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CAPÍTULO  I 

A CADEIA E SEUS MUROS 

 

 

Casa de Detenção: o campo da pesquisa 

 

 No período da pesquisa, a Casa de Detenção de São Paulo era um presídio2, o maior do país, 

com uma população que atingia os seis mil homens, embora sua capacidade de abrigo fosse de 

2.200 lugares. Eram noventa mil metros quadrados de área construída, com cinco pavilhões: um 

destinado exclusivamente a atividades artesanais e burocráticas, o pavilhão 6, e os outros quatro ao 

alojamento dos presos. Os funcionários da Casa de Detenção costumavam definir os pavilhões de 

alojamento do seguinte modo: o pavilhão 2  ficava reservado para os presos tidos, segundo os 

critérios da direção da cadeia, como “bem comportados” e enquadrados em delitos considerados  

pouco “perigosos”; o pavilhão 8 se destinava aos presos que estavam na cadeia por mais de uma vez 

sendo por isso chamados de reincidentes; e o pavilhão 9 era utilizado para aqueles que vinham pela 

primeira vez (os primários, segundo os funcionários). O pavilhão 5, considerado o mais protegido 

do presídio, cercado por muros tão altos quanto os que separavam a cadeia da rua, era ocupado 

pelos presos considerados doentes mentais e por presos, na avaliação dos funcionários, como de 

“mau comportamento”, ou seja , aqueles que estariam constantemente envolvidos em transgressões 

às regras de funcionamento do presídio. 

 Um relatório de atividades anuais da Casa de Detenção de 1974, ano anterior ao início do 

trabalho de pesquisa, dá uma idéia da composição dos presos pelo tipo de delito de que eram 

acusados. De um total de 4.395 presos na época, as acusações mais freqüentes eram as de roubo, 

com 1.240 casos (28%), de furto3, com  1.085 casos (26%) e comércio de entorpecentes com 626 

(14%), que de um conjunto de 28 delitos classificados pela estatística, perfaziam uma porcentagem 

significativa de 68%. 

 Quanto à cor, o relatório mostra que os presos se dividiam em 2.627 brancos, 1.141 pardos, 

605 pretos e 22 amarelos. Com relação à idade  e ao grau de instrução aparecem os seguintes dados: 

de 18 a 30 anos eram 3.117 presos, ou seja, 70%, ficando os restantes 30% na faixa acima de 31 

                                                           
2 Presídio é uma cadeia... cujos presos estão à espera de julgamento, portanto sem pena definida. 
3 O Código Penal faz a seguinte diferenciação entre roubo e furto: “furto -subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia 
móvel”; “roubo - subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante emprego ou ameaça de emprego de 
violência contra pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido à impossibilidade de resistência”. – Código 
Penal de 21/10/69. Belo Horizonte, Edições Lemi, pp. 139 e 141. 
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anos. Do total de 4.395, 472 foram classificados como analfabetos, 3.282 com instrução primária, 

606 com instrução secundária e 35 com instrução superior, apresentando portanto um quadro em 

que a ampla maioria tinha apenas a instrução básica4. 

 Os números correspondentes aos “crimes contra o patrimônio”,5 principalmente roubo e 

furto, tanto na Casa de Detenção de São Paulo em que eram maioria (54%), como em outros 

estabelecimentos prisionais no Estado de São Paulo ou mesmo em outros centros urbanos como a 

antigo Estado da Guanabara, se mantinham semelhantes em termos percentuais. Segundo o Anuário 

Estatístico do Brasil – 1974, na parte referente aos estabelecimentos prisionais  (1972), em São 

Paulo, capital, de um total de 4.814 detentos, 1.447 eram acusados de furto  (30%), 1.335 de roubo  

(27%), vindo em terceiro lugar as acusações de tráfico de entorpecentes com 553  (11%), além de 

outros delitos com pouca significação percentual. No Estado de São Paulo, dos 11.494 presos, 3.299 

eram acusados de furto (28%), 1.957 de roubo (17%), vindo depois o tráfico de entorpecentes com 

942 casos (8%). No antigo Estado da Guanabara, com  3.607 presos em 1972, 731 eram acusados 

de furto (20%), 611 de roubo (17%), 450 de estelionato (12%) e 566 de tráfico de entorpecentes 

(16%).6 

 Por outro lado, dados sobre as ocorrências policiais na região da Grande São Paulo no 

período de 1969/1974 mostravam também que os casos correspondentes aos “crimes contra  o 

patrimônio” representavam uma significativa porcentagem do total de ocorrências.7 

 Na Casa de Detenção, novos presos chegavam diariamente. Desembarcavam de caminhões 

da polícia no pátio do pavilhão 2 e já então começavam uma preparação para a “nova vida” que em 

geral durava todo o primeiro dia: recebiam outras roupas (calça azul, que era comum a todos os 

presos) cortavam os cabelos e a barba e passavam no setor de assistência judiciária para registrar 

sua situação processual. Na primeira noite, todos dormiam no chão de uma cela do pavilhão 2 para 

no dia seguinte serem alocados nos outros pavilhões pelo diretor da prisão, cujo discurso inicial 

ressaltava as regras básicas de funcionamento da cadeia assim como as punições decorrentes do não 

cumprimento das regras.8  

                                                           
4 Casa de Detenção de São Paulo – Relatório Anual – Exercício de 1974 – Período de dezembro/1973 – 
novembro/1974. 
5 Designação do código Penal para os delitos cometidos contra a propriedade. 
6 Anuário Estatístico do Brasil – 1974.Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, p. 933. 
7 Em 1969, os casos de crimes contra o patrimônio (que compreendem furto, punga, contos, estelionato, apropriação 
indébita, fraude no pagamento, roubo, tentativa de roubo, assalto) correspondiam a 23,3% do total de ocorrências. Em 
1970, esses casos subiram para 24,7%; em1971 para 25,1%; em 1972 para 26,8%; em 1973 para 24,0% e no 1º semestre 
de 1974 para 29,5%. Região  Metropolitana do estado de São Paulo – Diagnóstico 75. Desenvolvimento Sócio-
econômico – Segurança Pública, p. 21. 
 
8 Uma descrição mais detalhada dessa e de outras atividades da Casa de Detenção de São Paulo pode  ser encontrada no 
livro de Percival de SOUZA, A Prisão, São Paulo, Editora Alfa-Omega, 1977. 
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 Para cuidar da grande quantidade de presos, a Casa de Detenção contava com centenas de 

funcionários, a maioria guardas de presídio, cujas funções variavam de acordo com as necessidades. 

