmo sendo um curso “muito fraquinho”, já que é nivelado por baixo, como 

constantemente afirma a direção. Seguindo a cultura predominante na prisão, o estudo, tal 

como outras atividades disponibilizadas em espaços fora das celas, é procurado porque 

permite a locomoção no estabelecimento, oportunidade muito valorizada. Imagine-se, 

sobretudo em determinados estabelecimentos, o preso dispor da possibilidade de sair de celas 

imundas e superlotadas por algumas horas, diariamente, e se dirigir a outras partes do 

estabelecimento. Em meio ao interesse no estudo está a chance para que o preso cuide de seus 

"negócios": mande recados a outros presos, ou a familiares, faça encomendas a companheiros, 

envie cartas clandestinamente, cobre dívidas, vingue-se, esclareça questões pendentes, 

informe-se sobre chegadas e partidas de presos, saiba de fugas em planejamento, encontre 

companheiros e parentes também presos, ofereça propina a um guarda em troca de algum 

favor, use um telefone
244

, marque visita a um serviço, como o serviço social, o médico, furte 

algum objeto ou um material, entre tantos outros expedientes presentes ao cotidiano, boa parte 

dos quais fazem parte da sobrevivência na prisão. 

 Na década de 1970 as pesquisas
245

 mostravam que o ensino não estava voltado à 

realidade social de um indivíduo que chegou à prisão. Não havia incentivo, o material era 

antiquado, a linguagem e a atitude dos professores infantilizada, o preso tinha que comprar 

seus cadernos e o horário das aulas coincidia com o do trabalho, obrigando-o a escolher entre 

um e outro. As salas eram mal equipadas, geralmente continham apenas cadeiras, muitas 

                                            
244

 Os telefones celulares, hoje onipresentes em todas as prisões do país e de muitos outros países, já tiraram a 

importância desse ponto. Não existiam ao tempo em que desenvolvemos nossas pesquisas. 
245

 Miralles e outros, 1973, e 1974; Fragoso e outros, 1980; Süssekind, 1984; Coelho, 2005. 
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vezes insuficientes. Em alguns casos, havia muito mais cadeiras do que estudantes, em outros 

não havia cadeiras suficientes.  

 Os presos interessados no estudo temiam a interrupção do estudo ou “perder o direito 

ao estudo”, em razão do cometimento de qualquer falta. Apenas presos de ótimo 

comportamento podiam estudar e aquele que se envolvesse em alguma situação negativa com 

um companheiro, ou um guarda, podia ser levado a um período em castigo, ou transferido de 

estabelecimento e perder o tempo até então empregado no estudo, frustrando seu 

investimento. Muitas vezes testemunhamos a transferência de presos, pelo cometimento de 

alguma falta, ou por necessidade de realocação de vagas, com a desconsideração das 

atividades produtivas em que estavam envolvidos, e acarretando-lhes a perda do ano letivo, no 

caso do estudo, e muita revolta. 

 O Relatório do Ministério da Justiça foi elaborado após extensas visitas realizadas no 

ano de 1982, alguns anos após a estadia de André Borges e seus companheiros na 

Penitenciária Lemos Brito. Todos os estabelecimentos do Estado do Rio foram observados, e 

o Ministério descreveu as condições do ensino dentro das prisões: 

 

O funcionamento dos cursos é precário, em que pese a existência das 

condições básicas para um bom desempenho - instalações físicas e corpo 

docente. As maiores dificuldades são as faltas de material e de continuidade 

nos estudos e as frequentes transferências de presos. Acrescem que o aluno 

não recebe nenhum incentivo, nenhuma regalia pelo êxito maior nos estudos 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 1982: 34). 

 

 Nos anos 1959 e 1970 vários estabelecimentos dispunham de algum tipo de biblioteca, 

montada através de doações e, em muitos casos, composta quase que exclusivamente por 

antiquíssimos romances e por livros religiosos arrumados em uma pequena estante. Os livros 

que os presos valorizavam e conseguiam que entrassem na prisão eram, e continuam sendo 

cuidadosamente passados de mão em mão. Frequentemente eram apreendidos e, muitas vezes, 

destruídos pelos guardas, sob os mais diversos argumentos. Esse tipo de livro era 

rigorosamente censurado para que não transmitissem o que cada diretor ou chefe de segurança 

considerava "imoralidade" ou "subversão ideológica". A restrição dava pelo temor da 

administração de que os presos pudessem ser influenciados pelo que liam e se rebelassem.  
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 Em carta a André Borges, uma presa política
246

 se queixa das regras do anexo para 

presas políticas da Penitenciária Talavera Bruce, dizendo que as leituras estão interrompidas 

“devido a uma medida absurda e ilógica que tomaram: de reter todos os nossos livros numa 

sala que ficava na nossa área de circulação, mas foi fechada, cortando-nos o acesso a todos os 

livros. Eu estava lendo bastante”.  

 Presos e pessoas que apoiavam aquele grupo foram enriquecendo a biblioteca da 

Penitenciária, ao longo dos anos, à medida de suas possibilidades e dos critérios de entrada de 

livros no estabelecimento. Tal como viria a ocorrer na penitenciária da Ilha Grande, na década 

de 1970, primeiramente os livros ficavam nas celas, com os presos que conseguiam o seu 

ingresso. Depois circulavam, eram lidos, ou estudados por grupos, e, finalmente, eram 

encaminhados para a biblioteca. Ou destruídos, em revistas de guardas.  Graciliano Ramos, 

observando livros apreendidos nas celas, e que formariam aquela mesma biblioteca da Lemos 

de Brito, diz, ainda no meio da década de 1930: “Era uma pequena coleção amarfanhada, 

triturada, suja. (...) Essas artes tinham deixado o cubículo [a cela] no Pavilhão dos Primários; 

agora, rasgados e sem capa, serviam de pasto a ladrões, vagabundos e políticos”, completa, 

com a acidez que dedicava aos presos comuns (RAMOS, 1979, 2: 104). 

 Mas, indiferente à forma como foi montada a biblioteca da penitenciária, André 

menciona um expediente criativo e peculiar usado naquela prisão: alguns deles carregavam 

livros em sacolas para fazê-los chegar aos presos que não podiam ir à biblioteca – sobretudo 

os que faziam parte do trabalho de conscientização que desenvolviam, e precisavam estar com 

eles, à mão. Ele chama esse expediente de bibliotecas ambulantes
247

. Já mencionamos outro 

expediente utilizado, o carrinho: prateleiras instaladas sobre rodinhas, permitindo que os 

livros passassem pelas galerias, de cela em cela, permitindo o acesso dos presos. 

 Em duas penitenciárias o estudo ou o trabalho eram obrigatórios no período de 1960 a 

1980: Professor Lemos Brito e Talavera Bruce. Por seu status de exemplares, esses 

estabelecimentos deviam manter atividades de estudo e trabalho. Os presos que não estavam 

trabalhando deviam estar estudando, já que a ocupação da maior parte dos internos conferia 

ao estabelecimento a condição de especial, de modelo. Até o final da década de 1960 o bom 

comportamento conferia ao preso a “estrela verde” do sistema prisional. A partir daí os 

comportamentos foram marcados como exemplar, bom, ruim e péssimo. 

                                            
246

 Carta de presa política a André Borges, em 1971. 
247

 Entrevista à autora em 17/09/2011. 
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 Nessas duas penitenciárias, que tinham aparelhos de televisão instalados em espaços 

comuns, a programação era cuidadosamente escolhida e exibida segundo a conveniência da 

administração
248

. Essa concessão era suspensa se algum grupo de presos cometiam uma 

transgressão ao regulamento. 

 Os próprios presos, quando em estágio mais avançado do que o dos demais, faziam 

parte dos cursos, como monitores ou professores, procedimento que se repetiu em vários 

estabelecimentos ao longo dos anos. Tanto informalmente, a título de colaboração com os 

companheiros menos aptos, como formalmente, com o conhecimento da administração:  

 

“Eu trabalhei na escola e depois, como professor, eu fui professor lá, eu dava 

aula. 

- Você dava aula de quê?  

- Curso primário”
249

. 

 

 Mas, ainda no final dos anos 1950 e início dos anos 1960, pelo menos na Penitenciária 

Professor Lemos Brito, havia espaço para diálogo entre presos e a administração, que atendia 

a algumas reivindicações de diversas áreas de interesse. Os presos contam que havia uma 

audiência semanal entre representantes dos presos e os administradores, inclusive o diretor, 

em muitas vezes, que ocorria no auditório Coronel Meira Lima. A pesquisadora Patrícia 

Sobrinho aponta quatro comissões de presos (2013: 101,102) que discutiam praticamente 

todos os assuntos relativos à vida na prisão. A participação dos presos era disputada e havia 

uma votação entre eles para indicar a composição. 

 

 

                                            

248
 No Presídio Ary Franco e na Ilha Grande, até mesmo o aparelho de rádio era proibido. No Presídio os presos 

eram obrigados a ouvir exclusivamente duas fitas de música clássica, repetidas durante a maior parte do dia, até 

que a aparelhagem parou de funcionar e foi abandonada, alguns anos depois. 
249

 Entrevista à autora em 15 de outubro de 2011. 
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Figura 28 - Contagem de votos da Eleição das Comissões dos Presos, realizada no auditório Meira Mattos, na Penitenciária 

Professor Lemos Brito. Apud Sobrinho, 2012. 

 

 Após o sucesso da Campanha de Alfabetização, que certificou 300 presos, André 

Borges, Edison Duarte de Mello e outros companheiros propuseram à direção que permitisse 

a instalação de um curso conhecido como Artigo 99. Para isso, convenceram estudantes 

universitários que os visitavam, pedindo que junto com seus colegas viabilizassem o curso. 

Conseguiram chegar a seus objetivos. Edison explicou à administração e aos colegas:  

 

Há muito tempo que acalentamos o propósito de melhorar o nosso nível de 

cultura; agora, a ser levada a efeito uma campanha de alfabetização, 

chegamos ao momento de realizarmos tudo quanto sonhamos: uma de nossas 

necessidades mais prementes é a de termos aqui dentro da prisão um curso 

ginasial, funcionando, mesmo. Assim, o que verdadeiramente seria melhor 

era instalar-se o art. 99 (MELLO, 1969: 104). 

 

 Sempre contando com a participação de voluntários de fora do sistema, especialmente 

profissionais como músicos, jornalistas e escritores, e com o apoio de estudantes solidários, os 

presos organizaram um curso de pintura e montaram ciclos de palestras, realizadas no 

auditório.  Nesse período, o embaixador Francisco de Souza Dantas esteve na penitenciária e 

participou desses ciclos, e doou alguns livros para a biblioteca. Tal como ocorria com outros 
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visitantes ilustres, este, que foi o primeiro – e talvez único diplomata negro a chegar a 

embaixador, foi chamado por algum amigo que conhecia o trabalho dos presos, ou atraído por 

uma notícia, ou pela transmissão de um dos festivais daquela Penitenciária pela TV. 

 

6.1.2 Teatro, música e poesia 

 

 Os presos montavam festivais para concorrer entre si com poesias, teatro e música. 

Presos não envolvidos na parte artística colaboravam, por interesse ou solidariedade aos 

outros. Após ensaiar sozinhos por algum tempo, conseguiram um professor de teatro de fora 

dos muros.  Assim aprenderam técnicas de representação e declamação e muitos deles 

participaram do Primeiro Festival de Música e Poesia da Penitenciária
250

.  A Administração, 

notando o empenho pelo desenvolvimento cultural, facilitou aquela atividade e o grupo do 

teatro teve licença para ficar fora do confere
251

, ensaiando até dez horas da noite, fato 

excepcional na rotina interna. 

 

                                            
250

 Foram inscritas 169 poesias, das quais 40 foram selecionadas e apresentadas em duas ocasiões festivas. 
251

 A contagem dos presos que é feita à noite e pela manhã. Em carta à Simone de 13/07/1982 William escreve: 

“preso só importa na hora da contagem”. 
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Figura 29 - Comemoração do Dia do Encarcerado no lotado Auditório Meira Mattos, na  

Penitenciária Professor Lemos Brito, em 1953. Capa da Revista A Estrêla252. 

 

 Mas a dificuldade de conseguir convencer algum companheiro a que concordasse em 

interpretar personagens femininos fez com que desenvolvessem articulações com mulheres de fora da 

prisão. Entraram em contato com algumas que haviam sido voluntárias em outras oportunidades, como 

                                            

252
 Segundo a pesquisadora Patrícia Cerqueira Sobrinho (2013), Victorio Caneppa foi diretor entre 1937 e 1946, 

e voltou a Penitenciária Lemos Brito em 1950. A revista A Estrêla foi editada de 1944 a 1946 e de 1951 a 1955. 
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estudantes ou artistas, e pediram auxílio: “Depois de muita relutância da diretoria, conseguimos que os 

papéis femininos fossem representados por mulheres”
253

.  

 Os presos ensaiaram três noites na semana, fizeram roupas, construíram cenários com 

sucata, confeccionaram e enviaram convites e montaram festivais para familiares e 

convidados de fora do sistema. Reduziram as restrições internas e os preconceitos dos que, no 

dizer de Edison, acreditavam que “declamação dentro de uma penitenciária seria tomada 

como atividade de frescos” (MELLO, 1969: 85).  

 André escreveu uma peça – Filhos da Rua – que foi ensaiada pelo grupo, mas veio a 

ser censurada “por ser uma crítica à política do sistema penitenciário”, conclui. Este ex-preso 

conta que, uma semana após a encenação de A Fábula de Brooklin, ensaiada e montada em 

seis meses, para um auditório superlotado e emocionado, o grupo recebeu a visita de Paschoal 

Carlos Magno: “ouvira falar daquele grupo; viera vê-lo de perto.” Pediu que declamassem 

suas poesias, “ficou surpreso e impressionado”. Levou 60 livros para e uma máquina de 

escrever e lamentou não ter podido estar na apresentação da peça, mas prometeu retornar para 

a próxima. Voltou outras vezes. Dentre os livros estavam “Don Quixote, obras completas de 

Castro Alves, Camilo Castelo Branco, Olavo Bilac, Cruz e Sousa e Gonçalves Dias, “uma 

maravilha, livros verdadeiramente proveitosos” (idem, ibidem). 

 

                                            
253

 Entrevista à autora em 15/10/2011. 
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   Figura 30 - A comissão organizadora do Primeiro Festival de Música e Poesia Penitenciária.  

André é o preso sentado primeiro no degrau. 

 

 Poesia é sempre muito importante na prisão
254

. O preso a utiliza para soltar a 

imaginação, para reclamar, responder, seduzir, para mostrar arrependimento, para demonstrar 

sentimentos, amor, revolta
255

. A poesia de presos que vemos deixa transparecer a identidade 

formada no cárcere. Há centenas de poesias que circulam pelas penitenciárias, enviadas às 

famílias, a pessoas que se quer conquistar, a advogadas, a jornais. Alguns presos mostram 

suas poesias e acrescentam que têm sentimentos, ou seja, aquela é a prova de sua condição 

humana, procurando identificar o ouvinte consigo. Quando querem falar de poesia também a 

declamam, para demonstrar como é possível fazer boas poesias e ser um preso. 

 Um poema passou a fazer parte da cultura do período estudado no Rio de Janeiro, e 

assim permaneceu por décadas - Regresso. É reproduzido incessantemente, sendo 

                                            
254

 Alguns livros de poesia escritos por presos: Eterno Amanhã, poemas da Prisão, de André Borges (2001); 

Versos da Arte de Falar Bem e Mal, William da Silva Lima (1993); Fenix, de Edison Duarte de Mello (1979); 

Soltando Palavras, organizado por Júlio de Freitas (1998); Confissões em Cadeia, de Joilson Portocalvo (1998). 

E a coletânea de poesias de presos organizada pela atriz Neila Tavares, muito solidária aos presos que conhecia, 

que recebeu o título de Poesia na Prisão (1980).   
255

 Ver A Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio, publicado em 1908, e, em outra edição, em 1995, 

sobretudo a crônica Versos de Presos. Disponível em 

http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/livros_eletronicos/alma_encantadora_das_ruas.pdf 
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repetidamente apossado por vários presos. Eles enviam o poema a concursos, a namoradas, a 

revistas. Há poucos anos verifiquei o resultado de um concurso de poesias no sistema 

prisional do Estado do Espírito Santo e a vencedora era mesmo Regresso, de autoria de André 

Borges, enviada e assinada por um preso daquele estado
256

.  

 Regresso conquistou o troféu Uirapuru Dourado no I Festival de Músicas e Poesias 

do Presidiário do Estado da Guanabara, transmitido ao vivo pela TV Tupi, em 15 julho de 

1968. André Borges dedicou-a a seu companheiro William da Silva Lima. Entre outros 

integrantes do júri estavam o humorista Agildo Ribeiro e a apresentadora de TV Edna 

Savaget. O cantor Wilson Simonal entregou o prêmio. André diz que o prêmio oferecido pela 

TV Tupi foi de “dois mil e quinhentos cruzeiros novos, parte dos quais empreguei na 

organização da infraestrutura do plano de fuga”, referindo-se à fuga da Penitenciária Professor 

Lemos Brito, em 1969 (2001: 219). 

REGRESSO 

 

Enganam-se 

os que me julgam vencido. 

No desterro destas grades 

forjo as armas do combate 

da batalha do oprimido. 

 

Crescem-me na alma 

os germens dos proscritos 

e irrompe no meu peito 

um brado de revanche 

em surdos gritos: 

 

Eu não fui vencido! 

Repouso no sepulcro sem nunca 

ter morrido. 

Neste desterro 

de grades guarnecido 

onde as vezes brilham 

luzes estelares, 

dos livros sorvo o saber 

e as lições de lutas milenares. 

 

Embora da derrota 

a lança sangre-me ainda o coração 

não temerei novas batalhas 

se empunho agora a arma da razão. 

 

                                            
256

 Recentemente, comentei isso com ele, dizendo que achava muito interessante, tocante, que os presos há anos 

usassem sua inspiração como sendo deles, se apropriassem com alguma naturalidade, como se fosse uma obra 

coletiva. Ele não pareceu saber que isso ocorria, não gostou muito da ideia, e nem achou o fato tocante. Conversa 

com André Borges em 18 de janeiro de 2012. 
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5.1.3 O curso de Jornalismo e os jornais da Penitenciária 

 

 A apostila com os textos de jornalistas experientes saiu de uma universidade que não é 

mencionada no longo volume escrito por Edison Duarte de Mello
257

, que traz também 

coletânea de jornais montados por eles. Fez parte da 1ª Semana de Jornalismo patrocinada 

pelo Centro de Estudos de Jornalismo, não tem data exata, e deve ter sido muito útil a seus 

estudantes, pois são textos práticos muito interessantes. Segundo meus depoentes, foram 

extremamente importantes para o que estavam pretendendo: escrever seus jornais, 

documentos e os panfletos para distribuir entre os companheiros e enviar para fora dos 

muros
258

. 

 As apostilas eram formadas por textos simples, claros, diretos, continham muitos 

exemplos, perguntas e respostas, e demonstrações. Ainda segundo meus depoentes, o curso 

foi muito bem aceito, tendo sido transmitido através de estudantes que utilizaram o material 

desses mestres competentes e generosos. Os textos da apostila organizada por Edson (Projetos 

Novos Rumos, 1969) são de Sergio Cabral, da Folha de São Paulo, que escreveu sobre “O que 

interessa no repórter”; Léo Schalman, do Correio da Manhã, com métodos sobre a “Seção 

Internacional”; Derly Barreto, do Sindicato de Jornalistas Profissionais, escreveu sobre “O 

sindicato”; Clóvis Costa Paiva, da Radio Jornal do Brasil, escreveu sobre como fazer “O 

rádio-jornalismo”; Carlos Lemos, do Jornal do Brasil, redigiu um texto chamado “O 

Secretário é um frustrado”; José Sims, da United Press International, falou sobre “As 

agências de Notícias”; José Silveira, do Correio da Manhã, fez um trabalho sobre “A Chefia 

de Reportagem”; Hélio Pólvora, da Última Hora, escreveu “O que é o copydesk?”; Waldir 

Figueiredo, do Jornal do Brasil, redigiu “O diagramador”; Aron Vaisman, da Revista 

Manchete, redigiu sobre “O Arquivo”, e “O Editorial” foi escrito por Otto Maria Carpeaux, do 

Correio da Manhã. Todos os textos são breves, com linguagem simples e muito práticos. 

 Escrever tem sido um misto de entretimento, construção de imagem e garantia de 

divulgação da mesma no mundo do cárcere
259

. Várias cartas de William e de André seguem 
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 Trata-se do volume Projetos Novos Rumos, um conjunto de textos, poesias, observações e cartas, que não foi 

publicado (2001). 
258

 Conversa com Edison Mello e André Borges em 17 de dezembro de 2011. 
259

 Em escrito de 28 de maio de 1998, na série Diário da Caverna, William da Silva Lima diz “Como a tensão é 

um constante estado de espírito, não se tem tesão para ler, então a minha alternativa é escrever, mesmo 

incoerentemente registrando os pensamentos que martelam as nossas mentes. A falta da liberdade de ser.” 



196 

 

esse padrão, ambos dando forma à construção de si, à imagem que queriam que seja 

divulgada, se chegasse a ser divulgada. Também sei que William espera montar o próximo 

livro utilizando algumas das centenas de cartas e poemas que escreveu na prisão. 

 Os escritos de presos, tradicionalmente censurados, eram enviados para fora do 

cárcere de maneiras muito criativas.  

 Ainda no Século XIX os presos já improvisavam jornais com as notícias de do que se 

passava ali, doutrinação, denúncias e tudo o mais que fosse viável. Alguns jornais eram 

totalmente banidos, outros podiam circular, ou circulavam clandestinamente durante um 

período. Segundo Christiane Theodoro de Jesus, em 1894 havia três desses jornais artesanais 

na Casa de Correção da Corte, onde, décadas mais tarde, encontraram-se os presos aqui 

analisados, já chamada de Penitenciária Professor Lemos Brito. Os jornais eram A Justiça, A 

Lei e Busca-pé, e foram editados à mão, especialmente, pelos presos políticos, a maior parte 

da população do estabelecimento. Estes estavam condenados pela participação na Revolta da 

Armada e na Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, ocorridas em 1893, durante o 

governo de Floriano Peixoto (THEODORO, 2012). A professora Marilene Antunes 

Sant’Anna menciona três jornais fabricados por internos da Casa de Detenção do Rio de 

Janeiro no início do século XX, A Thezoura Mysteriosa, O Vagalume e O Imparcial (2011: 

4). 

 Na década de 1920, durante a perseguição do presidente Arthur Bernardes aos 

intelectuais opositores a seu governo, os presos da Sala da Capela da Casa de Correção 

fundaram um pequeno jornal, artesanal, escrito à mão, clandestinamente elaborado e 

distribuído, ao qual deram o nome de Diário da Sala da Capela (POLI JÚNIOR, 2009: 23). 

 Os anos 1960 foram generosos para os presos comuns da Penitenciária Professor 

Lemos Brito, que tiveram a oportunidade de editar quatro jornais, agora não mais 

clandestinos, que eram impressos, o que consistiu em evolução significativa aos meios 

precários com que os presos do Rio de Janeiro contavam. Os jornais tinham o formato regular, 

e organizaram um sistema de correspondentes em todos os estabelecimentos do sistema 

prisional do Estado da Guanabara. A tiragem média era de três mil números, mas em alguns 

momentos a tiragem chegou a sete mil exemplares. Os presos comuns se esmeraram na 
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elaboração de jornais
260

, estes devidamente diagramados, batidos à máquina e impressos na 

gráfica da penitenciária, dentro de padrões de pequenos jornais comerciais da época.  

 O n°1- Ano 1 do jornal O Encontro foi publicado em julho de 1967 e impresso na 

gráfica da Penitenciária Milton Dias Moreira, também no Complexo Frei Caneca. O trabalho 

todo foi feito por presos. O diretor responsável era nossa fonte, José André Borges, o Redator 

Chefe era Edison Duarte de Mello, o Chefe de Reportagem, Aderbal Cruz e o Secretário, João 

Batista da Silva. Outros números do jornal foram compostos pela mesma equipe ao longo dos 

anos seguintes. 

 Habilmente, os internos juntavam notícias sobre medidas positivas tomadas pela 

administração, fotografias do Secretário de Justiça e da assistente social Leda Barbosa dos 

Santos, e apresentam seus assuntos à comunidade presa. Esse primeiro número do jornal O 

Encontro é formado por oito páginas, com algumas fotos, o pedido à direção de um aparelho 

de TV para os presos, um jogo de palavra cruzadas, o anúncio dos serviços do advogado José 

Carlos B. Monteiro, o anúncio de uma livraria, um agradecimento à direção pela ampliação do 

parlatório para visita íntima, entre muitos outros assuntos. André escreve sobre Teatro e 

Recuperação, e sobre o parlatório
261

; há, ainda, a sugestão ao diretor da venda de uma moto 

Vespa que se encontra no depósito da penitenciária, para que, com esse dinheiro, seja 

comprada a “aparelhagem para a cabine da referida Penitenciária”, entre outros assuntos. 

 A atividade de elaboração de jornais foi desejada por longo tempo e exercida pelos 

presos sempre que tiveram oportunidade para isso. Divulgava ideias, programação, regras, 

anúncios, campeonatos e outras informações e análises de interesse dos presos. No jornal 

Novos Rumos, elaborado pelos presos da Penitenciária Milton Dias Moreira e dirigido pelo 

preso William da Silva Lima, há uma explicação sobre o termo ‘retorno’, muito frequente na 

comunicação intramuros. É dirigida à comunidade presa e que reproduzo a seguir (jornal 

Novos Rumos, n° 2 do ano 1 de 1971):  

 

                                            

260
 Os jornais escritos e editados nas penitenciárias Professor Lemos Brito e Milton Dias Moreira, durante a 

década de 1960, foram: A Razão, O Encontro, O Domingo, A Nossa Voz e Novos Rumos. Edison e André acham 

que houve outros, mas não se lembram dos nomes. 
261

 Parlatório é um pequeno quarto, composto por cama de casal e chuveiro, destinado a encontros íntimos entre 

casais. O Glossário de Palavras e Expressões Utilizadas por Facções Criminosas e Presos define parlatório 

como “Visita sexual na cadeia” (MOTA, 2008). 
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O Retorno 

 

 Novos Rumos apresenta consideração a respeito do RETORNO e, 

para os leitores que desconhecem determinadas terminologias carcerárias, 

explicamos: 

 

 

RETORNO é o nome dado ao local onde permanecem os presidiários vindos 

da Ilha Grande, atendendo a citações judiciais, ou, para tratamento médico 

ou para receberem visita de familiares. 

Esses presidiários, convém esclarecer, já tiveram sentenças transitado em 

julgado, quer dizer, já estão no cumprimento de uma pena imposta pela 

justiça e fazem parte, conforme preceitua a lei, de um sistema penal em 

estágio mais evoluído (vide Código das Execuções Criminais e Regulamento 

Penitenciário do Estado da Guanabara). Devem, por isso, permanecer 

durante sua estada na GB, em estabelecimentos apropriados. Mas isso não 

vem acontecendo: o local do RETORNO foi transferido para o P.P.
262

. Não 

tendo direito ao Serviço Social, porque, segundo alegação daquela 

administração, não fazem parte do efetivo, comunicarem-se com suas família 

fica por conta da sorte, ou que a família de um companheiro more perto, algo 

assim
263

. Mal acomodados, não raro surgem incidentes, tudo por estarem em 

local onde tudo é difícil, se não quase impossível. 

 

 O jornal Novos Rumos
264

, também “órgão dos internos do Sistema Penal do Estado da 

Guanabara”, em seu número 1 – ano 1, de janeiro de 1971, traz a foto de Roberto Carlos que, 

como foi dito, cantou durante o II Festival de Música do Sistema Penitenciário, realizado em 

novembro de 1970, na Penitenciária Lemos Brito. A primeira página traz também traz a foto 

do Secretário de Justiça, professor A.B. Cotrim Neto, que dirige aos presos uma mensagem de 

congratulação pelo lançamento do jornal, reconhecendo o valor de seus objetivos: “Nessa 

oportunidade, quando se lança o primeiro número de Novos Rumos – que se destina a ser um 

mensageiro da ideia de aprimoramento cultural e espiritual dos internos (...)”, e prossegue 

nesse mesmo sentido. O juiz Francisco Horta, que durante muitos anos ocupou a Vara de 

Execuções Penais, escreve um artigo de página inteira analisando o sistema prisional do 

Estado da Guanabara. 

                                            
262

 Como dissemos, esse era o nome pelo qual o Presídio Hélio Gomes era conhecido entre presos e funcionários. 
263

 Os presos enviavam recados por meio de familiares dos companheiros, avisando que estavam na cidade da 

Guanabara por alguns dias. Assim a família podia ir ao Presídio Hélio Gomes para visitá-los. Advogados, muito 

raros entre essa população, também aproveitavam a oportunidade, reduzindo a necessidade de uma eventual 

viagem a Ilha Grande. 
264

 Esse foi o nome de um tradicional jornal do Partido Comunista Brasileiro, que os presos admiravam e 

adotaram, simplesmente; o título venceu um concurso para dar nome ao novo jornal e os presos o usaram para 

conferir identidade crítica a ele. 
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 O número 2, ano 1, de Novos Rumos tem como editorial “Cultura é a Meta”. Traz, 

ainda, uma pequena biografia do advogado e jornalista Lemos Brito, autor de diversas obras e 

deputado federal da Bahia, que dá nome ao estabelecimento. 

 Importante notar suas sucursais, representando todos os estabelecimentos 

penitenciários existentes à época, cada qual com um preso ou presa responsável por enviar as 

notícias locais para a redação. Dois presos importantes na luta pelos direitos dos presos são os 

‘correspondentes’ da Penitenciária Esmeraldino Bandeira, em Bangu: Mardoqueu da Costa 

Moreira, citado por André Borges como um dos presos mais cultos e articulados que 

encontrou  na Penitenciária Professor  Lemos Brito, em 1958; e Anatole Arraes, que, ao sair 

da prisão, formou-se em Direito e  veio a integrar o pequeno grupo que, no final dos anos 

1970, montou a Comissão de Defesa dos Direitos dos Presos, da qual a autora participou. 

 Um artigo toma a página 4 inteira do jornal Encontro, pregando a industrialização do 

sistema prisional
265

, demonstrando a importância do trabalho produtivo para o treinamento e a 

manutenção do preso, e, sobretudo, para sua empregabilidade futura. 

 Um dos jornais editados por presos tinha o preso Mário Belarmino da Silva como 

redator chefe, que escrevia
266

: 

 

Jornal “Paradigma” – Sua vida, sua história. 

 

PARADIGMA é um Jornal crítico e noticioso, elaborado e colaborado 

pelos internos do Instituto Penal Lemos Brito
267

. Nele, podem 

escrever todos aqueles que, quando nada, saibam respeitar a si 

próprios. (...). A finalidade específica de nosso periódico, é levar para 

o exterior deste instituto, para além dos muros que nos “vedam” a 

vida, todas aquelas notícias que a imprensa escrita, falada e televisada, 

- faz-se desconhecer, uma vez que, só abordam casos de aspecto 

negativo: crimes, fugas, desordens, motins e outros propícios à 

impressionar pessoas menos avisadas. (...). PARADIGMA é 

considerado a trincheira dos nossos direitos. Sua criação teve e tem a 

                                            
265

 A industrialização do trabalho significava a montagem de oficinas para desenvolvimento de trabalho 

produtivo que pudesse capacitar os presos para profissões úteis após o cumprimento da pena: mecânicos, 

bombeiros, eletricistas, marceneiros, etc. Isso em substituição ao trabalho artesanal, eventualmente oferecido, 

que servia, apenas, para entreter o preso em parte de seu dia. A Penitenciária Professor Lemos Brito tinha várias 

oficinas desse tipo, inclusive uma mecânica, onde, além dos veículos do sistema prisional, outros,  de fregueses 

de fora do sistema podiam ser consertados. Os preços eram atraentes. 
266

 Paradigma, número 3, ano 1. Note-se que o preso, aqui, assina seu nome, o que não ocorria cinco anos antes, 

como vemos na revista A Estrêla, editada pela direção da mesma penitenciária. 
267

 Desde 1960 a Penitenciária Professor Lemos Brito passou a ser chamada de Instituto Penal Lemos Brito. 
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importância que sabemos dar à existência de um jornal, paradigma 

para nossa formação e nossa disciplina, forjado pelas nossas 

aspirações e irmanado às nossas reivindicações, dentro de uma 

Penitenciária.  

 

 Parte do grupo de presos que montara mais esse jornal, o Paradigma, como Mário 

Belarmino dizia, havia cumprido a pena e, de fato, estava livre.  Mas uma parte havia sido 

transferida para a Penitenciária Candido Mendes, na Ilha Grande. Era o grupo de presos 

comuns que girava em torno de André Borges, desde 1969 incurso na Lei de Segurança 

Nacional. 

 O Jornal O Domingo trazia o título “Órgão Oficial da Penitenciária Professor Lemos 

Brito” em seu segundo número do primeiro ano, 1969, com a página 8 inteiramente dedicada 

ao futebol. Dava desde notícias de fora dos muros, como “O Brasil classificado para o 

México”, até as de disputas ocorridas no estabelecimento. Os times do estabelecimento 

jogaram contra times visitantes, como o Flamengo e o Madureira, contando com a presença 

das respectivas madrinhas e princesinhas. Nessa edição de 31 de julho, O Domingo 

comunicou: “Por ocasião da posse, o nôvo Presidente agradece a escôlha que recaiu na sua 

pessoa e prometeu dinamizar os esportes nessa Penitenciária Professor Lemos Brito a um 

nível exponencial dentro do Sistema Penitenciário Guanabarino”.  

 O sistema prisional do Rio de Janeiro também publicou algumas revistas e 

informativos. Entre 1944 e 1955 foi publicada a revista A Estrêla, “Revista Penitenciária do 

Estado do Rio de Janeiro, órgão do Departamento do Sistema Penitenciário”
268

. Foi iniciativa 

do diretor Vitorio Caneppa, e tinha uma posição editorial completa e exclusivamente pró 

sistema. Todos os artigos eram de autoria de juristas, do diretor e de pessoas encarregadas por 

ele. Eram reservadas duas páginas para escritos de presos, geralmente charges, piadas e 

notícias sobre os festivais e campeonatos de esporte. Todos os presos eram mencionados ou 

assinavam pequenos artigos através de seus números de identificação, não do nome. 

 

 

 

                                            
268

 Patrícia Cerqueira Sobrinho (2013) analisa a revista em sua dissertação de Mestrado. 
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6.1.4 A Liga de Esportes Penitenciários - LEP 

 

 Desde a década de 1940 o jogo de futebol era organizado dentro da Penitenciária 

Professor Lemos Brito e o esporte recebeu um forte apoio institucional. Foi montada a Liga 

de Esportes Penitenciários - LEP- para organizar os novos tempos da Penitenciária Central do 

Distrito Federal, persistindo esse direcionamento na Penitenciária Professor Lemos Brito, seu 

novo nome. 

 Era uma diversão barata, mas nos anos 1970 os estabelecimentos já não contribuíam, 

sequer, com a bola, como havia ocorrido até meados de 1960. Os presos dividiam o custo de 

uma bola. Os internos da Penitenciária estavam mais envolvidos com o esporte, e desfrutavam 

de mais mobilidade interna do que os presos dos poucos estabelecimentos que estavam em 

funcionamento; dispunham de mais acesso à direção e eram vistos pelo sistema como menos 

perigosos. A localização, próxima ao Centro da cidade, permitia a visita de profissionais e 

estudantes, o que favorecia o recebimento de doações e de plateia durante os jogos. 

 Os internos participavam intensamente e se dividiam em vários times, alguns deles 

adotando nomes dos times profissionais pelos quais torciam – Flamengo, Olaria, Madureira e 

outros. Além de jogos de futebol havia campeonatos de tênis de mesa, xadrez e voleibol, que 

atraiam menos a massa carcerária. 

 A diretoria da Liga de Esportes Penitenciários concorria em chapas e era eleita para a 

presidência, vice-presidência, diretoria de patrimônio, diretoria de esportes, supervisão, 

atividades de massagista, conselho de justiça, conselho deliberativo e para o quadro de 

árbitros. André Borges se tornou presidente, e William da Silva Lima foi eleito vice-

presidente.  

 A partir de 1963, ao chegar à penitenciária, os ex-militares provenientes do conflito na 

Base Aérea de Brasília
269

, e, adiante, da Guerrilha do Caparaó
270

, passaram a participar da 
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 Esta foi uma “Rebelião promovida por cabos, sargentos e suboficiais, sobretudo da Aeronáutica e da Marinha, 

em 12 de setembro de 1963, em Brasília, motivada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de reafirmar 

a inelegibilidade dos sargentos para os órgãos do Poder Legislativo, conforme previa a Constituição de 1946. (...) 

Cerca de 12 horas depois de sua eclosão, o levante foi sufocado por tropas do Exército. (...). Os prisioneiros, 

num total de 536, foram mandados para o Rio de Janeiro, sendo alojados num barco-presídio ancorado na baía 

de Guanabara. Outros líderes do movimento foram detidos no Rio, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Em 19 

de março de 1964, os 19 sargentos indiciados em inquérito policial-militar (IPM) foram condenados a quatro 

anos de prisão”. Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro/CPDOC (2001).  

http.www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/busca/buscaConsulta.aspx. 
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Liga e fundaram um time de futebol conhecido como O Popular, formado apenas por 

membros desse grupo. Pouco após a transferência para o estabelecimento, Antônio Prestes 

Paula
271

 entrou para o Conselho Deliberativo da Liga de Esportes Penitenciários. 

 O lazer atraía diversos presos, e interessava mesmo aos que não participavam das 

atividades propostas pelo grupo, como festivais de poesia, declamação e discussão de obras 

literárias. Versões da LEP foram fundadas em quase todos os estabelecimentos, inclusive na 

Ilha Grande, e ainda existiam e eram valorizadas pelos presos no decorrer da década de 1970. 

 

6.2 Prática política na Penitenciária Professo Lemos Brito 

 

 Foram apresentados tipos de atividades que presos comuns realizaram para despertar 

interesse social em vários companheiros, naquele momento, naquele local. Usavam esporte, 

arte, estudo e cultura como formas para se aproximar dos companheiros, atraindo-os para 

atividades enriquecedoras e instrutivas, e demonstrando como e por que alguns presos 

deveriam ser eleitos. Através delas repassavam conteúdos críticos, políticos, históricos. Em 

alguns outros estabelecimentos – raros- também houve tentativas para conscientizar presos, 

sempre com métodos peculiares. As atividades eram menos intelectualizadas do que as que as 

empregadas em trabalhos de conscientização realizados por presos políticos, já que as 

necessidades e a compreensão dos presos comuns eram de outra ordem. Passavam pelo 

cotidiano esvaziado de satisfação, cultura, compreensão, divertimento, companheirismo e 

respeito. A parte lúdica era uma ponte para a leitura e discussão de temas sociais, motivando a 

chegada à etapa que se entendia como política, com textos e debates.  

 Mas, ainda que as atividades assumidas pelos presos comuns se restringissem à 

cultura e ao lazer, só puderam ocorrer porque havia colaboração - e às vezes até solidariedade 

- de parte de alguns membros da administração. Assistentes sociais, professoras, e alguns 
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 O movimento de Caparaó ocorreu no ano de 1966 e parte de 1967, na serra que tem o mesmo nome, no 

Estado do Espírito Santo. Foi promovido pelo Movimento Nacionalista Revolucionário – MNR, que contava 

com a participação de Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul, e cunhado do presidente João 

Goulart, deposto pelo golpe militar de 1964. Apenas cerca de 20 homens participaram do movimento. Ver 

ROLLEMBERG, 2001; REIS, 2005; TAVARES, 1999; REBELLO, 1980; BOITEAUX, 1998; CAPITANI, 

1997; GABEIRA, 1996; GASPARI, 2002; GORENDER, 2003; KUPERMAN, 1992. 
271

 Antônio Prestes de Paula foi sargento da Aeronáutica e liderou o movimento dos sargentos que ocupou a Base 

Aérea de Brasília, em 1963, em apoio ao presidente Jango Goulart. Foi preso, expulso e condenado a 16 anos de 

reclusão, em maio de 1965.  
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diretores estão entre eles. Nos anos 1950 ainda se investia na recuperação de criminosos, 

tentando que fosse inserido no mercado de trabalho, o que significaria futuro melhor para eles 

e, consequentemente, para o restante da sociedade. E havia também simpatia por parte de 

alguns setores da sociedade.  

 Grupos de senhoras costuravam para filhos de presos, estudantes frequentavam 

penitenciárias e faziam parte de cursos para instruí-los, comerciantes doavam pequenos 

brinquedos – prendas - para as festas nas prisões.  

 

 

Figura 31 - Auditório da Penitenciária Professor Lemos Brito. Na primeira fila a esposa  do presidente  Getúlio Vargas. 

 

 Acima, (figura 25), a Revista A Estrêla mostra o auditório Coronel Meira Lima, 

lotado, figuras da sociedade presentes, inclusive a Sra. Darcy Vargas, presidente da LBA
272

 e 

esposa do presidente Getúlio Vargas, na primeira fila. 

 Havia esperança de que o estabelecimento tivesse condições para ensinar, capacitar 

profissionalmente, transformar criminosos em cidadãos úteis – “recuperá-los”, como se ousou 

afirmar por muitos anos, antes deste termo perder todo o sentido, diante da realidade do 

                                            
272

 Legião Brasileira de Assistência, órgão federal de assistência social. Em revista A Estrêla set/out de 1951, 

pag. 4. 
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sistema, transformando-se em sinônimo de ingenuidade ou cinismo. Assim, o apoio a práticas 

e orientações como essas vieram a ser totalmente abandonadas, em razão do descrédito 

contínuo a que chegou o sistema. 

 Naquele breve período boa parte dos presos conseguiu ser vista pelos companheiros 

como apta a organizar parte do próprio cotidiano, e acreditou no que fazia. Os presos 

buscavam o diálogo, e nisso insistiram por alguns anos, até desistirem, como o Estado e a 

sociedade desistiram deles. E há um ponto importante a ressaltar. Entendo que o ambiente 

interno da Penitenciária, com atividades múltiplas, que se revelaram subsídios para a 

formação política de muitos presos, só tenha sido possível porque foi promovido por presos 

comuns, que não gozavam de reconhecimento por parte do Estado. Não eram reconhecidos 

pela administração como capazes de pensar politicamente ou de organizar seus companheiros.   

 A administração também não esperava que categorias tão diferentes - subversivos e 

bandidos – se integrassem e compartilhassem ideias e projetos, já que se distanciavam em 

origem social, objetivos e atitudes. Portanto, os presos comuns não ameaçavam a principal 

ordem do sistema, representada pela não confrontação à estabilidade política do Governo. As 

palavras de André Borges, referentes aos seus primeiros anos procurando organizar os 

companheiros presos, parecem ratificar essa conclusão: “o movimento foi crescendo. 