Havia desde função como chefe de disciplina de pavilhão até carcereiro, passando pelos que faziam 

trabalho burocrático. O serviço do setor burocrático se sustentava principalmente no trabalho dos 

presos que supriam a deficiência  de funcionários, reservados para os cargos de mando. Esta 

situação era comum também em outros setores da instituição. Os cargos mais altos na hierarquia de 

cadeia eram os de diretor, diretor técnico, chefe do expediente, chefes de disciplina, médicos, 

dentistas e advogados. Apesar de estarem todos ligados aos presos de algum modo, preenchiam 

aspectos diferentes do relacionamento do preso com a cadeia. O chefe de disciplina, por exemplo, 

tinha um contato com o preso que se referia à segurança e à disciplina da cadeia, enquanto o 

dentista e o médico representavam a parte de assistência dispensada pela cadeia ao preso. Estes 

funcionários, pela posição que ocupavam, tinham um horário especial de trabalho, mais flexível, e 

local para refeições separado dos outros funcionários. 

O modo de vida do preso variava de um pavilhão para outro. No pavilhão 2 os presos, em 

sua maioria trabalhavam no setor burocrático ou em qualquer outra função e o regime era de livre 

trânsito no pátio no próprio pavilhão. O recolhimento às celas se dava ao final da tarde, depois do 

dia de trabalho. Nos pavilhões 5, 8, e 9 o tratamento diferia substancialmente, pois aos presos 

permitia-se somente quatro horas diárias de recreação para tomar sol nos pátios e áreas livres 

existentes ao lado dos prédios. Isto quer dizer que passavam o restante do dia dentro de suas celas 

sem qualquer ocupação. Não havia trabalho para todos na cadeia. Dos seis mil presos da Casa de 

Detenção, na época da pesquisa,  pelo menos 3.500  viviam “numa ociosidade forçada, por falta de 

oportunidade de trabalhar – o que por força das circunstâncias, acaba se transformando num alto 

privilégio”.9 O trabalho disponível se dividia entre o serviço burocrático da cadeia, o trabalho 

artesanal, o serviço de limpeza das instalações do presídio e o trabalho de cozinha e afins. 

 Havia também atividades esportivas e religiosas que ocupavam parte do tempo livre. 

Trabalhar na cadeia não significava muito em termos de dinheiro. Na verdade, a importância do 

trabalho estava no fato de que oferecia prestígio aos presos que assim se consideravam em fase de 

“recuperação”, para retornar “`a vida social”. Isto será objeto de análise mais adiante. 

 A escolha da Casa de Detenção de São Paulo para a realização da pesquisa decorreu também 

de outros fatores: 1) A dificuldade de contatos com pessoas consideradas infratoras da lei fora da 

prisão; 2) a oportunidade de entrar na cadeia através de um funcionário, cuja posição na hierarquia 

                                                           
9 Percival de SOUZA, Jornal da Tarde, São Paulo, 07 de julho de 1976. 
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dos funcionários, lhe conferia poderes de requisitar presos para entrevistas; 3) a possibilidade de 

entrevistar presos acusados de “crimes contra o patrimônio”. 

Foram realizadas cerca de 35 entrevistas gravadas com os presos. O período de realização do 

trabalho de campo foi de maio de 1975 até setembro de 1976, com algumas pequenas interrupções. 

O critério que norteou a escolha dos entrevistados foi o da ligação com “crimes contra o 

patrimônio”. Em princípio pensei em privilegiar esse tipo de delito estabelecido pelo Código Penal 

e ligá-lo a uma situação econômica de pobreza da população brasileira. No decorrer da pesquisa, 

entretanto, embora não tenha abandonado este critério de seleção, percebi que a relação pobreza – 

crime contra o patrimônio não era tão significativa para a compreensão do objeto de estudo. As 

“histórias de vida” recolhidas junto aos acusados de crime, foram evidenciando outras variáveis e 

outras relações sociologicamente mais significativas para compreensão do chamado “mundo do 

crime”: como por exemplo, a relação entre certos caracteres sociais de classe e os caracteres 

socialmente considerados como identificadores de criminosos ou suspeitos de crime. 

 

 

Introdução à cadeia: a mediação necessária e suas implicações 

  

O contato inicial com a Casa de Detenção se deu através de um médico da instituição, que 

na ocasião, mesmo estando em processo de aposentadoria, tornou possível a realização do trabalho 

de campo. Através dele a idéia da pesquisa foi levada à direção, antes que eu, como pesquisador, 

tivesse qualquer acesso à cadeia. Esta mediação e o fato de ter sido feita por um homem de 

confiança na hierarquia dos funcionários parece ter sido fundamental para a obtenção do 

consentimento. Deve-se notar que apesar de toda burocracia e dos rígidos critérios de segurança que 

caracterizam instituições deste tipo nunca tive conhecimento de nenhuma ordem por escrito que me 

facultasse o acesso livre ao local. A confiabilidade estabelecida em termos pessoais jogou um papel 

essencial no caso, pois o responsável pelo contato inicial era um funcionário conhecido por sua 

honestidade e correção, embora não ocupasse uma  posição formal de mando.  

 Nas primeiras idas à Casa de Detenção me foram feitas duas recomendações explicitas. 

Primeiro, não usar calça azul para não ser confundido com os presos. Uma confusão desse tipo 

tornaria necessária uma longa série de procedimentos para a comprovação de identidade que incluía 

um reconhecimento fotográfico, uma pesquisa de nome, uma procura de informações no prontuário, 

até se ter certeza que a pessoa não era um preso em fuga. Com a experiência das várias idas à cadeia 

um temor inicial de poder ser confundido se amenizou, principalmente porque as visitas se 
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realizavam na companhia de funcionários conhecidos e respeitados pela posição na hierarquia. Na 

verdade, a questão não estava na cor da calça, mas no status do funcionário que me acompanhava. 

A segunda recomendação era de ir bem vestido para impressionar positivamente a direção do 

presídio e seus funcionários mais graduados, o que foi seguido à risca durante todo o período de 

trabalho de campo. 

 Embora os contatos iniciais tenham sido feitos por esse médico, a proximidade de sua 

aposentadoria fez com que ele me introduzisse a um amigo de trabalho, que  também era o chefe do 

expediente da Casa de Detenção. Foi com esse funcionário que acabei estabelecendo uma ligação 

mais estreita, sendo que a posição que ocupava como responsável dos prontuários, do arquivo e do 

histórico dos presos, acabou de certa forma, facilitando o meu contato com os presos. No entanto, 

apesar de essencial para o funcionamento da cadeia, o cargo não representava posição com grande 

poder de mando. A este aspecto ficavam restritos pouquíssimos postos, com ênfase no diretor da 

cadeia – “o coronel” – que mantinha em suas mãos as decisões mais importantes. Contudo, para que 

a pesquisa prosseguisse, o chefe do expediente tinha poderes suficientes, como por exemplo para 

requisitar a presença de qualquer preso na sua sala. 