Fazíamos reuniões no pátio, nas mesas onde discutíamos política. Passamos a ser conhecidos 

pela malandragem como o pessoal da política” (BORGES, 2001: 38).  Segundo ele, os 

guardas “não ligavam muito para a nossa atividade, em razão de não verem nenhum perigo 

naquilo e nem acreditarem no crescimento do movimento. Ninguém nos apoiava, nem mesmo 

os movimentos considerados de esquerda, já existentes extramuros” (idem, ibidem). A 

descrença significava que, “para eles, éramos apenas delinquentes. Não podíamos avançar 

muito politicamente, assim isolados. Era mais um trabalho de formação e de conscientização 

política” (idem, ibidem). 
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Figura 32. Imagem de presos no pátio da Casa de Correção, década de 1920, apud Aragão, 2011: 250. 

 

 As atividades que os presos comuns realizavam eram consideradas pela administração 

como simples entretenimento, ocupação, que eram interessantes, porque, segundo a máxima 

corrente “cabeça desocupada, oficina do diabo”. O lazer ocupava os presos e tornava a cadeia 

menos tensa. A presença de detentos já sensibilizados politicamente, e, a seguir, o contato dos 

presos comuns com os militantes políticos, dando maior dimensão ao trabalho, não chamava a 

atenção ou preocupava a administração. Essa preocupação só surgiria após a fuga conjunta, 

em 1969.  

 Nos anos 1950, entre guardas mais velhos e diretores, eram generalizadas e vagas as 

lembranças da experiência da prisão dos presos políticos da década de 1930, no mesmo 

estabelecimento que os comuns. Mas elas não incluíam o modesto e discreto lastro de 

influência que haviam deixado, oculto nas galerias de presos mais antigos, na biblioteca, na 

memória. O mesmo já havia ocorrido na década de 1920, também sem causar ao Estado 

preocupação ou consequências conhecidas.  

 Como observamos ao longo deste capítulo, o trabalho desenvolvido pelos comuns 

naquele estabelecimento, inclusive o preparo de uma possível fuga, são liminarmente 

ignorados ou esquecidos. Em outros momentos do livro há outras observações como essas, 

mostrando superioridade, concessão e tolerância por aceitá-los nas mesmas atividades, que 

também são frequentes em entrevistas e livros de presos políticos.  
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6.3 Novos recursos e o Movimento Armado Revolucionário - MAR 

 

 A entrada de militantes políticos na Penitenciária Professor Lemos Brito foi resultado 

do esfacelamento de alguns movimentos de resistência, protestos, guerrilhas, invasão de 

sindicatos, e outros do início dos anos 1960. À medida que eram detidos, presos e/ou 

condenados, iam sendo distribuídos por estabelecimentos do país. Os primeiros políticos 

presos no Rio de Janeiro foram integrados ao convívio da Penitenciária Professor Lemos 

Brito entre 1961 e 1963, em momentos que antecederam o golpe militar. Outro grupo entrou 

durante o ano de1965, e, em 1967, mais alguns, todos rebelados durante ou após o golpe 

militar. Entre eles havia alguns que estavam sendo transferidos de outros estados e reunidos 

naquele estabelecimento do Rio de Janeiro. O chefe dos marinheiros revoltados, Avelino 

Capitani, que também fez parte da Guerrilha de Caparaó, entra no sistema prisional do Rio de 

Janeiro nessa última leva de presos políticos dos anos sessenta, em 1967.  

 William lembra que foi o grupo que partilhava com André e Edison que recebeu os 

sindicalistas:  

 

Ah, a gente vivia junto, eles foram chamados para ficar isolados dos presos 

comuns, quando o Marco Antônio da Silva, que era líder dos marinheiros, e 

o Sargento Paulo Prestes chegaram, mas eles disseram o seguinte: que eles 

eram a massa
273

. 

 

 André diz que foi procurado pelo líder do grupo, Marco Antônio da Silva Lima, que 

fora vice-presidente da Associação dos Marinheiros, quando este chegou à penitenciária; seu 

nome teria sido indicado por integrantes do Partido Comunista e por ex-presos
274

. 

Estabeleceram contato, trocaram informações sobre o que acontecia no estabelecimento, o 

contexto de fora dos muros, e se comprometeram ao trabalho conjunto. 

                                            
273

 Entrevista à autora em 7/10/2011. Essa observação é reforçada pela entrevista do ex-diretor do Departamento 

de Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, Augusto Thompson. Falando ao jornalista Julio Ludemir, em 

7/07/2005, ele diz que ofereceu aos esses presos alojamentos separados na Penitenciária Lemos Brito, mas que 

eles recusaram, dizendo que esse tipo de situação não caberia. 
274

 O sistema de recomendações de presos sobre a confiabilidade da pessoa que chega ao meio prisional é o 

melhor meio de aproximação daquela população. Lembro que foi o meio que utilizei, para ser aceita entre os 

presos, quando dei início às pesquisas no sistema penitenciário, no ano de 1972, como relato na introdução deste 

trabalho. 
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 Portanto, no convívio da Penitenciária encontraram-se sindicalistas, marinheiros
275

, 

fuzileiros navais
276

, sargentos e outros militares, já afastados de suas corporações, e na 

categoria de ex. Eram cerca de trinta homens, egressos da Guerrilha de Caparaó
277

, 

marinheiros revoltosos da Associação dos Marinheiros, em 1963 e 1964, e integrantes do 

levante da Base Aérea de Brasília, em 1963. Segundo Avelino Capitani são os seguintes os 

resultados da participação dos militares na resistência ao golpe de civil-militar de 1964:  

 

Quatrocentos marinheiros e fuzileiros navais, expulsos, processados e 

condenados. As penas somadas atingem mais de 13 séculos de reclusão, 

sendo a maior pena coletiva da história do Brasil. Os condenados pela 

Auditoria da Marinha cumpriram pena em diversos presídios políticos do 

país. Cento quarenta marinheiros, fuzileiros navais e cabos da FAB expulsos 

e indiciados em IPMS pelas unidades de comando onde serviam. Novecentos 

e sessenta e três marinheiros e fuzileiros navais licenciados ex-ofício por 

terem sido indiciados nos IPMS que apuraram as ocorrências na Assembleia 

dos Marinheiros, realizada em março de 1964, na sede do Sindicato dos 

Metalúrgicos no Rio de Janeiro (CAPITANI, 1997: 71). 

 

 Os números citados por Capitani são expressivos e demonstram insatisfação e revolta 

de grupos militares, sobretudo os de menor patente. Mas a ditadura ampliou essa repercussão, 

de forma a mostrar que havia arruaça, insubordinação hierárquica, caos e atentado à segurança 

nacional. Usou a ameaça da subversão para justificar as medidas ilegais e brutais que estava 

adotando.  

 No Complexo Frei Caneca, os militares recém-chegados foram bem recebidos por 

vários presos (Capitani, 1987: 125), e juntaram-se ao coletivo
278

 geral para trabalhar pelo 

desenvolvimento da ‘massa carcerária’. Capitani relata as atividades produtivas em que se 

empenharam, as mesmas que estavam sendo realizadas há vários anos: estudo, festivais, 

                                            
275

 Sobre o movimento político dos marinheiros, ver CAPITANI (1987); RODRIGHES (2004); NASCIMENTO 

(2010); AMEIDA ( 2010).  
276

 Ver PARUCKER, 2009. 
277

Sobre a Guerrilha de Caparaó ver CAPITANI, 1997; TAVARES, 2006; REBELLO, 1980; GUIMARÃES, 

2005. 
278

 Como mencionei no Capítulo 1, o termo coletivo se refere a uma organização das atividades cotidianas dos 

presos políticos e de alguns grupos de presos comuns. Funciona segundo determinadas regras de convivência, 

decisões, estudo, entre outras. É bem antigo, estando mencionado na obra de Graciliano Ramos, referente ao ano 

de 1936 e 1937. Ver O Coletivo como Estratégia Territorial dos Cativos, de Hugo Freitas dos Santos, artigo em 

que o autor ressalta que o coletivo está referenciado ao poder desenvolvido em determinada área por grupo que 

controla o acesso ao local e aos bens ali presentes. 
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futebol, a luta pela ampliação do parlatório e a montagem de uma pequena farmácia 

(1987:127, 128). 

 Aos poucos, os próprios presos conseguiram concentrar naquele local alguns 

companheiros políticos que estavam na Penitenciária Milton Dias Moreira, ao lado, dentro do 

Complexo Frei Caneca. Esse era um dos expedientes tradicionalmente usados por presos 

comuns, quando tinham oportunidade de acesso a algum funcionário, ou através de propina. 

Recomendavam determinado companheiro, ressaltando suas habilidades para ensinar, ou 

trabalhar como mecânico, eletricista, padeiro ou músico, profissões muito valiosas para a 

administração, que sempre fez uso dos serviços de presos para a manutenção necessária ao 

estabelecimento. Essa transferência podia ser justificada, ainda, pela necessidade de algum 

tratamento médico, mas a principal razão era a cooperação em um projeto ou atividade de 

interesse da instituição. Dessa forma, acatando a recomendação estratégica de um preso bem 

relacionado, a direção solicitava o remanejamento e as quadrilhas dispersas conseguiam ser 

concentradas no mesmo local. Algumas vezes presos articulavam transferências para liderar 

uma rebelião, participar de uma fuga ou do ataque a outro grupo de presos. 

 O jornalista Flavio Tavares relata assim o clima político que se estabeleceu na 

penitenciária:  

 

Os ex-marinheiros (condenados como subversivos após o golpe militar, por 

terem se rebelado, no final do governo João Goulart, contra o tratamento 

recebido da hierarquia naval) tinham formado na penitenciária uma das 

nossas células mais ativas no Rio. Os panfletos contra a ditadura eram 

impressos no presídio, na única tipografia que jamais seria vasculhada pela 

polícia. E nas festas juninas os presos soltavam balões que ao arder, no ar, 

faziam cair sobre a cidade milhares de volantes com críticas à situação 

econômico-social
279

 (TAVARES, 2006: 109). 

 

 Alguns presos comuns desenvolveram admiração especial pelos ex-militares – talvez 

encantados – com a experiência que eles haviam tido, e que os levara à prisão. Eram trinta, 

em meio aos 800 presos comuns. Disciplinados, conheciam procedimentos de combate, 

                                            
279

 Descrevendo esse mesmo evento, que parece ter ocorrido apenas uma vez, o ex-sargento 

Avelino Capitani diz que o balão, que era “muito bonito”, ao chegar à Central do Brasil teve queimado o cordão 

em que os panfletos estavam presos, “derramando uma chuva de panfletos” (CAPITANI, 1987: 103). 



209 

 

técnicas de ataque, uso de armas
280

, confecção de granadas e várias estratégias de combate. 

Tive oportunidade de constatar como esse tipo de conhecimento era valorizado pelos homens 

presos, durante todo o período em que realizei pesquisas nos sistema prisional. A 

especialização no uso de armas e explosivos, técnicas de abordagem, direção defensiva de 

veículos e a chamada guerra de guerrilha lhes incendiava a imaginação e pareciam prometer 

fugas incontroláveis. E era coisa de homem, importante na cultura da prisão. Na década de 

1970 os livros mais presentes nas listas clandestinas para entrada na prisão, eram os que 

estavam dentro do tema, que justificava a moral do preso: Guevara, Fidel Castro, Regis 

Debray, Mao Tsé-Tung e outros que falavam de guerrilhas, combates e reações heroicas à 

injustiças. 

 Enquanto os presos comuns ampliavam suas noções sobre armas e combates, 

passavam aos políticos o que chamavam de “estratégias de sobrevivência na prisão”: como 

era seu funcionamento, o papel dos diferentes grupos, as limitações a evitar, o contrabando de 

mensagens e objetos, os presos e guardas nos quais se podia confiar, conhecimentos 

necessários à sobrevivência naquele meio. Os comuns dominavam aquele mundo da cadeia, 

onde viviam há vários anos, e os políticos dominavam a história que haviam protagonizado e 

que transcorria fora da prisão. Os que estavam chegando logo se integraram às atividades 

cotidianas, o que incluía a preparação de fuga.  

 Os dois grupos juntaram seus conhecimentos diferenciados e se prepararam para fugir 

dali e retornar à luta, o que ainda demorou cerca de dois anos de preparação. Segundo André, 

“a ideia da fuga já existia. A gente pensava isso por nossa iniciativa. Já era uma tarefa nossa 

independente dos presos políticos”
281

. E Capitani confirma, quando diz que foi informado 

pelo plano de fuga no dia em que chegou à penitenciária, e passou a fazer parte do comando 

do grupo (idem: 124). O plano estava em curso há cerca de dois anos. 

 Para presos comuns fuga é questão de honra. No ambiente prisional, fuga é sinônimo 

de coragem, masculinidade, disposição, o “fujão tem valor”, dizem. O preso que se recusa a 

fugir, sem ter uma boa razão, não é bem considerado entre a massa carcerária. Há as escusas 

aceitáveis: estar em final de pena e não querer se arriscar a permanecer mais tempo, estar em 

                                            
265 Referindo-se ao ex-marinheiro José Duarte dos Santos, que fora transferido para a Penitenciária Professor 

Lemos Brito, o jornalista Flávio Tavares diz que fizera curso em Cuba e que, com os olhos “vendados, ele 

desarmava tranquilamente todas as peças de uma pistola ou metralhadora, pedia que misturássemos tudo e, logo, 

apalpando como um cego, voltava a armá-las exatamente como eram” (2005: 23). 
281

 Entrevista à autora em 15 de setembro de 2011. 
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posição que chama demasiadamente à atenção, estar doente ou com um familiar doente, entre 

outras.  

 Planejar fugas (e algumas rebeliões) exige uma série de conhecimentos, tempos 

corretos, atributos como inteligência e experiência, e estado de espírito. Algumas rebeliões 

são realizadas apenas para criar grande confusão, ruído, correria, e facilitar a evasão de um 

grupo. Muitos dos presos comuns que viviam para fugir tinham longas penas a cumprir, que 

era o caso de André, condenado a 20 anos, mas que ainda não tentara nenhuma fuga nos 11 

anos em que estava na prisão. 

 Tal como a admissão de práticas homossexuais, a fuga é o grande segredo dentro de 

uma prisão. Muito valioso para os presos e para os alcaguetes, que obtêm vantagens junto à 

direção. Nem a família do preso é comunicada, embora, em alguns casos, o preso peça que 

não seja visitado no próximo dia, por exemplo. Apenas o grupo central, o menor possível, 

prepara a fuga, providencia o material necessário, cordas, baldes para cavar túneis, etc. Os 

demais, quando os organizadores querem incluir outros companheiros, são comunicados no 

momento da escapada. Os presos de fora do grupo, quando são contemplados com a inclusão 

na fuga, são devedores dos outros, gratos. O grupo de presos que foge sem ter estendido a 

chance para outros também é muito mal visto. Fugas em massa são exceções, pois beneficiam 

o grupo organizador, juntamente aos demais. 

 Os presos eram descrentes do sistema de justiça a que estavam submetidos e da 

possibilidade de que a estadia na prisão resultasse em benefício para suas vidas. Como 

ressaltamos anteriormente, logo ao conseguir a transferência para a Penitenciária, André já 

falava em fugir, e informou que reservaria parte do valor do prêmio que recebeu no Festival 

de Música e Poesia para prepará-la:  

 

Estávamos todos condenados a penas que variavam de dois a vinte e poucos 

anos de reclusão. A fuga era, assim, a única maneira de conquistar a 

liberdade e, consequentemente, o nosso direito de participação direta na 

revolução. Com a fusão desses grupos e um trabalho político desenvolvido 

na realidade da prisão, obtivemos o respaldo político deles (BORGES, 2001: 

45). 

 

 Mas a entrada do grupo de presos políticos militares, ligados ao MAR, deu forma e 

operacionalidade ao projeto, já que aqueles presos políticos também tinham o objetivo de 

escapar da prisão. Passou certa legitimidade aos presos comuns, já que, pela primeira vez, 
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estavam escapando em meio a um contexto político, sintonizados com a época em que 

viviam. André escreve sobre a junção dos dois grupos de presos e fala na participação política 

fora dos muros:  

 

Finalmente, ia sair da “Casa dos Mortos” alusão ao livro de Dostoyeviski, 

Recordações da Casa dos Mortos, para uma vida agitada lá fora. E, o mais 

importante, sairia engajado na luta pela libertação do povo brasileiro. Sentia-

me confortado em constatar que os anos de prisão não conseguiram 

transformar-me num covarde (idem: 21).  

 

6.3.1 A fuga que entrou para a história (dos presos) 

 

 Como dissemos, há alguns anos estavam em curso as atividades da organização 

Movimento de Ação Revolucionária - MAR - do qual faziam parte os presos políticos que 

agora tentariam fugir. Segundo André,  

 

O nosso plano chegou a ser submetido à avaliação do Marighela, que o 

julgou não realizável com o êxito necessário. Não queríamos criar apenas 

mais uma organização ou um grupo separado. A nossa intenção fundamental 

era a de buscar unidade com as demais forças políticas já em ação, como 

Aliança Libertadora Nacional – ALN - a Vanguarda Popular Revolucionária 

-VPR- VAR-Palmares etc. Embora Marighela não tivesse concordado em 

dar apoio ao MAR, alguns marujos integrantes daquela organização 

resolveram nos apoiar (idem: 65). 

 

 O líder marinheiro Avelino Capitani também lembra a consulta feita a Marighela, de 

sua avaliação, das escolhas colocadas diante do grupo e de sua composição (CAPITANI, 

1987: 124, 157). 

 A fuga da Penitenciária Professor Lemos Brito, ocorrida em 26 de maio de 1969 é um 

marco na história do sistema prisional do Rio de Janeiro. Foi a primeira - e única - vez no 

Brasil que um grupo armado resgatou presos em uma penitenciária. De fato, foi a única 

operação armada que, comprovada e publicamente, uniu presos políticos e comuns. Havia 

sido preparada durante vários anos, naquela comunidade aparentemente colaborativa da 

penitenciária modelo da América Latina.  

  Fugiram nove presos, três dos quais eram presos comuns. Os presos políticos evadidos 

foram Avelino Capitani, Marco Antônio da Silva Lima, Antônio José Duarte, Antônio Prestes 
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Paula, Benedito Alves de Campos e José Adeildo Ramos. Os presos comuns: André Borges, 

Roberto Cieto e José Michel Godoi. Embora houvesse cerca de sessenta presos políticos na 

penitenciária, apenas um pequeno grupo foi selecionado para sair naquele evento. 

  Havia outros pretendentes a fugir naquela ocasião, mas por questões de segurança, o 

grupo teve que apressar os planos; como ocorreu durante o dia, a localização da área em que 

trabalhavam os possíveis participantes também definiu a composição do grupo. André, que 

conhece as regras da prisão que mencionei acima, diz que a intenção era que o maior número 

de presos escapasse. Ou seja, uma “fuga geral”, como é conhecida, que entretém a segurança 

enquanto o pequeno grupo do planejamento desaparece por um caminho já estudado
282

. Mas 

Capitani discorda, e em seu livro, afirma que sempre pensou em um número bem restrito, só 

os essenciais, pois os líderes sabiam que um grupo maior chamaria a atenção e dificultaria as 

manobras do resgate, que seria feito na porta da penitenciária. 

 A diferença de percepção dos dois talvez se relacione ao formato da operação e o tipo 

de preso. André gostaria de incluir um número grande de presos, como é de praxe nessas 

oportunidades. Capitani, que chefiou a fuga, decidiu que apenas um pequeno número de 

presos seria envolvido, visando a garantia da segurança da operação. Nota-se aqui uma 

diferença conceitual: para André Borges, preso comum, seria uma fuga; para Capitani, preso 

político, um resgate. Assim, alguns presos comuns se aborreceram, pois, por razões distintas, 

não foram incluídos na fuga e sentiram a perda da oportunidade de fazer parte de uma boa 

fuga, uma com boa chance de sucesso.  

  Entre os descontentes destaco William da Silva Lima, sempre disposto a se arriscar 

para se evadir do estabelecimento em que estiva. Ainda hoje ele reclama e mostra 

ressentimento por não ter sido incluído na fuga de 1969. Já Edison Duarte de Mello, que 

também fazia parte do grupo, diz que teria que ser mesmo como ocorreu, e que preferiu não 

tentar sair, embora estivesse cumprindo uma sentença de 20 anos de prisão.  

 O fato é que a inclusão de presos comuns na fuga não era importante para os políticos, 

e os três presos comuns saíram por terem sido de utilidade ao grupo durante a execução do 

plano, como André e Capitani afirmam em seus respectivos livros (2001 e 1987). 

 O planejamento e o resgate foram feitos por integrantes da organização que já haviam 

saído da prisão, ou não tinham estado presos. Entre eles estavam José Duarte (irmão de 
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 Entrevista à autora em 15 de setembro de 2011. 
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Antônio Duarte), que estivera naquele estabelecimento, mas havia sido solto, Pedro Viegas e 

Edvaldo Celestino, que eram ex-militares; participaram, ainda, dois marinheiros, um professor 

e um estudante, que vieram de São Paulo para o resgate, demonstrando a cooperação entre 

organizações. Outros integrantes, inclusive estagiários de escritórios de advocacia deram 

apoio voluntário aos preparativos da fuga, mesmo sem fazer parte de organizações. O 

jornalista Flavio Tavares, também do MAR, participou da etapa anterior, mas não esteve 

presente durante a fuga.  

 Para conseguir os recursos necessários foram feitos assaltos a dois bancos do Rio de 

Janeiro. Tiveram que conseguir armas, documentos, esconderijos, definir e encontrar a área 

onde instalar o foco de guerrilha, comprar mantimentos e materiais que deveriam estar no 

local antes da chegada dos fugitivos, e muitas outras providências sigilosas. À véspera, foram 

furtados dois automóveis para utilização na fuga, e também foi usado outro, de um dos 

participantes. Esse é um dos pontos do resgate em que seria impossível haver um grande 

número de presos. 

 Durante a fuga todos estavam muito nervosos e houve bastante desorganização e 

improvisação. Agravando tudo, um guarda penitenciário foi alvejado e morto e três pessoas 

foram feridas por participantes do resgate, tornando o episódio ainda mais comprometedor e 

ameaçador. Apesar de tudo, a fuga foi bem sucedida para todos os que se propuseram a fugir. 

 Após fugir, alguns dos integrantes do MAR praticaram roubos para levantar recursos 

para a segunda etapa do plano, que seria a instalação do acampamento de guerrilha. Mas 

durante o sexto assalto houve problemas e alguns foram perseguidos e presos, em agosto de 

1969. Pouco a pouco todos foram presos e retornaram ao cárcere. Para André Borges foram 

85 dias de liberdade, que ele garante que valeram as consequências duras que provocaram. 

Além da morte do agente prisional, um dos presos comuns foragidos, José Cieto, foi 

barbaramente torturado no DOI-CODI, onde morreu, em consequência das torturas, como 

testemunhou o jornalista Flavio Tavares (TAVARES, 2006: pp. 107, 108). 

 Tavares reconstituiu momentos da fuga e da prisão dos fugitivos em seu livro 

Memórias do Esquecimento. Menciona fuzis que chegaram ao grupo através de um soldado 

da Polícia Militar “da nossa célula de Campo Grande” (idem: 98). Sobre o final do projeto, 

que se passou em Angra dos Reis, resume:  
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Durante três dias, uns setecentos homens, dois batalhões da infantaria naval 

– cada um por um lado – cercaram o nosso acampamento, e os dez 

aprendizes de guerrilheiro deram os primeiros tiros, e, logo, saíram da área 

por uma brecha. (...) Tiveram pelo menos um morto e 20 feridos (idem, 

ibidem).  

 

 André escreveu um livro inteiramente dedicado ao episódio: a longa preparação, a 

motivação, o processo de ocupação de postos de trabalho estratégicos no interior da 

penitenciária, o momento da evasão, a morte imprevista de um guarda penitenciário, a 

participação de companheiros políticos de fora da prisão, a vida clandestina após a saída, o 

acampamento na Serra do Mar, perto de Angra dos Reis, de onde o novo foco de guerrilha se 

irradiaria (BORGES, 2008). Essa oportunidade mudou o curso de sua vida, que, de preso 

comum esclarecido passou a ser considerado pelo governo como preso político. 

 Avelino Capitani, que fez parte da Guerrilha de Caparaó também descreve como 

transcorreu a fuga, a repressão sofrida em Angra dos Reis, a perseguição, que se estendeu por 

outras regiões do Estado, o roubo a um banco, até a prisão do grupo (CAPITANI, 1987: 124 a 

157).  

 A mídia deu grande destaque à fuga, como pode ser visto na reportagem de duas 

páginas da revista Veja (figuras 34 e 35); esta informa que cerca de mil policiais participaram 

da “caçada” aos fugitivos, integrantes de diversos núcleos: DOPS, Polícia Rodoviária, Centro 

de Informações da Marinha, Serviço Secreto do Exército e Serviço Nacional de Informação. 

Já no dia seguinte 120 pessoas foram presas, embora não conectadas ao evento, tendo que ser 

soltas a seguir. 
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 Figura 33 - Repercussão da fuga da penitenciária. Revista Veja. 
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Figura 34 - Portões do Instituto Penal Lemos Brito após a fuga dos presos.                  

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx páginas 20 e 21. 

 

 Quando os presos do MAR foram recapturados também foram mandados para a 

prisão-castigo, um isolamento natural e, supostamente, inexpugnável, um estabelecimento 

cercado de mata virgem, em uma ilha em mar aberto. O mar era chamado de muro horizontal. 

A Penitenciária Cândido Mendes voltava a abrigar políticos, o que não ocorria desde o final 

do Estado Novo. E, de alguma forma, seria palco da reprodução de algumas das condições de 

vida e convivência presentes na Penitenciária Lemos Brito, que motivara tanto temor por 

parte dos militares. 
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6.3.2 Consequências da fuga de 1969 

 

 O incidente mobilizou grande parte dos veículos de comunicação e o sistema de 

segurança política da época. Sobretudo, alertou-os para o potencial revolucionário escondido 

no cárcere – aquele universo desconhecido - e para a possibilidade de união de presos 

políticos e comuns, o que se transformou em constante temor da ditadura. Mostrou que a 

organização desenvolvida por presos naquele estabelecimento, não era simplesmente cultural 

ou de entretenimento, e sim, também, política e capaz de promover ações armadas. E 

evidenciou que estavam organizados e tinham conexões fora da prisão, o que, de fato se devia 

aos presos políticos. 

 O forte destaque dado à fuga pelos meios de comunicação impediu o regime militar de 

investigá-la sigilosamente e de escolher como lidar com a situação, usando os seus meios 

habituais de ocultação e repressão. Em jornal do dia seguinte, a manchete destacava a audácia 

do plano e alertava para que na Penitenciária Lemos Brito estaria montada uma célula 

comunista, que, como inventaram, se chamaria Encouraçado Potemkim
283

. 

 Os membros da ditadura constataram que havia “perigo” evidente no contato entre 

presos comuns e políticos. Era preocupante a possibilidade de parceria entre os grupos, a 

interação do conhecimento mútuo, sobretudo a instrução militar e a radicalização da 

conscientização política, ou seja, a divulgação da ideologia comunista no meio carcerário. 

André Borges explica que: 

 

Então eles deduziram o quê? Que os caras tinham um entrosamento bom 

porque não iam convidar para participar, em uma fuga armada com 

finalidade política, se não houvesse confiança, se eles não tivessem sido já 

ganhos para essa condição política, né? Então o que eles fizeram, eles 

imaginaram que, como a gente, deveria ter outros presos comuns que já 

estavam altamente politizados
284

.                     

      

 A possibilidade da união dos guerrilheiros urbanos com criminosos comuns era 

assustadora, e já havia sido motivo de discussão entre os gestores do sistema prisional e os 

militares. Em razão do temor da influência dos políticos sobre a massa carcerária, e do uso da 
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 O Globo de 27/06/1969. 
 
284

 Entrevista concedida à autora em 27 de dezembro de 2011. 
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disposição e das armas dos comuns para os objetivos da luta armada, os militares da ditadura 

se voltaram contra todos: os presos políticos e os comuns que teriam tido proximidade com 

eles, ou haviam chamado a atenção do sistema como sendo ativos, conscientes, solidários. 

Foram todos transferidos da Penitenciária Lemos Brito para o Instituto Penal Cândido 

Mendes, na Ilha Grande, em dezembro de 1969.  

 Em 29/09/1969, cinco meses após a fuga, foi editado o Decreto-Lei de nº 898, a 

versão da Lei de Segurança Nacional - LSN- mais rigorosa, um marco complementar ao AI5, 

que incluía as penas de morte e de prisão perpétua, e quase dobrava a pena de roubo a banco, 

até então prevista no artigo 157 do Código Penal Brasileiro. No artigo 27 dessa última versão 

da LSN estava contida a resposta à possível união de presos comuns e políticos. Todos os 

tipos de roubos a bancos e instituições financeiras estavam equiparados, ainda que não se 

tratasse de expropriações com motivação política, e sim de meros assaltos em busca de 

dinheiro.  

 Como disse o professor Augusto Thompson: “Os militares na ocasião haviam 

resolvido instituir um delito só para os dois, com a ideia de que não existia criminoso político 

e sim que eram assaltantes de banco igual aos outros. Ficou todo mundo respondendo pelo 

mesmo delito”
285

. Juridicamente, a ditadura passava a tratar como presos políticos grande 

número de presos comuns. E, ao mesmo tempo, tentava reduzir ou neutralizar o status dos 

presos políticos, equiparando-os aleatoriamente. Estavam todos incursos na Lei de Segurança 

Nacional. 

 O convívio entre comuns e políticos na década de 1960, especialmente na 

Penitenciária Professor Lemos Brito, no conjunto Frei Caneca, onde estavam concentrados, 

mostrou o surgimento de situações que o Estado pretendeu evitar. O mesmo tipo de situação 

seria repetida anos mais tarde, no convívio na Penitenciária Candido Mendes, na Ilha Grande, 

como exporemos no capítulo 6, embora, historicamente, tenha havido a preocupação de evitar 

ou restringir o contato entre os diferentes tipos de presos.  

 

 

  

                                            
285

 Entrevista de Augusto Thompson ao escritor Julio Ludemir em 7 de julho de 2005. 
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7 A DESCOBERTA DA ILHA GRANDE 

“a prisão é um centro de perda de confiança. A gente aqui tem que ter uma resposta a 

uma pergunta que não foi feita e um álibi para uma situação que ainda não foi criada, 

disse um preso ao jornalista Percival de Souza”
286

. 

   

É adequado lembrar que o Brasil instalou presos em diferentes ilhas, sempre com a ideia de 

que isso os distanciava de suas origens, reduzindo comunicação e influência, e, ainda, 

dificultava fugas. No início do século XX, durante a Primeira República, ilhas inóspitas e, 

mesmo, desabitadas, foram utilizadas como lugar de exílio de militares revoltosos. Do mesmo 

modo navios ancorados foram utilizados para transportar e para manter acusados presos, 

muitas vezes durante vários meses (RAMOS, 1979; CAPITANI, 1997; ARAGÃO, 2010).  

 Nesta parte do trabalho apresentarei aspectos da história e do funcionamento do 

Instituto Penal Cândido Mendes, IPCM, na Ilha Grande, incluindo situações do cotidiano das 

pessoas que ali viviam e trabalhavam. Mas, para chegar a esse último período da 

penitenciária, que antecede a sua desconstrução e implosão, em 1994, mostrarei antes algumas 

questões relativas aos demais estabelecimentos governamentais que foram instalados nessa 

mesma ilha anteriormente, ao longo do tempo, e aos seus presos e guardas. 

 

 
Figura 35 - Mapa da Ilha Grande 

 

                                            
286

 In SOUZA, 1980: 78. 
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 O Instituto Penal Cândido Mendes foi um dos estabelecimentos brasileiros que 

apresentava mais contradições. Estava destinado aos presos mais perigosos do sistema, mas 

muitos internos o preferiam, por constatar que ali dispunham de mais liberdade, mais contato 

com a natureza e oportunidades de fuga. Os guardas eram tidos como os mais violentos do 

sistema do Rio de Janeiro e, também, correriam perigo ao lidar com aquela população 

ameaçadora, embora, como os presos, muitos tenham estendido seus anos de trabalho no 

local. Alguns ex-funcionários ainda residem na Ilha, até mesmo na casa em que viviam 

quando trabalhavam ali. Os moradores de várias partes da ilha eram vistos como 

amedrontados pela proximidade com a penitenciária, e com a possibilidade de terem seus 

barcos usados em fugas, o que, efetivamente, ocorria. Mas eram os principais candidatos a 

trabalhar naquela prisão, comercializar, e hoje afirmam ter desenvolvido relação emocional  

com ela.  

 Analiso adiante alguns dos sujeitos que interagiam na Ilha Grande. Embora tenham 

algumas particularidades, concernentes às características do estabelecimento e de seu entorno, 

são os mesmos atores encontrados em todos os estabelecimentos prisionais do país: presos, 

funcionários, sobretudo guardas penitenciários, policiais militares, as famílias de todos eles, e 

os demais habitantes da Ilha Grande. 

 

Ilha Grande 
287

 

 

Parece que Deus esqueceu 

Daquele pedaço de terra 

Lá no meio do oceano, 

Onde a maldade impera 

Crime e miséria 

Naquele lugar é banal 

Eu me refiro à Ilha Grande 

Colônia do Distrito Federal 

A civilização 

Por lá não passou 

Lá tem escravo 

Lá tem senhor. 

Recordação do cativeiro 

Deus esqueceu. 

Deus esqueceu 

Daqueles prisioneiros 

(Autor desconhecido, década de 1920) 

                                            
287

 Esta poesia faz parte da cultura da Ilha Grande, sendo repetida por presos a visitantes. 
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7.1 Um Passado Complexo 

 

 A trajetória da vida na Ilha Grande é rica e diversificada. De área remota e esquecida 

foi sendo transformada, sucessivamente, em fazendas de plantação de cana e de café, zona de 

segurança nacional, caldeirão do diabo, patrimônio nacional, área de proteção  ambiental, 

inferno verde
288

 e paraíso turístico. 

 Os primeiros registros sobre tentativas de colonização da Ilha Grande datam de 1591 

(ROSSO: 6) e sua história passa pela ocupação de índios tamoios e tupiniquins, por ter sido 

esconderijo de corsários e contrabandistas, rota para mercadores de escravos africanos, abrigo 

forçado para portadores de doenças infectocontagiosas, isolamento de imigrantes, e cárcere 

para vadios, bicheiros, prostitutas, e presos comuns e políticos.  

 Após o período de uso da Ilha Grande como porto e entreposto para o comércio ilegal 

de produtos que se queriam importar ou exportar, sem o pagamento de impostos a Portugal, 

houve o período de seu uso oficial, quando então passou a abrigar um lazareto de desinfecção 

de enfermos. Localizada na direção oeste da costa do Rio de Janeiro, com área de 193 km², a 

região foi escolhida como possível barreira protetora para o país em caso proximidade de 

pragas estrangeiras trazidas por viajantes estrangeiros. 

 

7.1.1 O Lazareto 

 

 Segundo a professora Myriam Sepúlveda Santos
289

, o governo imperial montou o 

Lazareto em razão da cólera-morbo, uma peste que se propagava fortemente através de 

viajantes que se deslocavam pelo mundo a bordo de navios. Para evitar a propagação na 

colônia brasileira foi construído um estabelecimento de quarentena, bem distante dos centros 

urbanos. Ao seu largo os navios obrigatoriamente aportariam, teriam as cargas, os passageiros 

e seus bens revistados. A mesma autora informa que durante as décadas de funcionamento, o 

complexo do Lazareto recebeu 4.232 embarcações e desinfetou 3.367 delas (2007: 1187). Os 
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 Os dois termos que destaco eram popularmente utilizados pelos presos. 
289

 Myriam Sepúlveda Santos, da UERJ, é profunda conhecedora de temas referentes à Ilha Grande em seus 

diferentes momentos históricos. Desenvolve um relevante projeto no local, História e Memória das Instituições 

Carcerárias da Ilha Grande. Vamos nos beneficiar de seus conhecimentos e apresentar pequenos trechos de 

diversos de seus trabalhos ao longo deste capítulo. 
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doentes que se supunham infectados pelo cólera ou outra enfermidade contagiosa, como se 

entendia que a hanseníase fosse, eram encaminhados ao hospital do Lazareto para a cura 

completa, durante estadia forçada, pela qual tinham que pagar. Só então poderiam tomar 

posse dos pertences com que viajavam - também devidamente desinfetados - e embarcar em 

outro navio, dando entrada no continente. 

 

 
Figura 36. Os armazéns, denominados desinfectórios (Barbosa, Rezende, 1909), em SANTOS, 2007: 1178. 

 

 Esse primeiro conjunto do Lazareto, composto por vários edifícios, armazéns, represa, 

aqueduto e porto, iniciou seus serviços em 1886 e os encerrou em 1920, já no período 

republicano. Foi construído na Fazenda do Holandês, área adquirida para o Império por Dom 

Pedro II, em visita a Ilha Grande, em 1863
290

. Ficava na enseada da Vila do Abraão, como é 

conhecida até hoje, onde havia sido construído um pequeno porto
291

.  

 

                                            
290

Segundo registro de Sergio Orestes Ribeiro (2010) em 14 de agosto de 1989, o Imperador Pedro II visitou 

novamente a Ilha Grande e inspecionou o Lazareto. Em 17 de novembro do mesmo ano, já deposto, o ex-

imperador faz uma última parada na a Ilha, acompanhado da família, a caminho do exílio, a bordo do navio 

Alagoas. 
291

 As fotos deste item da pesquisa estão no texto Lazareto da Ilha Grande: isolamento, aprisionamento e 

vigilância nas áreas de saúde e política (1884-1942) (SANTOS, 2007). 
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Figura 37 Pavilhão de terceira classe, (Barbosa, Rezende, 1909), in SANTOS, 2007: 1180. 

 

 Para manter a rígida hierarquia vigente no Império no interior do Lazareto foram 

construídos edifícios diferenciados pela qualidade das instalações e dos serviços. Assim, era 

dada continuidade à separação de classes sociais que desfrutavam os passageiros dos navios 

em suas cabines, mantendo instalações de primeira classe bastante confortáveis.  

 Embora não se tratasse de estabelecimento de custódia de infratores, Miriam 

Sepúlveda Santos afirma, ainda, que o projeto arquitetônico do Lazareto “(...) foi realizado de 

forma a possibilitar a vigilância contínua e o controle disciplinar dos internos, tornando a 

instituição bem adaptada às funções de um sistema carcerário” (SANTOS, 2007: 1183). Através 

de uma transformação ou adaptação aos interesses de controle mais amplo, que vão surgindo 

em razão de mudanças no contexto político, o Lazareto expande suas funções, até então 

sanitárias, e destina algumas instalações à custódia de presos: “Não surpreende, portanto, que 

durante as primeiras décadas republicanas tenha sido utilizado como presídio. O primeiro 

registro do uso de suas instalações como presídio militar é de 1894” (idem: 1185).  

 Desse modo, verifica-se como a sobreposição ou a alternação de atividades de 

estabelecimentos governamentais podiam culminar em funções prisionais, exacerbando o 

poder das autoridades policiais de cada época. Em 1913 o desinfetório foi quase extinto, 

embora algumas de suas funções e serviços tenham sido mantidos por mais algum tempo. É a 

partir do início da década de 1920 que o governo republicano encerra completamente Suas 
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funções como estabelecimento de desinfecção e o transforma exclusivamente em prisão 

militar, enviando para lá inimigos revoltosos.  

 

7.1.2 Colônia Correcional de Dois Rios 

 

 Antes das alterações realizadas no Lazareto da Ilha Grande, e ainda no período 

imperial, com as revoltas que ocorriam em diversas partes do território nacional, a Coroa se 

viu diante de carência de vagas disponíveis para alojar os contestadores políticos. Foi 

construída a Colônia Correcional em uma fazenda de propriedade imperial, a alguns 

quilômetros do porto da enseada da Vila do Abraão, onde estava localizado o Lazareto. Foi 

edificada na Vila de Dois Rios, área do litoral leste da Ilha Grande. Em uma primeira fase, 

esteve em funcionamento apenas por pequeno período de tempo, entre 1894
292

 e 1897, quando 

foi fechada
293

.    

 Mas em 1902, a Colônia Correcional de Dois Rios foi reorganizada
294

 e em 1903 foi 

regulamentada e reaberta, sendo destinada a contraventores condenados do Distrito Federal, 

função que teve, sobretudo a partir de 1908 (SANTOS, 2007: 1187). A prisão logo recebeu 

presos políticos, como os que haviam sido capturados na Revolta da Armada, em 1891. 

Ademais de abrigar presos políticos o estabelecimento tinha como pretensão transformar, 

isolar ou punir pessoas indesejáveis, que manifestassem comportamento desviante dos 

padrões que se queria que prevalecessem, mesmo que não houvessem cometido crime.  

Myriam Sepúlveda dos Santos lembra que a Colônia Correcional recolhia “homens, mulheres 

e crianças que fossem presos pelas forças policiais e julgados pelas cortes como menores 

abandonados, bêbados, jogadores, desordeiros, ratoneiros, vadios, vagabundos, capoeiras e 

mendigos (2004: 148).”. No entanto, a autora diz que “a lei de 1893 destinava à Colônia não 

só capoeiras e vadios maiores de 21 anos, mas indivíduos de qualquer idade pertencentes ao 

que se compreendia na época como ‘classes perigosas’” (idem, ibidem). 

 Portanto, a população interna era bem diversificada: estavam incluídas pessoas de 

ambos os sexos, de pequeno poder aquisitivo, condenados ou não condenados por bebedeiras 

em público, anarquistas, vadios e desempregados, desordeiros, pedintes, prostitutas, menores 
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 Decreto n° 1724/1894. 
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 Decreto n ° 2432/1897. 
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 Lei n° 947/1902. 
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abandonados, jogadores com dívidas, e outros. Nas partes comuns foram instalados políticos 

em desgraça, testemunhas incômodas, desafetos de autoridades ou de membros dos diferentes 

esquemas de segurança pública, como afirma a professora Regina Célia Pedroso (1997: 126). 

Lá seriam depositados os "ociosos", "imorais" e “reincidentes". A autora revela que o governo 

tentou montar na Colônia de Dois Rios, um “núcleo de trabalhadores pobres das cidades”, que  

 

habitariam o espaço rural da colônia e que, para isso, receberiam passagem 

gratuita, abrigo, e consentimento de moradia, além de trabalho por um prazo 

máximo de um ano. Com essa medida tentava-se, ao máximo, limpar as 

cidades através da reclusão social, tanto dos criminosos, como da população 

carente. Essa medidas visavam uma estratégia repressiva "avançada" na 

legislação, na medida em que, aliavam a perseguição de criminosos, mas 

também de pobres e despossuídos, potencialmente considerados perigosos 

(PEDROSO, 1997: 126).    

 

 Regina Célia Pedroso explica que isso consistia em estratégia “avançada”, “na medida 

em que aliavam a perseguição a criminosos, mas também de pobres e despossuídos, 

potencialmente considerados perigosos”, para “limpar as cidades através da reclusão social, 

tanto dos criminosos como da população carente” (idem, ibidem). Novamente, almejava-se o 

controle das classes subalternas, costumeiramente confundidas com a delinquência.  

 O estabelecimento recebia até mesmo meninos e meninas, a partir dos nove anos de 

idade. O internamento dos menores era feito em uma parte da Colônia chamada de escola. 

Deveriam ficar em instalações separadas dos presos de mais idade e de criminosos, regra que 

não foi devidamente respeitada.  

 Em 1935, fortes chuvas desestabilizaram os prédios da Colônia Correcional de Dois 

Rios, que ameaçou ruir. Para resolver os problemas, o seu diretor requisitou presos de 

estabelecimentos do continente, apenas homens com menos de 50 anos, e com boas condições 

físicas, para que suportassem o ritmo das obras de reconstrução das partes danificadas 

(PEDROSO, 2003: 9). Assim, dezenas de presos foram imediatamente transferidos da Casa 

de Correção do Rio de Janeiro para trabalhar gratuitamente nas obras da Colônia Correcional, 

na Ilha Grande. 

 Sobretudo na década de 1930, durante a ditadura de Getúlio Vargas e o ilimitado 

poder do Chefe de Política do Distrito Federal, Filinto Miller, o Poder Judiciário foi 

enfraquecido e diversas de suas funções foram apropriadas pela esfera policial: “processos, 
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julgamentos, pedidos de informação, transferências, internações e criação de vagas em 

presídio eram funções do chefe de polícia” (PEDROSO, 1997: 1). Em 1934, a Colônia 

Correcional foi subordinada à Inspetoria Geral de Polícia
295

, como já ocorria com a maior 

parte dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.  

 Assim, sem controle, o rigor policial construía ou reforçava estereótipos e orientava 

sistemática vigilância e perseguição a integrantes dos estratos mais pobres, durante as 

primeiras décadas do século XX, tal como fizera desde meados do século anterior. Para a 

Colônia Correcional foram mandados muitos inimigos políticos do regime
296

 e lideranças que 

deveriam ser isoladas da massa carcerária, e também presos indisciplinados ou revoltados 

com o rigor do regime carcerário imposto. Executava uma verdadeira caçada a estrangeiros 

imigrados, anarquistas, líderes de trabalhadores e comunistas. A movimentação de presos na 

Ilha Grande era muito intensa e, após o ano de 1932, foram enviados para a Colônia 

Correcional os revoltosos capturados durante a Revolução Constitucionalista que ocorreu em 

São Paulo
297

.  

 Em 1936 o escritor Graciliano Ramos, preso político do governo de Getúlio Vargas, 

foi transferido da Casa de Correção do Rio de Janeiro, na Rua Frei Caneca, para a Colônia 

Correcional de Dois Rios, juntamente com muitos companheiros. Em seus escritos, 

publicados postumamente pela família, ele relata a já famosa recepção que o grupo teve, por 

parte de um funcionário do estabelecimento: 

 

-Aqui não há direito. Escutem. Nenhum direito. Quem foi grande 

esqueça-se disso. Aqui não há grandes. Tudo igual. Os que têm 

protetores ficam lá fora. Atenção. Vocês não vêm corrigir-se, estão 

ouvindo? Não vêm corrigir-se, vem morrer (1979, 2: 65). 
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 Decreto nº 24.531, de 1934. 
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 Dentre seus presos estiveram Carlos Marighela, Luiz Carlos Prestes, Gregório Bezerra, General Flores da 

Cunha, Agildo Barata, Graciliano Ramos, Orígenes Lessa, Nelson Rodrigues.  Mais adiante, para o 

estabelecimento que levava o nome de Instituto Penal Cândido Mendes, foram enviados criminosos não políticos 

conhecidos, como João Francisco dos Santos, o Madame Satã,  Lucio Flavio Vilar Lírio, Marta Rocha, e os 

banqueiros  do Jogo do Bicho Natal da Portela, Anísio Abraão e Castor de Andrade. E os presos políticos da 

ditadura civil-militar de 1964, a partir do ano de 1969. 
297

  Aragão (2010) desenvolve esse tema. 
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Figura 38 - A Colônia Correcional aparece ao fundo, à direita da foto. As construções que aparecem nos 

planos anteriores são moradias do diretor, de funcionários de colonos livres e oficinas da Polícia 298. 

 

 Portanto, constatamos que a Colônia Correcional de Dois Rios teve existência 

conturbada, e conviveu e foi sucedida por outros estabelecimentos de custódia, através dos 

quais o Império e depois, o Governo Federal e o Governo Estadual, tentaram controlar 

integrantes rebeldes da população ou criminosos, “contribuindo assim para a construção de 

uma nação civilizada” (SANTOS, 2007:1): “Depois de terem frequentado as prisões do 

continente e dado muito trabalho aos chefes de polícia, os “miseráveis” crônicos, os “párias 

da sociedade”, eram enviados à ilha, na verdade, para lá morrerem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

298 A fotografia tirada em 1942 por Syro Manhães, que era telegrafista da Colônia de Dois 

Rios.http://coloniadoisrios-ilhagrande.blogspot.com.br/2011/01/de-fernando-de-noronha-ilha-grande.html 

http://coloniadoisrios-ilhagrande.blogspot.com.br/2011/01/de-fernando-de-noronha-ilha-grande.html
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Figura 39 - Esta foi a casa da administração da Colônia Agrícola de Dois Rios299. Na década de 1940 os 

 presos políticos dividiram o seu interior, de modo a viver em pequenos espaços com a família. 

 

 A Colônia Correcional de Dois Rios foi sendo transformada e seu nome trocado: 

Colônia Agrícola do Distrito Federal, Colônia Agrícola do Estado da Guanabara e Instituto 

Penal Cândido Mendes foram erguidas uma sobre os escombros da outra, na localidade 

tradicionalmente chamada de Vila de Dois Rios, como registramos.  

  7.1.3 Outros estabelecimentos penais da Ilha Grande 

 A utilização da Ilha Grande para exílio, ocultação ou cumprimento de pena levou a 

Coroa, e depois a República, a construir diferentes e, em alguns casos, sucessivos 

estabelecimentos.  

 Em 1938, foi montada outra prisão, a Colônia Agrícola do Distrito Federal
300

, na área 

e nos prédios que haviam sido ocupados pelo Lazareto, na Vila do Abraão, distante alguns 

quilômetros da Vila de Dois Rios. No ano de 1941, essa penitenciária passou a ser chamada 

de Colônia Penal Cândido Mendes
301

. A Colônia Agrícola de Fernando de Noronha, que era 

reservada a presos políticos desde 1938, teve suas atividades suspensas e, 1942, quando o 
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Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Sua localização, no ponto mais a leste do território 

brasileiro, no Oceano Atlântico, foi considerada estratégica e seus presos foram transferidos 

para o Rio de Janeiro.  Para isso foi montada a Colônia Agrícola do Distrito Federal – CADF- 

no porto do Abraão.  

 Portanto, todos os presos políticos que estavam em Fernando de Noronha passaram a 

ser enviados para a Ilha Grande, totalizando aproximadamente 300 homens. Entre eles se 

encontravam Gregório Bezerra e Carlos Marighela. E os funcionários da colônia agrícola de 

Fernando de Noronha tiveram a opção de também ser transferidos para o Distrito Federal, 

prestando serviço no estabelecimento da Ilha Grande, e podendo levar toda a família, o que 

foi aceito por muitos deles. Também o diretor do presídio de Fernando de Noronha se 

transferiu para a Ilha Grande e a cúpula da administração do estabelecimento fazia parte do 

grupo. 

 De tempos em tempos havia denúncias sobre as condições de vida nesses 

estabelecimentos da Ilha Grande, assim como em outros, como a Casa de Correção do Rio de 

Janeiro e a Casa de Detenção do Rio de Janeiro. Dezenas de casos de tuberculose, pneumonia 

e impaludismo, maus-tratos, sem que resultasse em providências de parte do Governo Federal 

(PEDROSO, 2003: 6). Ao contrário, minimizavam-nos e ocultavam até mesmo óbitos e casos 

de suicídio de detentos, enquanto a poderosa propaganda governamental elogiava o trabalho 

do Governo Vargas e de suas entidades de proteção à sociedade
302

.  

 Em 1960, todos os estabelecimentos prisionais instituídos e administrados pelo 

Governo Federal passaram ao Governo do Estado. Isso ocorreu quando o Rio de Janeiro 

deixou de ser a Capital Federal, que foi transferida para o Distrito Federal, com a inauguração 

de Brasília, no Estado de Goiás. A Colônia Agrícola do Distrito Federal – CADF passou a se 

chamar Colônia Agrícola do Estado da Guanabara, quando o Distrito Federal foi transferido. 

Pouco tempo depois, em 1962, o Governador Carlos Lacerda mandou demolir a Colônia 

Penal Candido Mendes, que ficava na praia do Abraão, e que fora construída em adaptação ao 

Lazareto, que fora desativado. A atitude teria sido baseada no deplorável histórico do 

estabelecimento, pois, como afirma Myriam Sepúlveda Santos, porque à época, “as 

masmorras da Colônia foram consideradas inabitáveis e as práticas de controle dos presos, 

abusivas. O fim da Colônia foi associado à perspectiva de renovação no sistema 
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penitenciário” (SANTOS, 2005: 4). No entanto, a autora lembra: “acontece que, apenas a dez 

quilômetros do presídio destruído, um outro já tomava forma” (idem, ibidem).  

 Em 1942, a Colônia Penal Candido Mendes foi instalada na Vila do Abraão e em 1962 

foi a vez do Instituto Penal Cândido Mendes – IPCM, na Vila de Dois Rios, nome que tinha 

quando o estudamos, a partir do início da década de 1970.  Após tentativas sem sucesso de 

alguns governadores, o IPCM foi desativado e rigorosamente implodido em 1994, quando as 

autoridades estaduais da época entregaram toda a Ilha Grande e sua história à indústria do 

turismo. 

  

7.2 A Penitenciária e suas condições  

 

 No início da década de 1970, o Instituto Penitenciário Cândido Mendes – IPCM - era 

composto por várias edificações, algumas recentemente construídas, outras edificadas em 

períodos anteriores. De modo geral as instalações estavam em mal estado. Desde o tempo em 

que foi Colônia Correcional de Dois Rios haviam sido construídos: um prédio principal, a 

penitenciária propriamente dita, com três andares de galerias insalubres; em um anexo havia 

um grande hangar onde fora montado o espaço para eventos; uma casa para o diretor do 

estabelecimento; uma casa de visitação para familiares de presos e outra para advogados e 

visitantes convidados pela direção; uma estação de energia elétrica, instalações de trabalho, 

com curral e marcenaria, oficina mecânica para os automóveis da prisão e horta; as oficinas e 

espaços para animais eram extremamente frágeis, ocupando pouquíssimos presos e raros 

animais. Havia também um cemitério e, em determinado período, tinha havido uma pequena 

igreja, que fora adaptada do prédio da pequena escola pública que ali funcionara. No mesmo 

conjunto de instalações estavam a casa de visitas e a Companhia Independente de Policia 

Militar, responsável pela segurança externa da penitenciária desde 1970.  A fachada do 

Instituto Penal Cândido Mendes durante esta década pode ser vista abaixo (figura 41). 
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Figura 40 - Vista da fachada da penitenciária. Ao fundo pode ser avistado o mar. 

 

 O exterior da prisão, avistado na imagem abaixo (figura 42), visto de cima e a longa 

distância, não permite que se percebam claramente a degradação, os montes de lixo 

acumulados nem, evidentemente, que sejam sentidos o fortíssimo odor e os ruídos 

ininterruptos de gritos e batidas de portas de ferro. Mas, ainda assim, é possível notar as 

infiltrações que desciam pelas paredes externas das celas de todos os pavimentos, 

escurecendo-as e as mantendo úmidas e geladas, especialmente porque o estabelecimento 

estava localizado a poucos metros do mar. Em todas as áreas internas as infiltrações eram 

visíveis e, em várias, floresciam samambaias que saíam de gretas das paredes e de muros, no 

exterior e no interior dos edifícios. A área era infestada por mosquitos e outros insetos. 
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Figura 41 - Foto do Instituto Penal Cândido Mendes 

Fonte: <http://coloniadoisrios- lhagrande.blogspot.com.br/2011/03/  presidio-candido-mendes-na-ilha-grande.html> . 

 

 Todas as edificações locais eram precárias, notadamente a da penitenciária, a 

principal. Tratava-se de uma mistura de construções e ampliações feitas sobre o prédio antigo, 

resquício e outro que o antecedeu, a Colônia Dois Rios, que datava do final da década de 

1890. Tinha portais de pedra, grossas grades e ferragens também bem antigas, paredes de 40 

centímetros de espessura, e outros equipamentos que identificavam a sua idade. As partes 

comuns eram escuras, mal iluminadas por pequenas janelas gradeadas e iluminação artificial 

insuficiente. As paredes eram sujas, sempre descascando, mal conservadas e desniveladas. O 

piso das galerias tinha permanentemente poças de água mal cheirosa. Os banheiros de uso 

comum, localizados nas partes em que podiam circular alguns profissionais, não tinham 

vestígio de portas externas ou internas, e estavam em péssimo estado. Os fortes cheiros eram 

extremamente desagradáveis. A penitenciária era abafada e o ambiente era muito frio no 

inverno e quentíssimo nos meses de verão. As condições sanitárias e de higiene eram muito 

precárias, bem como a iluminação e aeração das instalações.  

 O Relatório de Inspeção do Ministério da Justiça, de 1982, avaliou o estabelecimento 

que, à época, tinha o nome de Instituto Penal Cândido Mendes: 
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As condições de segurança e conservação são precárias, havendo 

necessidade de obras imediatas. As condições de higiene são absurdas, com 

lixo acumulado, paredes imundas, restos de comida e instalações sanitárias 

entupidas e danificadas. A falta d'água é constante e a rede elétrica necessita 

de reparos. O sistema de esgoto está próximo ao colapso total 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 1982: 153). 

 

 Sobre determinada galeria de celas está escrito: 

 

As condições desse pavilhão são ruins, com aeração e iluminação precárias e 

insuficiência de espaço físico. Falta água constantemente. A higiene é 

descuidada e as instalações sanitárias não suportam a carga a que são 

submetidas (idem: 154).  

 

 O convívio de doentes em meio à população prisional não passou despercebido dos 

técnicos do Ministério da Justiça que se referiram, entre outros casos, à presença de um 

leproso numa das celas surdas de um estabelecimento (idem: 27) e a presos "portadores de 

doenças infectocontagiosas e doentes mentais graves" nas celas surdas (idem: 107). O mesmo 

relatório concluiu: 

Na entrada da Galeria "A" existe do lado esquerdo, um alojamento, 

denominado enfermaria, guarnecido por um beliche de 2 camas, 3 colchões 

no chão e um banheiro. As condições de higiene são lastimáveis. Lá estavam 

quatro presos vindos da Ilha Grande e que, por motivos de segurança, aí 

permanecem apartados. Um dos presos estava doente (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 1982: 40). 

 

 Na década de 1940, quando era significativo o número de presos políticos 

(integralistas, comunistas, sindicalistas, anarquistas e outros), os estabelecimentos penais 

contratavam um médico, enfermeiro, prático e farmacêutico. Havia instalações, como 

enfermaria e hospital, precários, mas em funcionamento. 

 Embora dispondo de espaço livre, com matas e praias, imperava na penitenciária a 

política de manutenção de intensa vigilância e rígida disciplina, o que inviabilizava uma série 

de atividades de lazer e trabalho, sobretudo as inerentes à função de penitenciária agrícola, de 

colônia penal, para a qual teria sido criada. Ao invés de ser prioritariamente aproveitado como 

local que permitia atividades agropecuárias, liberdade fora dos muros e convívio mais intenso 

com a família, através da situação de colono livre, o estabelecimento preocupa-se, 

principalmente, com a manutenção da rígida disciplina. 
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 Peculiar da Ilha Grande, o sistema de colonos livres se referia a presos que cumpriam 

sua pena morando em pequenas casas na área externa aos muros da penitenciária. Esse 

sistema persistiu na Ilha Grande, em condições de maior ou menor intensidade, desde a 

década de 1920, quando presos políticos conquistaram o benefício e chamaram as famílias 

para morar com eles.  

 Durante os primeiros anos da década de 1940 algumas casas foram construídas nas 

imediações do estabelecimento por presos políticos, boa parte dos quais transferida da 

Colônia de Fernando de Noronha, em 1942
303

. Como dissemos, juntamente com os presos e 

guardas, foram trazidos os técnicos que lá trabalhavam: eletricistas, carpinteiros, agricultores, 

entre outros
304

. Com a ajuda desses funcionários, certos presos políticos remodelaram um 

prédio abandonado (figura 31), que fora um hospital em tempos anteriores. E, ainda, alguns 

presos puderam chamar a família para residir com eles nas pequenas casas fora do 

estabelecimento, como colonos
305

. 

 Eram proibidos de sair daquele perímetro e dependiam da confiança de guardas para 

manter a preciosa e invejável situação. Mas alguns tinham licença para trabalhar no porto do 

Abraão, pela especial confiança que mereciam. Também era permitido que pescassem 

livremente no mar à frente da prisão, cultivassem pequenas hortas e criassem galinhas no 

quintal da casa. Tinham que ter comportamento considerado excelente para pleitear o 

benefício, manter sempre o mesmo comportamento, e se apresentar à portaria da prisão pela 

manhã e à noite, para ter a presença conferida. O sistema era especial, privilegiava cerca de 

quarenta presos, e persistiu em funcionamento mesmo após o final da existência da Colônia 

Correcional de Dois Rios, e até a desativação total da penitenciária que restava na Ilha.  

 

7.2.1 Alimentação na penitenciária 

 Segundo a observação que fizemos ao longo dos anos 1970, a alimentação servida no 

estabelecimento, preparada pelos próprios presos, era motivo de forte revolta. Ingredientes 

baratos, muitas vezes com validade vencida; presença de insetos e sujeira, pequenas pedras no 

arroz e no feijão, ossos, botões e talheres acidentalmente caídos.  
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 As enormes cozinhas não tinham higiene, os presos que cozinhavam eram 

descuidados e não havia controle da administração. O jurista Carlos Süssekind de Mendonça, 

em inspeção feita com outros juristas na então Colônia Agrícola de Dois Rios, relata:  

Horrível a impressão dos presos, amontoados no refeitório para um almoço 

incrível: um único prato de feijão, onde há pedaços de macarrão e alguns tacos 

de carne. Imundos os presidiários. Alguns, descalços. Todos de fisionomia 

carregadas, soturnas. Ouviram o discurso do Lemos Brito alheios como se se 

tratasse de um enviado de Marte. Quando ele se referia à "alimentação 

razoável", uma besourada surda correu toda a sala. Pensamos que se 

revoltariam ali mesmo” (MENDONÇA, 2006). 

 

 
Figura 42 - Imagem de cozinha em www.memoriasreveladas.gov.br. 

 

 Sem que tenha havido mudança na qualidade da alimentação, nos anos 1970 

confirmávamos sua má qualidade, de pouco valor nutritivo.  A maior parte dos víveres era 

transportada do Rio de Janeiro, muitos chegando deteriorados, “bichados”, com furos. 

Também havia desvio de gêneros por integrantes da administração e por presos, que os 

vendiam na cantina ou em outras partes do estabelecimento. Com isso, misturava-se água às 

rações distribuídas, como o feijão e o café; também havia angu, ensopado de vísceras e outros 

gêneros de menos valor. “Gosto intragável“, no dizer de grande parte dos presos. Muitos 

presos, frequentemente, se referiam à comida usando o termo lavagem, que significa comida 
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de porcos. A precariedade da alimentação era fato público e de conhecimento da comunidade 

da ilha, assim era noticiado pela mídia da época: 

 

Um dos maiores fatores de revolta é quase sempre a comida, embora dos 

cardápios e listas de pratos que circulam pela assessoria do DESIPE, 

constem carne assada, galinha, salada, bife, etc. Na realidade, a peça de 

resistência do presidiário é café ralo com pão pela manhã, e duas refeições à 

base de arroz, feijão e ensopado
306

. 

 

 Tive a oportunidade de observar a divisão de carne entre os presos que viviam no 

exterior da penitenciária da Ilha Grande, os colonos ou os presos que estavam em visitação, 

em uma sexta-feira de 1976
307

. Havia uma fila junto ao muro externo da penitenciária, e os 

colonos tinham latas ou potes plásticos à mão, aguardando a vez. O guarda encarregado da 

distribuição mantinha os pedaços de carne em uma bacia grande, e os ia entregando aos 

presos. Notava-se que os pedaços previamente cortados estavam cobertos por sebo, tinham 

péssima aparência, e havia discussão entre os presos quanto ao tamanho ou as condições da 

parte recebida. Muitas moscas e, ainda, os cães que viviam nas redondezas, a maioria 

pertencente aos presos, tentavam atacar a bacia, buscando também a sua parte. Para uma 

pessoa de fora do ambiente prisional foi um quadro devastador. 

 No relatório sobre o sistema prisional do Rio de Janeiro, realizado em 1982, referindo-

se às instalações de confecção de alimentos da penitenciária da Ilha Grande, o Ministério da 

Justiça descreve o local de preparo das refeições, a cozinha, a qual, afirma, deveria ser 

interditada: 

Atende as necessidades do estabelecimento preparando 1.600 refeições/dia. 

Lá trabalham 10 presos, de 4 da manhã às 18 horas. Conta com: quatro 

caldeirões e um fogão. Os equipamentos e utensílios estão todos sem as 

mínimas condições de utilização. As instalações físicas são igualmente 

péssimas, com teto, chão e paredes parcialmente destruídos. Com 

infiltrações, vazamentos, tubulações estouradas, ladrilhos e azulejos soltos. 

As três pias existentes estão desativadas e os utensílios são lavados em um 

tanque imundo. As condições de segurança de trabalho inexistem, tendo já 

ocorrido um acidente quando um caldeirão estourou e provocou graves 

queimaduras em um preso, que lá permanece com sequelas do ocorrido. O 

sistema de exaustão não funciona, colaborando para aumentar as péssimas 

condições locais. É ainda um caso de instalações que seriam forçosamente 
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interditados caso houvesse uma visita de órgãos sanitários (MINISTÉRIO 

DA JUSTIÇA, 1982: 154,155). 

 

 A população prisional procurava melhorar a alimentação de que dispunha, investindo 

nela tempo e seus próprios recursos. Tal como ocorre em várias partes do país, refaziam os 

alimentos adicionando sal, algum tempero, algo de que dispusessem para melhorar o gosto e o 

valor nutritivo. Esse sistema se chamava recortado, termo utilizado até hoje. Para cozinhar ou 

esquentar os alimentos, usavam latas ou panelas, e faziam fogo usando papel de jornal 

torcido, chamado de pirulito, que demorava a queimar. 

 O estabelecimento não se esmerava na difícil tarefa de melhorar a qualidade da 

alimentação, e os presos eram obrigados a comprar alguns gêneros para complementá-la. Em 

1981, eles afirmavam, em carta-denúncia, que "a mercearia que vende aos presos e a suas 

famílias, chamada de cassino, cobra preços exorbitantes"
308

. Sobre o mau uso e os desvios da 

cantina da penitenciária de Ilha Grande havia repercussão na imprensa, que a chamou de 

arapuca e de causadora de rebeliões no estabelecimento, na reportagem abaixo: 

 

Funcionando ilegalmente, sem licença ou alvará, essas arapucas vendem 

cigarros, velas, cafezinho, refrigerantes, biscoitos, doces e enlatados. Esse 

comércio é quase sempre explorado por funcionários do próprio presídio, e 

os preços cobrados, na melhor das hipóteses, são sempre superiores em 

100% aos de fora. Esta é, sem dúvida, a razão por que, em todas as rebeliões 

os presidiários destroem a cantina
309

. 

 

 As cantinas estavam e estão presentes em todos os estabelecimentos, sempre geridas 

por agentes prisionais, policiais ou ex-policiais militares, que dividem os lucros com a 

direção:  

 

Percebe-se que a administração estimula o uso da cantina, havendo mesmo o 

chamado "serviço de quarto": um interno que trabalha na cantina passa pelas 

galerias com um carrinho ou tabuleiro, vendendo bolos, sanduíches, café e 

biscoitos. Ou então quando um "faxina" passa pelas celas recolhendo os 

pedidos de doces, cigarros ou qualquer material de uso pessoal (sabonetes, 

dentifrícios, envelopes, selos, canetas, pilhas, etc.) (SÜSSEKIND, 1984: 

109). 
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               A alimentação precária, e a restrição à prática de exercícios físicos, faziam com que 

a população da penitenciária necessitasse de assistência médica constante, o que não estava 

disponível. Assim, frequentemente, os internos apresentavam desequilíbrio emocional, 

dermatites, perda de dentes, gastrites e úlceras. Ferimentos e membros fraturados não eram 

devidamente tratados e era possível ver presos que tinham membros que se solidificaram 

defeituosos, entortados. 

 

7.2.2 A maratona da visitação da família 

 

 A visitação na Ilha Grande tinha regras e características bastante diferenciadas das 

demais penitenciárias do sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. A principal é que a 

convivência familiar costumava ser de três dias e a administração aceitava um número maior 

de parentes, entre eles irmãos e sogras. Com isso, os presos se realimentavam e alimentavam 

suas famílias com afeto naquela janela de tempo de alguns dias inteiros.  

 A permanência dos familiares por três dias era devida à barca que transportava 

visitantes para a Ilha Grande saía da cidade de Mangaratiba, e que, desde a década de 1950 

fazia o percurso somente de dois em dois dias. Nos anos 1970 a lancha saía de Mangaratiba 

uma vez ao dia, mas a programação da visitação por três já estava instalada na cultura da Ilha 

Grande e seria impensável alterá-la. Ademais, o custo e o esforço de acesso justificavam uma 

estadia prolongada. 

 Mas esse sistema também tinha mais problemas ainda do que as visitas comuns em 

estabelecimentos do continente. Um deles era o aumento das fugas durante o período de 

visitação, razão que explicaria que apenas internos de bom comportamento, e não fujões, 

pudessem receber visitas.  Também existia um resistente pacto de não agressão entre presos 

inimigos durante a visita, de forma a não constranger os familiares ou envolvê-los com 

problemas internos. 

 A ida e a permanência na penitenciária significavam grande esforço e despesas 

maiores para as famílias, mas eram o apoio e o conforto para muitos presos, por permitir mais 

tempo de convivência e mais intimidade. Embora houvesse um intervalo que variava entre 

quarenta e cinco e noventa dias entre os períodos de visitação de cada interno autorizado, a 
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estadia era estendida. Assim sendo, apenas familiares que pudessem permanecer no perímetro 

da penitenciária durante esse período podiam visitar os parentes.  

 Era a oportunidade da comunicação emocional, do recebimento de gêneros, da troca 

sexual. Com isso criava-se uma atmosfera de sociabilidade, troca de informações e recados, 

repartição de alimentos trazidos prontos, a confecção conjunta de outros, crianças brincando. 

Mas, embora os presos evitassem ao máximo, também surgiam algumas brigas e disputas, 

sobretudo entre os familiares. 

 Os familiares dividiam uma casa e alguns conseguiam ficar em casas de colonos 

livres. A maior parte dos presos recebia visitação na ‘casa de visitas’, que consistia em espaço 

bastante precário, que se localizava fora dos muros, ao lado dos prédios da penitenciária, e 

que era extremamente valorizado pelos presos. Durante a década de 1970 cada preso comum 

visitado tinha direito a ficar com a família em um dos quatro quartos e a compartilhar a 

cozinha e o banheiro com as demais. Os quartos tinham duas camas de solteiro ou uma cama 

beliche.  A visitação de presos políticos dessa década será analisada mais adiante.  

 

 
Figura 43 - Fotografia das ruínas da casa de visitas, década de 2000. http://coloniadoisrios-ilhagrande 

.blogspot.com.br/search/label/Resid%C3%AAncias%20de%20antigos%20funcion%C3%A1rios 

 

 A imagem mostrada acima é uma fotografia das ruínas do que foi casa para visitantes 

de presos comuns, e que estava em funcionamento até a desativação do Instituto Penal 
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Cândido Mendes. Os presos políticos que entraram na Ilha Grande a partir de 1969 não tinham 

direito à visita íntima. Recebiam visitas no CRI – Clube Recreativo da Ilha Grande, um 

espaço que os presos comuns conseguiram para lazer e para a pequena  biblioteca, localizado 

em uma das galerias. 

 Sobre a visitação, apresentamos uma parte de documento dirigido por presos ao 

diretor da penitenciária da Ilha Grande, em que denunciam procedimentos desnecessários ou 

abusivos: 

(...) Os visitantes que ficam na casa de visita dos internos, além dos vexames 

e humilhações que já citamos, ficam literalmente presos, pois as portas e 

janelas são trancadas por fora. E o que é pior, não dormem face ao confere
310

 

dos presos não ser estabelecido em horários certos e racionais, sendo feito a 

critério do policial militar que estiver de serviço. Ou seja, se o policial quiser 

faz o confere de meia em meia hora. E quase sempre de forma 

desrespeitadora e agressiva, falando palavras de baixo calão, batendo ou 

chutando com força as portas e janelas. E para afrontar mais ainda, levam os 

cachorros, pela coleira até as portas dos quartos
311

.  

 

 O Relatório de Inspeção realizado pelo Ministério da Justiça no ano de 1982 apresenta 

uma conformação interna da Casa de Visitas diferente da que testemunhamos durante a 

década de 1970, evidenciando mudanças de regras que não eram infrequentes. A razão desta 

diferença pode estar relacionada a mudanças no sistema de visitação, que, segundo o 

Ministério da Justiça, parecem ter reduzido conforto e privacidade de presos e seus visitantes: 

 

Na realidade não existe local apropriado (para visitação), havendo 2 salões 

de tamanho irregular, onde, no dia da inspeção havia 11 famílias. Os 

mínimos espaços físicos destinados a cada uma são delimitados por 

cobertores, constituindo uma espécie de tenda
312

. Nesse espaço permanecem 

durante 3 dias, destinados à visita íntima, não só o preso e sua esposa ou 

companheira, mas os filhos, mãe, sogra, etc. A promiscuidade é total. Não há 

a menor condição ou clima para que se tenha um relacionamento íntimo (...) 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 1982: 158). 

 

                                            
310

 Os presos chamavam de confere as diferentes conferências que os guardas tinham que fazer e que os presos 

tinham que responder, demonstrando que ainda estavam ali, não haviam fugido. 
311

 Documento de reivindicações dirigido a Comissão de Defesa dos Direitos dos Presos, acervo da autora. 

Datado de 12/06/1982.  
312

 Na casa de visitas, ou em celas coletivas dos estabelecimentos, os presos costumam pendurar cobertores ou 

lençóis para obter alguma privacidade visual embaixo deles. No linguajar local são chamados de come-quieto, 

como mencionamos no capítulo 1. 
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 No caso da visitação na casa de um colono livre, expediente infrequente, o colono 

convidava o preso para “tirar” a visita em sua casa, um favor muito significativo ao 

companheiro
313

. A estadia deveria ser autorizada pela direção e obedecer à escala de 

espaçamento das visitas daquele interno. Alguns colonos livres eram vistos pelos presos como 

informantes da administração, como troca pelo privilégio de que desfrutavam. Outros eram 

vistos como agentes duplos. Fossem verdadeiras ou não as suspeitas, o fato é que assim 

faziam parte da cultura local, do imaginário indissociável da Ilha Grande.  

 Apesar dos cuidados para manter o status de colono livre, havia inúmeros casos de 

envolvimento deles com infrações ao regulamento. Isso ocorrida como forma de conseguir 

recursos para a manutenção da família, ou obrigados, por imposição dos presos poderosos de 

dentro do estabelecimento. Assim, alguns participavam a introdução na prisão de drogas, 

armas, botes infláveis, ferramentas, bebidas e outros itens proibidos. Bem discretamente, 

também auxiliavam fugas, escondiam objetos, acobertavam presos que praticavam 

irregularidades.  

 Portanto, havia um sistema de trocas, ou comércio, no expediente de recebimento de 

presos e familiares por presos que viviam fora dos muros. Mas os colonos valorizavam muito 

a oportunidade que tinham, e procuravam não descumprir abertamente o regulamento e evitar 

problemas com a direção. Os demais presos também protegiam a situação dos colonos com 

quem se relacionavam, já que se tratava de um apoio com que contavam, e que estava logo 

ali, fora dos muros. Nos casos em que ficava comprovado o envolvimento do colono em 

irregularidade, o benefício do cumprimento da pena fora da penitenciária costumava ser 

suspenso. Com isso, o colono livre era obrigado a voltar ao interior da penitenciária e sua 

família tinha que deixar a casa e retornar ao continente, desfazendo-se de seus pertences, o 

que representava grande transtorno para todos.  

 Apesar das várias situações negativas expostas, as visitas eram motivo de muita 

alegria, consolo, reafirmação, e proteção para os presos. Embora fossem espaçadas por 

semanas, tinham um papel mais amplo do que as que ocorriam por algumas horas, em finais 

de semana, nos estabelecimentos do continente
314

. Veja-se este pequeno trecho da carta do 

preso Paulo Cesar Chaves, uma liderança do grupo formador do Comando Vermelho, para a 

                                            
313

 Alguns colonos cobravam pelo uso de um quarto pela família do preso, mas o crédito de favores era a 

retribuição mais frequente. 
314

 Sobre visitação ver BIONDI, 2010 e MOURA, 2012. 
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namorada, o que pode ser visto como uma das contradições apontadas neste capítulo. Ele diz 

que a “melhor coisa que existe aqui é a visita. Afinal, fica-se três dias fora desse sepulcro e é 

até permitido ir a praia e/ou na cachoeira, - que forma uma piscina natural – e sem escolta.  

Pelo menos a sensação de liberdade” 
315

. 

  A experiência dos visitantes de presos à penitenciária de Ilha Grande era iniciada por 

uma viagem. As famílias deviam estar às 5h30 na Rodoviária Novo Rio, na cidade do Rio de 

Janeiro e chegavam as 7h30 em Mangaratiba, a 180 km de distância. De lá, tomavam uma 

barca que seguia por mar alto e que aportava no cais da Vila do Abraão em aproximadamente 

duas horas. A barca tornou-se famosa, tinha o nome de Tenente Loretti, e havia sido 

construída em 1911 e desde 1937 prestava serviços aos estabelecimentos e aos visitantes da 

Ilha Grande
316

. Em seu porão os presos que tinham que se apresentar em audiência no Fórum 

do Rio de Janeiro, viajavam algemados. Outras barcas, a Nestor Veríssimo e a Ministro 

Adroaldo, também prestaram serviços à penitenciária, durante determinados períodos
317

.  

 Já no ano de 1943 a visita era longa e dependia também dos três meios de transporte. Um 

jurista em inspeção na Colônia Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande – esta mesma que 

analisamos neste trabalho – para verificar denúncias chegadas ao Ministério da Justiça, então 

responsável por ela, diz que saiu da Central do Brasil, a bordo de um trem elétrico, as 06:00 e 

chegou ao cais do Abraão por volta das 14:00 (MENDONÇA, 2006)
318

. 

 Sobre o transporte dos visitantes durante a década de 1970 veja-se o trecho com a 

percepção de uma pesquisadora que visitava o estabelecimento com frequência no decorrer do 

trabalho: 

A viagem para a Ilha Grande é muito cansativa e dura cinco horas, contando-

se a espera no cais de Mangaratiba e no cais do Abraão, já na Ilha, onde se 

aguarda um veículo que nos leva até a penitenciária
319

. 

                                            
315

 Carta para a companheira D. no dia 19/12/1980. A companheira do preso preferiu não ser identificada. 
316

Informações sobre a barca Tenente Loretti em http://coloniadoisrios-ilhagrande.blogspot.com.br/2010/05/tene 

nte-loretti-por-que-lancha-cadeia.html. A Ministro Adroaldo é citada, por Carlos Süssekind de Mendonça, em 

sua visita, em que diz que a lancha era “moderníssima” e que havia custado “1.400 contos” ( MENDONÇA, 

2006). 
317

 Consultar http://coloniadoisrios-ilhagrande.blogspot.com.br/search/label/Fotos%20antigas. 
318

 Foi louvável o envio de juristas de maior nível profissional para esclarecer denúncias em inquérito 

administrativo envolvendo o diretor do estabelecimento. Lembramos que juristas que se tornariam famosos, 

como Lemos Brito e Mário Acioly, também do Conselho Penitenciário acompanhavam Mendonça, mas veja-se 

sua observação ao chegar à Colônia: “A impressão da visita é como as outras.Tudo a postos. Tudo em ordem. De 

encomenda” (MENDONÇA, 2006). 
319

 A penitenciária estava localizada a 11 km do porto do Abraão, onde aportava a barca saída do porto de 

Mangaratiba. 
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Como a barca consiste numa plataforma de metal, sem qualquer grade, 

amurada ou cobertura (como uma enorme jangada cercada por um fio de 

corda), a viagem (por mal alto) é muito perigosa. Como é completamente 

descoberta vamos todos - pesquisadores, familiares, visitantes de presos e 

membros da Polícia Militar e do DESIPE - sentados ao chão. No porão, vão 

os presos. Chegamos sempre molhados, mesmo quando não chove. É muito 

tensa essa viagem e fico preocupada com tantas crianças presentes e com os 

embrulhos que os familiares levam, alguns dos quais caem ao mar ou se 

desfazem com o contato da chuva. 

Ao chegar ao porto da Ilha, temos que esperar que os membros da 

administração se reúnam para ir com eles no precário veículo que serve às 

visitas privilegiadas: um caminhão em cuja carroceria foi adaptada uma 

cobertura e bancos de madeira. Chega-se na penitenciária com os ossos 

desconjuntados, após 12 quilômetros de serra em estrada em péssimas 

condições; mas bem pior do que nós chegam os familiares, muito mais tarde, 

após rigorosa revista. Eles vêm em dois caminhões tipo jamanta, sem bancos 

ou toldo, simplesmente sentados ao chão, quer chova, quer faça sol
320

(in 

SÜSSEKIND, 1984: 60, 61). 

  

 

  No cais, as famílias eram levadas a um local onde podiam ser severamente revistadas, 

assim como seus pertences e provisões. Só então eram liberadas para subir em um caminhão 

aberto. Outro veículo usado era um caminhão bastante precário, desconfortável e inseguro, ao 

qual fora adaptado à capota de um ônibus, com bancos de madeira. Essa última parte da 

viagem durava aproximadamente 40 minutos e, quando chovia todos os passageiros e seus 

embrulhos eram molhados.  

  O caminho tinha pouco mais de 11 km de subida, com muitas curvas, tratava-se de 

uma estreita estrada de terra, que fora rasgada por presos comuns e políticos, em uma serra de 

Mata Atlântica, no início da década de 1940. Até então a viagem era feita por uma picada 

cortada na mata, a cavalo, no caso dos visitantes; ou a pé, como ocorria com os presos, e 

demorava várias horas. Em meados da década de 1930, Graciliano descreve a “marcha 

penosa” que teve que fazer, caminhando desde o porto do Abrão para a Colônia Correcional 

de Dois Rios, através de ladeiras e declives na mata, e que durou pelo menos oito horas 

(RAMOS, 1979, 2: 48 49)
 321

. A imagem seguinte mostra momento de trabalho da turma da 

                                            
320

Posteriormente, os entrevistadores foram transportados neste mesmo caminhão, junto com os familiares dos 

presos. A lancha de que falamos, dois anos depois, foi substituída por uma melhor, também do Estado. 

Atualmente, há uma lancha comercial melhor fazendo o percurso. 
321

 Como alternativa à viagem pela estrada, em 1943 Mendonça descreve o acesso a Colônia Agrícola de Dois 

Rios, que veio a se transformar no Instituto Penal Cândido Mendes, objeto da presente investigação: “Em Dois 

Rios não há porto de desembarque. As embarcações não chegam até a praia. Desembarca-se nos ombros dos 

sentenciados” (MENDONÇA, 2006). 
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construção da estrada e o grande esforço para a realização da tarefa
322

.  

Antes da construção da pequena estrada de terra o acesso era feito por cavalos. Ou, ainda, por 

barca que aportava na praia à frente da Colônia, sendo os passageiros desembarcados em cima 

das costas de preso, como testemunhou Carlos Süssekind de Mendonça no ano de 1943 

(MENDONÇA, 2006). 

 

. 

 

   

 

Mas, durante os anos 1970, a chegada a Vila Dois Rios pelo ônibus, era ansiosamente 

aguardada e ocorria por volta das 15h, quando não havia contratempos mecânicos, muita 

chuva, ou outro, em qualquer etapa da viagem. Esse percurso, a partir do cais de Mangaratiba, 

de barco e de caminhão, também era feito por advogados e familiares de presos políticos. 

Policiais militares e seus familiares viajavam na barca Loretti e eram transportados em 

veículos da Polícia Militar ao chegar a Ilha. 

  A visita na Ilha Grande era especialmente importante, o único elo que mantinha a 

massa carcerária informada sobre o que se passava nas comunidades de onde provinha, sobre 

eventos, localização e saúde de parentes, dívidas, situação processual, perspectivas a 

perseguir. No caso dos presos da penitenciária Cândido Mendes a visitação era ainda mais 

importante, pois estavam completamente isolados da cidade. Como falamos anteriormente, as 

                                            

322
 Foto do blog Colônia Dois Rios, disponível em http://coloniadoisrios-

ilhagrande.blogspot.com.br/2010/06/1937-fernando-de-noronha-ilha-grande.html 
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visitas eram dispendiosas e sofridas para familiares, embora, à época, não existissem as 

revistas íntimas que mencionamos no Capítulo 2.  

  O ex-preso Luiz Alberto Mendes descreve algumas situações sobre a visitação durante 

o longo período em que esteve condenado em São Paulo, nas décadas de 70 a 90. Referindo-

se a duas visitantes, ele escreve: 

Sexta elas se comunicavam. Combinavam a alimentação que levariam para 

seus companheiros e quem chegaria mais cedo para guardar lugar nas filas. 

Revezavam-se. Era sacrificado. Filas enormes de muitas mulheres, crianças 

e pouquíssimos homens. Eram mães, esposas, irmãs ou até coisa alguma, que 

se enfileiravam por horas, angustiadas pela espera. Algumas mais 

impacientes queriam passar à frente. Um histórico de brigas, abusos e 

desrespeitos.  

Ao adentrarem no presídio, a paciência precisava alargar-se. (...). Os guardas 

maltratavam qual fossem donos da prisão. Arrogantes, parecia prestar 

imenso favor ao lhes permitir a entrada. A revista era humilhante. Às vezes, 

nuas, eram obrigadas a dar pulinhos, abaixar e levantar múltiplas vezes  

(MENDES, 2001: 25). 

 

7.2.3 Fugas da penitenciária da Ilha Grande 

 

 Cercada por Mata Atlântica nativa em grande parte de seu território, a ilha sempre 

representou um desafio à criatividade e às expectativas de evasão dos presos. Foram 

detalhadamente preparadas, ou improvisadas, mais de mil fugas, individuais ou em grupo, 

muitas das quais entraram para a história da Ilha Grande. Após “caírem na mata”, como 

diziam, e sobreviviam comendo o que fosse encontrado, ou o que tivessem conseguido ocultar 

previamente nos arredores. Tentavam chegar ao ponto mais próximo ao continente, a Ponta do 

Macaco, distante 6 km da praia mais próxima, em Angra dos Reis. Alguns arriscavam a 

travessia a nado, apesar do medo e das inúmeras histórias de tubarões famintos à espera de 

fugitivos, e não costumavam ser bem sucedidos. Outros roubavam ou furtavam barcos de 

pescadores, ou construíam jangadas e tentavam chegar ao continente. Embora com menos 

frequência, podiam surpreender um veranista em sua lancha e obrigá-lo a levar o grupo até 

determinada praia do outro lado do mar, o que foi feito uma vez por William da Silva Lima. 