 O contato com esse funcionário trouxe  uma série de vantagens: tornou possível, por 

exemplo, entrevistar qualquer preso, ter acesso ao fichário com sua situação penal, sem passar por 

intermediários. Os motivos que fizeram com que a minha presença como pesquisador fosse pouco 

notada durante todo o período de trabalho de campo podem ser atribuídas não só a um espaçamento 

proposital das idas à cadeia (no caso uma opção somente do pesquisador), como também ao fato de 

que a função de pesquisar apresentava muitas semelhanças com o trabalho do próprio setor de 

expediente - local onde os presos prestavam informações sobre suas vidas. Além disso, eu 

permanecia no setor de expediente, sem circular pelas dependências do presídio (a não ser na hora 

do almoço), o que significava ficar fora do alcance de possíveis controles por parte dos funcionários 

mais graduados. O diretor da Casa de detenção, por exemplo, nunca me abordou diretamente para 

falar sobre a pesquisa, nem se preocupou em saber as idéias que a norteavam.  

 Embora tenha finalmente se aposentado da Casa de Detenção, o médico que viabilizou 

minha entrada nas dependências da cadeia, manteve o seu apoio durante o período de pesquisa. Tive 

dele uma atenção constante através de demonstrações de confiança pessoal junto aos outros 

funcionários, além do interesse em discutir o conteúdo das entrevistas realizadas. Por outro lado, 

sua amizade com o chefe do expediente, facilitou o meu relacionamento com este funcionário e 

abriu maiores possibilidades em termos de informações sobre a cadeia. Caso o contato tivesse se 

realizado por meio de um outro tipo de funcionário, ligado à parte repressiva por exemplo, ou 



 22  

ligado de alguma forma à direção do presídio, as conversas teriam sido provavelmente mais 

cuidadosas. 

 No entanto, o contato com o chefe do expediente, ao longo de um ano e meio de pesquisa, 

variou frequentemente. O espaço de tempo entre uma e outra ida à cadeia girava em torno de quinze 

dias, tendo algumas vezes aumentado para um mês e em outras diminuído para uma semana. Nos 

períodos em que as visitas se tornavam mais intensas notava-se uma maior dificuldade no 

relacionamento. Para tentar superar esse tipo de empecilho, visitei sua casa por três durante esse 

período. A primeira vez teve o propósito de esclarecer os objetivos do trabalho. A segunda vez, no 

final de 1975, correspondeu a uma fase de dificuldades cuja conseqüência foi a impossibilidade de 

acesso à cadeia por três semanas seguidas. Nesse período, o chefe do expediente evitava me 

atender, e ao contrário do que sempre fazia, preferia se comunicar pelo telefone com a portaria 

dizendo-se muito ocupado e sem tempo para dar atenção. Este “dar atenção”, no caso, significava 

poder permanecer junto ao pesquisador durante sua conversa com os presos, exercendo de fato real 

controle sobre o que era dito. É bom lembrar que a mim nunca foi dada autonomia para manter com 

os presos uma relação sem a mediação de um funcionário. As visitas constantes à cadeia, realizadas 

por mim, por esse motivo, criavam problemas para a manutenção eficiente desse controle. A 

terceira e última visita à sua casa ocorreu já no final do trabalho de campo para comunicar-lhe o fim 

das minhas visitas à Casa de Detenção. Na ocasião, o chefe do expediente manifestou a certeza na 

boa qualidade do trabalho, embora duvidasse da utilidade dos dados, pois os presos, segundo ele, 

costumavam mentir  muito.  

 Entrar na Casa de Detenção era um verdadeiro ritual. Seis enormes portões de ferro 

separavam a rua do pavilhão onde se realizavam as entrevistas . Para ultrapassá-los, eu dependia 

fundamentalmente da companhia de algum funcionário conhecido e “graduado”, cuja presença 

junto aos porteiros tornava permitido o acesso. Nenhum portão se abria sem que o seguinte 

estivesse fechado. Ultrapassando o primeiro portão, o único cuja entrada era livre, eu anunciava na 

portaria do presídio com quem queria falar. Os funcionários atendentes procuravam localizar a 

pessoa indicada – no caso o chefe do expediente – que vinha até a entrada encaminhar o convidado 

para as dependências do presídio. Nesse momento, eu recebia uma senha, trocada pela carteira de 

identidade, com a qual se adquiria o status de visitante o que significava que o funcionário, autor do 

convite , ficava responsável pela pessoa durante todo o tempo que estivesse no prédio. Embora o 

chefe do expediente não fosse um funcionário extremamente poderoso na instituição, seu 

relacionamento com os outros funcionários  era de uma pessoa com bastante prestígio. Até o final 

do primeiro ano de trabalho de campo, a travessia dos portões se fez sem problemas já que se 

realizou em sua companhia. Com as idas mais freqüentes à cadeia sua presença na portaria diminuiu 
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e foi substituída por funcionários subalternos mandados por ele, que me acompanhavam nesse 

percurso até o setor de expediente. Essa segunda fase caracterizou-se por dificuldades na passagem 

dos portões. Os porteiros tornaram-se mais exigentes comigo e com o gravador que carregava 

sempre. Várias vezes,  nesse período, a Polícia Militar, encarregada da segurança do presídio, não 

só me revistava, como só permitia a entrada do gravador mediante a intercessão direta do chefe do 

expediente. Diante da argumentação de que “passo aqui há um ano e vocês ainda não me 

conhecem?” sempre respondiam: “temos por obrigação te revistar, afinal você pensa que aqui é o 

que? Isso aqui é uma cadeia”. Os funcionários subalternos, que nestas ocasiões me acompanhavam 

limitavam-se a informar que vinham a mando do chefe do expediente, mas não impedia a revista. 

Os problemas  na passagem dos portões só cessavam quando era o próprio chefe do expediente que 

comparecia. Na verdade, a diferença no tratamento ao visitante variava conforme o status do 

funcionário que o acompanhava. 

 Se o contato com o chefe do expediente trazia as facilidades apontadas, acarretava por outro 

lado uma limitação das minhas atividades de pesquisador principalmente em virtude do controle 

exercido sobre o meu relacionamento com os presos. A presença física do chefe do expediente era 

constante no momento das entrevistas de forma tal que ficava evidente seu interesse sobre o que 

estava sendo conversado, sobre as perguntas e as respostas. Além disso, atividades que implicassem 

num maior conhecimento das condições de existência da cadeia, como visita às celas, oficinas de 

trabalho e outros setores, ficaram rigidamente vedadas no primeiro ano de pesquisa e selecionadas 

no período restante, quando foi possível conhecer algumas oficinas de artesanato e percorrer as 

principais dependências da cadeia por uma única vez. Nesse sentido, uma idéia inicial de conversar 

com presos em suas celas tornou-se inviável e as entrevistas tiveram obrigatoriamente de se realizar 

no próprio setor de expediente, sob a tutela dos funcionários.  