 Esses eram os meios mais frequentes de tentativas ou consumação de fugas, mas havia 

vários outros. Dependiam das oportunidades surgidas, dos recursos disponíveis, do clima e 

marés, da capacidade de planejamento do grupo, da possibilidade de subornar guardas e de 
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conseguir apoio de fora do estabelecimento. Amigos em liberdade eram encarregados de 

enterrar botes de borracha em pontos previamente combinados, aos quais os presos tinham 

que chegar, atravessando quilômetros de mata nativa, fechada, algumas vezes descalços. Em 

algumas ocasiões presos saíram disfarçados, deixando parentes em seu lugar. 

 Tal como ocorria para obtenção de vários bens e serviços, fugas eram facilitadas aos 

presos que possuíam algum dinheiro. O aluguel de lanchas e botes plásticos e entrada de 

armas eram constantemente demandados, ocorrendo, muitas vezes, conivência da guarda. 

Como disse um preso, "na Ilha Grande, quem tem dinheiro, só não foge se não quiser. É a 

coisa mais fácil". Outro, um poderoso traficante de drogas da década de 1970, confidenciou: 

"Se eu quisesse mandava um helicóptero aterrissar ali naquele pátio e fugia, não fujo porque 

vou 'limpar minha ficha' com dinheiro, para não me aborrecer mais". Exemplo disto foi a fuga 

do ex-policial Mariel Mariscot, em meados de 1976, que foi resgatado por uma lancha na 

praia quase em frente ao estabelecimento. Já José Carlos Encina, conhecido como Escadinha, 

teve como auxílio para a fuga um helicóptero que pousou no campo de futebol à frente da 

penitenciária, em 31 de dezembro de 1985, no qual ele embarcou e desapareceu.   

 Também havia fugas no embarque de presos no porto do Abraão, quando estavam 

sendo levados para o Presídio Hélio Gomes, para aguardar a uma audiência no Fórum. Outro 

expediente para proporcionar fugas era a interceptação do camburão em que os presos 

viajavam do porto de Mangaratiba ao centro do Rio de Janeiro. Uma dessas fugas se tornou 

bem conhecida e ocorreu no ano de 1978. Foi organizada por um preso foragido Apolinário 

de Souza, o Nanai, para resgatar companheiros, entre os quais Paulo Cesar Chaves - PC, um 

dos colaboradores na presente pesquisa. Na ocasião, esse preso, e outros, foram liberados, 

mas Nanai foi atingido pela escolta, e morreu no local. 

 Durante os anos 1940 a 1980 havia um regime de trabalho externo muito concorrido 

entre os presos da Ilha Grande. Eram as turmas dos que saíam para cortar lenha, trabalhar na 

caldeira ou na casa de máquinas, cuidar de animais ou da horta, atividades precárias e cada 

vez menos utilizadas. Até os anos 1950 havia uma turma que pescava, embora peixe não 

constasse da alimentação da penitenciária.  

 Referindo-se às condições de fuga dos estabelecimentos penais da Ilha Grande, 

sabemos através de seus ex-funcionários que 
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O regime de trabalho em turmas possibilitava muitas fugas. Para reprimi-las, 

grupos de guardas ou policiais militares, conhecidos como “cachorrinhos-do-

mato”, organizavam verdadeiras caças aos presos que se evadiam: estes, 

segundo os relatos, muitas vezes eram amarrados nus em árvores e 

espancados até a morte (SANTOS, 2007:1). 

 

  O risco de espancamentos e de longa temporada no castigo da cela surda era 

grande, mas não os desanimava, sempre dispostos a escapar. Costumavam dizer que a 

liberdade era o grande bem da Humanidade, e que valia a pena arriscar a vida por ela. 

 O relato de um ex-guarda da Penitenciária Cândido Mendes mostra como o risco de 

ser recapturado pelos guardas era muito alto durante o Estado Novo. Mostra também o poder, 

acima da lei, que a administração detinha sobre a vida dos presos, repassando-o aos guardas, 

como nos mostra Myriam Sepúlveda Santos: 

 

Segundo ele (o guarda aposentado que é entrevistado), ao ordenar a captura 

dos presos, o diretor do presídio foi bastante preciso: “Olha, o ‘Fumaça’ e o 

‘Mexicano’ vocês tragam. O ‘Paulistão’ eu não quero ver de volta”. De fato, 

o “Paulistão” jamais apareceu. Quanto aos outros dois, receberam o 

corretivo merecido pela infração: Levaram uma surra na praia de Conceição 

de Jacareí (in SANTOS, 2007: 14). 

 

 Outro guarda que havia trabalhado na Penitenciária Cândido Mendes no mesmo 

período afirmou: “Na minha época, se o preso fugia, a ordem era matar todo mundo, mata, 

mata, não traz ninguém, deixa no mato, não traz ninguém de volta” (in SANTOS, 2009: 203, 

204).  

 Os presos diziam que na Ilha Grande tinham mais oportunidades para fugir do que nos 

estabelecimentos do continente, mais guardados, em meio à cidade, uma realidade distinta. De 

fato, apesar da violência e de incontáveis tentativas de fuga, contra as quais a administração 

traçava suas estratégias de contenção, a vida na Ilha era menos tensa e havia mais circulação 

no espaço externo ao estabelecimento, estavam perto da praia, podiam sentir o meio ambiente 

de matas e mar. 

 

7.2.4 Contradições na Ilha Grande: maus-tratos, convívio e saudades 
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 No início dos anos 1970, a penitenciária da Ilha, pela dificuldade de acesso e pela 

fama de abrigar internos extremamente perigosos, ainda era usada como castigo para presos 

de outros estabelecimentos. Note-se que esse procedimento era utilizado há bastante tempo, 

como chama à atenção a pesquisadora Elizabeth Cancelli, citando notícia de transferência de 

presos para a Ilha Grande, pois “eram os mais rebeldes entre os prisioneiros da Casa de 

Correção da Corte e da Casa de Detenção da Corte” (2005 b: 8). Portanto, justamente aqueles 

vistos como mais perigosos, muitas vezes pela rebeldia, e pela influência exercida sobre os 

demais, eram enviados a uma prisão sobre a qual o Estado não detinha controle eficaz.  

 Uma das consequências da falta de controle é que, dessa forma, e por todo o período 

em que a ilha foi usada com custódia de presos, o Estado permitia que os guardas exercessem 

a própria discricionariedade, justificados pelo caráter supostamente ameaçador do local: 

“apesar da lei, os que foram enviados para a Colônia (Colônia Agrícola de Dois Rios) 

sofreram com penas disciplinares violentas, que iam das chicotadas às péssimas condições de 

higiene” (Santos, 2007: 1). De fato, é constrangedor e preocupante perceber de que forma, 

cotidianamente, os guardas aplicam diretamente as sanções que querem indiferentes às 

normas regulamentares e se sentem seguros nessa estrutura de arbítrio. Assim, como afirma o 

jornalista Percival de Souza,  

  

o representante máximo do Estado, paradoxalmente, acaba sendo o 

carcereiro. A formação intelectual dele não é a do doutor de gabinete, mas é 

ele o funcionário que mais conversa, dialoga, veta, permite, prestigia, faz de 

conta que não vê, não deixa passar nada, faz favores, cobra por favores. É 

outro mundo (2006:12). 

 

 Durante a década de 1970, quando iniciamos nossas pesquisas empíricas sobre a vida 

nas prisões do Estado do Rio de Janeiro, estava evidente que os presos faziam todo o possível 

para desfrutar de alguma autonomia, para se comunicar entre si, divulgar notícias, fugir e 

portar objetos ou substâncias proibidos. Além da utilidade prática desses comportamentos, 

estavam lutando para manter alguma identidade, tentando reduzir o poder da administração, 

enganar os guardas, e, para isso, não se importavam de se arriscarem a castigos.  

 Também era evidente que os grupos de guardas e de presos pareciam fazer o que 

podiam para tornar mais duro e complicado o cotidiano dos integrantes do outro grupo. 

Fingiam ignorar um ao outro, mas boicotavam todas as iniciativas ou ordens que podiam. A 

eventual presença de pessoas de fora, como pesquisadores, professores, acirrava a disputa 
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entre os grupos, que insistiam em demonstrar as falhas e características negativas dos outros. 

No entanto, apesar da fama de estabelecimento prisional de alto risco, os presos não 

costumavam atacar guardas, tendo ocorrido, segundo relatam, apenas um homicídio contra 

um guarda, na década de 1940
323

. 

 Analiso, a seguir, alguns dos problemas e situações encontradas em diversos 

momentos, nos estabelecimentos correcionais da Ilha Grande, concentrando-me nas décadas 

de 1950 a 1980. O objetivo é mostrar o universo prisional que será compartilhado por presos 

políticos e presos comuns, que será analisado no próximo capítulo. 

 

7.2.5 Maus tratos a presos e a guardas 

 

 Uma observação que tem sido possível verificar é que a maior parte dos 

comportamentos do interno pode ser julgada falta disciplinar e levá-lo ao castigo: “além das 

faltas previstas, há uma série de outras não codificadas e que acarretam insegurança no meio 

carcerário. Essas normas dizem respeito ao relacionamento do interno com a administração e 

regulam o cotidiano da instituição” (SÜSSEKIND, 1983: 07). 

 Assim, atos banais previstos no Regulamento, como cuspir no chão, podiam gerar um 

castigo e, ainda, prejudicar a avaliação carcerária do interno. Muitos comportamentos 

poderiam ser falsamente ampliados, interpretados e considerados desrespeito ao guarda ou ao 

Regulamento
324

. O fato é que, na composição de atitudes que se estabelecia nas penitenciárias 

do Estado durante as décadas estudadas, faltava reconhecimento e respeito de parte a parte. 

Reconhecimento de que se lidava com seres humanos e que ser preso ou guarda, naquele 

universo, era complexo e sofrido. 

 Contrariamente, ambos os grupos se articulavam, ou competiam, para dominar a 

prisão, o que cabia, por direito e função, à administração, aos guardas. Presos e estudiosos
325

 

entendem que o universo prisional é levado pelo ritmo e vontade da população ali dominante. 

Note-se que, referindo-se a uma tentativa de fuga através de um túnel que estava sendo 
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http://coloniadoisrios-ilhagrande.blogspot.com.br/2011/03/presidio-candido-mendes-na-ilha-grande.html#m 

ore. 
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O primeiro Regulamento Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro foi editado em 10/11/1968. 
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 Entre eles cito Ludemir, Souza, Silva, Misse, Coelho, Biondi, Mendes. 
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construído, um ex-preso sublinha a divisão entre presos e administração, e reduz o 

discernimento e a capacidade dos agentes prisionais: “A polícia
326

 jamais saberia de nada.  

Eram estrangeiros em território que julgavam controlar. Não alcançavam quase nada do que 

realmente acontecia. Sabiam apenas das consequências e somente nelas agiam” (MENDES, 

2012: 30). Mas o poder dos agentes prisionais era muito significativo, incontestável, e não 

havia possibilidade efetiva de questionamento ou instâncias de reivindicações e denúncias 

disponíveis à população prisional.  

 Segundo uma assistente social que trabalhou na penitenciária da Ilha Grande, e que 

colaborou em uma das pesquisas da professora Myriam Sepúlveda Santos, situações inerentes 

ou características do local ampliavam os problemas. Em outros estabelecimentos teriam 

menos influência, mas na Ilha Grande a proximidade era maior: 

 

A questão do alcoolismo sempre foi muito forte. Os funcionários, a maioria 

bebia muito. Ficavam muito violentos e descarregavam muito no preso 

também. A violência aqui era ainda maior. Essa proximidade, essa vivência. 

(...) Então, era uma relação assim muito estreita e, ao mesmo tempo, muito 

violenta. Eles tinham um ódio de preso terrível. Eu acho que sempre existiu 

isso aqui (in SANTOS, 2009: 207).  

 

 No entanto, ressalto que o guarda era igualmente desumanizado, tanto pela violência 

gratuita ou justificada que ele praticava, quanto pelo desrespeito que o Estado lhe reservava, a 

negligência sobre as condições de seu trabalho, embora ele não demonstrasse revolta com o 

significado de tudo isso. Afinal, um pequeno grupo de guardas - muitas vezes não mais de 

seis em uma turma de disciplina interna, para lidar com mil homens - passava por condições 

de trabalho em estabelecimento aviltante, recebendo salário sempre muito inferior ao que suas 

funções mereceriam. Enfrentava essas injunções do trabalho desarmado, talvez escondendo o 

próprio medo através da exibição do poder, autoritarismo e a violência com que tentava 

dominar a massa carcerária.  

 Durante os anos de trabalho em prisões, tive a sensação de que os guardas eram 

invisíveis, ou os invisibilizávamos, não contavam, em meio ao cenário prisional. Pesquisas 

empíricas sobre agentes prisionais parecem ter surgido por iniciativa dos próprios, à medida 
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que o nível educacional foi se elevando. Atualmente, há muitos guardas em atividade 

cursando pós-graduação e trazendo análises e interpretações de grande utilidade
327

. 

 É notável como os agentes prisionais têm suas funções reduzidas ao desempenho de 

tarefas como conter presos, conduzi-los, tentar conter motins, brigas e outros incidentes. Não 

há percepção e reconhecimento do Estado de que o trabalho de participar da possível 

recuperação de integrantes da população prisional deveria ser uma missão, como se verifica 

em outros países. A autoimagem dos agentes que lidam com segurança pública é bem 

desvalorizada, confundindo-se com a imagem que eles têm da população com a qual 

trabalham. A desvalorização é, portanto, uma via de mão dupla. O fato é que “a sociedade 

nunca valorizou ou remunerou muito bem os responsáveis pelo cuidado e a vigilância de seus 

indivíduos indesejáveis” (LOURENÇO, 2010: 14). 

 Vejam-se as palavras de um ex-guarda que trabalhou trinta e cinco anos na 

penitenciária da ilha. Diz que não se corrompeu, embora tenha estado “junto com marginal, 

junto com o Castor e muitos outros, o Natal, banqueiro do jogo do bicho”. A seriedade no 

trabalho, mesmo diante de presos como os bicheiros, é uma das razões pelas quais aquele ex-

guarda entendia que deveria ser “tratado com respeito por qualquer autoridade do país”: 

 

Porque um funcionário que lida com preso no dia-a-dia, abrindo e fechando 

porta de cubículo, que lida com família de preso, que lida com advogado de 

preso, e que não se corrompe, ele tem que ser de uma consistência muito 

firme (in SANTOS, 2009: 204). 

 

 Na mesma pesquisa, a professora Myriam Sepúlveda Santos entrevistou um ex-preso 

que continuou morando na Ilha Grande, mesmo após o final da pena. Ele afirmou que “A ilha 

não é punição apenas para presos. Para lá vão os guardas considerados problemáticos pelo 

próprio sistema”:  

 

Essa questão era bastante conhecida. Alguns agentes penitenciários e 

policiais militares compreendiam que a Ilha Grande era um recurso punitivo 

por falta cometida em outra unidade do sistema, como bem demonstra 

reportagem do Jornal do Brasil de 16/04/1961. O acesso, a distância da 

família e do lazer urbano, o convívio com presos considerados especialmente 

rebeldes e perigosos, tudo isso fazia da Ilha Grande um destino que se 

apresentava como sendo especialmente traumático (in SANTOS, 2009: 200).  
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 Portanto, o convívio entre presos e seus custodiadores imediatos podia ser antecipado 

como bastante difícil e conflituoso, tanto para os cerca de mil presos
328

 que cumpriam penas 

quanto para guardas, funcionários e policiais militares que ali trabalhavam. Notava-se pouca 

preocupação e compromisso com a segurança de presos, funcionários, turistas e moradores no 

interior dos muros, nas cercanias e nos núcleos povoados. Segundo uma antiga assistente 

social, entrevistada em uma pesquisa da professora Myriam Sepúlveda Santos, anos depois, 

“Nos outros presídios, as pessoas trabalhavam e iam pra suas vidas, pra suas casas, em bairros 

diferentes. Aqui não, as pessoas viviam aqui. A proximidade, o confinamento trazia uma 

relação muito confusa” (in Santos, 2009: 297). 

 Logo, ao ser transferido e ao chegar à penitenciária da Ilha Grande, o preso passava 

pelo que era chamado de corredor polonês, ou seja, uma recepção de guardas que o 

espancavam com cassetetes para puni-lo e mostrar o exemplo aos demais. Os presos sabiam 

que iam enfrentar esse tipo de violência, que era tolerada, mas vários comentavam a respeito, 

raivosamente, quando consideravam que havia sido excessiva, como ocorria nos casos em que 

presos fugitivos e recapturados eram novamente internados no estabelecimento. 

 Os castigos físicos eram acompanhados de revistas violentas às celas e pertences do 

preso, e da retirada de qualquer objeto que parecesse ameaçador ou, apenas, interessante aos 

guardas. Após os espancamentos, o detento era enviado à cela surda por um período 

indefinido. As celas de segurança ou de castigo eram objeto de reclamações reiteradas de 

presos, familiares e membros de organizações como a Pastoral Penal e a Comissão de Defesa 

dos Direitos do Preso. Falando sobre a participação de guardas prisionais em maus-tratos a 

presos, o médico Dráuzio Varella afirma que “Não é de hoje que carcereiros gozam de má 

fama”. E completa dizendo que “em 1769, nas Atas da Câmara de São Paulo há queixas sobre 

as dificuldades para contratar homens para essa função e relatórios com denúncias do mau 

comportamento de alguns deles” (VARELLA, 2012: 36). 

 Os protestos dos presidiários não tinham repercussão e não alteravam a “ordem das 

coisas” na prisão. As celas de castigo para onde eram mandados consistiam em excrescência e 

demonstração de despreparo do Estado para lidar com a população carcerária:  
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 Em diferentes momentos, e nos diferentes estabelecimentos de custódia montados na Ilha Grande, a lotação 

média era de cerca de mil presos. 
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Nas celas de segurança, os internos ficam realmente isolados do muro 

exterior e da própria comunidade carcerária e em estado de sofrimento e 

abandono. Não recebem ou enviam correspondência, perdem o direito a 

visitas, não podem ler, dormem diretamente no cimento sem qualquer 

cobertura, não têm possibilidades de complementar a alimentação com 

gêneros enviados pelos familiares ou provenientes das cantinas e estão 

expostos as condições sanitárias ainda mais deprimentes que as habituais 

(SÜSSEKIND, 1983: 08). 

 

 As celas para punição ainda são conhecidas como surdas em todos os 

estabelecimentos do país. O sentido desse termo é evidente: são impenetráveis a gritos, 

protestos, à visão e à solidariedade. Apontamos situação semelhante em outro trabalho, 

insistindo que a situação dos castigos não foi alterada durante várias décadas, e ainda persiste 

em grande parte dos estabelecimentos do Estado do Rio de Janeiro: 

 

As celas de castigos são abjetas e desumanas e seu uso consiste em afronta 

aos princípios mais elementares do Direito. Um de nossos entrevistados 

afirmou ter ficado dois anos numa cela "surda" da penitenciária de Ilha 

Grande. As portas da cela, segundo ele, chegaram a ser vedadas com 

madeira e pregos, por fora, e a alimentação era passada em uma lata, por um 

orifício na porta (SÜSSEKIND, 1984: 128,129).  

 

 De fato, as celas de castigos da Ilha Grande, como as dos demais estabelecimentos, 

eram escondidas de visitas, religiosos, advogados, funcionários fora da equipe de segurança, 

ou qualquer outra pessoa de fora da prisão. Porque eram sufocantes, mal cheirosas e imundas, 

sem instalação de água, iluminação, cobertor e colchão. Nelas, após espancamento, o preso 

ficava sem roupa no corpo, dormindo diretamente no chão, talvez durante meses, já que a 

contagem do tempo estava a critério da filosofia da direção ou dos desígnios da guarda, e não 

da legislação vigente.  

 Os novos olhares sobre o sistema prisional e incontáveis críticas quanto ao tratamento 

dado a presos não parecem ter finalizado várias práticas desumanas no país. Veja-se o relato 

de um preso de São Paulo, já no ano de 1999, sobre a surda a qual foi condenado:  

 

Fiquei nu rapidamente, na defensiva, esperando o que viria a seguir. Umas 

canadas de ferro, talvez. (...). Entrei em pânico. A cela estava nua como eu. 

As paredes eram úmidas, escorriam filetes em gotas de uma água fedida e 
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grossa como óleo. Havia um húmus esverdeado decorando-as, quais margens 

dos rios de filetes. O chão era de caquinhos de cerâmica, cheio de pequenas 

poças da água que minava das paredes. A janela bloqueada por grossa chapa 

de ferro, com furos milimétricos para entrada do ar gelado, cortante. (...) O 

frio fazia estremecer e arrepiar. Meus poros eriçaram. Os dentes batiam. A 

visão coalhava, filtrando dores e sofrimentos antigos, misturados com os 

presentes (MENDES, 2012: 13, 14). 

 

 Um dos colaboradores da pesquisa da professora Myriam Sepúlveda Santos, foi um 

agente penitenciário aposentado, que começou a trabalhar na antiga Colônia Agrícola do 

Distrito Federal, na Ilha Grande, em 1951, durante o segundo governo de Getúlio Vargas. 

Relata como a situação de carência e desrespeito tem se estendido por décadas, pois que, 

naquele período “o preso ficava na cela surda, nu, apanhava, levava um couro e, se cometesse 

falta, levava outro couro e, aí, ficava nu, despido, trinta dias” (2009: 203). 

 Entre os modos bastante utilizados para castigar os presos estava a transferência 

continuada. Consistia em deslocar o detento para outros estabelecimentos, repentinamente, e 

muitas vezes sucessivamente, a cada pequeno período de tempo, destruindo o círculo de 

relações no qual se amparava. O expediente costumava ser o seguinte: o preso era chamado 

pelo guarda e tinha alguns minutos para arrumar suas coisas e entrar numa camioneta do 

DESIPE
329

. Como a família não era avisada deslocava-se até a Ilha Grande com toda a 

bagagem, e arcando com o custo da viagem, para, então, ser comunicada da transferência, 

ainda no Porto do Abraão. Tinha que retornar ao continente, procurar a nova localização do 

parente e conseguir autorização, o que demorava pelo menos 30 dias após a entrada da 

documentação do pedido. 

 Com a transferência repentina, o preso também perdia a função de trabalho ou estudo 

que, porventura, desenvolvesse; sentia-se ameaçado com a instabilidade representada por um 

"recomeçar" em outra unidade; teria que montar novas estratégias de sobrevivência e, ainda, 

podia se ver frente a inimigos lotados ali. Sendo submetido a diversas transferências, o preso 

tinha que passar, a cada vez, pelo período de isolamento total nas celas de triagem antes de 

poder ir para o convívio com os demais.  
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 O ex-preso político J.C. Avelino da Silva, em seu trabalho, relata exatamente o mesmo expediente, em que a 

transferência de militantes presos em outros estabelecimentos do Rio de Janeiro era feita do mesmo modo 

intempestivo e sofrido para eles e suas famílias (2011: 168). 
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7.3 O Instituto Penal Cândido Mendes (IPCM) 

 

 Como dissemos o Instituto Penal Candido Mendes foi construído sobre os escombros 

da Colônia Correcional de Dois Rios, erigida cem anos de sua implosão. Portanto, teve apenas 

cem anos a vida dos estabelecimentos prisionais da Vila de Dois Rios, na Ilha Grande. 

 Durante todo o tempo em que foi utilizada pelo Estado, a Ilha Grande representava 

um conjunto de contradições, lendas, meias-verdades, mitos, clichês dos quais os personagens 

que ali trabalhavam, moravam e cumpriam penas não conseguiam se afastar330.   Evidenciando 

a diferença de percepções e pontos de vista, Elane Rangel331 afirma que na ilha eram vividas 

realidades diferentes, segundo o grupo a que se pertencia - presos e guardas: “dois ambientes 

diferentes sendo vividos no mesmo lugar e ao mesmo tempo”. 

 A ilha era conhecida na comunidade presa como a ‘sucursal do inferno’, o ‘inferno 

verde’, a ‘ilha do suplício’, ‘masmorra Ilha Grande’, ‘ilha-prisão’, ‘ilha maldita’, ‘sepulcro 

gigante’, ‘ilha do martírio’, ‘ilha da perseguição’, ‘ilha do infortúnio”, entre outras 

designações com o mesmo sentido evidente. Vários presos encabeçavam as cartas que 

tivemos oportunidade de analisar usando esses termos. Nestas, relatavam como estavam mal 

alojados, distantes da família, famintos, com frio, e desejosos da vida em outro 

estabelecimento.  

Como dissemos, o trabalho na Ilha Grande era também desgastante para vários 

guardas penitenciários, parte dos quais ficava isolada no trabalho por vários dias, antes de 

poder retornar ao continente. Neste sentido, em pesquisa de Myriam Sepúlveda Santos, uma 

assistente social que trabalhou alguns anos na ilha e que foi entrevistada por ela disse: “(...) A 

relação social humana aqui era muito confusa. Os funcionários, isso, vinte e quatro horas 

dentro do presídio” (SANTOS, 2009: 297). As percepções dos moradores e dos ex-

funcionários da penitenciária parecem relevar os momentos difíceis, as queixas de violência e 

tensão. Em outro estudo a autora afirma que “mesmo para os familiares de policiais e presos, 

a violência cometida lá não parecia assustar. Ela apareceu nos relatos como moeda corrente de 

um cotidiano do qual adultos e crianças, de maneira geral, sentem falta” (SANTOS, 1005: 

203). A população da ilha parecia se sentir ameaçada pela presença dos presos, sobretudo em 

                                            
319 Algumas lendas da Ilha Grande em http://coloniadoisrios-ilhagrande.blogspot.com.br/ search/label/Depoime 

ntos-artigos-cr%C3%B4nicas. 
320 Elane Rangel é filho de um ex-funcionário da Colônia Agrícola do Distrito Federal na década de 1940. 
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momentos de fuga, como costumava declarar. A notícia da figura 45 é uma das poucas que 

conseguiu se sobrepor ao silêncio reinante a respeito do assunto: 

 

 

Figura 44 - Notícia do Jornal do Brasil de 25/10/1993. 

 

 Era bem raro os presos fugitivos atacarem os moradores, o que provocaria grande 

revolta; mas tentavam furtar os seus barcos, que, ao final da fuga, eram recuperados. Muitas 

vezes obrigavam o pescador a transportá-los ao continente, quando não sabiam lidar com o 

barco. Os presos também falavam do caso de um turista que teve que transportar presos 

foragidos para o continente em uma grande lancha. Como moradores eram funcionários talvez 

as queixas que se encontram em jornais da época fossem uma forma de apoio aos guardas, um 

pedido de mais investimentos, a necessidade de valorizar o trabalho deles. 

           No decorrer da década de 1980, mais uma vez o Governo do Estado do Rio de Janeiro 

se desgastava com as constantes denúncias sobre as condições de vida no local. Essas 

condições eram desvendadas em pesquisas acadêmicas, que estavam sendo iniciadas nos 

primeiros anos da década de 1970, e também por reportagens da mídia nacional e 

internacional, queixas de familiares de presos e da Pastoral Penal. E a indústria do turismo 

pressionava para se apossar de uma ilha paradisíaca, que não poder ser bem utilizada em 

razão da existência da penitenciária, localizada a 11 quilômetros da orla marítima da Vila do 

Abraão. 
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 Figura 45 - http://coloniadoisrios-ilhagrande.blogspot.com.br/2010/05/tenente-loretti-por-que-lancha-cadeia.html 

 

 Por esses fatos de conhecimento público, parecia haver concordância de que o 

estabelecimento era inadequado em todos os seus aspectos significativos, e que sua 

desativação era necessária e desejável, tendo sido amplamente apoiada pela população em 

geral, de fora da Ilha Grande, quando a possibilidade começou a ser divulgada. Portanto, 

presos, guardas, familiares de ambos e moradores tinham sérias críticas ao estabelecimento, 

do qual desejavam se livrar. 

 Finalmente, em abril de 1994 o Governador Leonel Brizola implodiu o Instituto Penal 

Cândido Mendes: 
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Figura 46 - Implosão do IPCM , 1994.http://oglobo.globo.com/sociedade/historia/presidios-em 

-ilha-grande-do-seculo-xix-ja-eram-conhecidos-por-tortura-corrupcao-11470178 
 

   

7.4 Sentimentos ambíguos? 

 

Mas havia uma realidade relativa e bastante complexa, que deveria ter sido levada em 

consideração, ainda que a desativação parecesse inevitável. Parte dessa realidade é que muitos 

presos se sentiam bem na ilha, pois valorizavam a mobilidade fora dos muros. Havia vários 

que ali viviam com a família e não desejavam transferência, como demonstram seus  

depoimentos, mencionados adiante, que demonstram que “a história oral é considerada 

atualmente parte essencial de nosso patrimônio cultural” (THOMPSON, 2006: 18). 

 Cento e vinte funcionários - a maior parte dos que trabalhavam na penitenciária - eram 

naturais da própria ilha. Desenvolveram uma rede social que os deixava em posição bastante 

confortável: tinham a família e parentes na própria Ilha, dispunham de moradia e parte da 

alimentação necessária gratuitamente. Também não queriam deixar o estabelecimento e 

trabalhar no continente, e em condições menos vantajosas do que as que tinham ali. 
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Figura 47 - Foto de casas de funcionários da Colônia dois Rios. Década de 1940 a1960. http://coloniadoisrios-

lhagrande.blogspot.com.br/search/label/Resid%C3%AAncias%20de%20antigos%20funcion%C3%A1rios 

 

 Na foto abaixo (figura 49), um funcionário passeia com os filhos. Trata-se de Ivo 

Moura, que veio para o Rio de Janeiro quando a Colônia Agrícola de Fernando de Noronha 

foi fechada e os presos e guardas transferidos para a Ilha Grande. Os funcionários puderam 

trazer a família para o Rio de Janeiro. As crianças são Oli Demtti Moura e Zeli, filhos de Ivo 

Moura, aproveitando um momento de folga em família 
332

. A imagem é de 1942 e sua beleza 

contrasta e parece ignorar a crueza do que se vê ao fundo, a penitenciária, à época em que 

ainda era a Colônia Correcional de Dois Rios. 
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Figura 48 – Guarda penitenciário passeando com os filhos perto da Colônia Correcional, em 1942. 

 

 No perímetro dos estabelecimentos prisionais da ilha, durante décadas que remontam 

aos anos 1940, várias casas haviam sido construídas, reconstruídas e remodeladas, e eram 

usadas como moradia para funcionários e presos colonos livres - estas, bastante modestas 

(figuras 50 e 51). Atualmente, cento e trinta famílias de ex-funcionários vivem na Ilha 

Grande. Algumas continuam habitando os mesmos imóveis da Vila de Dois Rios, outras estão 

na Vila do Abraão e lutam contra o Estado que quer despejá-las das moradias. 
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Figura 49- Casa de funcionário na Vila de Dois Rios, ao lado da Colônia Correcional. http://coloniadoisrios-

ilhagrande.blogspot.com.br/2009/10/escola-colonia-em-1958-oli-demutti.html 

 

 

 Os guardas que trabalhavam na Ilha Grande a partir da década de 1940 - grande parte 

dos quais continuou desenvolvendo outras ocupações e vivendo ali após a implosão da 

penitenciária - tinham casas disponibilizadas a eles, ou mesmo construídas por eles, casas que 

vieram a ser herdadas por seus filhos; podiam pegar mantimentos no estabelecimento e levá-

los para casa.  

 

 

 
Figura 50 - Foto de casas de funcionários da Colônia dois Rios. Sem data,.http://coloniadoisrios-

Ihagrande.blogspot.com.br/search/label/Resid%C3%AAncias%20de%20antigos%20funcion%C3%A1rios 
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 Nas décadas em que a penitenciária estava no centro das atividades dessa população, 

vários funcionários convidavam familiares para aproveitar o lugar em feriados e férias, 

compartilhavam um modesto clube, o cassino, onde se encontravam, jogavam cartas e tinham 

outras formas de socialização. Esse clube não estava mais em funcionamento na década de 

1970, quando iniciamos as nossas pesquisas.  

 

 

 
Figura 52 - Foto de funcionários e filho, e a noiva de um deles, tirada em 1957, na enseada  

de Dois Rios, área  da Colônia Agrícola do Distrito Federal –CADF. A penitenciária aparece ao fundo, ao longe333. 

 

 Por seu lado, no interior da penitenciária havia o Clube Recreativo da Ilha, o CRI, 

com uma mesa de sinuca e um espaço livre, que era bastante importante para os presos. Em 

uma pequena sala ao lado do salão foi instalada uma estante com livros doados, que era 

chamada de biblioteca, e nesse exíguo espaço alguns presos se ocupavam de ler ou estudar. 

durante a primeira metade dos anos 1970 os presos políticos recebiam suas visitas no CRI , já 

que não podiam ter relações sexuais nem tinham acesso à Casa de Visitas, como veremos no 

capítulo 8. 

                                            

333
 http://coloniadoisrios-ilhagrande.blogspot.com.br/search/label/Funcion%C3%A1rios%20-%20%20fam%C3 

%ADlias 
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 A imagem a seguir (figura 53) retrata uma parada comemorativa do dia da 

Independência do Brasil, que não era esquecido, mesmo naquelas lonjuras da Ilha Grande. Os 

alunos do Grupo Escolar João Pessoa são exemplo do grau de cidadania presente na Vila de 

Dois Rios na década de 1950. A imagem faz parte do arquivo do ex-funcionário Oli Demutti 

Moura, que viveu vários anos na Ilha, como filho de um funcionário da penitenciária, e faz 

parte do blog de Souza Neto.  

 

 

                                 

Figura 53.  Os alunos do Grupo Escolar João Pessoa desfilam na Parada do  

                            dia 7 de Setembro, na década de 1950. Ao fundo se vê a penitenciária. 

           

 Os filhos dos funcionários estudavam no Grupo Escolar João Pessoa (figura 54), juntamente 

com filhos de ex-presos que continuavam vivendo na ilha e de colonos livres da penitenciária. 

No início da década de 1960 a escola, que datava de 1938, foi desativada e o pequeno prédio 

transformado na Igreja Nossa Senhora dos Homens.      
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Figura 54 O Grupo Escolar João Pessoa em que estudavam as crianças da Vila de Dois Rios. Foi transformada em igreja 

católica.    http://coloniadoisrios-ilhagrande.blogspot.com.br/2009/10/escola-colonia-em-1958-oli-demutti.html. 

 

 De fato, uma fonte de informação preciosa é o excelente blog Colônia Dois Rios Ilha 

Grande
334

, idealizado e administrado por Antonio de Souza Neto.  Ele viveu na Ilha desde o 

ano de 1942, quando seu pai, que era agente penitenciário, foi transferido junto com colegas e 

todos os presos da Colônia de Fernando de Noronha para a Ilha Grande.  Suas imagens 

mostram a história da ilha e declara seu “amor pela Colônia de Dois Rios” e pretende – e 

consegue – manter viva a “história de Dois Rios, desde quando era uma fazenda de café até a 

instalação de presídios”335. Representam o histórico do local e de vários de seus personagens 

por meio do recolhimento de suas memórias: fotos antigas de diferentes categorias de 

funcionários, entrevistas, documentos, residências, mapas, poesias, imagens de praias, rios, 

matas e de outros pontos pouco conhecidos; e, ainda, notícias de seus casamentos, 

falecimentos e textos de filhos de funcionários, sempre com detalhes sobre a filiação de todos 

os que são mencionados. 

                                            
334

 http://coloniadoisrios-ilhagrande.blogspot.com.br/, blog administrado por Antonio de Souza Neto. 
335

 http://coloniadoisrios-ilhagrande.blogspot.com.br/ 

http://coloniadoisrios-ilhagrande.blogspot.com.br/
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 Os acervos, agora disponíveis eletronicamente, estiveram guardados durante anos por 

distintas famílias relacionadas com os estabelecimentos prisionais locais.  Suas informações e 

a sinergia criada entre os que vivenciaram a Ilha Grande sob diferentes contextos e épocas 

comprovam como “os moradores antigos da ilha ainda partilham de identidade comum, 

calcada em valores e comportamentos próprios”. O trabalho de conexão desenvolvido pelo 

autor do blog expressa e divulga o amor pela vida que foi desfrutada na Ilha Grande, seus 

animais, plantas, praias, companheiros, histórias.  Todos os integrantes dizem ter “saudade do 

tempo em que todos se conheciam” (SANTOS, 2006 2: 200), que é exatamente o caso de 

Elane Rangel, que em uma de suas crônicas, escreve: “existem lugares que para uns nada 

representam e são de grande relevância para outros. Refiro-me a Dois Rios, um simples e 

humilde lugarejo encravado no coração da Ilha Grande”
336

. 

 Considero impressionantes as reações de filhos, netos, amigos e parentes de ex-

funcionários, que buscam localizar os que não vivem mais na Ilha e compartilham a raiva pelo 

Governador Leonel Brizola por ter desativado e demolido o Instituto Penal Cândido Mendes, 

em 1994. Sem exceção, a comunidade elogia a vida tranquila que havia tido, as 

comemorações, namoros, festas e fala de saudades. 

 Mesmo a população da ilha, que, à época, teria se sentido constantemente ameaçada 

pela população da penitenciária veio a declarar que não temia os presos, que o 

estabelecimento prisional era benquisto e que garantia trabalho e mais investimentos estatal 

na região. Dizia que havia policiais militares em grande número, sediados na Companhia 

instalada ali, e que se sentiam seguros. Bem antes do período de desativação do local, 

entrevistado para uma reportagem sobre a Ilha, um morador disse: “Esta é a nossa casa. Nos 

sentimos à vontade, sem medo dos presos, pois estão bem vigiados. E, de qualquer maneira, 

sabemos nos defender: somos todos parentes de guardas ou funcionários”
337

.  

 Em entrevista ao pesquisador Weslley Hanns Carvalho Matos
338

, em 2012, como parte 

do projeto Memória e História dos Cárceres da Ilha Grande, coordenado pela professora 

Myriam Sepúlveda dos Santos, uma moradora antiga da Vila do Abraão, Dona Nair, lembra:  

 

                                            
336

 http://coloniadoisrios-ilhagrande.blogspot.com/search/label/Depoimentos-artigos-cr%C3%B4nicas#ixzz 

35kOZvA2X  
337

  Jornal do Brasil, 22/05/1968. 
338

 Embora o autor não tenha datado a época a que a entrevistada se refere, entendo que sejam as décadas de 

1950 e 1960, em razão de mencionar mais de um estabelecimento de custódia na ilha. 
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Eu vou te dizer uma coisa, eu queria que continuasse o presídio lá e cá. 

Porque eu não tenho que dizer nada, os presos respeitavam, e quer saber 

mais, em vista de hoje em dia, aqueles presos da época aqui, de quando 

acabou o presídio, era tudo santo (in Matos, 2014: 5). 

 

 A moradora conta que os presos saíam para trabalhar nas casas dos funcionários e em 

ruas e instalações da penitenciária, e, mesmo, prestavam serviços aos moradores da Vila do 

Abraão: “(...) nosso padeiro, leiteiro, o que trazia verduras lá da colônia eram presos. A gente 

convivia muito com presos. Os presos faziam todos os serviços”. Na mesma entrevista diz que 

o preso conhecido como Gaúcho cuidava de sua horta e tomava conta de suas filhas; e que as 

filhas descobriram com ele o dia de seu aniversário, para o qual ela fez um bolo, o que o 

emocionou tanto que o fez chorar muito, “pois nunca na vida dele ninguém tinha se lembrado 

do aniversário dele” (idem, 6). 

 Portanto, ao contrário do que se pensava há vários anos, o caldeirão do diabo parecia 

ser querido, valorizado, e havia pessoas que se dispunham a lutar para tentar evitar a 

demolição dos prédios. É notável como, depois que o Estado se retirou da esfera prisional da 

Ilha Grande, moradores, ex-funcionários e ex-presos se uniram e lamentam a extinção do 

estabelecimento, saudosos do “tempo da penitenciária”. Desenvolveram redes de 

comunicação, de relações sociais, compartilham blogs, histórias, fotografias, reminiscências, 

queixas e relatos, como atestam seus escritos.  

 A crônica abaixo, de Elane Rangel, menciona algumas das questões a que vimos nos 

referindo (figura 55). Exemplifica bem esse item do trabalho, que coteja a fama negativa da 

penitenciária com as lembranças positivas de funcionários e familiares. E a ausência de 

esperança, em razão da falta de perspectiva de vida, autoritarismo, monotonia, “em um quase 

total abandono”. 
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Figura 51 - Uma das várias crônicas de Elane Rangel de reverência a Ilha Grande, onde viveu, a partir da segunda 

  metade dos anos 1940 e era filho do ex-funcionário Otávio Rangel. 

 

 Naturalmente, as lembranças dos familiares dos guardas e de ex-guardas que 

aparecem nos escritos, e as reminiscências de ex-presos partem de bases diferentes. Os presos 

representaram a parte que foi condenada, estava encarcerada em estabelecimento que 

proporcionava condições de vida deprimentes, e os guardas faziam parte do quadro negativo. 

 Colaborando com pesquisa de Myriam Sepúlveda Santos, um ex-preso, também 

morador da ilha, diz: 
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(...) há filhos e netos de guardas mais antigos, que se fixaram por lá em 

outras épocas, criando raízes. Aprenderam, desde cedo, o ofício dos pais, e 

cresceram imersos na peculiar cultura local.  

Muitos sequer conheciam o Rio. Que podiam pensar da vida? Como podiam 

entender aquelas levas de pessoas estranhas, vindas de longe, já na condição 

de prisioneiros? (in SANTOS 2, 2006: 200) 

 

 Em outra das diversas crônicas sobre sua experiência na Ilha Grande, Elane Rangel 

fala em “dois ambientes diferentes sendo vividos no mesmo lugar e ao mesmo tempo”, 

comparando a vida dos funcionários, familiares e demais moradores, na Vila Dois Rios
339

; e, 

no interior dos muros, a vida dos presos. E ele continua descrevendo sua percepção: 

 

Se por um lado, na parte externa do presídio, reservada ao funcionalismo e à 

comunidade em geral, a vila, propriamente dita, havia descontração, e até 

certo ponto, uma sensação de felicidade em seus habitantes; já do lado 

oposto, por trás dos muros do cárcere, não poderíamos dizer a mesma coisa, 

pois lá pairava tristeza e desolação. 

 

7.5 Dinamitada, a penitenciária da Ilha Grande vai para o Museu 

 

 

 

Imagem disponível em http://coloniadoisrios-ilhagrande.blogspot.com.br/2010/06/1937-

fernando-de-noronha-ilha-grande.html 
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Em http://coloniadoisrios-ilhagrande.blogspot.com.br/search/label/Depoimentos-artigos-cr%C3%B4nicas 
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 Ainda como parte de atitudes ambíguas em relação à penitenciária da Ilha Grande, 

agora de parte do Estado, após a última demolição, em 1994, que parece ter sido a definitiva, 

o Estado do Rio de Janeiro aceitou a proposta de montar um projeto de conservação do 

patrimônio local. Assim, foi montado um museu, o MUCA, Museu do Cárcere, inaugurado 

em 1999, através da cessão da área antes ocupada pelo estabelecimento para uso da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.  

 O trabalho foi fruto de grande esforço de pessoas extremamente devotadas, inclusive 

de professores da Universidade que, literalmente, recolheram peças entre os escombros do 

que foi o prédio dinamitado.  