A minha relação de pesquisador com a hierarquia do presídio tinha um lado estratégico na 

medida em que viabilizava a continuação e a aceitação do meu trabalho. A figura máxima da Casa 

de Detenção era o “coronel”, diretor do presídio. Era conhecido por todos, funcionários e presos, 

pelo modo autoritário de resolver os problemas administrativos e disciplinares. Nessa relação 

hierárquica percebia-se que todos os seus comandados agiam com muito receio de suas opiniões, 

inclusive os que participavam com ele da diretoria. Nada se decidia de mais complicado (pelo 

menos nos setores onde tive acesso) sem que se perguntasse antes a opinião do “coronel”.  Ele 

mantinha sob seu controle pessoal todas as resoluções decisivas para o funcionamento do presídio, 

ao mesmo tempo desenvolvia uma imagem de homem compreensivo capaz de resolver todos os 

problemas. Os presos entrevistados  freqüentemente se referiam a ele como um homem bom com 

todos, embora fosse temido por sua valentia e autoridade. 
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Embora tenha parecido vantajoso dar ênfase à ligação com o chefe do expediente, opção 

pela qual evitava possíveis suspeitas sobre minhas atividades, havia sempre algum tipo de contato 

com os funcionários mais graduados, o que acontecia principalmente na hora do almoço, quando a 

cúpula da cadeia  se reunia. Com o diretor do presídio meu relacionamento sempre foi bastante 

restrito e formal. Desde o primeiro dia em que tomou conhecimento da pesquisa “o coronel” sempre 

se limitava a me cumprimentar. Seu conhecimento do trabalho, explicitamente, nunca passou disso, 

e aparentemente nunca colocou obstáculo à sua realização. 

Já na fase final de trabalho de campo, algumas vezes a Casa de Detenção ficou sem a 

direção do “coronel”. Nesses momentos o cargo era ocupado pelo diretor técnico, que  tendo um 

estilo pessoal diferente, conseguia criar um clima de maior descontração entre os funcionários e até 

entre os presos. Com o diretor técnico meu contato foi mais descontraído, embora não muito 

freqüente, pois este, mesmo conhecendo superficialmente os objetivos do trabalho, gostava mesmo 

era de falar sobre sua experiência na vida penitenciária, principalmente no trato com os presos. 

Excetuando essas duas pessoas que ocupavam postos mais importantes na estrutura de poder 

da instituição, os demais funcionários achavam-se no mesmo nível ou abaixo do chefe do 

expediente nessa hierarquia. Em igual condição estariam os profissionais liberais (médicos e 

dentistas, principalmente) que trabalhavam no presídio. Estes, apesar da posição que ocupavam, por 

não terem a vida profissional girando inteiramente em torno dos presos, ficavam menos envolvidos 

com os problemas do cotidiano da maioria dos funcionários. Com esse grupo minha relação foi 

bastante cordial. 

O contato com os funcionários de posição mais baixa na hierarquia resultou bastante 

produtivo. Com eles mantive uma aproximação maior, já que muitos trabalhavam no mesmo setor 

onde se realizavam as entrevistas. Tornaram-se fiéis acompanhantes do trabalho, fazendo 

comentários e oferecendo sugestões para o seu prosseguimento. O fato de não terem 

responsabilidade sobre a minha presença tornou-os mais descontraídos, o que permitiu a obtenção 

de informações importantes sobre o funcionamento da cadeia. 

 

No interior da cadeia: o pesquisador e os presos 

 

 O meu contato com os presos variou conforme o período do trabalho de campo e do 

aprofundamento dos laços  de ligação com estes mesmos presos. 

 Como diz Berreman (1975:141), a presença do pesquisador diante dos membros do grupo 

estudado geralmente é encarada como a de um intruso desconhecido, cujo surgimento é inesperado 

e freqüentemente indesejado. O sucesso do trabalho de pesquisa, ou seja, a validez e a possibilidade 
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de obter os dados, é determinado pelas impressões que estes têm de sua presença. Entre si, o 

pesquisador e os membros do grupo estudado, se apresentam simultaneamente como atores e 

público. “Tem que julgar os motivos e demais atributos de uns e do outro com base em base em 

contato breve, mas intenso, e, em seguida, decidir que definição de si mesmos e da situação 

circundante desejam projetar; o que revelarão e o que ocultarão, e como será melhor fazê-lo. Cada 

um tentará dar ao outro a impressão que melhor serve aos seus interesses, tal como os vê”.  

 Inicialmente, o fato de estar no presídio graças a um funcionário, não pareceu interferir no 

meu relacionamento com os presos. Mais tarde, uma convivência maior com a vida da cadeia 

mostrou que as atitudes do chefe do expediente, a escolha dos entrevistados segundo seus critérios e 

principalmente de sua presença física freqüente no momento das entrevistas tiveram grande 

influência junto aos presos. Nas primeiras idas à Casa de Detenção, o critério através do qual se 

procurava um preso para ser entrevistado (fora o fato de estarem todos enquadrados na categoria 

dos “crimes contra o patrimônio”) era inteiramente seu, sendo escolhidos aqueles que, segundo ele, 

seriam um “bom papo”, “com muita história  pra contar”, “papo sadio”. Somente após alguns 

meses, quando tomou conhecimento da dinâmica das entrevistas e passou a se sentir seguro da 

situação, tornou-se possível conversar com outros presos, não necessariamente selecionados por ele. 

Às vezes, a escolha dos entrevistados partia de outros funcionários do setor de expediente, 

subalternos, e portanto, menos preocupados em controlar minha atividade de pesquisador; outras 

vezes, os próprios  presos que já tinham sido entrevistados, chamavam outros companheiros. Esta 

mudança de procedimento levou à descoberta de vários aspectos da vida carcerária que me eram 

totalmente desconhecidos. 

 Por outro lado, a experiência de várias idas à cadeia e de conversas com os presos, 

possibilitou também a percepção de diferenças até então pouco notadas por mim, como por 

exemplo, as diferenças entre os presos dos 4 pavilhões. A única diferenciação conhecida no início 

se baseava na classificação oficial: pavilhão 9  ou pavilhão dos primários, pavilhão 8 ou pavilhão 

dos reincidentes, pavilhão 5 ou pavilhão dos presos “mais perigosos” e o pavilhão  2 ou pavilhão 

dos presos de “bom comportamento” e “de menor  periculosidade”. Seis ou sete meses depois, estas 

diferenças ficaram simples demais e por esse motivo tentou-se alargar a faixa de entrevistados de 

modo a abranger presos de todos os pavilhões. Nesse momento, contudo, houve um cerceamento da 

minha já limitada possibilidade de escolha que se expressou na permissão para conversar somente 

os presos do pavilhão 2. As entrevistas, portanto, se realizaram quase todas com presos desse 

pavilhão e apenas esporadicamente pode-se falar com gente dos outros pavilhões, em geral quando 

coincidia de um preso dos pavilhões 5, 8 ou 9 estar no setor de expediente por algum motivo 

pessoal. Embora não se deva desconsiderar esta limitação, cumpre lembrar que os entrevistados, em 
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geral, já tinham passado períodos de tempo em outros pavilhões. Estas observações precisam ser 

assinaladas porque o ponto de vista do preso variava também conforme a posição que ele ocupava 

no espaço interno da cadeia que, como se terá oportunidade de aprofundar adiante aparece como 

sociologicamente diferenciado. É nesse sentido que as informações sobre a prisão têm 

necessariamente que levar em conta a posição espacial de quem fala com relação ao pavilhão de que 

fala. 

 A sala da chefia do expediente foi o local onde se realizaram as entrevistas. Nesta sala de 

aproximadamente 12 metros quadrados, com duas mesas e alguns armários de ferro, ficavam o 

chefe do expediente e seu auxiliar mais direto. As conversas com os presos se realizavam num 

canto desta sala, no intervalo entre essas duas mesas. Às costas do entrevistador se colocava o chefe 

do expediente, numa posição que lhe permitia observar de frente o entrevistado. Poucas vezes foi 

possível escapar deste constrangimento e quando essa regra foi rompida, as situações criadas quase 

impediram o prosseguimento da pesquisa. A presença assídua do chefe do expediente junto aos 

entrevistados, nos primeiros meses de trabalho, evidenciou sua preocupação com o conteúdo das 

perguntas e das respostas. Esta atitude deliberada de controle implicou naturalmente em uma 

inibição por parte dos presos. No entanto, aparentemente, o objetivo principal do controle se voltava 

para as perguntas formuladas pelo pesquisador cujo teor era desconhecido. O receio imposto aos 

presos teve como conseqüência imediata a omissão por parte deles de certas informações, 

notadamente aquelas referentes aos funcionários ou à administração. Quando o chefe do expediente 

ou qualquer outro funcionário demonstrava interesse no depoimento de um preso, sua tendência era 

de baixar a voz, às vezes mudar de assunto ou então elogiar os funcionários. Ao mesmo tempo, 

bastava um momento a sós comigo para que viessem à tona outras informações. Ou seja, como diz 

Berreman (1975:142), o controle sobre o outro numa relação de pesquisa, numa é obtido de modo 

absoluto. Cabe ao pesquisador explorar as vantagens que lhe são oferecidas por tal impossibilidade. 

As impressões que tanto o pesquisador como seus sujeitos procuram projetar são aquelas julgadas 

mais favoráveis à realização de seus objetivos respectivos: o pesquisador tenta conseguir 

informações sobre a região interior de seus sujeitos e estes procuram manter seus segredos, que 

ameaçam a imagem pública que desejam proteger.10 

                                                           
10 A concepção de região interior e exterior faz parte de uma abordagem de Erving Goffman que visa discutir a 
interação social do ponto de vista do controle das impressões. Segundo ele, tomando como exemplo o teatro, “com 
freqüência, descobrimos uma divisão entre região interior, onde a representação de uma rotina preparada e região 
exterior, onde  a representação é apresentada. O acesso a essas regiões é controlado, a fim de impedir que a platéia veja 
os bastidores e que estranhos tenham acesso a uma representação que não se dirige a eles. Entre os membros da equipe, 
descobrimos que prevalece a familiaridade, que a solidariedade tem possibilidade de se desenvolver e que seus 
segredos, capazes de fazerem fracassar o espetáculo, são compartilhados e guardados”. Erving GOFFMAN. The 

Presentation of self in every day life, NY, Doubleday, 1959, p. 238. 
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 O convívio mais intenso com a cadeia bastou para que os presos tomassem maior 

conhecimento das minhas atitudes e intenções como pesquisador . Com o correr do tempo as 

impressões e as resistências iniciais se desfizeram e o relacionamento assumiu características mais 

explícitas. Embora eu não fosse reconhecido pelos presos como um igual aos funcionários, pois 

nesse período de contato creio ter dado demonstrações claras de não estar ligado a eles, mantinha 

um bom relacionamento também com os funcionários. O contato com o chefe do expediente, 

representante e membro da diretoria, era sólido sem implicar em compromissos. Para os presos, 

perceber esta nuance significava poder entender e controlar sua relação com o pesquisador. Por esse 

motivo, em determinados contextos, eles passavam informações que seriam absolutamente omitidas 

se houvesse algum funcionário presente. O meu comportamento em certas situações, o interesse por 

certos aspectos da vida do preso, evidente na própria formulação das perguntas, as opiniões 

emitidas (poucas) sobre os problemas da cadeia, compunham um quadro que permitia aos presos, se 

quisessem, diferenciar a posição do pesquisador no contexto de seu relacionamento com os 

funcionários de prisão. Por outro lado, evitou-se envolvimento pessoal com qualquer  preso, e 

também a criação de qualquer expectativa com relação a possibilidades concretas de ajuda nos 

diversos casos. Constituiu-se regra, inclusive, não pedir o nome do entrevistado. 

 Apesar desses cuidados, fui identificado algumas vezes com os funcionários, me tornando 

também uma ameaça para os presos; outras vezes, minha atitude de interesse, de compreensão e de 

valorização dos pontos de vista dos presos, me levaram a ser confundido com um advogado, um 

jornalista, ou alguém que pudesse de alguma forma contribuir par a solução dos problemas vividos 

por eles. É neste sentido que as condições sob as quais realizaram-se as entrevistas devem ser 

entendidas como parte integrante dos dados, qualificando-os significativamente. 

 

Os Cinco Pavilhões: uma breve visita 

 

 Um dos principais objetivos da pesquisa na Casa de Detenção foi, de início, conversar com 

os presos de todos os pavilhões, em suas celas, locais de atividade artesanal e de recreação, 

buscando ter uma idéia global da cadeia. No entanto, as condições de pesquisa se mostraram 

diferentes do esperado, e as minhas atividades ficaram restritas ao pavilhão 6, do setor de 

expediente, e ao refeitório dos funcionários. Com o correr do tempo, as entrevistas feitas com os 

presos e o conhecimento sobre a cadeia que foi se acumulando (diferenças entre os presos, os 

funcionários, os pavilhões), reafirmaram a necessidade de se ter uma visão de conjunto da própria 

estrutura material e especial da cadeia. Aproveitando a fase final da pesquisa e com esse argumento, 



 28  

novas sondagens foram feitas junto ao chefe do expediente procurando viabilizar pelo menos uma 

visita às outras dependências da Casa de Detenção. Embora houvesse muita relutância de sua parte, 

inclusive com a alegação de que era preciso pedir uma “difícil” permissão ao “coronel” (que afinal 

consentiu), esta visita se concretizou na última ida à cadeia. Nesse sentido, as impressões que vou 

relatar a seguir são ligeiras, não só devido ao pouco tempo de observação, como também ao 

controle exercido pelos funcionários, que determinaram os lugares a serem visitados, o período de 

permanência em cada local e as pessoas com quem se poderia falar. 