 O Museu do Cárcere foi inaugurado em 05 de junho de 2009 através da iniciativa da 

professora Myriam Sepúlveda Santos, que empreendera a reforma parcial do prédio da 

padaria do Instituto Penal Candido Mendes (IPCM) em partes que não foram dinamitadas e 

ainda estavam de pé, embora em estado lastimável. Nesse espaço instalou uma importante 

exposição sobre as unidades prisionais da Ilha Grande: 100 anos de prisões. 

 No início de 2010 o professor Gelson Rozentino de Almeida assumiu a coordenação 

do Museu do Cárcere, e, em 13 de dezembro de 2012 inaugurou um novo prédio e novas 

instalações. O Museu do Cárcere tem como principal objetivo apresentar os principais 

registros da história e memória do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, em 

especial dos estabelecimentos da Ilha Grande. Eles consistem em elementos fundamentais 

para a compreensão do sistema prisional brasileiro, ao apresentar ao público visões acerca das 

políticas carcerárias implementadas ao longo do período Republicano e seus reflexos na 

sociedade cotidiana. 

O projeto é uma interseção de cultura e história, para o aprendizado dos visitantes.  

Desenvolve atividades de educação formal e não formal junto à comunidade, bem como 

projetos de preservação ecológica, investigação e divulgação dos conhecimentos, patrimônio 

material e imaterial, suporte de memória social, relacionados à história do sistema prisional e 

da região. A programação consta de exposição de fotos e de peças da época, documentos, 

entrevistas e outros. Também são promovidos cursos e há a formação de monitores entre os 

jovens que vivem na Vila de Dois Rios. 
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Figura 52 - Visitante na exposição do Museu do Cárcere 

 

 O MUCA tem despertado interesse de estudantes, turistas e de moradores da Ilha 

Grande. Como dissemos, ele faz parte de um projeto educacional mais amplo, que engloba a 

preservação não só histórica como também ecológica. 

 

 
Figura 53 - Fachada do Museu do Cárcere, Ilha Grande, 2013. 

 http://museucarcereuerj.blogspot.com.br/p/breve-historia_14.html. 
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Figura 54- O Museu do Cárcere, 2013. http://museucarcereuerj.blogspot.com.br/p/breve-historia_14.html. 

 

 
Figura 55 - Parte da Penitenciária Cândido Mendes preservada, em processo de restauração. Museu do Cárcere, 2013. 

http://museucarcereuerj.blogspot.com.br/p/breve-historia_14.html. 

 

O acervo, inclusive as fotografias mostradas acima, pode ser visitado no site 

http://museucarcereuerj.blogspot.com.br/p/breve-historia_14.html. 

http://museucarcereuerj.blogspot.com.br/p/breve-historia_14.html
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8 ORGANIZANDO A SOBREVIVÊNCIA
340

 

O mar era o muro horizontal 

 

 Neste último capítulo vou apresentar a relação estabelecida entre os presos políticos e 

os presos comuns que estavam incursos na Lei de Segurança Nacional, quando cumpriram 

pena juntos na Ilha Grande. Esse período de contato ocorreu entre os anos de 1969 e 1975, e, 

logo após, os presos políticos foram transferidos da penitenciária Cândido Mendes para o 

Complexo Frei Caneca, no Rio de Janeiro, passando, antes, por três meses de estadia no 

Instituto Penal Esmeraldino Bandeira, em Bangu.  

 No capítulo anterior procuramos contextualizar a Ilha Grande em diferentes 

momentos de sua história, mas nesta parte do trabalho nos deteremos na década de 1970.  

Demos maior atenção ao Instituto Penal Cândido Mendes, pela mesma razão que analisamos, 

com mais detalhes, as condições de vida e o histórico de ocupação da Penitenciária Professor 

Lemos Brito, no Complexo Frei Caneca (capítulo 4). Nesses dois estabelecimentos 

conviveram presos políticos e presos comuns, em décadas diferentes, lidando com ampla 

gama de desafios e problemas. Através de sua análise são reveladas condições políticas e 

sociais que contextualizavam a época, a instituição e os personagens trazidos aqui. Essas duas 

penitenciárias, embora tendo características marcantemente distintas, ensejaram a 

determinados presos oportunidades de desenvolver potencialidades, liderança e organização. 

Foram espaços carcerários cujas identidades foram construídos pelas atividades dos presos, 

incluindo a trajetória marcante de alguns de seus líderes. Mas essas prisões foram implodidas, 

tal como foi o trabalho de estruturação de direitos que essas lideranças tentaram instaurar. 

 Como um dos meus objetivos nesta pesquisa é mostrar o modo como presos 

estabeleceram estratégias de sobrevivência em diversos momentos da nossa história, vou 

apresentar a articulação feita em sua convivência na penitenciária – políticos e não políticos – 

e, a seguir, a organização exclusiva dos não políticos, incursos na Lei de Segurança Nacional, 

que a mídia denominou de Comando Vermelho, a década de 1970. Estou limitando a análise, 

exclusivamente, ao período em que surgiu essa organização. Sua continuidade, 

desdobramentos e situação atual não serão objetos de análise. 
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 Palavras de Ruth A. a Michel Pollak (2010), em 1983. 
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 Entremeadas com o período da convivência dos grupos analisados, estão questões que 

importam à memória que é conservada e divulgada. Se o contexto da primeira parte do 

capítulo é nacional, e se refere aos malfeitos da ditadura no país, a segunda parte, da formação 

de uma organização de contestação, é regional, está remetida ao Rio de Janeiro. Reduzindo 

mais, refere-se às condições de vida e, consequentemente, de organização, proporcionadas por 

um estabelecimento prisional na Ilha Grande. A primeira parte desse processo ocorreu 

também no Rio de Janeiro, no Complexo Frei Caneca, a partir do final dos anos 1950 e do 

início da década de 1960. 

 Tradicionalmente, foram confinados em prisões quase que exclusivamente indivíduos 

provenientes dos estratos sociais mais baixos, o preso comum. O compartilhamento de espaço 

prisional foi limitado a alguns momentos, lugares e circunstâncias, embora tenha sido 

recorrente na história política do país. Essa presença de população diversa da habitual ocorria 

em momentos de maior repressão política, quando os insurgentes políticos eram concentrados 

em qualquer tipo de cárcere. Essa situação já era descrita por presos políticos do governo do 

presidente Arthur Bernardes, na década de 1920 (POLI JÚNIOR, 2009) e pelos presos da do 

governo de Getúlio Vargas (RAMOS, 1979), ressaltando-se os contextos próprios de tempo e 

do espaço carcerário. Durante o governo Getúlio Vargas, que acumulou grande número de 

presos políticos, houve a preocupação de concentrá-los em poucos estabelecimentos nos 

Estados, e mantê-los afastados dos presos comuns. No Distrito Federal, os presos políticos 

ficavam na Casa de Detenção ou na Casa de Correção do Rio de Janeiro ou eram mandados 

para a Colônia Correcional de Dois Rios, na Ilha Grande, estabelecimentos onde estavam 

presos comuns. 

 A convivência entre presos comuns e políticos durante a ditadura civil-militar de 

1964-1985 é relatada pelos que estiveram juntos em estabelecimentos militares, hospitais de 

custódia e penitenciárias. Em todos esses momentos, atitudes, histórias, trabalhos políticos, 

informações e muitas outras questões foram compartilhados ou observados de perto. É 

importante ressaltar que a memória daquele tempo deve ser analisada como coletiva, moldada 

por observações diversas, em que predominam questões relativas à conjuntura política. 

 O sistema penitenciário – para presos comuns - costumava distribuí-los segundo critérios 

que facilitavam a convivência, os trabalhos da equipe, o deslocamento e a própria vida dos 



275 

 

internos
341

.  Buscava a otimização dos recursos de que dispunha. Mas durante o governo 

militar os critérios priorizados eram outros: redução da capacidade de organização, 

isolamento, bloqueio de informações internas e externas, obstáculos à visitação, e, sobretudo, 

o rebaixamento do status de criminoso político. 

      A convivência de presos políticos e comuns em estabelecimentos como a Ilha Grande 

contribuiu para o desenvolvimento de lendas e histórias que parecem não ter fim; ao contrário, 

são ciclicamente acrescidas de detalhes, figuras, camadas de ideias. Os períodos de custódia 

mereceram informação e análise de alguns autores reconhecidos, citados no capítulo 6, que 

analisaram documentos históricos, entrevistaram sobreviventes e editaram bons textos.  

 Apesar disso, percebem-se diversos trabalhos que repetem mecanicamente 

informações amplamente divulgadas pela mídia, ou por escritores vinculados a ela. Um desses 

é um ex-preso ansioso para relatar uma história heroica, e que usa o nome de André Torres
342

. 

Sobre este autor vários presos entrevistados ao longo do tempo que leram seus dois livros 

comentam que não são verdadeiras as histórias contadas; nem as datas, épocas, personagens, e 

as descrições mirabolantes que envolvem fugas impressionantes entre tubarões e muitos tiros. 

Ressalto as partes em que diz que é o criador do Comando Vermelho. O ex-preso Paulo Cesar 

Chaves, por exemplo, considera “risíveis” suas histórias, comentário semelhante aos de outros 

presos durante a década de 1980 (LUDEMIR, 2007: 95-99).  

 São versões rasas e simplificadas, algumas de interesse particular, versões que se 

mantêm e permanecem com o passar do tempo e a falta de fontes originais.   E, como há 

poucas informações sobre a prisão no período as encontradas vão sendo reproduzidas e são 

solidificadas em diversos trabalhos de pesquisadores conceituados
343

. Mas o fato é que, sendo 

tomadas como verdadeiras, são repetidas e tornam-se verdadeiras. O único e inaceitável fato 

que parece legitimá-las é o de serem de autoria de um preso/ex-preso, ainda que não haja 
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 Atualmente os critérios de alocação de presos em estabelecimento são outros. As diferentes facções ocupam 

estabelecimentos próprios. Embora muitos condenados não estejam previamente ligados a facções, ou mesmo a 

quadrilhas, quando detidos, são enviados para os estabelecimentos segundo a sua moradia: tal região é dominada por tal 

quadrilha, portanto, a procedência indica adesão automática, o que muitos presos negam. 
342

 Trata-se de Antonio Carlos Rosa Quintas, cujo apelido na prisão era Carvão, e que adotou o pseudônimo de 

André Torres. 
343

 Como conseguimos distinguir poucas obras que questionam a versão oficializada sobre a vida na prisão da 

Ilha Grande na década de 1970, destaco aqui alguns trabalhos. Sem fechar a lista, Myriam Sepúlveda dos Santos, 

André Borges, William da Silva Lima, Catia Farias, Julio Ludemir, Adelina Addor, Edmundo Coelho, Michel 

Misse, Flavio Tavares e Percival de Souza. E, muito esclarecedores, os testemunhos de vários ex-presos, alguns 

dos quais fazem parte do trabalho desses autores. 

 



276 

 

qualquer checagem, o que, convenhamos, também não é fácil realizar. Entendo que a 

reprodução seja devida a pouca familiaridade de grande parte dos estudiosos com o universo 

prisional e seus habitantes. Do contrário, os pesquisadores saberiam que algumas das 

situações que lhes chegam ao conhecimento – e que incorporam em seus trabalhos - não 

poderiam ter ocorrido, sendo incompatíveis com aquela realidade, mesmo sendo esta tão 

diversa. Como lembra o pesquisador Julio Ludemir, referindo-se ao Rio de Janeiro, “a história 

do crime organizado tem pouquíssimos registros confiáveis” (in LUDEMIR, 2007: 431).  

 O professor Edmundo Campos Coelho lembra a mística forte que foi formada em 

torno  

do grupo chamado de Falange da Lei de Segurança, gerando, como uma de suas 

consequências, a atribuição a ele de crimes não cometidos, documentos não escritos, como os 

próprios presos comentam: 

 

os “Lei de Segurança” tornaram-se os grandes personagens do sistema 

penitenciário. Capturaram a imaginação dos repórteres e dos ficcionistas sob 

o equivocado rótulo de Falange Vermelha: tudo o que ocorrida dentro das 

prisões – enfrentamentos, mortes e fugas – passou a ser-lhes atribuído e 

ganhava projeção pública (COELHO, 2005: 157). 

 

 

Os presos costumam comentar, com irritação ou revolta, que a partir da efetivação do 

Comando Vermelho, dezenas de roubos cometidos por qualquer assaltante passaram a ser 

atribuídos à organização. 

 

8.1 A complexidade da memória 

 

 A simplificação das circunstâncias, dos personagens, das atitudes e consequências do 

que se passou na Ilha Grande, confrontam os movimentos historiográficos que procuram dar 

voz aos que vivenciaram as situações sobre as quais depõem.  

 Aqui usamos a História Oral como instrumento de coleta de informações, através de 

entrevistas com ex-presos, e outros, lembrando que a lembrança deles está inserida em um 

contexto prisional. E a prisão inserida no contexto mais amplo pelo qual o país estava 

passando, o que interferia em todos os campos, inclusive no campo relacional. Este parece ser 
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o método mais conveniente de aproximação ao tema, embora não o único que utilizaremos.  

Acreditamos, como afirma o sociólogo inglês Paul Thompson, que:  

(...) a história oral pode dar grande contribuição para o resgate da memória 

nacional, mostrando-se um método bastante promissor para a realização de 

pesquisa em diferentes áreas. É preciso preservar a memória física e 

espacial, como também descobrir e valorizar a memória do homem. A 

memória de um pode ser a memória de muitos, possibilitando a evidência 

dos fatos coletivos (THOMPSON, 1992: 17). 

 

 Utilizar aqui testemunhos é especialmente importante, porque, lamentavelmente, a 

maior parte dos documentos oficiais dos estabelecimentos erguidos na Ilha Grande se perdeu 

nas destruições sofridas pelos mesmos. Mas ainda se localizam alguns, em arquivos públicos 

ou privados, ou familiares, especialmente documentos relativos a presos políticos. Cartas de 

presos comuns, material único, são ainda mais difíceis de encontrar, pelo desinteresse dos 

órgãos públicos, por sua destruição ainda dentro do cárcere, e pela dispersão das famílias, mas 

contamos com algumas delas.  Nessa parte do trabalho utilizo ainda mais as entrevistas 

realizadas por outros pesquisadores, sobretudo Catia Faria, Michel Misse, Myriam Sepúlveda 

dos Santos e Julio Ludemir. Não teria sentido tentar entrevistar novamente alguns dos 

mesmos personagens, ou outros, que viveram a experiência do convívio na Ilha Grande, 

podendo dispor de trabalho tão importante como os que eles realizaram. Novamente recorro a 

Paul Thompson, que nos lembra “a necessidade de desenvolver uma cultura de reutilização na 

pesquisa qualitativa, inclusive entre historiadores orais” (THOMPSON, 2006: 40).  

 E concordo com as professoras Maria Paula Araújo e Myriam Sepúlveda dos Santos, 

quando dizem que o testemunho nem sempre é capaz de “transmitir o aprendizado oriundo da 

experiência e da dor”, e que “a memória não obedece apenas à razão porque ela também está 

relacionada, por um lado, a tradições herdadas, que fazem parte de nossas identidades e que 

não respondem a nosso controle” (ARAÚJO e SANTOS, 2007: 96). Dessa forma, estão em 

todas as partes memórias difusas, que não são individuais, mas que podem ser apropriadas 

pelo indivíduo. Não são nossas, mas são assumidas como se o fossem. Assim, nem sempre as 

situações foram vividas por quem testemunha, mas são incorporadas, como se, sendo preso, 

ele sentisse tais sensações, sofresse tais dores, e estivesse legitimado a adotá-las como sendo 

suas. E, como também dizem as autoras, “sentimentos profundos, como amor, ódio, 

humilhação, dor e ressentimento, que surgem independentemente de nossas vontades” 

completam aquelas tradições herdadas (ARAUJO E SANTOS, 2007: 96). De fato, nem o 
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testemunho consegue abranger, tocar, transmitir os rumos que individual ou coletivamente, 

foram seguidos, nem ele se esgota em quem os relata.  

 O sociólogo Paul Thompson entende que “sem a memória pessoal não podemos viver, 

não podemos ser seres humanos” (1992: 18), lembrando que a identidade está relacionada à 

memória. Parte do que se conta - e isto é bem presente no depoimento do preso – já estava lá, 

antes de sua chegada, é referente à história da prisão e de sua população, na qual ele se insere 

automaticamente, e muitas vezes dolorosamente, como percebemos em seus versos e falas. E 

a história da prisão fala da sociedade e do Estado, nos diferentes momentos em que são 

analisados.  

 Em um universo emparedado, como é o da prisão, em que a escrita é 

permanentemente censurada - e não são muitos os que conseguem escrever - em que cartas e 

livros são periodicamente destruídos durante revistas a celas, o testemunho também é raro, e 

adquire um valor ainda maior. É bem verdade que muitas testemunhas que vivenciaram o 

último período de existência da penitenciária da Ilha Grande também desapareceram, mas 

algumas falaram e continuam falando, e outras escreveram e ainda escrevem sobre aqueles 

momentos, permitindo-nos contar com informações relevantes. E é através dessas 

informações que tentamos, aqui, que a narrativa histórica da sociedade prisional possa ser 

enriquecida por “múltiplas vozes”, “incluindo, sem hierarquia, histórias de vida de indivíduos 

de todos os segmentos da sociedade”. Como afirma Michel Worcman, é dessa forma que “a 

história de cada um será um ponto de nossa teia social” (2006: 10).  

 

8.2 A escalada da repressão 

 

 Ao final da década de 1960 o governo ditatorial tomou medidas para reduzir as 

ameaças a que entendia estar exposto. Foi editada uma nova Lei de Segurança Nacional
344

 no 

mês de outubro de 1969, de acordo com o espírito do Ato Institucional n° 5 - AI-5, de 

dezembro de 1968. O conjunto de medidas foi motivado, em parte, pelo “endurecimento” 

                                            

344
 Desde 1935 houve edições de leis de segurança nacional; neste mesmo ano foram editadas duas versões com 

pequenas diferenças; entre 1937 e 1942 cinco decretos se complementaram para demarcar a área de segurança 

nacional; em 1953 e 1967 também foram editados Decretos-Lei nesse sentido. A partir do Decreto-Lei 898, de 

1969, que temos analisado, houve outra substituição no ano de 1978, para possibilitar as mudanças da ditadura 

em relação a seus presos, que se consubstanciaria com a Lei de Anistia de 1979. A última versão da Lei de 

Segurança Nacional é a de 1983, ainda em vigor. 
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político do governo Garrastazu Médici
345

. No contexto mais específico e relativamente 

pontual, apontamos a reação à fuga da Penitenciária Lemos Brito, em maio de 1969, cinco 

meses antes, como uma das possíveis razões que motivaram a nova política de segurança. 

Lembramos que naquela oportunidade foram resgatados nove pessoas, seis delas presos 

políticos e três presos comuns
346

. O episódio evidenciou a participação de todos em uma 

organização chamada Movimento Armado Revolucionário – MAR. Ressalte-se que não se 

tratou apenas de mais uma fuga de presos, e, sim, do resgate de detentos políticos de uma 

penitenciária de segurança máxima, no centro do Rio de Janeiro. Em seguida todos se 

dirigiram a uma zona rural, para operar um núcleo de guerrilha, como o governo e os meios 

de comunicação vieram a ter conhecimento. 

 A iniciativa funcionou como uma advertência à possibilidade de reforço à luta 

armada, através da adesão do significativo contingente de criminosos comuns. Com efeito, um 

dos objetivos da ditadura, ao aumentar o rigor na prisão de criminosos comuns, parece ter sido 

evitar que alguma adesão deles aos grupos políticos tomasse corpo e aumentasse os recursos 

disponíveis às organizações políticas. Lembramos que, naturalmente, o contingente de 

militantes revolucionários armados era bem menor do que o número de criminosos que, 

historicamente, cometia roubos, sequestros e praticava outras formas de crime
347

. Esses 

possíveis novos recursos poderiam permitir o prolongamento da resistência armada que os 

militares estavam tão empenhados em extinguir. Portanto, se a união entre guerrilheiros 

urbanos e membros dos estratos populares tivesse tido chance de ocorrer, como foi proposto 

para as áreas rurais, onde focos de guerrilhas deveriam mobilizar populações locais, 

provavelmente a ditadura teria sofrido severo golpe. A perspectiva de união entre esses 

grupos é desmentida pelos presos comuns e políticos: “nunca houve isso de organizar, da 

gente criar uma perspectiva de luta comum” 
348

. 

                                            
345

 Por mais interessante que sejam não cabe no escopo deste trabalho analisar as questões políticas que 

contextualizaram o momento.  
346

 O episódio está relatado no Capítulo 6 deste trabalho. 
347

 Vejam-se diversos levantamentos de legislação, processados, movimentação de processos e de recursos, 

habeas corpus, condenações, argumentos de advogados e de juízes e ministros, e outros, obtidos na pesquisa nos 

arquivos do Superior Tribunal Militar realizado por Angela Moreira Domingues Silva (2011), como tese de 

doutorado no CPDOC. Ver, também LEMOS, 2004, e BROOCK, 2008. Em ALVES, 2009, a análise do 

desempenho da Justiça Militar de Primeira Instância. 
348

 A afirmação do ex-preso Paulo Henrique Oliveira da Rocha Lins, em entrevista à pesquisadora Catia Farias, 

em 03/04/2003, sintetiza a de vários outros presos. 
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 Como informamos, quando apresentamos os principais pontos desse episódio de fuga, 

a mídia deu-lhe grande destaque, divulgando o temor pela “agressão subversiva” da nova 

ameaça. Um jornal de grande circulação
349

 noticiava que havia sido descoberta na 

penitenciária de onde houve o resgate dos presos, uma célula comunista, cujo nome seria 

Encouraçado Potemkin, o que, como nos dizem fontes que estavam presentes à época, não 

existiu. Atos já então realizados com frequência por assaltantes de bancos comuns, como se 

apossar de veículos de transporte de alimentos e eletrodomésticos e levá-los a favelas, 

passaram a ser interpretados como instruídos por organizações políticas. 

 E Delegados de Polícia, militares, autoridades da segurança pública e integrantes de 

órgãos da ditadura propagavam a versão de que já estavam em curso parcerias entre 

quadrilhas de assaltantes e organizações revolucionárias. Havia boatos circulando nesse 

sentido, sobre assaltantes de bancos que estavam sendo recrutados para assaltar e fazer caixa 

para os revolucionários. Os meios de comunicação divulgavam a versão do perigo 

representado pela iminente ampliação do ‘poder de fogo’ dos subversivos. O intuito parece ter 

sido aumentar a sensação de insegurança e liberar a sociedade para aceitar a escalada de 

brutalidade que o governo estava começando a empreender a partir de 1969.  

 A iniciativa funcionou como uma advertência à possibilidade de reforço à luta 

armada, através da adesão do contingente de criminosos comuns. Com efeito, um dos 

objetivos da ditadura, ao aumentar o rigor na prisão de criminosos comuns parece ter sido 

evitar que uma adesão de presos comuns aos grupos políticos tomasse corpo e aumentasse os 

recursos disponíveis às organizações políticas. Recursos, estes, que poderiam permitir o 

prolongamento da resistência armada, que os militares estavam tão empenhados em extinguir. 

Lembramos que, naturalmente, o contingente de militantes revolucionários armados era bem 

menor do que o número de criminosos que, historicamente, cometia roubos, sequestros e 

praticava outras formas de crime
350

. Portanto, se a união entre guerrilheiros urbanos e 

membros dos estratos populares tivesse tido chance de ocorrer, como foi proposto para as 

áreas rurais, onde focos de guerrilhas deveriam mobilizar populações locais, provavelmente a 

                                            
349

  O Globo de 27/06/1969. 
350

 Vejam-se diversos levantamentos de legislação, processados, movimentação de processos e de recursos, 

habeas corpus, condenações, argumentos de advogados e de juízes e ministros, e outros, obtidos na pesquisa nos 

arquivos do Superior Tribunal Militar realizado por Angela Moreira Domingues Silva (2011), como tese de 

doutorado no CPDOC. Ver também LEMOS, 2004 e BROOCK, 2008. Em ALVES, 2009, a análise do 

desempenho da Justiça Militar de Primeira Instância. 
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ditadura teria sofrido severo golpe. Essa possibilidade é desmentida pelos presos comuns e 

políticos: “nunca houve isso de organizar, da gente criar uma perspectiva de luta comum” 
351

. 

 Delegados de polícia, militares, autoridades da segurança pública e integrantes de 

órgãos da ditadura propagavam a versão de que já estavam em curso parcerias entre 

quadrilhas de assaltantes e organizações revolucionárias. Havia boatos circulando nesse 

sentido, sobre assaltantes de bancos que estavam sendo recrutados para assaltar e fazer caixa 

para os revolucionários. Os meios de comunicação divulgavam a versão do perigo 

representado pela iminente ampliação do ‘poder de fogo’ dos subversivos. O intuito parece ter 

sido aumentar a sensação de insegurança e liberar a sociedade para aceitar a escalada de 

brutalidade que o governo estava começando a empreender. 

 A partir do golpe de 1964 o foco do Estado esteve na repressão a qualquer forma de 

contestação ao regime, à perseguição de militantes políticos e à desarticulação de suas 

organizações. A segurança nacional era a ameaça, e não os criminosos comuns que, 

aproveitando a oportunidade, intensificaram assaltos a bancos e, eventualmente, foram 

sentenciados por essa razão. O Projeto Brasil Nunca Mais apresentou um balanço aproximado 

dos resultados da repressão durante a ditadura, mostrando que: 

 

cerca de 50 mil pessoas foram presas somente nos primeiros meses da 

ditadura; 7.367 acusados e 10.034 atingidos na fase de inquérito, em 707 

processos judiciais por crimes contra a segurança nacional, que foram 

estudados no Projeto Brasil Nunca Mais; houve quatro condenações à pena 

de morte; 130 foram banidos; 4.862 cassados; 6.592 militares atingidos e um 

não calculado número de exilados
352

.  

             

8.3 Ainda a segurança nacional 

 

 Portanto, pouco tempo após o AI-5 foram realizadas mudanças significativas na 

condução da política de incriminação e custódia de autores de determinados crimes. Em sua 

nova versão, a LSN passou a prever como sendo crime político
353

 qualquer tipo de roubo 

                                            
351

 A afirmação do ex-preso Paulo Henrique Oliveira da Rocha Lins, em entrevista à pesquisadora Catia Farias, 

em 03/04/2003, sintetiza a de vários outros presos. 
352

 Em <http://www.agenciacartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=12356>. 
353

 Sobre a modificação da LSN quanto aos roubos, a pesquisadora Adelina Addor informa que “a medida, da 

junta de ministros militares que substituiu o Presidente Arthur da Costa e Silva, foi enviada ao Legislativo 
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(assalto) a bancos, e, por extensão jurisprudencial, roubo a carros de transporte de valores, 

instituições de crédito. Dessa forma, foram incluídos automaticamente, roubos praticados por 

mero interesse em obter vantagem financeira, que ocorriam há anos. 

 Em entrevista à pesquisadora Catia Faria, o ex-preso político Paulo Henrique Oliveira 

da Costa Lins fala sobre esse dispositivo de alteração legal e inclusão de presos comuns na 

categoria de políticos: 

A Lei de Segurança Nacional estabeleceu que o crime de assalto à banco era 

um crime político e, por conseguinte, seria julgado por aquele diploma legal. 

Ela afastou da Justiça comum a apreciação dos indivíduos desenvolvendo 

assalto a banco, sequestro enfim, esses crimes que eram praticados pelas 

organizações de ações armadas e que na verdade, capitulados também no 

Código Penal. (...) criaram uma situação de que atos de delinquência 

comum, por interesse meramente patrimonial, fossem julgados da mesma 

maneira que atos por motivação política
354

.   

 

 Como dissemos, a figura desse novo preso político foi possível com a edição da 

versão da LSN mais rígida e sintonizada com as supressões de direitos trazidas pelo Ato 

Institucional nº 5/1968 – AI-5. O artigo em questão, Art. 27 do Decreto-Lei n° 898/69
355

, 

tipificava o crime de roubo, que desde 1940 estava previsto no artigo 157 do Código Penal. 

Agora o crime passava a ser considerado agressão à segurança do país, tinha a pena dobrada, 

incluía as penas perpétuas e de morte
356

 e se estendia a um contingente amplo de autores. 

 A respeito da funcionalidade da nova política de repressão, Maria Cristina Martinez 

Soto, em seu trabalho sobre o desempenho do Superior Tribunal Militar – STM - lembra que 

o sentido de crime político é maleável e varia segundo a necessidade do Governo, mas sempre 

se refere “às ilegalidades consideradas mais graves” (SOTO, 2002: 1). Dessa forma, 

transformar um crime comum em um crime político atendeu à demonstração de temor, de 

parte do governo, e à necessidade de agravar a resposta a essas manifestações perigosas: 

 

                                                                                                                                        
Federal em caráter de urgência e aprovada numa sessão extraordinária da Câmara dos Deputados, onde o 

governo contava com a maioria da Aliança Renovadora Nacional (ARENA) (ADDOR, 2009: 40). 
354

 Entrevista realizada por Catia Faria, em 03/04/2003, para a dissertação de Mestrado Revolucionários, 

Bandidos e Marginais, presos políticos e comuns sob a ditadura militar, 2005. 
355

 O Artigo 27 da Lei de Segurança Nacional/1969: Assaltar, roubar ou depredar estabelecimento de crédito ou 

financiamento, qualquer que seja a sua motivação: Pena: reclusão, de 10 a 24 anos. Parágrafo único. Se da 

prática do ato, resultar morte: Pena: prisão perpétua, em grau mínimo, e morte em grau máximo.  
356

 Segundo a professora Angela Moreira Domingues da Silva houve três casos de condenação à morte no Brasil, 

todos no ano de 1971 (2005: 4). Nesse texto a autora analisa o caso de Theodomiro Romeiro dos Santos. Embora 

condenado a 30 anos em 1974, após conseguir revisão da pena, o preso fugiu da penitenciária em 1979. 
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Nesses casos, foram invariavelmente implementadas medidas excepcionais 

para conter os atos de caráter subversivo, abrindo-se brechas na legalidade, 

que repercutiram na quebra das garantias jurídicas para os suspeitos de 

atividade política Ilegal (SOTO, 2012: 1). 

 

 Em 1969 todos os assaltantes de bancos do país passaram à jurisdição da Justiça 

Militar, incursos na mesma Lei de Segurança Nacional a que estavam submetidos os presos 

políticos, sindicalistas, militares revoltosos, guerrilheiros urbanos e rurais, e os líderes 

intelectuais que conduziam a reação à ditadura. Legalmente, eram todos presos da Lei de 

Segurança Nacional, por terem participado de ações armadas em bancos praticados após o dia 

29 de outubro de 1969
357

. Mas, socialmente, os presos comuns continuavam sendo apenas 

assaltantes de origem humilde, sem instrução formal e acostumados a roubar para obter as 

vantagens inerentes ao dinheiro
358

.  

 Entendo que a nova lei foi especialmente devastadora para os criminosos não 

ideológicos, o que terá passado despercebido do ideário social. Esse ponto vai se refletir 

durante o convívio na Ilha Grande e, ainda, mais adiante, quando os presos comuns se 

sentiram legitimados aos mesmos direitos finalmente reconhecidos aos presos políticos, 

incluindo a anistia. Em função das novas orientações políticas, os assaltantes comuns foram 

competentemente investigados, detidos, interrogados, torturados e desapareceram, como 

estava ocorrendo com os militantes políticos. Passaram pelos mesmos órgãos de 

interrogatório: a Delegacia de Ordem Política e Social-DOPS; o Destacamento de Operações 

de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna - DOI-CODI; a Polícia de 

Investigação Criminal - PIC, o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica - CISA, e 

o Centro de Informações da Marinha – CENIMAR. Portanto, após dezembro de 1969 eram 

submetidos a profissionais em tortura, bem melhor preparados do que os policiais das 

Delegacias de Política Civil com que lidavam.  

 Agora os assaltantes comuns tinham que enfrentar equipes militarmente controladas, 

impossibilitadas de trocar um flagrante por um punhado de dinheiro ou algumas joias, 

frequentemente mantidos reservados por assaltantes de maior porte para comprar o 

                                            
357

 De fato, esta é a data da edição do Decreto-Lei. Como só foi publicado no dia seguinte, a data de entrada em 

vigor é 30 de outubro de 1969.  
358

 Embora ex-presos comuns e, sobretudo, a mídia, se encantem em dizer que havia assaltantes de bancos 

pertencentes à classe média, eles não faziam parte desse estrato.  
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relaxamento do flagrante
359

.  Anteriormente, através de corrupção, podiam escapar da tortura 

e da prisão. E, a partir da nova lei passaram a ser julgados em Auditorias Militares
360

 e a ser 

mais severamente condenados. Não dispunham de apoio familiar nem tinham visão clara da 

situação a que estavam expostos. Como dizem dois importantes defensores dos direitos 

humanos, os torturados comuns não têm recursos para contratar advogados “capazes de 

impedir a prática de arbitrariedades. Da mesma forma que não contam com uma rede de 

relações pessoais articuladas com as esferas de poder que possam interceder em seu favor” 

(PIOVESAN e SALLA, 2001: 32). E, sobretudo, não dispunham de estrutura emocional para 

enfrentar a situação, que os surpreendeu. Não tinham ideologia, treinamento, métodos, 

expectativas, perspectivas, não estavam respaldados por uma organização política, as regras 

haviam sido alteradas e agora eram muito mais complexas e duras.  

 A partir de 1969, à medida que eram presos pelos órgãos de repressão, e passavam 

pelos subterrâneos dos interrogatórios, os assaltantes comuns iam sendo enviados para o 

estabelecimento em que estavam concentrados os presos políticos, a Penitenciária Cândido 

Mendes, na Ilha Grande. Eram transportados de volta ao Rio de Janeiro a cada vez que tinham 

que comparecer diante do juiz de um de seus processos, como tradicionalmente ocorreu com 

os presos daquela penitenciária, expediente conhecido como retorno, como mencionamos. 

Nesse estabelecimento deviam esperar pelo julgamento. 

 Naturalmente, houve desdobramentos dessa manipulação política perniciosa da 

legislação, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista jurídico. Ângela Moreira 

Domingues da Silva afirma que a evolução dos interesses dos militares, que acompanhava o 

agravamento da ditadura após o ano de 1968, se refletia nos processos que chegavam ao 

Superior Tribunal Militar, ampliando e diversificando os tipos de crimes previstos: “Assim, 

até 1978, os crimes de assalto a banco, propaganda subversiva e incitamento apareceram em 

grande número na pauta de julgamentos do Tribunal” (SILVA, 2011: 191).      

 Ainda segundo a pesquisadora, nota-se o aumento da incidência de condenados por 

assaltos a bancos que tentavam recursos da sentença de primeira instancia àquele tribunal: 

 

                                            
359

 O expediente de separar dinheiro ou joias para corromper policiais foi relatado com frequência por assaltantes 

comuns, que disseram que os costuravam em roupas, ou deixavam escondidos em determinados locais.  Ver o 

testemunho de Paulo Cesar Chaves ao pesquisador Ludemir (2007), e outros em Süssekind (1984). 
360

 Competência fixada com base nos artigos 122, §§ 1° e 2° da Constituição Federal, com a redação dada pelo 

Ato Institucional nº 6, de 1º de fevereiro de 1969. 
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Uma situação que nos chamou particular atenção foi a incursão sistemática 

de acusados no artigo 27 do decreto-lei nº 898. A partir de 1975, esse artigo, 

que dispunha sobre o crime de assalto a banco, passou ser um dos mais 

acionados pelo Ministério Público Militar para acusar via LSN (idem: 192).  

 

 Em seu trabalho a autora encontrou que, partir de 1975, o artigo 27 da LSN “passou a 

ser uma espécie de ‘vala comum’
361

, onde eram incursos os opositores ao regime”. Aqui, 

como diz, ela está parafraseando pronunciamento do Ministro Clovis Bevilacqua, que atuou 

no Superior Tribunal Militar entre 1965 e 1969, ano em que foi cassado pela ditadura. Antes 

de ser cassado, o Ministro discordou abertamente das orientações da ditadura nas questões 

processuais. Sobretudo, de como estava sendo encaminhada a incriminação de assaltantes de 

banco, chegando a afirmar que “determinado artigo da LSN estava sendo usado 

indevidamente, para transferir acusados que deveriam ser julgados pela Justiça comum à 

Justiça Militar, aumentando o controle do governo militar sobre aqueles atos” (idem, ibidem). 

Essa é a questão que levantamos acima, ao dizer que a ditadura temia a união de assaltantes 

de banco com militantes. Um dos pontos centrais na edição do dispositivo legal era o controle 

de um comportamento e de um tipo de autor, o que reduzia ainda mais a competência do juiz 

singular (idem, ibidem). Em outras palavras, o artigo significou um modo de tentar prevenir a 

união, indiciar um número sem precedentes de acusados por roubo a banco, e servia bem à 

ditadura pelas duras penas que instituía.  

 

8.4 Concentração e ocultação 

 

 Assim, ainda como parte da nova política, o próximo passo da ditadura após 1969, foi 

a reunião dos presos políticos do Rio de Janeiro na Ilha Grande, como dissemos. À primeira 

vista, a medida parece incongruente, já que a ditadura havia demonstrado temer o contato, ou 

seja, a possível aliança, entre os grupos diferentes de presos. Mas a distância facilitava o 

processo de ocultação, de forma semelhante a um desterro. 
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 Vala comum é um termo popularmente usado para significar um lugar de dejetos, em que são jogados corpos 

não identificados, restos mortais pouco valorizados e sem identificação. Mendigos e outras pessoas não 

identificadas são enterradas em valas comuns. Corpos de presos políticos assassinados pela ditadura também 

foram enterrados em valas comuns, de forma a dificultar ocultar o assassinato e dificultar a identificação da 

vítima. 
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 Os presos foram transferidos para o Instituto Penal Cândido Mendes, saindo de vários 

estabelecimentos, entre eles a Penitenciária Lemos Brito, quartéis e hospitais militares, Ilha 

das Cobras, Fortaleza de Santa Cruz, Batalhão de Guardas e a Ilha das Flores. Os que estavam 

no continente foram enviados logo após a edição da nova LSN. Os do Complexo Frei Caneca, 

de onde houve a fuga, foram transferidos logo após a mesma. Os presos em estabelecimentos 

localizados em ilhas foram levados para a penitenciária Cândido Mendes aos poucos, segundo 

a conveniência do governo e as pressões que este sofria das famílias e de organizações de 

proteção a direitos.  

 É preciso não esquecer que muitos desses militantes estavam sendo aglutinados eram 

os que haviam sobrevivido à encarniçada perseguição e aos recentes interrogatórios realizados 

nos órgãos clandestinos do Estado, que despertaram a atenção internacional por sua 

selvageria. Muitos estavam feridos, em condições físicas e emocionais de muita fragilidade. 

De modo semelhante, embora sem os mesmos propósitos, os presos comuns haviam passado, 

e ainda passariam durante mais algum tempo, pelo mesmo destino dos políticos. 

 Estar na Ilha Grande significava mais dificuldades para a fuga dos presos. 

 Tanto que eles diziam que o mar era um muro horizontal. 

 

 8.5 Em busca da distinção e da identidade 

      

 Diversos acusados por crimes políticos já estavam em estabelecimentos para presos 

comuns ao final do ano de 1969, como os do Complexo Frei Caneca. Encontravam-se, 

também, em instalações militares, quartéis, onde dividiam celas com autores de crimes 

comuns e militares, cometidos sem qualquer conotação ideológica.  Mesmo na Ilha Grande 

havia alguns presos políticos em meio à massa carcerária antes da decisão da ditadura de 

juntar todos, em 1969. Já estavam dispersos ali marinheiros, sargentos e fuzileiros navais 

quando os militantes da luta armada e assaltantes de banco incursos na LSN começaram a 

chegar. E assaltantes de banco também estavam na Ilha Grande, e em outros estabelecimentos 

para presos comuns, antes de serem enquadrados na LSN. O convívio entre presos comuns e 

políticos gerou um capítulo da história da prisão no Brasil. Foi marcante no Rio de Janeiro, 
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mas também se verificou em outros estados, como São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco, 

Bahia, Rio Grande do Sul
362

.  

 Ainda que o aprisionamento de presos políticos no mesmo estabelecimento de 

custódia de presos comuns não tenha sido inaugurado pela ditadura de 1964, e tenha estado 

presente em outros períodos da história do país, foi o governo ditatorial que institucionalizou 

a prática através da legislação. Referindo-se a uma dessas épocas de convivência comum 

entre os diferentes grupos, essa ocorrida durante o governo de Getúlio Vargas, a pesquisadora 

Regina Célia Pedroso diz que “até 1935 o Estado não tinha o interesse em estabelecer 

diferenças entre preso comum e preso político” (PEDROSO, 1997: 130), o que também 

ocorreu na ditadura iniciada em 1964. Isolados e comunicando-se com dificuldade, “os 

criminosos políticos transformados pelo discurso político em ‘perigo social’, deveriam ser 

encaminhados à reclusão comum, pois poderiam corromper ideologicamente a sociedade”. A 

autora entende que, “segundo o sistema, quaisquer divergências a normas do Estado deveriam 

ser consideradas crime, sendo os comunistas símbolos desse desvio” (idem, ibidem).  

 Dessa forma, tratava-se de reduzir o sentido, o conceito de preso político, o 

combatente de um regime, o insurgente, e o assaltante de banco comum foi usado na 

estratégia de redução. Confinados em estabelecimento comum estavam distantes de contato 

com a família, advogados, sociedade, meios de comunicação e do acompanhamento, ainda 

que remoto, mas fundamental, de órgãos internacionais. Vários desses órgãos foram criados 

para proteger as vítimas das ditaduras latino americanas das décadas de 1960-1980. E, 

diluindo-se em meio a muitas centenas de presos comuns que ali se encontravam não 

chamariam a atenção. Eram todos apenas criminosos. Como disse o ex-preso político 

Colombo Vieira de Souza Júnior à pesquisadora Catia Faria, com essa estratégia “a ditadura 

não tinha presos políticos, tinha assaltantes e sequestradores, dispersados em meio ao 

universo prisional, que se perdiam como sujeitos de proteção internacional” (in FARIA, 2005: 

14).  