 Durante o percurso, estive sempre acompanhado do chefe do expediente, que orientou na 

maioria das vezes o seu rumo . No pavilhão 5, foi o chefe de disciplina que se prontificou a mostrar 

algumas dependências de sua escolha e dar algumas informações sobre o pavilhão. Nos outros 

pavilhões, os chefes de disciplina não se mostram muito interessados em me acompanhar, 

encarregando-se o chefe do expediente de ir aos lugares de seu conhecimento e preferência. No 

pavilhão 9, a meu pedido, foi possível conhecer o setor de celas-fortes, sendo que para isto o chefe 

de disciplina do pavilhão designou um carcereiro como acompanhante. 

 Minhas impressões foram as seguintes: 

 O primeiro pavilhão a ser visitado foi o pavilhão 5. Conhecido pelos presos e funcionários  

como a cadeia dentro da cadeia, este pavilhão, permanentemente vigiado por guardas de segurança, 

ficava todo cercado por muros tão altos quanto os que cercam a cadeia, separando-a da rua. Suas 

entradas e saídas começavam e terminavam no pátio de outros pavilhões. Os portões de ferro eram 

guardados de modo a só permitir a passagem de pessoas com autorização ou pessoas já conhecidas. 

O primeiro local visitado foram as “isoladas”. Em um imenso corredor, escuro e frio, podia-se ver 

uma fileira de portas maciças, com uma pequena janela servindo de abertura para entrar um prato de 

comida. Alguns poucos presos conversavam através dessas aberturas. O resto era silêncio. O chefe 

de expediente  não se arriscou a percorrer o corredor, mas mesmo assim foi possível observar por  

uma janela o interior de uma cela vazia: um cubículo de dimensões bastante reduzidas onde não 

entrava sol, a luz era artificial, sem nenhum móvel, nem mesmo cama para dormir. Diziam os 

presos que ali, para dormir, só se recebia uma manta. Não dava para ver a fisionomia das pessoas 

nessas celas “isoladas”, e embora tenham notado a presença de gente diferente no local, não fizeram 

qualquer comentário. Para a “isolada” eram mandados os presos que cometiam alguma 

“contravenção” na cadeia e assim era chamada porque o preso ficava isolado de qualquer contato 

com outros presos.  

 Saindo dali, apareceu o chefe de disciplina daquele pavilhão que inteirado do motivo da 

visita, tratou ele mesmo de me ciceronear. Informou inicialmente que o pavilhão contava com 950 

presos, sendo que 300 exerciam alguma atividade. Dando ênfase a esse aspecto, o chefe de 
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disciplina fez questão de mostrar as oficinas de trabalho (por volta de cinco), com os mais variados 

tipos de serviço, destacando-se os trabalhos de acabamento em confecções semiprontas, trabalhos 

em madeira (principalmente brinquedos) e uma oficina de gravação em cobre. O produto do 

trabalho nas oficinas era vendido aos visitantes aos domingos, ou fazia parte de contratos firmados 

com empresas comerciais que se aproveitavam do custo muito barato da mão-de-obra do preso. 

Apesar do orgulho com que o chefe de disciplina se referia a estas atividades, eram poucos os que 

estavam efetivamente dedicados ao trabalho: cerca de vinte pessoas. Próxima às oficinas, uma sala 

improvisada servia de escola e trinta presos assistiam a uma aula de português ministrada por um 

preso que exercia a função de professor. Ao lado desta sala, três pequenas estantes de livros velhos, 

com a denominação de biblioteca. Logo adiante havia uma outra pequena sala equipada com 

televisão onde se transmitiam cursos da TV Cultura de São Paulo. Perto das oficinas de trabalho 

existia também um templo para serviços religiosos, tanto católicos como protestantes. 

 Todas essas atividades se realizavam em departamentos à direita de quem entra pela porta 

principal do pavilhão. À esquerda funcionava o serviço médico da Casa de Detenção. Eram 

consultório, ambulatório, sala de cirurgia (que nunca tinha sido usada, segundo o funcionário) e 

consultório odontológico. No 5º andar deste pavilhão ficavam os presos considerados doentes 

mentais e à disposição do serviço psiquiátrico. O setor médico também foi motivo para uma longa 

explicação do chefe de disciplina que exaltou a utilidade do serviço numa cadeia com tão grande 

quantidade de presos. Embora tudo estivesse realmente muito limpo, não havia ninguém sendo 

atendido, o que confirmava depoimentos de presos segundo os quais o atendimento médico se 

realizava no hospital municipal, nos casos de ferimentos, enquanto nos casos de rotina como dores, 

doenças crônicas e problemas dos olhos, o atendimento demorava muito. 

 Ainda neste pavilhão, alguns aspectos da relação preso-funcionário, comum aos demais 

pavilhões da cadeia, puderam ser observados: sempre que um funcionário entrava em alguma sala 

ou oficina, os presos se levantavam, paravam o trabalho e permaneciam quase em posição de 

sentido. 

 Apesar do interesse demonstrado por mim, não tive acesso aos outros andares do pavilhão 

para conhecer as celas onde ficavam os presos “mais perigosos” e os “doentes mentais”. O chefe de 

disciplina anunciou que não havia necessidade de percorrer esses andares devido a grande 

semelhança com o que já tinha sido visto. Aliás, se o encontro com este funcionário tivesse ocorrido 

antes de ver as “isoladas”, certamente este local também ficaria sem visita. Explicou ele que o 

primeiro e o segundo andares do pavilhão estavam separados para os presos com trabalho e o 

terceiro e quarto se destinavam aos considerados muito perigosos, e que portanto precisavam ficar 

permanentemente presos. Nas entrevistas, os presos diziam que a distinção  do grau de 
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“periculosidade” de  um companheiro se media pelo andar do pavilhão 5 – quanto mais alto mais 

“perigoso”. No 5º andar estaria localizado, além das celas fortes, cuja função é abrigar os acusados 

de cometerem “contravenções” na cadeia, o setor dos “doentes mentais”.11   

 Neste pavilhão, embora me sentisse constrangido e procurasse identificar nos presos algum 

esboço de reação ao que parecia, com aquela visita, uma intromissão e uma violação, esta reação 

não pode ser identificada. Os presos mantinham claramente uma posição de subserviência e 

respeito. O chefe de disciplina, aparentemente bastante respeitado pelos presos, se portou sempre de 

forma a apresentar da melhor maneira possível o setor pelo qual era responsável, e prudentemente 

evitou locais que pudessem mostrar algo diferente da imagem que procurava passar ao visitante. 