 Colombo lamenta, ainda, o não reconhecimento político dele e de seus companheiros: 

“a ditadura sempre se negava, são bandidos, são sequestradores, são assaltantes comuns. Não 

tem isso [preso político] aqui’. Relata diferentes momentos dos embates que foi travando com 
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 Informações sobre organização contemporânea em Percival de Souza (2006), Karina Biondi 2010), Julio 

Ludemir, 2007, Cesar Caldeira (2005), Anderson Castro e Silva (2008), Edmundo Coelho (2005), Thadeu 

Brandão (2008). 
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o governo, e diz que “isso vem desde o início da existência de presos políticos. Então, o que 

no início era não vestir uniforme, mais adiante foi a questão de ter um presídio político 

próprio” (idem, ibidem). A observação sobre o uso de uniforme refere-se à recusa dos presos 

políticos em usarem o uniforme do DESIPE para presos comuns de forma a manter a 

diferenciação e a identidade, como ocorreu também em outros estados, como o ex-preso 

Colombo explica a Catia Faria: 

 

Nós não vestíamos uniforme em hipótese alguma. Aí têm histórias e mais 

histórias, nego foi vestido à força e algemado para não tirar, nego ficava de 

cueca dentro da cela, mas não vestia uniforme. Quando tinham que ir para 

auditoria tinham que estar vestidos, então os guardas vestiam os caras à força 

mas, quando chegavam na auditoria, eles tiravam a roupa (in FARIA, 2005: 

48).                                                        

 

 Durante o governo de Getúlio Vargas, em outro contexto, os presos políticos não eram 

obrigados a usar o uniforme dos presos comuns, que, à época, no Rio de Janeiro, era branco 

com listras pretas, e mantinham suas próprias roupas. Essa medida representava uma linha 

divisória entre os grupos, e os comuns eram chamados por Graciliano Ramos de ‘homens de 

zebra’, os quais, como ele diz, eram “arredios e tristes” (RAMOS, 1979, 2: 231). Como que 

atribuindo opção ao preso comum, e como se o caráter dele estivesse associado à vestimenta, 

ele complementa, dizendo que os criminosos comuns vestiam “a zebra vergonhosa do 

estabelecimento”
363

 (idem: 100).                                                                   

 Embora tenham estado em décadas anteriores nos mesmos estabelecimentos, sempre 

houve separação dos espaços de convivência de presos políticos e comuns, determinada por 

diversos critérios, e dependendo da época e do caso. Mas houve exceções: o ex-diretor do 

Departamento de Sistema Penitenciário diz que os presos políticos de origem militar, que no 

início dos anos 1960 foram enviados para a Penitenciária Professor Lemos Brito, não 

quiseram ficar separados dos presos comuns. Uma das figuras mais destacadas entre 
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 Nos anos 1970 já não havia o uniforme com listras pretas de que fala Graciliano Ramos, em 1936. Não posso 

informar quando teminou esse padrão de distinção no uniformme, mas ela já havia sido substituída na déada de 

1940, como menciona o jurista Carlos Süssekind de Mendonça, em sua visita de inspeção a Colônia Penal de 

Dois Rio, na Ilha Grandem em 1943: “A roupa, todavia, está longe de ser limpa. Os presos não usam mais 

uniformes zebrados. Mas continuam com uniformes lisos, de uma cor só, escura” (MENDONÇA, 2006). De 

fato, na década de nosso estudo, 1970, não havia qualque uniforme fornecido pelo Departamento de Sistem 

Penitenciário do Rio de Janeiro. 
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marinheiros, sargentos e fuzileiros navais foi Antonio Prestes de Paula, que, diante da oferta 

de separação, feita por Thompson, disse “Não faça isso, doutor. Se o senhor fizer nós vamos 

ficar mal com a massa carcerária e encerrados em nós mesmos. O senhor não fazendo isso a 

gente tem uma vida mais livre” (in LUDEMIR, 2007: 105). 

 A convivência entre os diferentes grupos de presos parece nunca ter sido harmoniosa. 

E, apesar de tratamento diferenciado atribuído em alguns momentos a presos políticos, entre 

eles a militares de maior patente, a principal demanda de todos - um estabelecimento próprio - 

sem a incômoda presença de criminosos comuns, não era alcançada.  Durante a década de 

1930 a separação imposta pelo governo não foi suficiente para impedir ou interromper 

completamente o contato, já que todo o serviço do estabelecimento era realizado pelos presos 

comuns faxinas
364

. O contato com os faxinas era a exceção, e, mesmo assim, sendo bem 

limitado, não parece ter gerado relação de continuidade ou amizade. Mas pode ter servido 

como ligação entre presos que não podiam ter contato direto. 

 Graciliano Ramos, preso na Casa de Correção, nas condições do ano de 1936, 

reafirma como o contato era limitado, por opção, e não, necessariamente, pela disposição do 

estabelecimento, localização, espaços. Ele reflete sobre uma discussão que presenciara: “era 

estranho haver rixa entre indivíduos tão diversos, um oficial de marinha, homem culto, 

burguês, e um ladrão vagabundo” (RAMOS, 1979, 2: 253). Para o autor era inaceitável 

qualquer interlocução entre pessoas de estratos sociais tão diferentes, como um burguês e um 

ladrão de baixa origem social. Em outro momento, ele se refere à detestada mistura dos 

“burgueses aos presos comuns”, aos quais chama de “piolheira social” (idem: 127). 

 Durante o governo de Arthur Bernardes, o Coronel Frutuoso Mendes, um dos 

revoltosos do movimento tenentista de 1924, já reclamava da falta de estabelecimentos 

exclusivos para presos políticos: 

 

Até a data da minha reclusão na Casa de Correcção, onde occupei o cubículo 

21 da 10ª Galeria. (...) Uma vez, porém, que o Governo nos incluia, a mim e 

a mês companheiros, no rol dos criminosos communs, nivelando-nos a 

autores dos mais hediondos delictos, seria justo que, por elles collocados 

assim, em aviltante posição, (...) (in ARAGÃO, 2010: 117). 
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 Lembramos que estes são os presos utilizados para fazer os serviços nos presídios. Mas não são considerados 

confiáveis pela administração e pelos presos, já que negociam informações com ambos os lados. 
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 E Elane Rangel, filho de um ex-funcionário da Colônia de Dois Rios, que viveu na Ilha 

Grande desde criança, referindo-se ao período longo da segunda metade dos anos 1940 aos 

anos de 1970, mostra desprezo pelos presos comuns, e discordância pela permanência deles 

junto aos políticos: 

 

presos  políticos  de  grande  influência partidária, jornalistas, intelectuais e 

até mesmo artistas renomados, conviviam  no  mesmo ambiente com os 

comuns, em sua grande maioria, elementos    desclassificados, a espúria da 

ralé:  ladrões, homicidas, facínoras de toda a  ordem, o que  mantinha um 

ambiente tenso  no presídio
365

. 

 

 O desgosto pela proximidade de presos comuns parece realmente ter agravado as 

dores das penas de presos ideológicos ao longo dos diferentes contextos políticos do século 

XX. Veja-se o exemplo do escritor Monteiro Lobato, preso na Penitenciária do Estado, em 

São Paulo, em 1941, por ter se oposto à política do Estado Novo em relação ao petróleo. Ele 

declara, em suas cartas, estar bastante satisfeito com a oportunidade de conhecer uma prisão 

por dentro. Mas causa-lhe revolta a questão da ignorância a sua condição de estranho àquele 

universo, como um preso de pensamento, político: “Depois que me vi condenado a seis meses 

de prisão, e posto numa cadeia de assassinos e ladrões, só porque teimei em dar petróleo a 

minha terra, morri um bom pedaço na alma” (in POLI JÚNIOR, 2009: 139).  

 Assim, constatamos que em diferentes épocas, sob a interpretação de pessoas 

distintas, o convívio, ou, mesmo, o contato com criminosos comuns foi considerado 

indesejado e inaceitável. Tratava-se de uma questão situada além da percepção individual, não 

se tratava de sentimentos pessoais. E adicionava o desconforto da convivência entre pessoas 

com hábitos e cultura muito diversos ao o profundo desprezo da sociedade por criminosos.  

 

8.6 As separações de sempre  

 

 Mas também havia diferença no tratamento carcerário recebido entre os próprios 

presos políticos. Quanto aos militares revoltosos, a distinção seguia as suas patentes, sendo 

parcialmente mantida a formalidade hierárquica que orienta esses profissionais. Veja-se a 
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denúncia abaixo, veiculada em um pequeno jornal artesanal que circulava na Casa de 

Correção da Corte, já no ano de 1894, e que tinha o nome de A Justiça: 

 

Outra denúncia diz respeito ao tratamento diferenciado dispensado aos 

presos da 6ª e da 8ª galerias da prisão, ocupadas pela “elite” da Casa de 

Correção: oficiais da Armada, advogados, grandes comerciantes e políticos, 

como o general Inocêncio Serzedello Corrêa, ex-ministro da Fazenda do 

governo de Floriano, que fora suspeito de colaborar com a Revolta da 

Armada de 1893. Eles usufruíam de várias regalias: suas celas permaneciam 

abertas durante o dia, tinham acesso a bebidas alcoólicas e dispunham de 

serviço de barbearia e de banhos mais frequentes (JESUS, 2010).   

 

 As “regalias” mencionadas talvez pareçam pequenas, e eram pequenas, mas 

representavam bastante no universo prisional. Desfrutar de mais banhos, do acesso a bebidas 

alcoólicas e ter as portas das celas abertas para o interior das galerias eram situações que 

alteravam o cotidiano daquele espaço e produziam condições de estadia significativamente 

mais confortáveis. Nos anos de 1970 os presos políticos da Ilha Grande, pleitearam, e, após 

greve de fome, conseguiram que suas celas fossem mantidas abertas para o interior da Galeria 

B, com trancamento apenas às 18hs. Essa galeria, também chamada de Segunda Galeria, por 

estar localizada no segundo pavimento da penitenciária, havia sido separada para abrigar 

todos os presos políticos, a partir de 1969. 

  Em meados dos anos 1930, transferido para a Casa de Detenção, no Rio de Janeiro, o 

preso Graciliano Ramos chega a uma conclusão que demonstra o relevante ponto de distinção 

na ocupação e aproveitamento dos espaços disponíveis naquela época: “a ausência de 

operários deu-me uma indicação: provavelmente estávamos na Sala da Capela
366

, destinada a 

burgueses e intelectuais” (RAMOS, 1979,2: 184).  Apparício Torelly, também conhecido 

como o Barão de Itararé, já havia observado a diferença de tratamento, quando esteve detido 

com cerca de 100 outros políticos, no navio-prisão D. Pedro II, também na década de 1930:  

 

Como recordou um dos presos [na Polícia Central], Apolônio de Carvalho, 

tenente da artilharia detido no Rio Grande do Sul, ao contrário dos soldados, 

e principalmente dos marinheiros, que eram torturados [na Polícia Central], 
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os oficiais, médicos, intelectuais ou políticos, eram, de modo geral, 

poupados. Segundo o advogado Sobral Pinto, teria partido de Filinto Müller 

a ordem para que os oficiais não fossem submetidos a quaisquer violências 

(FIGUEIREDO, 2012: 251). 

 

 

 Já recentemente, um ex-preso entrevistado em pesquisa acadêmica sobre a Fortaleza 

de Santa Cruz, referindo-se a sua experiência nos anos 1979, esclarece:  

 

Nessa galeria tinha presos políticos, estudantes, com uma certa formação, 

porque o militar é muito hierárquico ... Sargento, suboficiais, crimes 

políticos e outros delitos, e na outra galeria tinha soldados e pessoas sem 

formação nenhuma. Havia uma preocupação em separar os presos por tipos, 

aqueles com alguma formação ou patente ficavam separados daqueles que 

eram mais desfavorecidos (MAEDA, 2004: 10). 
 

 Esses fatos mostram que diferentes governos acataram ou promoveram distinção de 

condições, dentro do status reconhecido ao preso político, que, por sua vez, teve perfil e 

atitudes diferenciados. Ainda quando os mantinham em dependências separadas, não estavam 

equiparados. Alguns mereciam tratamento melhor, em razão de patentes, classe social, e, 

possivelmente, recomendações e pressões recebidas. Mas a exigência fundamental, de 

estabelecimento exclusivo para detidos e sentenciados políticos nunca foi alcançada. O mais 

parecido com essa exigência foram partes reservadas ou improvisadamente construídas, 

dentro de estabelecimentos para presos comuns, como ocorreu no Rio de Janeiro e no Espírito 

Santo.  

 E depois da Insurreição Comunista, em 1935, houve alteração na política de segurança 

relativa a presos políticos: “as finalidades tornaram-se evidentes: confrontar os dois 

segmentos da criminalidade, confinando-os num mesmo recinto, visto que para o Estado o 

preso político não deveria ter qualquer tipo de regalia” (idem, ibidem), como o prisioneiro 

comum não tinha. Mesmo sem assumir, declaradamente, o projeto de unir diferentes tipos de 

presos, como foi feito pela ditadura de 1964, “os presídios destinados a abrigar os detidos 

políticos passaram a ser utilizados comumente sob a alegação de falta de vagas nas prisões 

superlotadas (idem, ibidem)”. 

 Através da política adotada ao final da década de 1960, negando a existência de presos 

políticos, seria especialmente comprometedor adotar um estabelecimento exclusivo para 
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presos políticos sem admitir que havia centenas deles nas prisões do Brasil. O ex-preso 

político Paulo Henrique explicita a principal questão: 

 

A ditadura dizia que não havia presos políticos no Brasil. Então nós éramos 

o que? Essa questão não dizia respeito a uma diferenciação com os presos 

comuns, mas uma diferenciação em relação a uma postura diante de um 

regime que negava a existência da gente. Diziam que no Brasil não tinha 

presos político era só bandido e terrorista (in FARIA, 2005: 98). 

  

  Os objetivos da ditadura eram cumulativos, misturavam-se e estavam interligados. 

Com a inclusão na Lei de Segurança Nacional dos roubos a bancos praticados por assaltantes 

comuns, ela negava aos presos políticos o status exclusivo de políticos. Além de serem 

perseguidos, torturados e condenados por atos objetivando o fim do regime instalado no país, 

tiveram sua condição de presos políticos ignorada, e foram enviados a prisões utilizadas para 

presos pela prática de crimes comuns, mesmo os que eram militares ou ex-militares. No caso 

destes, deveriam ter sido recolhidos a instalações militares: o Código Penal Militar, em seu 

artigo 47, prevê pena de reclusão para militares que cometem crime. A pena prevista deveria 

ser cumprida em fortaleza, quartel ou outro estabelecimento militar. O não reconhecimento do 

preso político como tal, representava uma regressão de conquistas universais e desrespeito 

permanente a enfrentar. 

 Assim, na “cela 42 do 1 raio, em julho, 26/72” da Penitenciaria Regional de 

Presidente Wenceslau, Frei Betto escreve à família: “pois é, agora cassaram meus direitos 

políticos, inclusive dentro da prisão. Consideram-me preso comum (...)” (BETTO, 1977: 84). 

E explicita com clareza o que está em jogo, pois sabe “da responsabilidade histórica que pesa 

sobre os nossos ombros, pois a conquista do direito de prisão especial para o preso político foi 

fruto de muitas lutas e incontáveis sacrifícios (...)” (idem, ibidem). E avisa que não aceitará 

passivamente “a aplicação dessa medida. No que estiver ao nosso alcance, tudo faremos para 

recuperar de fato os direitos que a lei e o costume nos garantem” (idem, 82). 

 Em meio ao conjunto de distorções, ao final da década de 1960 presos comuns 

estavam com os militantes acusados de participação em roubo a bancos e em sequestros de 

figuras de relevo; e estavam, ambos, com os militares ou ex-militares acusados de 

participação em guerrilhas e movimentos de subversão à hierarquia militar. Estes últimos, 

embora se mantendo em grupo, não tinham estado separados da chamada massa carcerária. 
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Quando os presos da luta armada e os presos comuns da LSN chegaram a Ilha Grande 

solicitaram à direção que os demais políticos fossem concentrados na Galeria B, ou Segunda 

Galeria, para onde haviam sido encaminhados pela direção. Essa galeria também passou a ser 

chamada de Selva de Pedra, e consistia no espaço separado pela administração da 

penitenciária, que desalojara dela presos comuns, transferindo-os para outras partes do 

estabelecimento.  

 Na Ilha Grande, os políticos tiveram muitas restrições ao modo como se organizava a 

convivência característica de prisões políticas, que ali não poderiam desenvolver livremente; 

perdiam boa parte da privacidade, eram obrigados a compartilhar o cotidiano com pessoas 

com concepções de vida muito distintas, com hábitos radicalmente diferentes. E, ainda, se 

sentiam ameaçados, em razão de atitudes violentas que sabiam que muitos presos comuns 

praticavam. Temiam que aqueles presos também os cometessem, o que nunca ocorreu. 

 

 8.7 Identificação, tolerância e intolerância  

       

 Tão logo estabeleceram o convívio entre todos e formaram um coletivo, os presos 

políticos, numericamente em maioria, pretendendo ordenar o ambiente e reduzir as 

possibilidades de problemas, estabeleceram disciplina rígida. Queriam resgatar a identidade 

política e se impor como maioria na Segunda Galeria. Naquele momento os presos da luta 

armada, incursos na LSN, eram minoria. A maior parte do coletivo político era formada por 

militares, os marinheiros, sargentos e fuzileiros navais que mencionamos, quase todos 

expulsos das corporações ao serem condenados.  Manoel Henrique Ferreira, ex-preso político 

que fazia parte do coletivo, lembra
367

: 

 

No início, depois que eles enquadraram todo mundo que fizesse ação de 

banco na Lei de Segurança Nacional, começaram a mandar os presos 

comuns também pra lá. No início eles eram poucos, mas eles foram... Aquela 

coisa de sobrevivência de preso político era a organização, eles começaram a 

ter que se enquadrar nisso também, não foram obrigados, mas era um modo 

de vida nosso que eles começaram a compartilhar também.  
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 Os presos comuns incursos na LSN que estavam entre eles eram figuras estranhas ao 

ambiente político que se queria instituir.  Aquele era um coletivo político, todos deviam se 

adequar a suas regras.  E havia regras para tudo: proibição de fumar maconha, de manter 

relações sexuais, de jogar, de achacar ou roubar companheiros, de cometer violências, horário 

para tudo, grupos de estudos, dentre outras. Alguns desses comportamentos, sobretudo os 

violentos, não eram praticados e tolerados por muitos presos comuns, como relata André 

Borges, já no ano de 1958, mencionado no Capítulo 5, e, ainda, em cartas de vários outros 

detentos. Violência sexual, furto e roubo contra companheiros eram proibidos, o que não 

significa que as orientações fossem amplamente acatadas, pois ainda eram frequentemente 

praticados pela massa carcerária. Afinal, ainda não havia muitos presos conscientes, que 

reconheciam e difundiam a necessidade de união, e não de brutalidade entre companheiros, o 

que passaria a ocorrer a partir da organização daqueles presos comuns, dentro de poucos anos. 

Mas os assaltantes de bancos da LSN que entrevistamos durante este trabalho afirmavam 

combater a prática desse tipo de violência contra companheiros, e não permitir que fosse 

praticada em celas em que estivessem. Divulgavam a orientação que preso não podia ser 

inimigo de preso, o inimigo era a administração, a representante do Estado, e da ditadura, 

naquele momento. 

 O ex-preso político Fernando Palha Freire lembra: 

 

Só que quando a gente chegou lá [na galeria B da Penitenciária Cândido 

Mendes] só tinha uma quadrilha, e a gente enquadrou esses caras nas normas 

da gente. Botou esses caras pra estudar, não permitíamos tóxicos, essas 

coisas que levam a morte na cadeia. (...) Tivemos que criar algumas leis mais 

severas, a lei de quem matar morre, pra evitar morte mesmo
368

.  

 

 E no universo da Selva de Pedra, hábitos e recursos utilizados em prisões, de modo 

geral, foram proscritos do coletivo político.  Paulo Henrique da Rocha Lins, que foi preso 

político por dez anos, lembra que “dentro das nossas tradições carcerárias havia normas: não 

fumar maconha, não ter roubo entre presos. Algumas práticas comuns dentro da vida 

carcerária normal, mas que a gente abolia como norma de vida coletiva”. E prossegue:  

 

Havia esse aspecto cultural dessa base ideológica que era bem firme, não 

posso negar que a gente também tinha muito preconceito com relação à 
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droga, com relação a tudo isso, por própria formação – a maioria do pessoal 

da luta armada era classe média, de origem religiosa. Com uma formação 

completamente diferente da formação deles, que eram pessoas de origem 

popular, a maioria analfabeta, com uma história de vida muito degradada, 

machucada etc.
369

. 

 

 

 Assim, no início da década de 1970, aqueles presos comuns estavam submetidos ao 

rigor do coletivo político, e acatavam regras que muitos consideravam exageradas e fora de 

sua realidade, como no caso da proibição do uso da maconha. Não tinham acesso ao exterior 

do estabelecimento, com exceção de uma hora diária para banho de sol, em que ficavam sob 

vigilância. Também não tinham visitas íntimas, o que sempre foi considerado fundamental na 

prisão comum. Era o regime da galeria dos políticos. 

 Lembro que esses criminosos não haviam contestado o regime, a ditadura ou o 

capitalismo, não eram comunistas e sequer roubavam por motivos políticos. Haviam se 

revoltado contra a sua posição social desfavorável, tentado modificar a realidade que os 

cercava apropriando-se de valores pertencentes a bancos, dinheiro que diziam não ter dono. 

Esses presos tinham um traço em comum, que formava a identidade conservada na prisão: de 

origem pobre, a experiência de vida que tinham era a de favelas, conjuntos habitacionais, 

bairros carentes, instituições de custódia na adolescência. Praticamente nenhum deles tinha 

educação superior ao curso primário.  

 Alguns presos comuns haviam tido experiência com atividades comunitárias ou 

sociais, antes da prisão
370

. Como dissemos várias quadrilhas de assaltantes tinham o hábito de 

desviar caminhões com mercadorias para dentro de favelas, de forma a que os moradores 

pudessem saqueá-los. Isso ocorria com veículos transportando eletrodomésticos, leite, carne, 

açúcar, bebidas e vários outros alimentos. William fala disso em seu livro (2001). Por isso ele 

diz que as favelas eram lugares seguros onde estar e se esconder. Julio Ludemir diz que 

“Aquele era um tempo em que os bandidos eram bem recebidos em qualquer favela da 

cidade” (2007: 425). 

 Lembramos que nos anos 1970 vários presos comuns incursos na Lei de Segurança 

Nacional eram conhecidos na massa carcerária, e entre administradores e guardas, pois vários 
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já haviam estado presos antes, alguns naquela mesma penitenciária. Muitos tinham relações 

vindas da rua, dos locais onde moravam ou conviviam quando soltos. O contexto de penúria e 

agressividade do estabelecimento não os chocava tanto como ocorria com os presos políticos. 

 Para os presos comuns era difícil assimilar que os companheiros políticos passavam 

pela prisão assumindo-a como uma etapa de sua militância, esperando dar continuidade à 

mesma ao sair. Que, para estes, a prisão era um momento político, com regras e disciplina. Os 

presos comuns não entendiam essa posição porque sua perspectiva de futuro era outra, 

diferente da dos políticos. Nada esperavam da Justiça, sempre distante e elitista, diante da 

qual respondiam por diversos crimes. Não dispondo de recursos, como advogados para lidar 

com defesas, teriam que cumprir longas penas e só sairiam do cárcere nos próximos anos se 

fugissem. Na prisão comum, o inconformado vive para fugir, e essa disposição é motivo de 

muito respeito entre a massa carcerária
371

. Ele tenta o que a maior parte dos companheiros não 

tem coragem ou condições intelectuais para realizar. O desinteresse dos políticos em fugir era 

motivo de surpresa e decepção de parte dos presos comuns, que, por um período, os 

idealizaram e os mitificavam como poderosos.  

 Em uma conversa no ano de 1976, Paulo César Chaves, preso comum que fez parte do 

coletivo dos presos da LSN, na Selva de Pedra, disse a mim que tinha perdido a admiração 

pelos presos políticos: “Eles tinham treinamento com armas, explosivos, guerrilha e não 

tinham coragem de tentar fugas, aproveitar as oportunidades que dispunham”. Sua percepção 

era que lhes faltava coragem, a tal “disposição” tão valorizada no cárcere. “Parece que não 

eram homens de verdade”, completou. No ano de 2005 o ex-preso André Borges, comentando 

a questão das fugas, diz que, realmente, os presos políticos não tentavam fuga: “por falta de 

opção e até porque não era uma estratégia deles”. Diz não saber o motivo pelo desinteresse e 

que a fuga “nunca foi uma estratégia. Nunca foi cogitado. Para os presos comuns, a 

organização [dos LSN, que veio a ser chamada de Comando Vermelho] foi criada como uma 

estratégia de fuga” 
372

.  

 É interessante observar que nenhum preso da Galeria B tentou fugir da Ilha Grande 

durante aqueles anos, ou seja, entre 1969 e 1975. Para os presos comuns isso significava um 

comportamento atípico e que revelava extrema contenção. E a razão era simples: não fugiam 
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porque presos políticos não fugiam. Como estavam juntos e identificados com os políticos, 

também não fugiram. Aceitavam essa condição. 

 O ex-preso político Marcos Medeiros concorda e diz que os políticos encaravam a 

prisão como uma continuidade da luta, e que estavam impedidos “fisicamente pela questão da 

prisão, e procurávamos manter acesa uma ideologia, porque um dia estaríamos fora para 

continuar a luta. Isso nos tornava pessoas um pouco intransigentes com relação a eles (os 

presos comuns)”
373

. De fato, o ritmo da vida dos presos políticos era outro, comenta o ex-

preso político Paulo Henrique da Rocha Lins: “a nossa estratégia de prisão era uma estratégia 

de sobrevivência e integridade, então a gente estudava, lia, fazia exercício, mantinha uma 

perspectiva de liberdade, de superação daquilo, que era uma coisa conjuntural” (in FARIA, 

2005: 96).    

 Do que se depreende do espírito daquela época, e de outras, bem anteriores, é que os 

presos políticos apenas toleravam a presença dos presos comuns, ressaltando-se exceções. O 

que não significa que os comuns estimassem os políticos, mas, estimando alguns, idealizando 

outros, ou aproveitando a situação esdrúxula compartilhada naquele momento, tinham menos 

motivos para rejeitar o convívio com os políticos. Vários presos comuns acostumaram-se 

àquele convívio peculiar e passaram a valorizá-lo, a reconhecer as vantagens que podiam ter 

com a situação, a tirar leite da pedra, referindo-se a buscar oportunidades positivas a cada 

nova situação, coisa de preso, como repetiam. Observavam, enquanto compartilhavam o 

espaço da galeria, e absorviam conceitos e significações, e assimilavam novas práticas. 

 Boa parte da rejeição dos presos políticos aos comuns era esperada, ou até mesmo 

justificada. Afinal, não só temiam por suas vidas, como afirmado por vários deles, como o 

convívio com os comuns representava a forma apartada como a ditadura havia imposto que 

fossem mantidos. Talvez sentissem que os presos comuns faziam parte ativa do teatro de não 

reconhecimento da distinção política, mesmo indireta e involuntariamente, já que também 

eram vítimas dele. O estabelecimento carcerário comum era justamente o que os políticos 

desejavam evitar, mantendo a posição de presos políticos, fazia parte da batalha que lutavam 

permanentemente, e aquela população tradicional da cadeia estava naturalmente excluída de 

seus planos. 
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 Parecia não caber qualquer identificação entre esses grupos cativos. Alguns eram 

bandidos, condenados por terem assaltado bancos. Os outros eram revolucionários, 

condenados por terem expropriado bancos. Embora pareça - e seja - apenas um modo de 

descrever o mesmo comportamento, àquela época a distinção se manifestava em tudo: não 

compartilhavam coisa alguma politicamente; tinham outros planos e haviam passado por 

trajetórias de vida bem distintas. Talvez possamos resumir, dizendo que não faziam parte do 

mesmo estrato social, com tudo o que isso significava. Carregavam a carga cultural 

correspondente à respectiva posição na sociedade. 

 O fato é que na Ilha Grande os presos comuns da LSN, isolados com os políticos na 

Galeria B, não tinham a legitimidade daqueles que ali estavam por terem feito parte de 

alguma forma de resistência à ditadura. Marcos Medeiros lembra que, “de fato, 

conversávamos com eles. Muito mais no sentido de educá-los, num sentido assim, 

civilizatório do que uma questão de política. Nós não tínhamos esperança de que eles 

pudessem realmente virar comunistas” (idem, ibidem). Estavam, portanto, em estágio inferior 

de merecimento e de credibilidade. Marcos Medeiros continua: 

 

a interação com eles, o contato, demonstrava imediatamente que eles eram 

pessoas diferentes de nós – em função da classe social, do nível de 

conhecimento das coisas e também da postura, que era individualista e 

violenta (in FARIA, 2005: 47).  

 

 Na vida da Galeria B os presos comuns eram, por definição, meros bandidos, ladrões 

provenientes de favelas, sem escolaridade. O ex-preso político Marcos Medeiros, em 

entrevista ao professor Michel Misse afirma “para nós, que éramos pessoas de classe média, 

assustava um pouco a grosseria deles” (in FARIA, 2005: 47). Tradicionalmente, o preso foi 

considerado um ser inferior, um aglutinador de muitas culpas, e sem direitos, cujo convívio 

deveria ser evitado.  

 Alguns presos, e alguns momentos, demonstravam a intensidade da percepção 

negativa. Pois, veja-se a afirmação contundente do ex-preso político Marcos Medeiro: “além 

disso achávamos que a nossa vida valia mais do que a deles (...)” (in FARIA, 2005: 47). 

 Mas a afirmação que fiz anteriormente, sobre a influência da origem social, embora 

seja indiscutível, não esgota a questão. O meio prisional era realmente perigoso, e, como 
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vimos, ao longo de todo o Século XX, o convívio entre presos comuns era violento e 

indecifrável, e assim persiste. Os presos comuns com que tivemos contato sempre negaram 

que tivesse havido qualquer ameaça contra a vida dos políticos, mesmo quando foram 

rejeitados por eles e separados, como veremos adiante. 

 As interpretações sobre a falta de credibilidade, citadas acima e baseadas em fatos que 

cercam prisões, eram aventadas em qualquer aspecto pelo qual se analisasse a prisão, 

sobretudo o da violência, e não era nova, estava arraigada desde longo tempo. Muitos fatos 

justificavam aquele olhar severo. A convivência entre presos comuns e políticos é relatada 

pelos que estiveram juntos em estabelecimentos militares, hospitais de custódia e 

penitenciárias 
374

. Nota-se que atitudes, condições de vida, trabalhos políticos, informações e 

muitas outras questões eram observadas de perto, e rejeitadas ou absorvidas pelos grupos em 

contato.  

 No mesmo sentido está a observação de Graciliano Ramos, embora ancorada nas 

condições da prisão dos anos 1930, refletindo sobre a razão pela qual os livros de Jorge 

Amado eram os mais procurados na biblioteca da Casa de Detenção, na Rua Frei Caneca. 

Graciliano dizia que os presos queriam, apenas, “sonho e fuga”, ou seja, uma leitura menos 

profunda, e, naturalmente, a busca pela fuga, traço onipresente e persistente. Prosseguindo, 

denominou-os anfíbios, pela prática de se dividirem entre a vida da cadeia e a da favela, o 

entra e sai da reincidência. Por fim, deixou ver a associação entre favela e crime, já 

estabelecida em meados da década de 1930, expondo sua tradicional desconfiança:  

 

Aqueles homens de tatuagens, anfíbios, ora no morro, ora na cadeia, 

entregam-se, por serem primitivos, ou para esquecer asperezas, a divagações 

complicadas, e não sabemos quando nos expõem casos verídicos nem 

quando mentem (RAMOS, 1979, 2: 04).     

 

 

8.8 Acertos e desacertos 

  

 Desde o princípio, o conjunto de presos da Selva de Pedra tinham algumas questões 

delicadas a serem cotidianamente enfrentadas, as quais, mais adiante, implicaram em 

conflitos. Segundo o Projeto Brasil Nunca Mais, referente aos anos 1970, 38,9% dos que 
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estavam sendo processadas pela Justiça Militar, tinha até 25 anos de idade, e alguns ainda não 

tinham chegado aos 18 anos. Através das informações dos processos de militantes da luta 

armada é possível verificar que a maioria dos autores era oriunda da classe média, incluindo 

um número significativo de universitários
375

. Portanto, em 1972, os militantes das 

organizações armadas eram maioria na Galeria B. Eram muito mais jovens do que os demais 

presos e, também, tinham muito mais estudo e cultura. Também os presos políticos de origem 

militar que estavam na Galeria B tinham mais instrução do que os presos comuns, embora 

bem menos do que os presos políticos oriundos da luta armada. A distância cultural ampliava 

o desencontro e desinteresse no relacionamento entre os diferentes grupos. 

 Analisando o perfil dos presos comuns do Instituto Penal Cândido Mendes, Maria 

Fernanda Costa aponta características comuns: a “maior parte dos detentos tinha como cor de 

pele negra ou parda e como grau de instrução primária” (COSTA, 2006: 5). E continua, 

revelando o que se passava naquele início da década de 1970, quando os políticos, presos com 

muito mais instrução haviam dado entrada na penitenciária:  

 

O perfil dos detentos da Ilha Grande só se modificava com as levas de presos 

políticos nos períodos dos regimes de exceção. A repressão aos diversos 

movimentos políticos, às ideias contrárias ao regime e os levantes contra o 

governo, trazia a Ilha Grande internos com melhor grau de instrução e 

características físicas diferentes (idem, ibidem). 

 

 Os ex-militares, presos de classe média baixa, marinheiros, sargentos e fuzileiros 

navais, mantinham alguma reserva ideológica e social em relação ao grupo pertencente a 

alguma organização armada. Não haviam participado de sequestros ou roubo a bancos, mas 

sim de movimentos de guerrilhas, deserção e insubordinação armada, crimes de menos 

impacto, embora o uso da violência também houvesse feito parte de suas ações. Ainda que 

não se identificassem com os presos comuns, socialmente não estavam tão distantes deles. 

Conheciam os locais precários de onde eles vinham e situações pelas quais haviam passado. 

Mas, embora com alguma identificação social com os presos comuns, os militares também 

não se mantinham próximos a eles. Consideravam que, à diferença dos demais ali presentes, 

nada haviam feito em benefício do país, e eram apenas criminosos.  
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 No coletivo também surgiram discussões sobre questões políticas: o desempenho dos 

grupos e organizações, ou seja, a opção pela guerrilha urbana nas nuances de suas diferentes 

organizações; diversas concepções sobre atitudes e encaminhamentos ali na prisão, como a 

qualidade ou intensidade das relações com a Administração; os planos futuros, e, ainda, 

questões referentes à classe social, entre outras que, com o tempo, se fizeram mais fortes, ou 

passaram a importar mais. Certamente incompatibilidades como essas ocorreram com 

frequência na história da prisão do Brasil. Graciliano Ramos, preso na casa de Detenção, 

vivenciando contexto político diverso, comenta exemplos de situações semelhantes, como a 

que ele percebeu em conversa com um companheiro político que: “(...) esteve meia hora a 

narrar-me as divergências existentes no seu grupo, intelectuais de um lado, operários do outro, 

abominando-se ou desprezando-se” (RAMOS, 1979, 2: 11). 

 André Borges relata o que se passou na Selva de Pedra após um período de 

organização do convívio, com divisões entre os presos políticos, pois, com “com a 

intensificação da luta armada, os integrantes das organizações, presos, foram enviados à Ilha. 

Já encontraram um coletivo organizado” (BORGES, 2008: 150). Mas acha que esses 

militantes “se julgavam líderes da revolução, graças ao alto nível político, não se 

conformaram em ser dirigidos por um coletivo, cuja hegemonia pertencia aos que eles 

consideravam revisionistas retrógrados” (idem, 151). Por essa razão, foi iniciada uma luta 

interna pelo controle do território, e, “como consequência dessas divergências, o coletivo 

rachou e os dois grupos ocuparam lados opostos na galeria” (idem, ibidem). 

 Portanto, um lado da Galeria B, foi ocupado por presos políticos que não participaram 

da luta armada, e mais os comuns da Lei de Segurança Nacional, e esse foi chamado de lado 

par. Do outro lado, estavam as celas em que ficaram os militantes de organizações armadas, 

lado chamado de ímpar. Mas, como dissemos, discordâncias faziam parte da vida daquelas 

pessoas e todas continuaram integrando o mesmo coletivo político da Galeria B, também 

chamada de Segunda Galeria. 

 Os presos comuns da LSN percebiam que os militantes da luta armada faziam parte da 

classe média, eram muito distintos deles; e, à medida que o estranhamento ia se manifestando, 

os apelidaram de pbs, pequeno-burgueses. E esses mesmos presos comuns se apelidaram de 

proletas, ou seja, presos proletários. Essa divisão de origens já mostra que, embora juntos, 

não misturavam suas concepções, não se integravam realmente. Novamente, Graciliano 

comenta a convivência dos presos da Casa de Detenção do Rio de Janeiro, lembrando que, no 
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meio da década de 1930, “As divergências políticas iam-se acirrando, ódios cresciam, 

estalavam” (RAMOS, 1979, 2: 357). 

 E, tal como acontecia no sentido inverso, os hábitos dos políticos constrangiam os 

comuns. Nos dias de visitação os políticos recebiam dos familiares gêneros custosos, que 

reforçavam a distância que os separava
376

. Como diz André Borges, “a luta ideológica ia-se 

aprofundando em cima das contradições, visões, valores e hábitos diferentes” (BORGES, 

2008: 145). Os detentos comuns da Galeria B observavam os costumes apurados, os produtos 

dispendiosos que recebiam, a atenção especial dada aos políticos pela família e advogados, e 

sabiam que todos, ali, inclusive eles, desfrutavam de melhores condições de vida do que os 

presos restantes nas demais galerias da penitenciária. E eram incluídos em alguns benefícios 

dos políticos, como o acesso a livros, remédios, e, em menor proporção, a alimentos especiais. 

 A convivência naquele território compartilhado era mantida através de respeito, ou 

tolerância, ou acatamento, com as muitas diferenças entre grupos identificadas a fatores mais 

complexos, evidentes e reconhecidos. Apesar das divergências, tiveram cerca de três anos de 

convívio relativamente pacífico, em que compartilhavam espaço, decisões políticas e 

dinâmicas de resistência contra a prisão da ditadura.  

 André diz que em determinado momento, no ano de 1971 ou 1972, surgiu a discussão 

“sobre a necessidade da implantação de cursos formais, como o Artigo 99/Supletivo na 

Galeria, pois nem todos os presos tinham formação universitária”.  Mas não houve consenso e 

foi instalada uma polêmica sobre o curso: “os mais radicais, do lado ímpar, ficaram contra a 

realização do mesmo, com a argumentação elitista de não ser uma atitude revolucionária 

ensinar desbundados e marginais (presos de LSN) para se inserirem no sistema”. Diz, ainda, 

que os presos do “lado par argumentavam ser a disseminação do conhecimento uma atitude 

revolucionária. Após acaloradas discussões, o lado par resolveu implantar o Supletivo em 

nossa Galeria” (BORGES, 2008: 147). Para isso foram feitos contatos com a burocracia 

estadual, que consentiu na implantação do curso e enviou o programa e outras instruções para 

validá-lo. Mas, segundo o ex-preso político Joaquim Aurélio, “os próprios presos comuns 

ensinavam aos outros
377

”, o que, suponho, ocorresse em menor frequência, já que os políticos 

tinham mais condições para isso.  
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 Como exemplo ver TAVARES (2006: 120). 
377

 Entrevista de Joaquim Aurélio Oliveira às pesquisadoras Cátia Faria e Mirna Aragão em 6/01/2003. 
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 Na Selva de Pedra André Borges estava dividindo a cela com um preso político, mas 

era um mediador inestimável junto aos comuns, que o tinham em alta consideração. Dispunha 

de status complexo, e estava sempre fora do lugar. Flutuava entre as duas identidades, a de 

preso considerado político pelo sistema, e a de preso comum, que era a sua condição anterior 

à fuga do Complexo Frei Caneca, em 1969. Em alguns momentos da estadia na Ilha Grande 

“morava” com os políticos, em outros ficava junto com os presos comuns da LSN. Por seu 

lado, os presos comuns se impacientavam com a frequência dele junto aos políticos. Estes, por 

sua vez, tampouco o aceitavam bem, já que não era exatamente um preso com formação e 

militância política. Era um ex-bandido. 

 Observando ou participando dos debates surgidos, os comuns, aparentemente, se 

mantiveram dentro - ou o mais próximo possível - dentro das regras impostas pelos 

políticos
378

. Alguns, por reconhecerem que eram lógicas e que propiciavam menos conflito e 

mais segurança, e integraram-se ao inédito convívio controlado por normas e princípios. 

Outros acataram a situação para serem aceitos no coletivo político, e outros pela imposição, 

tanto dos políticos como, sobretudo, dos comuns mais conscientes
379

, que controlavam seus 

companheiros e procuravam evitar situações problemáticas.  

 A pesquisadora Catia Faria, que entrevistou presos comuns e políticos da Selva de 

Pedra, entende que “essa integração só foi possível enquanto o número de presos políticos foi 

superior ao dos Lei de Segurança porque alguns destes só se submeteram por estarem em 

minoria” (FARIA, 2007: 152). É possível que isso tenha ocorrido, mas acredito mais que o 

pequeno grupo que liderava os comuns, sendo muito respeitado pela trajetória na prisão, tenha 

conseguido a adesão e o comprometimento dos companheiros menos conscientes através de 

ensinamentos e demonstrações. Para os presos da LSN que não estavam sensibilizados para as 

posturas propostas, era mais fácil aderirem, se encantarem com as promessas de uma prisão 

pacificada e voltada aos interesses do preso. 

 Durante esse período houve modificações significativas no perfil dos presos da Selva 

de Pedra. Elas acompanhavam o contexto externo: a ditadura civil-militar estava dizimando as 

                                            
378

 Como um exemplo, o relato de Andre Borges sobre como interviu quando alguns presos comuns da LSN 

estavam fumando maconha na galeria, atividade altamente proibida pelos políticos (BORGES, 2008: 157). 
379

 Sobre essa convivência, que não será objeto de análise aqui, sugiro os livros de William da Silva Lima, André 

Borges, Julio Ludemir, a tese de Michel Misse e a dissertação de Mestrado de Catia Faria, baseados em 

entrevistas com ex-presos que estiveram presentes na Selva de Pedra, ou escritos pelos próprios. O excelente 

filme Quase Dois Irmãos, da cineasta Lucia Murat, que também foi presa política, relata bem o convívio no 

período. 
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organizações políticas, matando seus militantes. Aos poucos, os políticos não pertencentes à 

luta armada foram sendo soltos, pois suas penas eram menores; alguns presos foram trocados 

por diplomatas sequestrados, e, cada vez mais, assaltantes de banco incursos na LSN, mas 

sem motivação política, foram sendo presos e encaminhados à Galeria B da Ilha Grande. Com 

isso foi havendo uma inversão, e o número de políticos diminui em relação ao número de 

presos comuns, aumentando a sensação de insegurança daqueles. No final de 1974 a 

população da Galeria B havia se invertido completamente; abrigava 120 condenados, sendo 

90 presos comuns e 30 presos políticos. Como revelou o ex-preso político Marcos Medeiros, 

em entrevista ao professor Michel Misse, “então nós realmente tínhamos medo deles” (in 

FARIA, 2007: 47).  

 O ex-preso político Manoel Henrique Ferreira também lembra que eles inspiravam 

perigo, pois “foram aumentando, e aí a coisa começou a ficar perigosa, porque eram cabeças 

totalmente diferentes”. Apesar disso, sabia que os presos comuns absorviam bons exemplos 

dos políticos, pois estavam “vendo aquela organização, que era um modo de sobrevivência 

muito melhor do que a que eles atingiram pessoalmente”
380

.  

 De fato, dentre os presos comuns da LSN havia um pequeno núcleo bastante unido, 

que tinha vida própria, valorizava o que estava absorvendo, e que se manteve organizado. Era 

chamado de consciente e nunca havia se oposto aos políticos. Esse é o grupo que iria originar 

a organização que se tornou conhecida como Falange Vermelha. Como exerciam forte 

liderança sobre os demais presos comuns, representavam segurança para o convívio da 

Segunda Galeria, reduzindo a possível ameaça representada pelo aumento do número do 

contingente de presos comuns. 

 

8.9 O muro horizontal + o muro vertical 

 

 Até que o furto do relógio de um preso político deu razão a uma revolta contra os 

presos comuns, em março de 1972. Os presos políticos puniram o preso Duran, que havia 

furtado o relógio de um deles, dando-lhe uma surra, sem que os presos comuns tentassem 

defendê-lo, como ocorreria em outras circunstâncias.  
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 Entrevista à pesquisadora Catia Faria em 11/12/2002. 
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 A seguir, por iniciativa dos presos políticos, todos os presos do coletivo, inclusive os 

comuns da LSN, fizeram greve de fome reivindicando uma série de melhorias nas condições 

de vida da galeria B. A greve durou 17 dias e André Borges fala sobre o sucesso obtido: 

“conquistamos permissão para visitas íntimas, direito de usar rádio, de receber livros e 

jornais, a abertura dos cubículos na galeria e mais tempo de banho de sol”. Representava um 

avanço importante em termos de condições de vida, especialmente diante do “total isolamento 

a que estávamos submetidos e o tratamento desumano que vínhamos recebendo como presos 

políticos. Houve um clima de descontração. Podíamos transitar pela galeria” (BORGES, 

2008: 155). 

 Mas a situação entre os dois grupos já estava muito desgastada e o furto do relógio foi 

o estopim para que os políticos exigissem da direção a separação dos comuns incursos na 

LSN. Essa combinação foi feita sem que os presos comuns tivessem conhecimento. A direção 

aceitou as exigências e a greve foi suspensa em seu 17º dia: “nesse mesmo dia, separaram 

toda a vagabundagem da gente”, disse o ex-preso Fernando Palha Freire
381

. 

 A separação também era do interesse da direção, já que a condição de político tornava 

o preso comum relativamente intocável, e agressões a presos com o status de políticos ou da 

LSN tinham mais repercussão. Para garantir a ausência de contato e a possível reversão da 

medida de separação, a direção mandou logo construir um muro dentro da galeria B, a Selva 

de Pedra, com porta chapeada de ferro
382

. Embora se fale em muro, como manterei neste 

trabalho, o diretor do Departamento de Sistema Penitenciário - Desipe, Augusto Thompson, 

em entrevista ao escritor Julio Ludemir, explica que “a separação se dava por uma porta de 

grades. (...) no meio da galeria; para separá-los depois da greve de fome que haviam feito, se 

instalou uma grade de ferro”. E acrescenta que “eles ficavam separados pela grade de ferro, 

mas os comuns tinham vista permanente dos políticos”
383

. 

 Nas celas localizadas no início da galeria ficaram os presos políticos. Os presos 

comuns da LSN foram conduzidos às celas da última parte da galeria, o seu final, que eles 

próprios chamaram de fundão. Como lembra o ex-preso político Andre Borges: 

  

                                            

381 Entrevista de Fernando Palha Freire à pesquisadora Catia Faria, em 11/04/2003. 
382

 É possível que se tratasse de uma grade separando as duas partes da galeria, e muro tenha sido uma expressão 

transmitindo separação, o grupo murado. 
383

 Entrevista em 7/07/2005. 
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Colocaram uma porta chapeada de ferro dividindo o espaço que 

habitávamos. O local em que ficaram alojados passou a ser chamado de 

fundão. Nessa porta, que se abria para o nosso pedaço da galeria
384

, [os 

presos comuns] escreveram: “Presos políticos do proletariado”, 

caracterizando dessa forma os outros como presos políticos da burguesia. 

Consideravam-se de origem proletária. Os políticos se sentiram ofendidos 

(BORGES, 2008: 160).  

 

 A exigência repentina de separação causou espanto e revolta aos presos comuns, que 

entendiam que o incidente do furto do relógio fora um caso excepcional, em vários anos de 

convivência, e já fora esclarecido e punido. E que há alguns anos estavam acompanhado os 

presos políticos em suas exigências e reivindicações, inclusive na greve de fome, e que não 

podiam ser, simplesmente, descartados e isolados. Imediatamente os presos comuns 

apelidaram o muro divisório de Cortina de Ferro. 

 O diretor do DESIPE, na visita feita a Galeria B, em 1972, resume: “os presos 

políticos não tinham muita simpatia por eles. Os presos não gostavam deles. Tanto que 

haviam feito greve de fome para se separar deles” 
385

. William da Silva, em seu livro, lamenta 

e critica:  

Éramos testemunhas de que gerações anteriores de ativistas políticos tinham 

feito questão de conviver com a massa, da qual sentiam-se parte e pela qual 

desejavam zelar. Dessa vez, as condições eram ainda mais favoráveis: 

tínhamos a experiência de outros contatos, estávamos organizados, 

desejávamos ampliar nossa pequena biblioteca, queríamos aprender. Mas 

eles não perceberam – ou não quiseram perceber – a oportunidade de 

convivência” (LIMA 2001: 48, 49). 

 

 William aqui se refere ao contato de presos da Era Vargas, que, de alguma forma, 

passaram conhecimentos e livros aos comuns, na Penitenciária Professor Lemos Brito, como 

mencionamos no Capítulo 6. No entanto, como demonstramos naquele momento, não parece 

ter ocorrido esse movimento de solidariedade generalizada, de fazer “questão de conviver 

com a massa”, como os presos acreditam e repetem. A passagem dos conhecimentos e valores 

ocorreu, sim, mas de forma menos planejada, pois, como vimos em diversos episódios, os 

                                            
384

 Lembramos que André Borges, que entrou no sistema prisional como preso comum, foi incurso na Lei de 

Segurança Nacional em 1969 após a fuga da Penitenciária Lemos Brito, da participação na tentativa de 

montagem da guerrilha em Angra dos Reis e dos roubos a banco dos quais participou. Portanto, ficou no coletivo 

dos presos políticos a maior parte do tempo de cumprimento da pena. Mas nesta separação optou por ir para o 

fundão e ficar com os presos comuns da LSN. 
385

 Entrevista a Julio Ludemir em 7/07/2005. 
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presos não tinham contato frequente com os políticos, e, ainda, a maior parte deles não os 

respeitava, por serem criminosos. Mas, no livro de suas memórias do tempo de prisão em 

Recife, Gregório Bezerra diz que “transformou guardas penitenciários e bandidos em 

militantes comunistas” e dá indicações de esforços de aproximação
386

. Resta o caso dos 

primeiros militares, no início da década de 1960, que, quando entraram na Penitenciária 

Professor Lemos Brito, recusaram a oferta do Desipe de ficarem presos em um local separado 

dos presos comuns, como revela o diretor Augusto Thompson
387

.  

 A mágoa causada pela construção do muro foi transmitida em vários momentos, 

persiste em relatos dos ex-presos comuns da LSN, e é contada nos livros dos que ali se 

encontravam
388

. A atitude dos presos políticos foi muito criticada, e classificada como traição, 

repetiam os comuns. Eles não aceitaram o argumento dado, da insegurança e da diferença de 

hábitos. Entenderam que a separação se resumiu à comprovação das diferenças por origem 

social. Os pbs, presos burgueses, não toleravam o convívio com os presos proletários, diziam 

os proletas. Como, então, contestavam estes, os políticos queriam fazer revolução para o 

povo, se não o aceitavam como era? 

 Na Segunda Galeria, à medida que os presos políticos de origem militar iam sendo 

libertados, e os presos comuns da LSN continuavam sendo condenados por roubo a bancos, o 

muro era demolido e reconstruído mais à frente. Nas palavras do ex-preso político Paulo 

Henrique da Costa Lins, “o muro andava” (in FARIA, 2005: 98). 

 A diferenciação exigida pelos políticos fragilizou os comuns. Parece ter sido 

considerada uma regressão na construção de sua vida carcerária, em momento em que 

estavam se preparando para dar um passo adiante; e também a divulgação interna, na massa 

carcerária, da rejeição sofrida de antigos parceiros. Como uma das consequências, vários 

guardas prisionais, que haviam tolerado de mal grado sua classificação como políticos, que os 

poupava de alguns inconvenientes e de castigos físicos, agora investiram contra os comuns da 

LSN. Alguns deles foram imediatamente agredidos por eles. 
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 http://www.olavodecarvalho.org/livros/neesquerdas.htm 
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 Entrevista a Julio Ludemir em 7/07/2005. 
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 Ver os livros de William e André, as dissertações de Catia Faria e de Adelina, e o longo depoimento de Paulo 

Cesar Chaves a Julio Ludemir. Em 2013 William da Silva Lima, já livre, encontrou-se, acidentalmente, com seu 

companheiro na Selva de Pedra, Colombo Vieira de Souza Junior, em um evento sobre direitos humanos. Disse-

me que havia sentimentos positivos, no encontro, como empatia e lembranças. Mas, também, estranhamento de 

ambos, porque ele não conseguia esquecer a traição sofrida em 1972, e Colombo sabia que ele não havia 

esquecido daquilo (conversa com a autora em abril de 2014). 



309 

 

8.10 Organização e recuperação 

 

 Vários presos comuns entenderam que precisavam recuperar a identidade tradicional, 

que nos últimos anos estava confusa e confundida com a identidade de preso político, com a 

tentativa de se comportar como um deles; embora essa identidade lhes tenha sido atribuída 

indevidamente, pela ditadura, sem que a tivessem desejado, tinham se apegado bastante a ela. 

Queriam se descolar da imagem de políticos, que os distanciava da massa carcerária, mas 

continuar mantendo os seus melhores critérios e práticas, que haviam sido observados e 

cumpridos durante os breves anos de convívio (1969-1975). Já não tinham o pacto de 

convivência com as regras dos presos políticos, que haviam acordado desde que iniciaram a 

estadia comum na Ilha Grande. 

 Ao mesmo tempo já não lhes servia completamente a identidade tradicional, que os 

identificava como presos lutando aleatória e fisicamente para resistir ou dominar outros 

presos. Haviam sido despertados para diversas questões, algumas delas novas, que entendiam 

agora, deveriam ser colocadas em prática e expandidas para as diferentes comunidades presas. 

Mas nada poderiam fazer se não estreitassem os próprios laços de confiança e se exigissem 

muita disciplina. E esse pequeno grupo do fundão era bastante familiarizado com o universo 

prisional e sabia lidar com suas possibilidades reais e seus limites. William afirma que “é 

preciso reconhecer que, em meio a tantas dificuldades, o Fundão nos deu um mínimo de 

estabilidade, condição para que construíssemos uma identidade” (LIMA, 2001: 63). 

 Estava criada a situação de “ou andamos adiante ou perderemos tudo” e a massa 

carcerária seria mantida mesmo na brutalidade em que sempre esteve. As lideranças dos 

presos comuns da Lei de Segurança Nacional decidiram dar, ou, simples e intuitivamente, 

deram continuidade aos avanços que haviam conquistado para si, como pessoas, e como 

dirigentes daquele pequeno grupo. Agora era preciso expandi-lo: “(...) a prisão torna possível, 

ou melhor, favorece a organização de um meio de delinquentes, solidários entre si, 

hierarquizados, prontos para todas as cumplicidades futuras” (FOUCAULT, 1977: 222).  

 Muitas perguntas surgem, mas poucas são alcançadas por respostas convincentes ou 

reveladoras. O movimento que, quando passou a ser conhecido fora dos muros, foi chamado 

pela mídia de Falange Vermelha, surgiria de qualquer modo, acompanhando os rumos da 

organização da sociedade? Organização confunde-se com identidade e sobrevivência? São 
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práticas necessárias e/ou inevitáveis? Depende de quais presos estão conduzindo, ou seja, de 

uma elite capaz para isso? E, ainda, está adstrita às prisões que dispõem de condições de 

favorecer essa união, ela mesmo sendo uma construção desses presos mesmos? 

 A administração prisional sempre assumiu que a união entre presos comuns seria 

muito desvantajosa para a manutenção da ordem e da disciplina, em razão do número tão 

superior à equipe de custódia. Em entrevistas a pesquisadores, por diversas vezes os diretores 

de unidades fizeram essa afirmação, dizendo que a união dos internos “explodiria” a prisão. 

Confidenciavam que era importante dispersar a união, manter informantes junto à massa 

carcerária, e passar a impressão de que a direção viria a ser comunicada de todas as 

irregularidades e combinações feitas entre presos – o que, de fato, muitas vezes ocorria.  A 

organização de presos combatia, justamente, o incentivo à desunião, mantido pela direção, de 

que falam muito os presos conhecidos como conscientes. A desunião dividia a força dos 

presos. 

 Reforçando essa afirmação, o diretor do DESIPE diz que, com a união dos presos da 

LSN, e, adiante, com o desempenho deles em relação à massa carcerária, surgiu um problema 

complicado “porque uma das possibilidades que a administração penitenciária sempre dispôs, 

como se pôde ver em toda literatura a respeito, e na prática se constatava isso, era a ausência 

de solidariedade dos presos
389

”. Explica que a administração não pode utilizar livremente a 

força, e por isso a desunião favorece o controle, sem o uso das armas: 

 

Você tem 500, 600, 1000 presos dentro de um estabelecimento prisional 

onde a guarda trabalha desarmada. A guarda não pode trabalhar armada. 

Nem revólver nem porrete nem nada. Por quê? Para benefício do preso, não. 

Para benefício da administração. O guarda que trabalha armado a massa 

toma a arma dele e fica armada (idem, ibidem). 

   

 Ele prossegue, explicando que o guarda, “desarmado, controlar 600 presos, conseguia-

se isso até minha época, por uma extrema falta de solidariedade dos presos” (idem, ibidem). O 

diretor Augusto Thompson parece estar dizendo que “a extrema falta de solidariedade” entre 

presos, que a administração conseguia, cessou ou diminuiu após o meio dos anos 1970.  

Segundo ele, a solidariedade teria durado, precisamente, até a sua “época”, 1978, que foi o 
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 Entrevista de Augusto Thompson ao escritor Julio Ludemir, em 7/07/2005. 
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ano que terminou a sua segunda gestão como diretor do DESIPE
390

. A partir de então a 

administração já não conseguia controlar os presos através do incentivo à desunião, 

justamente porque eles se organizaram, tomaram consciência de seu papel social, e reverteram 

aquela situação pelo tempo em que puderam. 

 

8. 11 Os primeiros dias do resto de suas vidas  

 

 As carências da vida na prisão, a intransponível comunicação entre presos e 

administração, e a necessidade de se proteger como grupo, foram algumas das condições que 

tornaram a organização informal necessária. Ela teve um papel importante para a segurança e 

comunicação cotidianas, consistindo em apoio em momentos de tensão maior, como doença 

ou a perda de um parente; e, ainda, durante rebeliões e greves de fome, através da adesão 

ampla, da assinatura de manifestos com denúncias de maus-tratos, entre muitos outros.  

  Essa união também representava proteção contra agressões de outros presos e de 

agentes penitenciários. Após alguns anos de vida conjunta com os presos políticos, com a 

proteção que isso representava, agora queriam retornar ao convívio com a massa, e conheciam 

seus problemas, vícios e desafios. E sabiam que surgiria retaliação dos agentes penitenciários. 

O ex-preso Paulo Cesar Chaves conta que, logo após a construção do muro, em 1972, um dos 

mais importantes líderes dos presos comuns da LSN, Nelson Nogueira dos Santos, foi 

agredido e teve a cabeça raspada à força, como forma de humilhação. Ele havia elaborado 

“um documento exigindo [da Administração] o mesmo tratamento dispensado aos políticos. 

(...) A resposta do Fundão foi imediata. De uma hora para outra apareceram noventa carecas 

solidários nos corredores” (in LUDEMIR, 2007: 122). Em razão dessa atitude rebelde, os 

presos comuns da LSN foram trancados em suas celas, com proibição de qualquer saída, 

mesmo para banho de sol.  

 A articulação que estava sendo elaborada entre eles e os demais presos fortalecia a 

capacidade de diálogo e negociação e, sobretudo, como escreveu William da Silva Lima, “não 

poderia ser destruída facilmente: não era uma organização, mas, antes de tudo, um 

comportamento, uma forma de sobreviver na adversidade” (LIMA, 2001:96).  

 Essa declaração concentra o fundamento do que estava sendo realizado, e deveria ser 

suficiente para desfazer lendas formadas por interesses de terceiros, que descrevem o 
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surgimento da Falange Vermelha como se tivesse sido decretada, fundada. William estava 

dizendo que aquilo que o grupo da LSN estava propondo – e impondo – eram simplesmente 

posturas, maneiras de enfrentar as adversidades do cárcere. Sem o uso da violência entre os 

presos, com mais preocupação com a vida daquela coletividade, o que consistia em forma de 

sobrevivência, como afirma. E esse movimento não poderia ser destruído facilmente, não se 

tratava de uma quadrilha, ou, mesmo, do que seria entendido como uma organização. Não 

tinha forma, era uma maneira de ver a vida na prisão. E, também, por não haver um chefe, um 

cabeça, a organização não poderia facilmente ser destruída. Portanto, o que, mesmo neste 

trabalho, chamamos de organização, era, de fato, mais uma forma de interação entre presos e 

de reação ao sistema, uma “atitude”, uma “moral”, como se diz na cadeia. 

  Ao longo da história da prisão percebe-se que os presos sempre buscaram se 

organizar, montar grupos de enfrentamento das mazelas do cárcere. Michael Pollak observa 

que também egressos de campos de concentração nazista desenvolveram incontáveis métodos 

de sobrevivência nos locais em que estavam internados. Organizaram-se em grupos, 

inventaram códigos e linguagem para comunicação, estabeleceram procedimentos, 

suportaram adesões e parcerias indesejáveis, contrabandearam gêneros e medicamentos, 

sempre com o objetivo de sobreviver ao momento pelo qual passavam. Estavam acima do 

julgamento dos outros, do comportamento comum (POLLAK, 1990: 14-43), que poderia 

restringir algumas de suas atitudes e parcerias do momento. 

 Os presos mencionam a necessidade de estar em grupos, formar alianças, como forma 

de defesa às situações ameaçadoras do espaço prisional. Já no ano de 1936, na Casa de 

Detenção, vivenciando cotidiano distinto daquele, o preso Graciliano Ramos diz que 

“instintivamente buscávamos associar-nos”, ou seja, buscavam usar a estratégia do grupo para 

garantir alguma proteção (RAMOS, 1979, 1, 193). Instintivamente, como diz.  

 

8.11.1 A “novidade extraordinária, que jamais havia sido pensada no sistema: preso não 

explora preso
391

”. 

 

 À época em que articularam um grupo organizado, e, a seguir, o disseminaram em 

todo o sistema prisional do Estado, tinham por base um tipo de percepção e de vivência acerca 
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 Augusto Thompson, em entrevista a Julio Ludemir, 7/07/2005. 
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da prisão e da sociedade exterior; outros grupos, dentro e fora da prisão, antes e depois deles, 

se uniram sob perspectivas diferentes
392

. As atividades que organizaram apontavam para a 

interferência no espaço de indiferença, amenização da exclusão, redução dos limites daquela 

instituição, penetração na pauta do mundo exterior. E definição do poder na prisão: em uma 

galeria, em várias galerias, e, prosseguindo, em várias prisões.  

  Apesar dessas intenções, em pouco tempo, pelo menos uma quadrilha foi 

violentamente eliminada por eles e a adesão ao grupo foi cobrada à força, em muitas ocasiões. 

Alegaram que tinham que manter a massa unida em outras bases, sem assaltos, violência 

sexual, furtos e roubos entre presos, e as antigas quadrilhas que praticavam essas brutalidades 

deviam desistir ou morreriam.  

 Logo buscaram melhores oportunidades: montaram uma pequena farmácia, pediram 

livros aos contatos que tinham fora dali, e estabeleceram a cooperativa, que guardava o que 

recebiam os presos que tinham visita da família, e redistribuía aos que não tinham. No fundão, 

que tinha celas para dois presos, passaram a ser alojados presos que recebiam visitas com os 

que não as recebiam, os chamados caídos. Dessa forma, ficava mais fácil que Esses 

procedimentos de tentativa de redução da carência prisional foram tradicionais na história da 

prisão no Rio de Janeiro, como descreve a médica Nise da Silveira, ainda em 1935 (HORTA, 

2008: 297). Em diversos momentos de Memórias do Cárcere Graciliano Ramos fala da 

caixinha de contribuição para os presos, como quando se espanta da contribuição requerida 

não ser mensal, e sim semanal (RAMOS, 1: 212). Os presos políticos da Galeria B praticavam 

esse tipo de ação, e os presos da LSN continuaram a fazê-lo, no coletivo que montaram 

quando se separaram daqueles.  

 Embora os órgãos de informação e a mídia tenham enfatizado que haveria um “pacto” 

entre os presos foragidos e os que continuavam presos, e que implicaria na contribuição de 

“10% do valor de cada assalto”
393

, William diz que nunca houve tal pacto e que o que foi 

enviado à prisão foram contribuições espontâneas; serviam para a manutenção dos presos, 

compra de  alimentação e remédios, e também para facilitação de fugas, sobretudo para 

propinas a agentes prisionais: “A ajuda recebida na cadeia nunca ultrapassou aquele mínimo 
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 Sobre formas de organização em prisões brasileiras, LIMA, 2001; BORGES, 2001; LUDEMIR, 2007; 

BIONDI, 2010; ADDOR, 2009; FARIA, 2005; SOUZA, 2006; COELHO, 1988; CANCELLI, 2005 (a) e (b); 

MISSE,  1999.  
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 Atualmente sabe-se que as organizações que dominam as prisões cobram um “dízimo”, ou mensalidade de 

ex-presos; há fórmulas de distribuição dos lucros do comércio de drogas nas comunidades que dominam. 
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necessário para diminuir a miséria. Infelizmente, nunca contamos com montanhas de dinheiro 

para financiar fugas” (LIMA, 2001: 95).  

 Esses grupos, em épocas distintas, estabeleceram, portanto, o que Michel Pollak 

chamou de “redes de auxílio mútuo” (POLLAK, 2010; 33). A massa carcerária, conquistada 

para determinados valores, protegia as ideias, protegendo os líderes daquele grupo. E era 

defendida por eles, que complementavam suas necessidades, também a apoiavam em disputas 

internas, escreviam suas cartas, cuidavam de questões de saúde, acobertavam seus problemas, 

davam conselhos pessoais. William afirma que, “Ao contrário do que saía publicado, as 

lideranças nascidas da luta eram um fator de equilíbrio” (LIMA, 2001: 107).  

 A organização de presos comuns em grupos, comandos, falanges, quadrilhas é peça 

importante na estratégia de manutenção do espaço próprio, da identidade, de reação à 

prisionização, ao molde característico de dissolução do eu inerente à prisão. Se na rua 

faziam parte de quadrilhas para dividir tarefas e chegar a objetivos comuns, na cadeia 

tentavam manter esse contato. E ampliá-los, já que tinham companheiros que procediam dos 

mesmos bairros ou comunidades carentes, compartilhavam referências, história e problemas 

semelhantes. O principal objetivo era a sobrevivência deles e das ideias que haviam 

desenvolvido, o que consistia em evolução do papel tradicional de preso.  Mas, além da 

sobrevivência física, não queriam que suas ideias, agora chamadas de consciência, fossem 

desmobilizadas, que o preso comum voltasse a ser apenas o que vinha sendo. 

  Não se tratava de organização vertical, rígida, instituída através de documentos e 

mandamentos, como veio a ser o Primeiro Comando da Capital - PCC, em SP, montado bem 

mais tarde, já nos anos 1990. O Comando Vermelho, naquele início, em meados de 1970, 

era uma rede de presos convencidos pela liderança de que falamos, buscando melhores 

condições de vida interna, e, sempre que possível, também de fuga. Veja-se que, pouco após 

serem isolados no fundão, sem a companhia dos presos políticos, começaram a planejar 

fugas. William diz “o sofrimento fortaleceu nosso desejo de fuga” (SILVA, 2001:60). E 

relata o episódio de 1974, quando pediram a um preso comum da LSN, que fora absolvido e 

aguardava o alvará de soltura, que deixasse outro preso sair em seu lugar. Assim, no dia em 

que o preso absolvido foi chamado para sair, o outro preso, com muitos anos de condenação, 

se apresentou em seu lugar e fugiu (idem, 61). 

  A rede foi se estendendo aos demais estabelecimentos, formando uma 

organização protetora daqueles presos e das ideias que formulavam. E, “para a 
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administração, todavia, eles eram um grupo ‘difícil’ desde meados dos anos 70: unidos, 

solidários, resistentes, e com um prestígio inegável dentro da massa carcerária” (COELHO, 

2005: 157).  

  É importante ressaltar uma distinção que exigiam que fosse feita, e que, de fato, 

fazia toda a diferença: a organização que estavam montando era liderada por presos comuns 

que assaltavam bancos. Não traficavam drogas, eram assaltantes; sobretudo, assaltavam 

bancos, mas também transportadoras, companhias de seguros, supermercados. Não 

gostavam de mexer com drogas, não aceitavam o comércio de drogas. Tomei conhecimento 

desse fato em meados da década de 1970, e percebi que muitos presos comuns insistiam em 

declarar essa posição e afirmar que a droga era proibida entre eles. Como sei que alguns 

eram usuários frequentes, antes de serem presos, ouso lançar a hipótese de que a proibição 

do uso de drogas imposta pelos presos políticos, à época em que compartilhavam o mesmo 

coletivo, tenha tido forte influência sobre esses presos comuns da LSN. Em cartas enviadas 

da penitenciária para irmãos eles sempre falavam de drogas, tentando afastá-los desse 

hábito. 

  Ainda naquela década de 1970, como dissemos, esse grupo dizia não ter chefe e 

era composto por assaltantes, o que significava ter disposição, coragem. Não tinham 

comando, tinham lideranças. Costumavam afirmar que quem tinha chefe eram os traficantes, 

eles eram parceiros
394

. Edmundo Coelho traduz a percepção que distingue o assaltante de 

banco: “o assaltante de banco satisfaz no mais alto grau os “critérios de inteligência, 

sagacidade, coragem e competência (...)”. Diz, ainda, que talvez houvesse “uma razão 

adicional para acrescentar prestígio ao assalto a banco: bem avaliado o clima reinante nas 

cadeias, era bem provável que parte da massa carcerária o considerasse uma agressão de 

natureza social” (COELHO, 2005: 342). De fato, havia forte mística em torno dos grandes 

assaltantes, que não roubavam dos cidadãos, e sim de instituições, o que se tornava uma 

racionalização que os excluía de culpa.  

                                            
394

 Segundo informação de William da Silva Lima, e contrariamente às versões divulgadas, o grupo dos presos 

comuns da LSN só teria começado a participar do tráfico de drogas, como grupo organizado, no ano de 1978. O 

maior objetivo era ter recursos para promover fugas, logo após a morte de Sergio Túlio Achê, na tentativa 

solitária de fuga do Instituto Penal Lemos Brito, ao final do ano de 1977. Possivelmente havia presos que 

consumiam ou vendiam drogas, esparsa e independentemente, antes do grupo se estabelecer. O que deixou de ser 

possível, com a entrada da organização no negócio dos entorpecentes. As informações foram feitas em entrevista 

à autora, na Sala de Atendimento Jurídico do Presídio Hélio Gomes, no ano de 1978. 
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 Não formaram uma grande quadrilha, nem a soma de algumas quadrilhas, era um 

grupo, uma manifestação de vontade, de decisão, de convivência diferente, unida contra o 

inimigo de todos, que era o Estado, que os oprimia com inaceitáveis condições de custódia. 

Não se identificavam por pertencer a uma organização, e sim por praticar e deixar de praticar 

determinados comportamentos. “O único objetivo era sobreviver”, todos os seus atos giravam 

em torno desse objetivo distante (POLLAK, 1990: 14-43). 

 Em 1974, os presos comuns da Lei de Segurança começaram a luta para sair do 

isolamento do fundão, onde estavam desde a construção do muro na Selva de Pedra, em 1972. 

O movimento foi intensificado a partir do início de 1976, depois da transferência dos presos 

políticos para um estabelecimento do Rio de Janeiro. Queriam voltar ao convívio com a 

massa, já que não eram considerados e tratados como realmente políticos.  

 Ainda em 1975, após se entrevistar com a comissão dos presos políticos para discutir 

a transferência para o Rio de Janeiro, o diretor do Desipe, Augusto Thompson, quis falar com 

os presos comuns da LSN, que estavam no fundão, e diz:  

 
Eram chefiados pelo William da Silva Lima. Na época tinha uma liderança 

muito grande. Sujeito fraco, magro, baixo. Mas muito inteligente e que tinha 

sentido bastante a ideia de politizar a atividade deles. Ele sustentava pra mim 

que eles eram os verdadeiros presos políticos. Eram representantes da massa 

oprimida 
395

. 

 

  Essa afirmação sobre serem os verdadeiros presos políticos é muito relevante. Mostra 

o espírito do grupo, revoltado com os ex-companheiros políticos, e pronto para seguir passos 

semelhantes aos daqueles, com atitudes de conscientização da massa carcerária sobre seu 

papel na sociedade e das distinções necessárias. 

  Ainda a respeito desse encontro, Augusto Thompson diz que “William tinha um 

discurso interessante. Tanto que depois escreveu um livro bastante interessante. Conversando 

com eles, eles disseram que queriam sair da Ilha Grande.” E após ouvir a comissão
396

 dos 
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 Entrevista a Julio Ludemir em 7/07/2005. 
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 Esse sistema de uma comissão eleita pelos presos para representá-los funcionou por vários anos nos 

estabelecimentos cujos presos tinham noção de participação, direitos. Como exemplo, veja-se a figura 29 no 

Capítulo 6, que mostra a eleição de uma comissão de representantes de presos na Penitenciária Professor Lemos 

Brito. Note-se que eleição de representantes, ocorrida ainda no início da década de 1960, é acompanhada 

atentamente por dezenas de internos. O jurista Carlos Süssekind de Mendonça ironiza a mesma situação,  

ocorrida em 1943, quando inspecionava a Colônia Cândido Mendes, na Ilha Grande: “Fala, depois, o intérprete 

dos presos. Pelego autêntico. Lê um agradecimento servil ao diretor, aos guardas, ao Conselho (Penitenciários), a 
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presos do coletivo dos presos comuns da LSN, impressionado com os argumentos, o diretor 

disse que considerou “A retórica deles tinha uma lógica interna, razoável” 397. William da 

Silva Lima conta como se passou esse encontro no fundão da Segunda Galeria: “diante de 

nossa comissão (...) (Thompson) afirmou que não poderíamos mais viver como um grupo 

“estanque e problemático”. O diretor disse a eles que eram “presos comuns” e que seriam 

“distribuídos no convívio de forma gradativa, de acordo com o nosso comportamento, de 

modo a evitar choques com a massa”. A comissão de presos contestou essa afirmação do 

diretor, afirmando que “não haveria nenhum choque com a massa, pois nos sentíamos parte 

dela”. E garantiu que “além disso, nossa transferência para o convívio não seria operação 

complicada: bastava abrir um portão
398

 para nos livrar do isolamento, que configurava uma 

situação de castigo permanente e injustificado” (LIMA, 2001: 156). 

 O diretor Augusto Thompson resume essa organização com palavras bem 

significativas, e diz que a Falange Vermelha “trouxe uma novidade extraordinária, que jamais 

havia sido pensada no sistema: preso não explora preso. Acabou a violência sexual, que era 

um negócio terrível na Ilha Grande, acabou o assalto e impuseram uma lei de preso não 

maltrata preso”
399

. Aí estava o reconhecimento de uma das condições mais bem sucedidas 

trazidas pela primeira geração do Comando Vermelho. Mas só dessa geração. 

 Também nesse sentido, Edmundo Coelho diz que esses presos da LSN eram “unidos, 

solidários, resistentes e com prestígio inegável dentro da massa carcerária”. Constituíam algo 

“inédito na história do sistema, que só conhecera lideranças individuais de raio de ação 

restrito, deferentes com a autoridade, acomodados à disciplina imposta pelos guardas” (...). 

(COELHO, 2005: 157). 

 O primeiro nome pelo qual o grupo foi identificado fora dos muros foi Falange 

Vermelha, dado pelos meios de comunicação, que correspondeu à necessidade ter um 

designativo para se referir. Por isso, costumam ser levantadas diversas ideias sobre esse nome: 

seria uma referência às falanges franquistas? Aos cinco dedos da mão (falanges), por terem 

                                                                                                                                        
todos.  Como era natural, surge, a seguir, o orador avulso, livre, inesperado. Barra a figura do "pelego", fazendo 

uma porção de queixas. O mal-estar é geral. Há um sussurro surdo entre os presos. Mas tudo fica por isso 

mesmo” (MENDONÇA, 2006). 
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 Entrevista ao escritor Julio Ludemir em 7/07/2005. 
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 O portão a que se refere a comissão representante dos presos era o do muro que os separava da primeira parte 

da galeria, já que mesmo após a partida dos presos políticos para o continente, os comuns da LSN continuavam  

nas últimas celas, no fundão. 
399

 Entrevista ao escritor Julio Ludemir em 7/07/2005. 
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sido cinco, supostamente, os seus principais criadores?  Todos os membros da primeira 

geração da organização insistem em dizer que nunca houve uma decisão sobre como chamá-

la. William nega essas e outras suposições e diz que “na prisão, falange quer dizer um grupo 

de presos organizados em torno de qualquer interesse comum” (LIMA, 2001: 95). A mídia, 

simplesmente, começou a divulgar matérias sobre uma Falange Vermelha, e a seguir, de um 

Comando Vermelho, e, pela repetição e adoção do termo por alguns escritores, o nome ficou.  

Afinal, completamente sem voz, e isolados do contato com os meios de comunicação, como 

poderiam dar a sua versão sobre a denominação atribuída ao grupo? 

 William nega, ainda, que tenha sido o pai do Comando Vermelho – CV - ou que este 

tenha sido criado após planejamento de líderes da massa carcerária. Como mencionamos, ele 

sustenta que o CV se traduz em uma concepção de vida carcerária, em que a solidariedade e a 

lealdade se unem para permitir a conscientização e a sobrevivência. Como foi dito 

insistentemente pelos participantes, não se instituiu a organização. Não se tratava de montar 

uma entidade. E sim, de generalizar e manter um tipo de comportamento voltado aos 

interesses gerais dos presos. Isso representou um processo que foi sendo desenvolvido no 

tempo, exemplificado pelas atitudes do próprio grupo, para, finalmente, virar uma proposta à 

massa carcerária. Ou imposição, em muitos momentos.  

As ideias do grupo inicial foram bastante divulgadas quando os presos comuns da 

LSN conseguiram sair do fundo da Galeria B e foram soltos no meio da massa carcerária. 

Através de transferências e da comunicação habitual entre presos de diferentes 

estabelecimentos, em pouco tempo o sistema prisional foi significativamente atingido pelas 

propostas de união e resistência. O pequeno grupo dos presos comuns da Lei de Segurança 

Nacional nunca teria sobrevivido junto à massa carcerária se tivesse se escorado apenas na 

força para combater, justamente, a violência de preso para preso.  

 No mesmo sentido, o professor Edmundo Campos Coelho analisa a construção 

realizada pelo grupo e diz “nenhuma organização obteria o montante de poder de que 

dispuseram os Lei de Segurança, particularmente em um ambiente em que a violência é 

endêmica, (...) sem um montante razoável de legitimidade” (COELHO, 2005: 342). Como o 

objetivo dos presos comuns da Galeria B era alterar os rumos da percepção e das atitudes de 

seus companheiros, estava sendo necessária uma organização que se sustentasse não pela 

força, ou não só pela força, mas pelo atendimento a expectativas e interesses da população 

presa.  
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 E William da Silva Lima, foi, certamente, figura central no processo de organização. 

 Embora negue, ele foi o principal cérebro por trás da formação de um grupo que 

propunha solidariedade, tomada de consciência e assistência entre presos comuns, que, alguns 

anos depois, como dissemos, veio a ser chamado de Comando Vermelho. Falamos dele no 

Capítulo 5, quando revela que estava preso desde 1958, sem contar os períodos em que esteve 

foragido. Ele tinha 32 anos quando articulou com os presos comuns de sua confiança o 

enfrentamento da situação carcerária da Ilha Grande, e, a seguir, de todo o sistema prisional 

do Rio de Janeiro.  

 O professor Edmundo Campos Coelho, em seu trabalho sobre o sistema prisional do 

Rio, descreve um encontro com William, em 1983; ele estava no que havia sido o local de 

prisão dos presos políticos, no Instituto Penal Milton Dias Moreira, chamado de Anexo 

descrito adiante, e ressalta que se notava o respeito que despertava em seus companheiros: 

 

Lembro-me dele como um sujeito miúdo, não mais que 1.65m, magro, trinta 

e três, trinta e quatro anos de idade, a fronte ampla, acentuada por uma 

calvície precoce, os estreitos olhos míopes, o falar tranquilo, mas não de 

todo desprovido de uma certa determinação. De maneira geral, um sujeito 

em nada diferente das centenas de outros presos que eu via quase 

diariamente nas prisões do Desipe, exceto pela maneira respeitosa com que 

lhe falavam os companheiros do anexo (2010: 338). 

 

 Manoel Henrique, ex-preso político, que esteve na Segunda Galeria junto com os 

integrantes da LSN, diz que conhece o professor, nome dado a William por seus 

companheiros, e reconhece a capacidade que ele teve para organizar seus companheiros: “esse 

foi o primeiro e era o mais inteligente também. Ele foi o que mais organizou” 
400

. 

 Para a realização dessa tarefa de tentar transformar as práticas vigentes no sistema 

prisional foi necessária a atuação de presos incomuns. Eles foram entendendo melhor a 

própria condição, os processos políticos e sociais, a história do país e da prisão. Esse processo 

foi sendo desenrolado pouco a pouco, através de conversas e observações do que se passava 

entre presos políticos, bem distintos deles; como eles procediam para obter o que queriam, 

como divulgavam o que faziam e obtinham apoio de seus pares, as principais questões 

positivas e negativas que cercavam a sua organização.  
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 Entrevista à pesquisadora Catia Faria em 11/12/2002. 
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 Tratava-se de um grupo peculiar, embora absolutamente comum em sua origem: 

alguns, porque estavam no sistema há muitos anos, e conheciam bem suas mazelas e as 

oportunidades perdidas pela desunião entre presos; outros porque gozavam de muita 

popularidade junto à massa, ou eram conhecidos como de confiança, ou corajosos, ou 

solidários, ou instruídos. Remetendo-se à formulação de Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto, e 

ressaltando que sua teoria das elites já foi bastante acrescida de interpretações, o professor 

Mário Grynszpan lembra: “o fato é que em qualquer sociedade, em qualquer grupo, em 

qualquer época ou lugar, havia sempre uma minoria, uma elite que, por seus dons, e sua 

competência e seus recursos, se destacava e detinha o poder, dirigindo a maioria” 

(GRYNSZPAN, 1999: 11). Assim, os líderes são respaldados por merecimento, pelo que 

representam para os demais, e há rotatividade do grupo dirigente, o que, no caso dos presos 

aqui analisados, não ocorreu.  

 Nos diversos setores da sociedade há lideranças que procuram organizar seus 

companheiros: estudantes, professores, sindicalistas, militares. Nesse mesmo sentido, William 

lembra que todos os grupos sociais têm seus líderes, inclusive as minorias segregadas. E lança 

perguntas essenciais: “por que isso não pode ocorrer com os presidiários? Por que considerar 

que a formação de grupos é sempre negativa? O homem não é um ser social?” (LIMA, 2001: 

107). 

 Com o convívio intenso, juntos, aperfeiçoaram o saber da prática, estudaram em livros 

de autores revolucionários quando estavam com os políticos, e se dispuseram ao que era 

absolutamente estranho na prisão: o desenvolvimento de um projeto comum e único, que se 

opunha à Administração. O diretor Augusto Thompson diz, ainda, que, ao se dedicar 

inteiramente à execução desse projeto os integrantes do grupo da LSN conseguiram “apoio 

enorme da massa carcerária, porque a política, a filosofia deles, era extremamente favorável à 

massa carcerária: preso não explora preso. De repente, eles tomaram conta da cadeia”
401

.   

 As palavras do ex-preso político Manoel Henrique
402

 indicam significado semelhante 

na análise e contestam a versão de que o Comando Vermelho teria sido copiado do que os 

políticos haviam realizado: “Eu acho que eles iam chegar a essa coisa que pra eles crescerem 

é preciso se organizar. Você vê que não é só Comando Vermelho, tem PCC em São Paulo, 

que não teve convivência lá com ninguém”.   
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 Entrevista a Julio Ludemir em 7/07/2005. 
402

 Entrevista a Catia Faria em 11/12/2002. 
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 Embora tivessem instrução apenas primária, esses presos souberam ler e entender o 

que liam, e valorizar autores, identificando-se com as classes oprimidas, e repassando os 

conhecimentos para muitos companheiros. As capacidades de ler e escrever, que foram 

permanentemente expandidas, permitiram que eles redigissem manifestos, cartas para jornais, 

denúncias, exigências. A letra de William é facilmente reconhecida – a começar pela 

administração de estabelecimentos – em incontáveis documentos por todo o período estudado. 

As letras dos presos Sérgio Túlio Achê e Nelson Nogueira dos Santos também são frequentes 

em documentos relativos à convivência e ao descumprimento de direitos, o que também é 

percebido e registrado pela administração. Ao longo da década de 1970 esses eram os presos 

comuns da LSN mais capacitados para redigir documentos de reivindicação, propostas, 

denúncias. Além da confiança de que desfrutavam junto à massa carcerária, proveniente de 

suas atitudes, eles sabiam escrever, capacidade rara naquele universo.  

 Para pressionar a administração a que os soltasse do trancamento em que ainda 

estavam, no fundão da Segunda Galeria, ao final de 1975 os presos comuns da LSN 

organizaram uma greve de fome. Essa greve foi mantida sem contar com a participação dos 

presos políticos, que ainda não haviam sido transferidos para o Rio de Janeiro, e teve a 

duração de 15 dias. Queriam sair do fundão, onde ainda permaneciam atrás do muro, 

separados dos presos políticos, e ir para o convívio com a massa de presos comuns, em suas 

galerias. Isolados, entendiam que estavam diante de sinais que indicavam a ameaça de 

dizimação. Quanto maior era a capacidade de se organizar, mais marcados se tornavam e 

eram colocados frente a situações, que repetidas, os estavam tornando ainda mais desgastados 

física e emocionalmente. Mas os grevistas mataram um preso que faltou aos compromissos 

com o grupo. O diretor Augusto Thompson conta que ficou profundamente irritado, 

considerou aquele homicídio como uma provocação, e repreendeu o grupo dos presos comuns 

da LSN, como contou ao pesquisador Julio Ludemir, cerca de vinte anos depois, em 2005: 

 

Vou distribuir vocês pelo sistema penitenciário. Não vou ficar com vocês 

como um cancro. William diz isso no livro dele. Não vou ficar com cento e 

tantos presos, separados da massa e solidários. Trouxe os presos políticos 

para a Dias Moreira e distribuí os presos comuns. (...) Pra quebrar aquela 

unidade daqueles cem presos 
403

. 
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 Entrevista ao escritor Julio Ludemir em 7 de julho de 2005. 
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 De fato, William se mostra indignado por terem sido chamados de cancro (LIMA, 

2001: 68). A observação do diretor é especialmente importante porque evidencia que ele 

estava retaliando as atitudes dos presos. E, sobretudo, que tinha consciência de que, 

distribuindo-os por vários estabelecimentos, poderia quebrar a unidade e a força da 

organização, a solidariedade entre eles, como diz. Também mostra que as atitudes pelas quais 

os presos comuns da LSN estavam se manifestando preocupava, impactava o Estado, através 

de seu sistema penitenciário. Andre diz que “para dividi-los, a repressão os dispersou em 

vários estabelecimentos do sistema penitenciário” (BORGES, 2008: 161). Mas o efeito foi 

contrário ao pretendido. Os princípios da primeira geração do Comando  

Vermelho se espalharam pelo sistema prisional. 