 Do pavilhão 5, voltou-se ao pavilhão 2. No térreo deste pavilhão funcionava o refeitório dos 

guardas de presídio e de outros funcionários, a sala dos advogados, logo à direita da entrada 

principal e a copa que se destinava aos funcionários mais graduados e convidados do diretor, 

conhecida como copa da diretoria, onde, inclusive se fez a maioria das refeições no período de 

pesquisa . 

 Guiada, novamente, pelo chefe de expediente, a visita começou pelos andares superiores. Na 

sala do chefe de disciplina, este, ao contrário do outro, não se importou com a presença de visitante, 

prosseguindo em sua sesta. Este chefe de disciplina, aliás, mantinha com a diretoria uma relação 

algo diferente, pois era o único dos encarregados de pavilhões a almoçar na copa da diretoria, quase 

sempre próximo do diretor da prisão. Numa das vezes que teve contato comigo falou de sua outra 

função: a de arranjar e passar filmes para os presos. 

 Com o chefe da disciplina dormindo, o chefe de expediente se incumbiu de mostrar aquele 

2º andar, inclusive com uma certa familiaridade, já que ali fora local do setor de expediente antes da 

construção do pavilhão 6 (pavilhão destinado unicamente às atividades burocráticas e artesanais). 

Fora esse setor onde funcionavam algumas salas de funcionários, chegava-se a um corredor 

composto por uma seqüência de pequenas portas de madeira maciça, trancadas por uma barra de 

ferro. As portas eram estreitas e mal cabiam uma pessoa. Mesmo que as portas estivessem fechadas, 

era regra da cadeia manter as trancas abertas. Era proibido fechar-se na cela, dizia o chefe do 

expediente. Diante da minha manifesta curiosidade em conhecer o interior de uma cela, o chefe do 

expediente parou em uma das portas, abriu e foi entrando. A reação dos presos, diante daquilo que 

para mim parecia uma intromissão, ao invés de surpresa ou reclamação, foi de respeito: ficaram de 

pé e permaneceram parados. A celas do pavilhão 2 eram pequenas, mas eram as melhores de todo 

                                                           
11 Como não foi possível detectar o que se entendia na cadeia por  “doente mental”, preferi pensar esta como mais uma 
entre as muitas classificações pelas quais a administração percebia os presos. 
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presídio. Na verdade, podia-se descrever uma delas como um corredor de pouco mais de 1,5m de 

largura por 3,5m de comprimento onde se encaixavam 4 beliches. Dentro existia uma portinha que 

separava as camas do vaso sanitário e do chuveiro. Nesta cela os presos fizeram questão de mostrar 

um armário, trabalho coletivo, que colocado entre 2 beliches conseguia economizar um pouco de 

espaço. A luz ficava acesa obrigatoriamente 24 horas, e um dos presos que acordava cedo e que 

dormia na cama de cima do beliche, tinha inventado um quebra-luz de papel que o protegia durante 

o sono. Os que ficavam em baixo tinham o recurso de pregar uma cortina para poder descansar no 

escuro. Como em todas as celas do presídio, a decoração predileta era com “pôster” de mulheres. 

Na saída, os presos agradeceram a “visita”. No mesmo andar, do lado esquerdo de quem sobe a 

escada, logo a primeira cela parecia diferente das outras. Era um cômodo razoavelmente grande, 

com espaço entre as camas e uma mesa de refeições ou de leitura. Destinava-se a  um tipo de preso 

com mais privilégios, em geral auxiliares de funcionários mais “graduados”. Quando entramos, os 

presos estavam almoçando e a comida parecia ser de boa qualidade, a mesma servida na copa da 

diretoria. O privilégio de comer na cela e melhor, só se conseguia através dos funcionários. Além 

disso, as camas estavam com lençóis  novos e tinha até cortina na janela. A explicação do chefe do 

expediente para esta diferença confirmou as vantagens daqueles presos com a justificava de que 

trabalhavam muito e cumpriam bem suas funções. 

 Como acontecera anteriormente, não me foi dada a oportunidade de ver os outros andares do 

pavilhão, novamente com a alegação, desta vez do chefe do expediente, de que era tudo igual ao 

que tinha sido visto. 

 No caminho para os pavilhões 8 e 9 , conhecidos como o “fundão” e abrigando a maior parte 

dos presos da Casa de Detenção passava-se por uma ampla área livre que era ocupada pela caixa 

d’água, pelo lixo e do outro lado, pelo principal campo de futebol da cadeia. Uns 10 presos estavam 

na ocasião, cuidando do campo para mais uma partida do campeonato da Casa de Detenção. Esta 

local servia normalmente para recreação diária dos presos desses pavilhões e em dias de festa ou 

celebrações, era utilizado para reunir o conjunto dos presos. Os pavilhões 8 e 9 eram iguais em 

tamanho, embora o pavilhão 9 tivesse mais gente. O pavilhão 8 era conhecido pela designação 

oficial da cadeia como o pavilhão dos reincidentes. O pátio interno espaçoso estava repleto de 

presos sentados no chão, alguns sem camisa, outros só de cueca ou calção. Novamente aqui o chefe 

de disciplina do pavilhão não se incomodou com a presença dos visitantes e permaneceu em sua 

sala. O chefe do expediente então se encaminhou para mostrar as oficinas de trabalho. Neste dia, 

todos os funcionários em contato com o pesquisador procuraram ressaltar as atividades que 

denotavam “recuperação” do preso, e em nenhum momento se falou das precárias condições da 

cadeia. Perto das oficinas havia duas capelas, uma católica e outra protestante, cujos cultos se 
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realizavam aos domingos. As salas não eram muito grandes, mas comportavam mais ou menos cem 

pessoas sentadas. 