 Separados, os presos que desempenhavam papéis mais relevantes na organização 

foram perseguidos por funcionários dos estabelecimentos para onde eram transferidos. 

William relata que eram continuamente transferidos de um estabelecimento a outro. Quando 

era transferido provisoriamente da Ilha Grande para o Presídio de Água Santa, de castigo, se 

comunicava com os membros ou simpatizantes do seu grupo, no início apenas alguns presos 

já sensibilizados.  

 E faziam a maior confusão, se recusavam a ir para a cela surda, interpelavam 

violentamente os guardas, mostrando que “com eles era diferente”, que não se sujeitavam a 

regras que consideravam injustas
404

. E que estavam prontos a pagar por aquilo, pela reação 

que despertavam nos guardas, como sabiam que ocorreria, e assim eram espancados 

violentamente.  

 A administração não podia aceitar o exemplo dado pela contestação e os presos da 

LSN costumavam ficar isolados, sem visitas, sob condições ainda mais precárias do que as 

dos demais presos. William diz que 

 

nestas ocasiões, mesmo todo quebrado, as dores refletiam no meu estado de 

espírito com o inconformismo de estar preso, mas reagindo, lutando pela 

liberdade, estava vivo e logo que ficasse curado teria outra oportunidade de 

ir a luta
405

 (...). Já que não havia perspectiva tão cedo de liberdade, as 

condenações por assalto a banco, julgadas pela Justiça Militar, enquadradas 
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 Documento de William da Silva Lima, acervo da autora, ano 1980. 
405

 Como disseram João Bosco e Aldir Blanc em Agnus Sei, em 1972, “como é difícil tornar-se herói, só quem 

tentou sabe como dói...”. 



323 

 

na Lei de Segurança Nacional instituída pelo AI-5 do Governo Militar, eram 

altas
406

.  

 

   Michael Pollak, referindo-se à sobrevivência em campo de concentração nazista, 

diz que “resistir significava ao mesmo tempo se opor ativamente aos SS e organizar a 

sobrevivência” (POLLAK, 2010: 32).  

  Apesar dos problemas causados para os presos, sua transferência para outros 

estabelecimentos propiciou consequências não previstas pela Administração, como a necessária 

divulgação do trabalho que estavam montando na Ilha Grande e sua expansão. Foram 

selecionando presos solidários, instruindo-os com ideias já bem elaboradas, ensinando-os a montar 

documentos com denúncias. As regras de solidariedade entre presos foram transformadas no lema 

uníssono Paz, Justiça e Liberdade.  

 O lema e o nome continuaram sendo utilizado pelos grupos de presos que sucederam 

essa primeira geração do Comando Vermelho embora esses grupos já não seguissem o ideário 

dos primeiros. William informa que logo conseguiram que fossem adotadas em vários 

estabelecimentos “as regras dominantes no antigo fundão”, antes da mistura deles no convívio 

geral: “morte para quem assaltar ou estuprar companheiro; incompatibilidades trazidas da rua 

devem ser resolvidas na rua; violência apenas para tentar fugir; luta permanente contra a 

repressão e os abusos”. Segundo ele, como consequência, “as cadeias ficaram mais calmas” 

(LIMA, 2001: 88). Passaram a estar envolvidas em projeto próprio. 

 Ainda que não tenha havido lições, doutrinação e participação nos grupos de estudo 

que os políticos desenvolviam, tinha havido, sim, uma apreensão de conceitos, princípios, 

ideologia, história, exemplos. Considero que essa apreensão fez parte do que é chamado 

“coisa de preso”: situações cultivadas, conseguidas à custa de vigília, pedidos, furtos, trocas 

de favores, repetições, momentos de atenção e oportunidades muito bem aproveitados. E terão 

recebido, encontrado, desviado materiais de ensino ou leitura dos políticos.  

 Como ensinado pelo sociólogo Paul Thompson (2006), a absorção do conhecimento 

se dá pela observação, pela tentativa, pela prática, pela escuta.  

 Os presos comuns absorveram conhecimentos presenciados na Segunda Galeria, 

portanto, mas de modo diferente do que se supõe, quando se maximiza a influência dos presos 

políticos no processo de conscientização social do grupo formador da Falange Vermelha.  Não 
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 Documento de William da Silva Lima, acervo da autora, ano 1980. 
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teria sido possível montar a organização, com a dimensão que teve, apenas com a influência 

recebida durante poucos anos de convivência. Ou por imitação. Faltaria o contexto, e as 

lideranças dos presos, e a avaliação das características de cada prisão, a teimosia e a 

influência do grupo, a confiança que a massa prisional tinha pela trajetória prisional daqueles 

companheiros. 

 Mas há recorrentes noções presentes no meio social, e no cárcere, sobre as 

responsabilidades de cada grupo, baseadas em preconceitos e desinformação: o preso político 

teria ensinado o preso comum a assaltar bancos, ou a assaltá-los melhor, com mais técnica; ou 

os presos comuns teriam sido seduzidos pelos políticos para assaltar bancos para eles e suas 

organizações armadas; o preso comum seria completamente alienado e não teria consciência 

de seu papel na estrutura de classes do país, e dependeria dos ensinamentos dos políticos para 

ultrapassar esse estágio. Julgo essas afirmações como destituídas do contexto em que 

ocorreram os fatos, e misturas de tentativas de acerto, interpretação de fragmentos de 

informações e manipulação de notícias e declarações, artificialmente conectadas. São 

explicações rasas, superficiais, sobre o que acontecia em prisões e o que representou o contato 

entre categorias de pessoas de origens sociais diversas e em estágios diferentes de 

compreensão da realidade ou de politização. São divulgadas repetidamente pelos que não 

testemunharam aqueles tempos, ou pelos que, tendo testemunhado, não conseguiram se 

afastar de preconceitos e interesses próprios.  

 O ex-preso político Marcos Medeiros diz que “a influência se houve, ela foi marginal, 

aleatória, não foi uma decorrência. Já em 1969, bandidos comuns, pessoas não políticas, 

assaltavam bancos”. E conclui dizendo que “não acho que nós tenhamos nenhuma influência 

marcante ou decisiva no crescimento de assaltos a banco por parte de ladrões comuns” 
407

. O 

fato é que presos comuns já assaltavam bancos antes de 1964 e presos políticos praticavam 

suas ações armadas antes de qualquer contato com presos comuns. O compartilhamento de 

tempo e espaço levou a algum conhecimento, enriquecimento, críticas e desilusões mútuas.  

 Como aprenderam a se organizar? Como dissemos, Paul Thompson diz que a 

assimilação de conhecimentos é feita de várias maneiras, olhando, ouvindo o que se fala. 

Exemplifica com o aprendizado de um trabalho: “Vamos lá e tentamos; praticamos o trabalho 
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 Entrevista a Michel Misse, em FARIA, 2005: 47. 
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e imitamos o que outras pessoas estão fazendo. Toda essa área de conhecimento não está nos 

livros,temos que aprendê-la observando, escutando e imitando” (THOMPSON, 2006: 16).  

 E é fundamental ressaltar que a semente da organização dos presos comuns não 

nasceu na Ilha Grande, como é afirmado repetidas vezes pelo senso comum e por 

pesquisadores que se baseiam em trabalhos jornalísticos ou de pouco conteúdo investigativo. 

A Falange Vermelha e o Comando Vermelho são frutos do trabalho iniciado quase vinte anos 

antes, na Penitenciária Professor Lemos Brito, como mencionamos no Capítulo 5. Na 

penitenciária da Ilha Grande a organização tomou forma, evoluiu, saiu da clandestinidade e se 

propagou por todo o sistema. Esse andar adiante, construção realizada inicialmente, por cerca 

de dez presos
408

, deu continuidade ao trabalho que André Borges, William da Silva Lima e 

Edson Duarte de Mello haviam iniciado em seus primórdios da vida prisional, no final dos 

anos 1950 e início da década de 1960. Na Galeria B da Penitenciária Candido Mendes esses 

três presos estavam acompanhados por Michel Godói, companheiro da Penitenciária Professor 

Lemos Brito, que também participara da fuga de 1969 e fora enviado a Ilha Grande, como os 

demais
409

. O trabalho que desenvolveram no Complexo Frei Caneca foi muito anterior à 

época em que conhecerem os presos políticos. Isso foi possível porque também houve algum 

tipo de sensibilização de presos comuns, que haviam observado os presos políticos do 

Governo Getúlio Vargas, ainda nos anos 1930 e 1940, como mostramos no Capítulo 5. Pois, 

como nos ensina o historiador Paul Thompson, “nunca se deve subestimar o poder do 

compartilhamento da experiência humana” (THOMPSON, 2006: 41). 

 Por outro lado, não se pode apresentar uma linha de continuidade, como se o que é 

hoje o Comando Vermelho seja uma continuação do movimento criado em meados da década 

de 1970. Ao contrário, para entender a organização de presos é importante acompanhar seu 
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 Os presos que estavam na Selva de Pedra e, efetivamente, passaram pelos processos que os levaram ao 

movimento de estratégias de convivência foram William, Paulo César Chaves, André Borges, Sérgio Túlio 

Achê, Apolinário de Souza, Nelson Nogueira dos Santos, Paulo Cesar Mesquita, Carmelindo Lima Rodrigues, 

Edson Duarte de Mello, Paulo Nunes Filho, Edson Alves Alkimim José Jorge Saldanha e Francisco Viriato de 

Souza (ou de Oliveira). É possível que eu esteja esquecendo a participação de algum preso. Embora seja 

contraditório, Ricardo Duran, que precipitou a separação entre os presos, por ter furtado o relógio de Claudio 

Torres, também teve participação importante na formação da organização. Constituíram a primeira geração do 

Comando Vermelho. Outros presos foram se agregando ou, mais adiante, substituindo integrantes do grupo 

central, à medida que eles morriam. E milhares de outros presos, não relacionados com roubo a bancos, foram 

aderindo ao movimento. 
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 Como dissemos, três presos comuns participaram da fuga, juntamente com os políticos de origem militar. 

Eram André Borges, Michel Godói e Roberto Cieto. Todos, quando recapturados, foram torturados no Doi-Codi. 

Cieto não resistiu e foi morto durante as sessões de tortura. O jornalista Flavio Tavares, membro da mesma 

organização, o Movimento Armado Nacional, encontrou seu corpo e escreve sobre isso (1999: 103-106). 
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desenvolvimento desde o início, até chegar à insensatez violenta das novas versões de 

organização de presos que presenciamos agora. E entender os presos que trouxemos aqui, e a 

organização dos LSN fazia parte de uma prisão que há muito tempo já não existe. Todos se 

transformaram: estabelecimentos, legislação, órgãos de segurança, guardas, presos, famílias, 

mídia, sociedade.  

 Como me propus a analisar apenas o surgimento e a organização do Comando 

Vermelho, não vou prosseguir acompanhando o seu desenrolar, as modificações por que 

passou e as alterações que novas gerações de presos que adotaram o mesmo nome 

provocaram dentro e fora da prisão. 

 Apolinário de Souza, conhecido como Nanai, uma das principais lideranças dos presos 

comuns da LSN à época, constatou que a Falange Vermelha estava diante de si com a opção 

de ampliar seus recursos e entrar no inevitável tráfico de drogas naquele ano de 1978.  Mas 

alertou os companheiros que a entrada nesse tráfico desvirtuaria os princípios de todo o 

trabalho que vinham fazendo para conscientizar os presos comuns (in LUDEMIR, 2007: 127). 

De fato, William, André, Edson e Paulo Cesar cumpriram penas muito longas, e assistiram à 

morte de quase todos os companheiros de afinidade. Conviveram ou assistiram o desempenho 

de uma nova geração do crime, jovem, violenta, indiferente à coletividade e centrada no 

mercado das drogas em que vende e também consome, e que domina a atualidade.  

 O professor Edmundo Campos Coelho conclui sobre os assaltantes da LSN que, “ao 

longo dos anos o grupo foi se desintegrando, de maneira mais acentuada a partir de 1984: 

libertados uns, mortos ou foragidos outros”, e aqueles “que permaneceram na prisão ou a ela 

retornaram, não encontravam mais as condições para se reorganizar. Passara o tempo da 

Falange, cujas origens datavam do início da década de 70 (COELHO, 2005: 339). 

 Paulo Cesar Chaves, William, Edison e André Borges lamentam os rumos tomados 

pela criminalidade, seus membros e a sociedade. Comentam frequentemente que o Comando 

Vermelho que existe hoje é o oposto da organização que eles montaram. Até onde se sabe eles 

são os únicos presos comuns da Lei de Segurança Nacional que ainda estão vivos.   

 

8.12 Finalmente isolados – entrando no Cinema Íris 
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 Os presos comuns da LSN tinham expectativa de serem mandados para o Rio de 

Janeiro, como estavam sendo os políticos. Alegavam que haviam sido considerados políticos 

durante todo o período de maior repressão, passado por tortura e toda a sorte de restrições, 

inclusive pela greve de fome. O diretor do Desipe descreve a reunião que teve na Ilha Grande, 

ao final de 1975, com a comissão de presos comuns da LSN, que mencionamos no item 

anterior: 

disse para eles [os comuns] que não dava para transferi-los. Sempre falava 

com o coletivo. Disse que não dava para adotar o mesmo sistema 

relativamente a vocês. Vocês são cento e poucos. Não posso separar uma 

cadeia para vocês, em primeiro lugar. Em segundo lugar: porra, vocês são 

assaltantes de banco. Não têm nada de político
410

.  
 

 Quando a primeira leva de presos políticos saiu da Ilha Grande foi internada na 

Penitenciária Talavera Bruce, unidade feminina, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

Não desceram todos da Ilha Grande ao mesmo tempo. Assim, a seguir, o restante dos presos 

foi mandado para a Penitenciária Esmeraldino Bandeira, bem próxima à outra penitenciária. 

Para isso havia sido adaptada uma galeria, desalojando-se os presos comuns que ali viviam. A 

seguir, os que estavam na penitenciária feminina se juntaram aos companheiros. Ali ficaram, 

provisoriamente, por pouco mais de três meses, enquanto as novas instalações eram 

providenciadas. 

 As condições de vida na Penitenciária Esmeraldino Bandeira não eram convenientes 

Havia apenas um banheiro para todos, e também não havia privacidade nas demais 

instalações. Essa questão se tornava mais complicada porque as famílias podiam ficar ali 

dentro, nos dias e horários de visitação, e havia a possibilidade de visita íntima, também sem 

condições apropriadas. Houve conflitos entre os presos, alguns já trazidos da Ilha Grande, 

mas que ali se manifestaram claramente. Entre eles estava, novamente, a questão das 

divergências entre organizações, e entre os grupos que não haviam participado da luta armada. 

  Em 10 de março de 1976, foi inaugurado dentro do Complexo Frei Caneca um 

pequeno anexo para os 59 presos políticos, do sexo masculino, que ainda estavam no sistema 

prisional do Rio de Janeiro. O anexo ficava no térreo do Pavilhão Bandeira, na penitenciária 

Milton Dias Moreira, Complexo Frei Caneca. Tratava-se de um refeitório da penitenciária, 
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que havia sido interditado, isolado por paredes das demais dependências e preparado para uso 

dos presos políticos. O espaço havia sido reformado para que fosse voltado ao exterior do 

edifício, e isolado das demais partes do Pavilhão e da penitenciária. Não se tratava de uma 

unidade autônoma, estava física e administrativamente ligada à Penitenciária Dias Moreira, 

era um anexo dela. Os presos logo o apelidaram de Cinema Íris, coisa de preso. 

  O então diretor do DESIPE, Augusto Gaffré Thompson, falou sobre essa pequena 

unidade, que passou a ser conhecida no sistema prisional como Anexo: “Peguei um refeitório 

da Dias Moreira, que era possível de isolar. Construí cubículos
411

, uma cozinha própria e 

ficou inteiramente isolado da penitenciária. Consegui transferir os presos políticos para lá” 
412

. 
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Nome dado a celas “individuais”. 
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 Entrevista a Júlio Ludemir em 7 de julho de 2005. 
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Figura 56 - Interior do Anexo. Foto de Paulo Jabur. http://www.dhnet.org.br/dados/galerias/30anos_anistia/index.htm 

 

  Foi chamado de Divisão de Segurança Especial e tinha 30 celas, com banheiro, que 

alojavam dois presos em cada. Havia um espaço para o convívio de todos, com televisão, e 

uma cozinha para uso comum.  Eram instalações bastante modestas e precárias, mas tinham o 

conforto essencial e, o principal: eram exclusivas para condenados políticos. 

 Cabe lembrar que foi nesse momento que André Borges retornou ao Complexo Frei 

Caneca, do qual havia se evadido em 1969. Participante da fuga estava outro preso comum, 

que havia estado todo o tempo no coletivo dos políticos, na Ilha Grande, Michel Godói
413

. O 

terceiro preso comum que tinha acompanhado grupo do Movimento Armado Revolucionário 

na evasão, Roberto Cieto, havia sido morto, sob tortura, no DOI-Codi, ainda em 1969, quando 

foi capturado
414

.  

  

 

Figura 57 - Foto de Paulo Jabur. http://www.dhnet.org.br/dados/galerias/30anos_anistia/index.htm 
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 Michel Godói se matou poucos meses após ser libertado. 
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 O fato foi testemunhado pelo presos político Flavio Tavares (2006), que encontrou o corpo ensanguentado em 

uma cela (TAVARES, 2006: 105). 
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 Próximos ao Centro do Rio podiam desfrutar de convivência menos tensa, recebendo 

atendimento de advogados e visitas da família, e de amigos, duas vezes por semana, que 

passaram a três dias por semana: sábados, domingos e quartas-feiras. Manoel Henrique, que 

fazia parte do grupo, diz que o ambiente era “tranquilo, tinha uma administração só nossa, 

com pessoas escolhidas”. Os agentes penitenciários não criavam problemas: “no início eles 

ainda faziam umas revistas nas celas, a gente fazia uma cachaça lá que de vez em quando, eles 

pegavam e bebiam. Durante três meses, depois parou. Depois eles não entravam mais lá 

dentro”
415

.  

 No estabelecimento em que conviviam os presos políticos que ainda estavam presos 

em 1976, havia muito mais liberalidade na rotina do que a que tinham desfrutado até o 

momento. Havia trinta celas duplas, com camas e banheiro, e vinte e nove presos alojados no 

anexo do Pavilhão Bandeira. As celas ficavam abertas durante o dia e os presos podiam 

transitar na galeria, na cozinha, e em uma sala. Tinham acesso a jornais e revistas, podiam ser 

visitados frequentemente e receber companheiras para encontros íntimos. Não havia a 

limitação de número de visitantes e de amigos, e o contato com o mundo de fora da prisão foi 

bem expandido. Manoel Henrique diz que “era a sensação da liberdade, na medida em que 

tudo que a gente queria, a gente conseguia: já tínhamos visita às quartas-feiras, sábado e 

domingo as visitas podiam pernoitar lá. Quer dizer, era questão de tempo só” 
416

. Entendo que 

o entrevistado está dizendo que era só questão de tempo para chegarem à liberdade. 

 

                                            
415

 Entrevista do ex-preso Manoel Henrique à pesquisadora Catia Faria, em 11/12/2002. 
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 Entrevista do ex-preso Manoel Henrique à pesquisadora Catia Faria, em 11/12/2002. 
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Figura 58 - Presos políticos recebem a vista de líderes políticos, no salão do presídio da Frei Caneca:. Perly Cipriano, Dep. Ulisses 

Guimarães (MDB-SP), Senador Nelson Carneiro (MDB-RJ), Nelson Rodrigues e senador Teotônio Vilella (MDB-AL), sentado atrás: Dep. 

Edgar Amorim (MDB-MG), um assessor, Dep. Euclydes Scalco (MDB-RS), Dep. Marcelo Cerqueira (MDB-RJ) e Antonio Pereira Mattos. 
Foto: Paulo Jabur. http://www.dhnet.org.br/dados/galerias/30anos_anistia/index.htm 

 

 Essa medida representou – finalmente - o atendimento de demanda feita pelos presos 

políticos desde que começaram a ser enviados para penitenciárias. Foi importante para o 

reconhecimento da existência de presos políticos no Brasil, embora, à época, esse já fosse um 

fato evidente. Ao construir o anexo, o governo estadual estava admitindo a sua existência, que 

havia sido negada durante todo o período ditatorial, na tentativa de ocultar a oposição ao 

regime e dificultar a proteção aos direitos inerentes à condição de presos políticos.  
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        Figura 59 Os presos políticos recebem visita de Darcy Ribeiro, Oscar Niemeyer e Antonio Houaiss. Foto de Paulo Jabur. 

http://www.dhnet.org.br/dados/galerias/30anos_anistia/index.htm 
 

 Os presos puderam participar da movimentação política que estava em curso na 

segunda metade da década de 1970. A ditadura estava sendo desmobilizada, havia novamente 

pressão de parlamentares, intelectuais, artistas, estudantes. Os advogados foram conseguindo 

a libertação de vários presos. Alguns foram indultados e outros conseguiram a redução das 

penas através da nova Lei de Segurança Nacional
417

, editada 17/12/1978. No Rio de Janeiro 

nenhum preso político recebeu anistia. 

 Os setores radicais do governo resistiam à abertura proposta pelo presidente Ernesto 

Geisel e houve vários atos de terrorismo, censura e interrupção de espetáculos, invasões a 

sindicatos e universidades. O AI-5 foi definitivamente revogado em 31 de dezembro de 1979. 

A bandeira de ordem era a Anistia, Ampla, Geral e Irrestrita e as manifestações de diversos 

setores pressionavam por sua decretação. As propostas a serem votadas não atendiam as 

expectativas da sociedade e as entidades que lutavam por ela fizeram muitas manifestações 

públicas. 
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 Lei nº 6.620/78. 
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 Seis das oito presas políticas do Rio de Janeiro, concentradas na Penitenciária 

Talavera Bruce, decidiram entrar em greve de fome, exigindo transferência para o anexo dos 

presos políticos. Esses presos aderiram à greve em apoio à demanda delas, e para obter o fim 

de suas penas, a anistia para presos e para aqueles que estavam banidos ou refugiadas, fora do 

país.  

 A greve de fome começou em julho de 1979 e terminou trinta e dois dias depois, em 

22 de agosto. Apenas 18 presos participaram, pois os demais já haviam sido soltos. As presas 

não conseguiram a transferência, já que o Desipe alegou que o anexo, e a penitenciária em 

que ele se encontrava, eram unidades masculinas, e não havia recursos para fazer outra 

adaptação
418

. 

 

 
Figura 60 - Os 14 presos políticos do Rio de Janeiro no pátio do presídio Frei Caneca ao início do 32º dia da greve de fome, 

de pé: Paulo Roberto Jabur, Gilney Viana, Carlos Alberto Sales, Jesus Parede Soto, Jorge Santos Odria, Jorge Raymundo 

Junior, Antonio Pereira Mattos e Perly Cipriano. Sentados: Paulo Henrique O. Rocha Lins, Alex Polari, Nelson Rodrigues, 

Manoel Henrique Pereira, José Roberto Rezende e Helio da Silva. Paulo Jabur. 

http://www.dhnet.org.br/dados/galerias/30anos_anistia/index.htm 
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Figura 59 - O preso Jorge Raymundo durante a greve de fome dos presos políticos, em 1979. 

Em sua cela do anexo da Penitenciária Milton Dias Moreira ele está recebendo soro. 

http://www.dhnet.org.br/dados/galerias/30anos_anistia/index.htm 

 

 O movimento teve muita divulgação, e a adesão de presos políticos de outros estados 

e de várias entidades. Exilados que estavam na Europa também se mobilizaram pela Anistia e 

divulgaram a greve, conclamando passeatas e outras atividades
419

. Seis dias após o final da 

greve dos presos políticos do anexo, no dia 28 de agosto de 1979, foi assinado o Decreto-Lei 

6683/79, com a anistia. Ela atingiu os crimes políticos cometidos entre 1961 e aquela data. 

Mas excluiu os autores “que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, 

sequestro e atentado pessoal”, o que não atendeu a grande maioria dos que ainda estavam 

presos no país. Os exilados políticos, incluídos na lei, puderam retornar ao país, e, muitos, 

imediatamente o fizeram.  

 Os presos políticos que não estavam incursos na Lei de Segurança Nacional, os 

chamados militares, não conseguiram nem a anistia decretada em 1979 nem as indenizações 

concedidas aos outros ex-presos, no início dos anos 1990. Avelino Capitani, líder dos 
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marinheiros insurgentes de 1963, afirma que “todos os que lutaram contra ditaduras dos 

militares já foram anistiados exceto os marinheiros e alguns cabos e soldados da Aeronáutica 

que eram ativistas da sua Associação” (CAPITANI, 1987: 70). Mais uma obediência à 

exigência dos militares, que não admitiam a quebra da hierarquia praticada por marinheiros, 

sargentos e fuzileiros navais. E, no meu entender, também e mais uma vez, o predomínio da 

questão da classe social. 

 Um ponto bastante polêmico, que perdura até os dias de hoje, foi o perdão aos 

torturadores e demais agentes públicos que participaram da violenta repressão realizada pela 

ditadura. A sociedade civil organizada, incluindo ex-presos e familiares de mortos e 

desaparecidos estão tentando reverter essa injustiça histórica, singular entre a de outros países 

que passaram por ditaduras. Em 18/11/2011, após vários anos de demanda, foi instituída a 

Comissão Nacional da Verdade
420

, com o intuito de investigar graves violações de direitos 

humanos praticadas por agentes do estado, entre os anos de 1946 e 1988. Através desse órgão 

espera-se chegar ao esclarecimento de torturas, mortes e desaparecimentos de presos políticos, 

bem como, em um segundo momento, e em consequência, à punição de seus responsáveis.  

 Após a liberação de todos os presos políticos o Anexo foi usado para concentrar os 

presos comuns da Lei de Segurança Nacional. Alguns permaneceram por períodos variados na 

Ilha Grande, outros haviam sido dispersados por diversos estabelecimentos do sistema 

penitenciário, onde ocuparam celas de segurança. No ano de 1983, William da Silva Lima 

tenta empreender uma tentativa de fuga dessa unidade, mas ela é frustrada. Em seu livro ele 

escreve sobre o grupo que se encontra ali, bem reduzido, em relação aos 90 presos que se 

encontravam no fundão da Selva de Pedra, alguns anos antes:  

 

Estamos num anexo do presídio Milton Dias Moreira, no complexo da rua 

Frei Caneca, especialmente construído há poucos anos para receber os presos 

políticos que aguardavam a anistia. Eles já foram, deixando vagos os lugares 

que agora são nossos. A nova direção do sistema insiste em nos manter 

isolados. Somos 34 presos e apenas uma certeza: tão cedo não sairemos 

daqui, pelo menos pelas vias legais. Há mais de 10 anos a maioria de nos 

roda como peão pelas cadeias do Rio de Janeiro (...) Fugir novamente, para 

não apodrecer – é o que resta” (LIMA, 2001: 19). 
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 A partir de 1990, quando já não havia mais os presos políticos ou os da LSN, que ali 

estiveram isolados na década de 1980, a pequena unidade conhecia como Anexo foi 

transformada em penitenciária para ex-policiais e ex-guardas penitenciários cumprirem pena. 

O nome dado foi Penitenciária Petrolino Werling de Oliveira, e foi destruída, como as demais, 

com a demolição do Complexo Frei Caneca, no início da década de 2000. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Concluo este trabalho lembrando novamente que, talvez, partes do que foi aqui relatado sejam 

“histórias ainda não narradas, histórias que pedem para ser contadas (...)” (RICOUER, 1994: 

115).  

 Nessa pesquisa, o meu objetivo foi conhecer melhor aspectos ainda não 

suficientemente investigados e expor inumeráveis contradições presentes no universo 

prisional. Entre eles destaquei o da organização e da relação entre grupos de presos do 

sistema. A prisão foi mantida à parte da sociedade, oculta por sete metros de muros, por votos 

de silêncio e impedimentos, regras próprias e o afastamento das pessoas de fora. E cada vez 

mais oculta pela distância, mantida em guetos, fora da vista de quem não tem relações diretas 

com aquele universo: familiares e funcionários. Quis mostrar isso através da voz própria da 

prisão. 

 Quando se fala sobre ela sobressaem logo notícias alarmantes sobre as facções que 

dominam o seu cotidiano, como o Comando Vermelho, CV, no Rio de Janeiro, e o Primeiro 

Comando da Capital, PCC, em São Paulo, entre outras. São informações limitadas, que 

ignoram as razões de seu surgimento e do funcionamento interno, e são compostas por 

eventos, flagrantes de ligações telefônicas, fugas, rebeliões, assassinatos, informações desse 

tipo. Mas são mantidas fora da vista a relação entre conjunções externas e questões internas, 

características da instituição prisional; estas foram propiciando a formação de organizações, 

atraindo milhares de adeptos, e, a seguir, modificando-as, transformando-as em outras 

organizações. Desde os anos 1920, período retroativo até onde o nosso estudo chegou, houve 

momentos em que presos se uniram, em torno de ideias, de personagens que reconheciam de 

tempos anteriores à prisão, ou de novos personagens, destacados naquele momento, ou diante 
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das condições dos estabelecimentos. Esses momentos são aqueles em que há mais restrições a 

direitos, mais impedimento de comunicação, mais desejos de também estar perto, ou 

participar dos eventos políticos.  

 E não há como pesquisar a prisão sem entrar na questão do histórico desrespeito aos 

direitos humanos. Como diz o professor Edmundo Campos Coelho, “a violência é constitutiva 

da natureza dos sistemas penitenciárias, em qualquer tempo e em qualquer lugar” (COELHO, 

2005: 139). E no Brasil, particularmente, o preso não é considerado sujeito de direitos e não 

tem a cidadania reconhecida. A situação das famílias é um bom exemplo: não poderiam estar 

incluídas no pagamento da pena, já que a Constituição Federal reza que a pena não pode 

passar da pessoa do condenado. E passa, inclusive quando o familiar está dentro de prisões, 

em visita, aumentando o drama social e estendendo-o a muito mais pessoas. Quão mais 

solidificados forem os efeitos da prisão, menos chances terão de ser reduzidos e impedidos de 

se alastrarem. E isso não parece ser motivo de reflexão de parte das autoridades do Estado. 

 Desde seu início como instituição, em meados do século 18, a prisão esteve se 

movimentando, com muitas contradições, andando adiante e para trás, fazendo tentativas, 

impulsionada por determinadas pessoas e grupos, correntes de pensamento ou conjunturas 

políticas, ou por seus momentos internos. São condições do sistema prisional, às quais nos 

acostumamos, como se fossem imutáveis, e não apenas persistentes. Mas que demonstram 

desrespeito e desconsideração da cidadania, e, sobretudo, da humanidade dessa população. 

Assim, o ex-agente penitenciário Anderson traz uma questão fundamental: “se o 

aprisionamento é em si uma punição considerada dura, o que dizer quando ele vem 

acompanhado da perda da dignidade individual?” (CASTRO E SILVA, 2012: 102). 

 Também no rol dos absurdos esteve a tentativa da ditadura civil-militar de 1964 de 

ocultar seus presos políticos, negando a sua existência e os misturando aos presos comuns. 

Ou, em 1942, quando os interesses de ocupação da Colônia Agrícola de Fernando de Noronha 

para uma base militar ocasionaram sua desativação, no Nordeste, ocorreu a inconcebível 

transferência mandatória de todos os seus presos e funcionários para a Ilha Grande, na Região 

Leste do país. O que levou à transferência voluntária das respectivas famílias. E, no sentido 

contrário, a constatação de que a penitenciária está viva e é um celeiro de manifestações e de 

criações, como as que verificamos terem ocorrido em momentos do século passado, quando 

opositores de governantes presos introduziram nelas outras ideias, livros, orientações que 

sobreviveram a décadas de vigilância.   
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 Os anos 1970 viram abrirem-se janelas de observação da prisão e os pesquisadores 

brasileiros ampliaram o interesse e os campos de pesquisas empíricas e documentais. Alguns 

estudos contaram com entrevistas a presos, familiares e funcionários, tentando aproximar 

mais o seu cotidiano, e expondo suas percepções. O tema ‘prisão’ passou a ser considerado e 

produziu pesquisas de muito valor, como mostramos ao longo do nosso trabalho. A política 

penitenciária tornou-se mais visível e criticada, mas isso não alterou a precariedade das 

condições da instituição. A prisão entrou para a história recente, ou passou perto dela. Mas 

faltava que alguns grupos de presos entrassem. E não apenas aqueles cujos integrantes já 

foram cercados por interesse ou curiosidade, como Graciliano Ramos, Madame Satã ou Lúcio 

Flavio Vilar Lírio. 

 Porém, com mais consistência do que a da união para enfrentar determinada situação, 

houve mais do que apenas momentos, épocas ligadas a contextos externos, como a ditadura, 

ou internos, como a presença de líderes decisivos, elites de pensamento e de ação. Portanto, 

um dos pontos que levantei na pesquisa foi a conclusão que os presos comuns já mantinham 

focos de organização na primeira década do século passado. Estiveram, permanentemente e 

por muitas décadas, buscando melhores condições de vida, comunicação, perspectivas....e 

fugas.  

 Contrabandeavam cartas e escritos no trajeto dentro e fora da prisão; recebiam livros 

dos presos políticos da década de 1930 e mantinham algum tipo de relacionamento com eles, 

o que permitiu a apreensão de conceitos, orientações e posições ideológicas. Semearam ideias, 

referências e valor na vida de presos comuns que a Administração e a maior parte dos 

políticos encarcerados desprezava, como foi mostrado no trabalho. E, muitos anos depois, 

esses conhecimentos e percepções deixados no meio carcerário continuavam influenciando 

presos comuns, como André Borges, William da Silva Lima e Edson Duarte de Melo. Os 

quais, por sua vez, repassaram o que apreenderam e reelaboraram a outros companheiros, na 

Ilha Grande. E, note-se bem, esses presos beneficiados pelos conhecimentos indiretamente 

recebidos de outros, eram os que estavam em meio ao grupo que constituiu a primeira 

organização política de presos comuns que se conhece, a Falange Vermelha, nos primeiros 

anos da década de 1970. 

 Minha pesquisa também chegou à significativa informação de que houve uma célula 

comunista entre os guardas penitenciários de uma prisão de segurança máxima, a 

Penitenciária Professor Lemos Brito viva, ainda, ao final dos anos 1950. Esse fato contribuiu 
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para que os movimentos dos presos comuns fossem menos restritos e que tenham interagido 

melhor com os presos políticos do início da década de 1960 de origem militar. Como André 

Borges conta, receberam jornais do Partido Comunista, conversaram e trocaram ideias com os 

guardas penitenciários. Gregório Bezerra aponta situações semelhantes, em prisões de Recife 

e de Fernando de Noronha, o que mostra como aprisionar ideias é bem mais difícil do que 

aprisionar pessoas. É possível que os mesmos presos políticos do governo de Getúlio Vargas, 

que se interessaram em ampliar os conhecimentos dos presos comuns, tenham feito o mesmo 

com os guardas prisionais de seu tempo, como relata Gregório Bezerra, que realizou essa 

missão. 

 Durante parte da década de 1960 e, sobretudo nos anos 1970, os presos políticos, 

ocultados pela ditadura civil-militar em prisões comuns, tiveram sua condição política negada. 

O aumento do rigor deve-se ao início do governo do General Arthur da Costa e Silva, que 

culminou no Ato Institucional nº 5, editado no ano de 13/12/1968, que restringiu os poderes 

do Judiciário e suspendeu garantias individuais, e que foi responsável por uma versão ainda 

mais rígida, ou seja, aquela última Lei de Segurança Nacional (Decreto-Lei n° 898/69).  

              Em determinado espaço de tempo e conjuntura os presos comuns entenderam que 

não havia como continuar aguardando que o Estado tomasse providências e alterasse as 

condições de vida a que estavam submetidos. Até então elaboravam documentos, denúncias, 

propostas, que não eram sequer, respondidos pela administração. Observaram que havia 

atitudes mais produtivas a serem tomadas, como estavam vendo através da união entre os 

presos políticos, mesmo com procedência e organizações distintas. Isso lembra como Michael 

Pollak observou que egressos de campos de concentração nazista desenvolveram incontáveis 

métodos de sobrevivência nos locais em que estavam internados. Organizaram-se em grupos, 

inventaram códigos e linguagem para comunicação, estabeleceram procedimentos, 

suportaram adesões e parcerias indesejáveis ou reprováveis, contrabandearam gêneros e 

medicamentos, sempre com o objetivo de ultrapassar o momento especialmente difícil pelo 

qual passavam. Entenderam que estavam acima do julgamento dos outros, do comportamento 

comum (POLLAK, 1990: 14, 43).  

 A partir do começo dos anos 1970 os encarcerados passaram a pressionar e tentar 

realizar aquelas antigas propostas. As formas de surgimento desses focos de questionamento 

ou resistência são diferenciadas por época, objetivos, conjuntura, e por seus integrantes. Não 

são organizações criadas, instituídas, não são partidos políticos, sindicatos ou agremiações de 
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militância. Não foram fundadas, são construções de ideais, transformações ao longo do 

tempo, reinterpretações. Fazem parte de processos de conscientização sobre a sociedade e sua 

prisão. Um promotor de Justiça de São Paulo, Márcio Christino, fala sobre isso e declara: “É 

um erro pensar que a facção nasceu assim, ela evoluiu, ela tem fases. Na primeira fase do 

grupo conhecido como Comando Vermelho e outras organizações tinham um componente 

político muito grande, que depois foi se transformando” (in ADDOR, 2009: 39).  

 No caso da Falange Vermelha, a articulação que estava sendo elaborada na década de 

1970 fortalecia a capacidade de diálogo e negociação e, sobretudo, como escreveu William da 

Silva Lima, “não poderia ser destruída facilmente: não era uma organização, mas, antes de 

tudo, um comportamento, uma forma de sobreviver na adversidade” (LIMA, 2001: 96). Era 

um movimento por proteção e por mudanças no rumo em que vinha sendo conduzida a massa 

carcerária, cuja revolta era neutralizada pela administração. Sempre ocupada em disputas 

menores, acabava colaborando com os planos da direção e tornando a sobrevivência no 

cárcere mais difícil. O grupo foi fruto das condições de vida da prisão (Foucault, 1976), 

incluindo suas marcantes contradições. Tentou interromper a continuidade das mesmas e 

procurou tornar a prisão fruto de suas novas ideias e práticas, ainda que, em vários momentos, 

mergulhado em contradições ou violência. Ou, dito de outro modo, se por um lado a 

administração prisional organiza os corpos e a vida dos prisioneiros, por outro esses corpos e 

suas vidas organizam a administração prisional.  

 A união dos presos consistiu na melhor forma de se opor à administração e ao seu 

projeto de mantê-los sob controle, apesar das condições de vida que lhes eram impostas, à 

margem da legislação. Para isso precisaram ter legitimidade e confiança dos demais, o que 

durou enquanto determinados presos estiveram no sistema ou retornavam ciclicamente de 

fugas empreendidas, ou até que fossem mortos.  

 Constata-se que essa organização de presos comuns que foi surgindo a partir da 

década de 1960, no Complexo Frei Caneca, teve identidade semelhante à que foi 

impulsionada pouco mais de dez anos depois, na Ilha Grande. São os grupos sociais que 

determinam o que é “memorável” e as formas pelas quais será lembrado.  

 Pois os presos que agora montam batismos e juramentos de iniciação e de fidelidade, 

ordenam agressões a pessoas e veículos, usando a sigla CV, não são mais os mesmos que 

levaram à frente a ideia de uma organização de proteção, defesa, representação, como a de 

meados da década de 1970.  
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 Os presos não são os mesmos e os contextos que cercam a prisão também não o são. 

Portanto, a realidade de dentro do cárcere também não é a mesma, ou, sequer, semelhante 

àquela. Estou convencida que, nessa época, o verdadeiro Comando Vermelho já tinha 

morrido. Foi uma luta bem sucedida a de sua primeira geração. Mas as seguintes, os membros 

que sucederam aos que foram morrendo ou mantidos completamente isolados, já formavam 

outro tipo de organização. Apenas mantiveram o nome, por sua força e simbolismo. 

 Nisso o Comando Vermelho falhou, não conseguiu que seus sucessores mantivessem 

as práticas e valores que os uniu. A primeira geração assaltava. A partir dela, as demais 

optaram pelo tráfico de drogas, já com a economia do submundo cada vez mais voltada ao 

tráfico, como persiste nos dias de hoje. 

 A sociedade livre também mudou radicalmente. Reagindo contra o rumo assumido 

por facções que transbordam violência para fora das prisões, o movimento por direitos 

humanos de prisioneiros sofreu significativa redução, com desistência de parte de seus 

integrantes e de financiadores. Esse prejuízo atinge toda a comunidade carcerária, e a de 

egressos, e as facções não conseguirão remediar ou substituir essa perda de confiança, 

interesse e solidariedade. 

 Por ter permanecido preso até o ano de 2006, William viu morrer dentro e fora da 

prisão cada um dos integrantes da primeira fase de seu grupo, que esteve em atividade durante 

toda a década de 1970. E, como disse acima, testemunhou a entrada de condenados cada vez 

mais jovens e mais ligados ao tráfico de entorpecentes, quase todos dependentes de cocaína. 

Assistiu, isolado, o esfacelamento do ideário pelo qual lutara, e viu o lema Paz, Justiça e 

Liberdade perder o sentido original e se transformar em exemplo de mero desafio à lei e 

exploração de companheiros por traficantes de drogas violentos e imediatistas.    

          Em seu livro, terminado durante uma fuga mais longa, William reflete: “Morreram todos  

a minha volta. Um a um - sistematicamente, regularmente, implacavelmente - foram morrendo.  

De tiro, de fome, de vício. Em cada vez, o mesmo pensamento, tantas vezes compartilhado: 

alguém precisa contar. (...) Mas todos morreram. Quis o destino que me coubesse essa parte. 

Mesmo foragido (LIMA, 2001: 25. 

 

 Espero muito ter contribuído para descortinar e facilitar o entendimento de alguns 

aspectos da prisão em diversas décadas da história do Rio de Janeiro. E desejo encerrar este 

trabalho lembrando o professor Edmundo Campos Coelho, cientista social já falecido, que 
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pesquisou o sistema prisional com muita profundidade e sensibilidade. Ele encerra seu famoso 

livro, A Oficina do Diabo, dizendo, de sua experiência, o mesmo que eu quero dizer da minha, 

ao final desta pesquisa: 

 

É provável, ainda assim, que o visto seja parte relativamente pequena do não-

visto, e que o não-dito contenha, no final de contas, a chave para a real 

compreensão do mundo da prisão. Mas o acesso ao âmago da questão, ao 

centro mais recôndito desse universo urdido em corações e mentes, 

permanecerá com toda a certeza inacessível a toda a sabedoria e ciência dos 

que não pertencem à “sociedade dos cativos (COELHO, 2005: 196). 
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