 O número de oficinas de trabalho era maior neste pavilhão, mas assim como nos outros, 

eram poucos os homens trabalhando, embora a produção fosse mais variada. Havia uma sapataria 

cujos produtos se destinavam à venda nos dias da visita de familiares e amigos. Uma outra oficina 

trabalhava no aproveitamento de sobras de tapetes, e também existia uma fabriqueta de bolas de 

futebol, um setor de montagem de sacolas de papelão para lojas comerciais e outras que só foi 

possível olhar rapidamente. Em todos esses lugares a presença dos visitantes fazia com que os 

presos se levantassem e ficassem em posição de respeito. Numa oficina de carpintaria, dois  homens 

se dedicavam à produção de abajours, cinzeiros e outros objetos de madeira. Na conversa com eles, 

reclamaram muito da quantidade de tempo despendido na fabricação de cada uma das peças em 

comparação com o preço ínfimo oferecido pelas lojas comerciais, o que aliás era de praxe. Pagava-

se pouquíssimo pelo trabalho do preso. Até o chefe do expediente, na ocasião, fez comentários 

sobre a atividade dos presos, sugerindo novas peças, pois naquelas, segundo ele, todos reconheciam 

o trabalho de um preso. O trabalho na cadeia era visto como “recuperação” para os presos, mas para 

que o produto do trabalho fosse valorizado era preciso que não fosse conhecido como tendo sido 

feito por eles. 

 Depois do setor de oficinas, novamente sem subir aos andares superiores do pavilhão onde 

possivelmente poderia observar outros aspectos das condições de vida dos presos, e com a mesma 

alegação anterior, de que tudo era igual ao que tinha sido visto antes, o chefe de expediente, já se 

encaminhando para a saída, encontrou um preso que segundo ele, era considerado o maior falsário 

do país. Era um senhor muito inteligente, de uma subserviência irritante, mas demonstrando ser 

profundo conhecedor das regras de sobrevivência na cadeia. A um convite para entrevista 

respondeu imediatamente com altos elogios à direção da cadeia, dizendo-se sem queixas e 

agradecendo o ótimo tratamento que estava recebendo. Um outro preso que também veio conversar, 

encarregava-se de organizar o campeonato de futebol. Este pavilhão possuía uma sala somente para 

a organização de atividades esportivas, cujas paredes se achavam repletas de “pôster” de equipes e 

nomes famosos no futebol profissional. O preso, muito simpático, recebeu o chefe do expediente 

avisando que o time do pavilhão 2 estava muito fraco e dificilmente ganharia o campeonato. Na 

porta da sala, um quadro negro trazia os nomes dos times e suas respectivas colocações na tabela do 

campeonato interno. 

 No pavilhão 9, a chegada coincidiu com a hora dos presos descerem para “tomar sol” e era 

grande o reboliço de homens se enfileirando para seguir até o campo de futebol. Os presos dos 

pavilhões 8 e 9 “tomavam sol” em horários diferentes, para evitar o ajuntamento de muitos presos 



 33  

num só local. Estes, à medida que saíam eram revistados pelos guardas de presídio. O pavilhão 9, 

na época, contava com cerca de dois mil presos, embora sua capacidade de absorção fosse bem 

menor. A entrada do pavilhão estava tão congestionada que mal se conseguia atingir o pátio interno. 

A primeira atitude foi procurar o chefe de disciplina e anunciar a visita. Este se mostrou amável, 

mas não se moveu do lugar. No pátio, chamava a atenção o som forte de um atabaque, vindo de 

uma sala onde funcionava um terreiro de umbanda. No pavilhão 9 também havia várias religiões, 

cada uma com uma sala separada para seus cultos. Em determinado momento cruzou-se com um 

grupo de presos, bíblias debaixo do braço, dirigindo-se para uma Igreja Assembléia de Deus, e 

parecendo bastante orgulhosos do que estavam fazendo. 

 Ainda no pátio ficava localizado o arquivo morto do presídio, setor da cadeia sob as ordens 

do chefe do expediente, cuja função principal era guardar os prontuários de todos aqueles que 

passaram pela cadeia. Este arquivo continha mais de 85 mil prontuários, além de todos os ofícios 

expedidos pela Casa de Detenção e o livro de ponto de todos os funcionários que já tinham 

trabalhado no presídio. Este setor funcionava com o trabalho dos presos. Um deles, por exemplo, no 

momento que passávamos, fazia uma estatística do presídio, especificando os presos por idade, 

sexo, instrução, delito cometido. Todos eles, no entanto, deram demonstrações de ter perfeito 

conhecimento do serviço e se expressavam com facilidade sobre a situação carcerária no que diz 

respeito à parte processual. 

 Nova insistência para ver as celas, agora daquele pavilhão, fizeram com que o chefe do 

expediente se dirigisse ao chefe de disciplina, que destacou um carcereiro para mostrar os andares 

superiores. As escadas se localizavam na entrada do pavilhão e como ainda era grande o 

congestionamento, utilizou-se o elevador. Por ordem do carcereiro, o ascensorista, detento, foi até o 

5º andar. Do elevador, sempre guiados pelo carcereiro, chegou-se a um enorme corredor repleto de 

celas, com iluminação artificial, com o chão gasto e um ambiente de pobreza. Do lado esquerdo 

ficavam as celas E (externo), mais amplas e com grande quantidade de presos. Do lado direito 

ficavam as  celas cujos números estavam acompanhados da letra I, correspondente ao lado interno 

do pavilhão e que foram construídas como celas individuais. O carcereiro abriu uma  delas. Dentro 

comprimiam-se três homens, num cubículo onde mal cabia uma pessoa esticada; além de um 

“triliche”, havia um buraco que servia como sanitário e lavatório. Novamente aqui não pôde ser 

identificada nenhuma reação de irritação dos presos ao que, para o pesquisador, parecia uma 

intromissão.  

 No fundo desse corredor ficava o setor das celas-forte. O preso que ia para a cela forte, 

segundo o carcereiro, tinha cometido algum delito grave dentro do pavilhão. Trancado por mais 

uma porta de ferro, o setor das celas-forte era um lugar quase totalmente escuro, um corredor 
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estreito com uma seqüência de dez portas. Andando por esse corredor tinha-se a impressão de estar 

passando por jaulas. De vez em quando apareciam alguns rostos nas janelinhas, mas nenhuma 

palavra. O lugar fedia muito e era muito escuro. 

 Voltando para o pavilhão 6, descobri que ali funcionava a principal cozinha da prisão. O 

encarregado do setor, um preso, informou que o consumo de comida girava em torno de 2 mil 

quilos de carne por dia, 50 quilos de feijão e uma outra grande quantidade de arroz. A Casa de 

Detenção preparava 20 mil refeições diárias, não só para seu consumo interno mas também para as 

delegacias e outros presídios da cidade de São Paulo. Depois de mostrar tudo aquilo, este preso 

arrematou agradecendo a direção da prisão pelo carinho dedicado aos presos. O elogio soou como 

um refrão sempre repetido na presença de qualquer visitante acompanhado de funcionários 

“graduados”. No pavilhão 6 encerramos esta única visita mais ampla às instalações da Casa de 

Detenção. 

 




