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Anexo 

 
 
 Entre as experiências relatadas pelos presos da Casa de Detenção de São Paulo, uma pareceu 

particularmente esclarecedora do argumento desenvolvido neste livro. Trata-se da experiência 

limite de um preso na tentativa de provar-se como “recuperável” face a obstáculos impostos e 

intransponíveis: infelizmente, tem-se que omitir alguns trechos dos mais convincentes neste, para 

não identificar a pessoa. A riqueza de detalhes e a força da denúncia da entrevista justificam sua 

inclusão como uma forma de divulgação do protesto nela contido e uma contribuição a quantos se 

disponham a aprofundar a reflexão sobre o tema em questão. 

 

 

*** 

Seus pais faziam o que? 
- Minha família é uma família meio humilde. Família pobre. Meus irmãos são muito pobres. 

É, mais meu pai eu não cheguei a conhecer. Não tive um amor de pai. Tive uma senhora mãe que se 
encontra viva até hoje, cinco irmãos casados, o único solteiro na família sou eu. 

Você é o mais novo, mais velho...? 
- Mais novo. Sou o caçula. 
E, teu pai fazia o que? 
- Ah! Meu pai era... o irmão dele tinha uma fazenda no interior de (...), então ele vivia na 

fazenda trabalhando; depois todos nós viemos para (...) depois que ele morreu. 
E tua mãe trabalhava? 
- Trabalhava. 
E ela era o que? 
- Lavadeira. 
E teus irmãos sempre trabalhavam? 
- Sempre trabalhavam. É, eles são pintores de parede. 
Todos eles? 
- Todos eles. 
Mas você, você fez escola em (...), você chegou a estudar? 
- Fiz. Eu cheguei a estudar até o segundo ano. Mas eu não adquiri o suficiente, na segunda 

parte. A maior parte do estudo que eu vim aprender foi na cadeia. 
Você começou a trabalhar com que idade mais ou menos?  
- Com quatorze anos eu era balconista no (...). 
E depois disso você continuou balconista? 
- Continuei sendo balconista. Eu morava num bairro muito..., e eu era muito popular no 

bairro, onde eu morava. Era conhecido geral de todo mundo. Mas tudo parte de uma coisa sabe, eu 
conto a história e ninguém acredita. Eu conheci uma família lá em (...), foi nessa família, a primeira 
garota que eu comecei a gostar dela. Eu gostava de jogar futebol, mas o time que eu jogava lá, os dois 
donos do time, tinham passagem pela polícia, tinham fama de maconheiro, eram mal vistos no bairro. 
Mas eu não deixava os rapazes pela má fama deles. Porque eu jogava no time, o que eles eram não me 
interessava. Mas como eu andava junto com eles, no grupo lá, eu comecei a ser difamado por eles, 
certo. Justamente a família que eu tinha amizade criticou minha pessoa, me falaram que eu estava 
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praticando os mesmos atos que eles praticavam. Eu tinha um amigo que era irmão da garota que eu 
queria na época. A família proibiu o rapaz de andar comigo por essas coisas. 

Como é que você conheceu esse pessoal? 
- Eu conheci na brincadeira, eu e o rapaz com quem eu me dava, a moça também. 
Jogando bola? 
- É jogando bola. Peguei amizade com a família. Foi época que começaram as críticas. Ele 

chegava em mim e explicava: minha família não quer mais que eu ande com você porque você está se 
dando com fulano, fulano, fulano, e você é isso, e aquilo. Mas ele não deixou a amizade dele, nós se 
encontrávamos por outros lados, por outros meios. Eu gostava da irmã dele,... é uma história 
complicada, sabe. Bom, a família proibiu ele de andar comigo, ele começou  a andar com a pessoa que 
eu estava andando, no fim aquela pessoa matou ele, matou ele. 

Era um dos caras... 
- Era um dos caras. Quer dizer, a família proibiu ele de andar comigo, ele foi andar com um 

cara, o cara matou ele. Quer dizer, eu tinha uma amizade sincera com ele, apesar de que eu nunca pus a 
mão em nada de ninguém, eu era apenas moleque sem cabeça mesmo. Mas com a morte dele, e a má 
fama que tinham colocado em cima de mim, eu me senti revoltado, me senti..., tenho sentimentos. 
Naquele dia eu até comecei a andar mesmo com aqueles rapazes. Eu não era, estavam me criticando, eu 
comecei a andar. Mas eu tive muita advertência quanto à minha pessoa, mas não adiantou nada. 

Porque você começou a andar? 
- Eu trabalhava, nunca tinha posto a tal de maconha na boca, eu estava sendo criticado no 

bairro todo, que eu era maconheiro, era ladrão, era isso, era aquilo, a única amizade que eu tinha era 
esse rapaz e a irmã dele, que eu gostava muito deles. A família proibiu ele de andar comigo, a irmã 
também, proibiu nossa amizade então eu me senti um cara diferente, né. Então eu sai com essa, eu não 
roubo, não fumo maconha, eles tão me criticando então eu vou praticar o que eles estão falando ai. Eles 
estão falando o que eu não sou! Ai eu comecei a andar com os caras, então eu conheci tipos de tóxicos, 
eu conheci através de todo esse meio. Já roubei, depois eu comecei a roubar, comecei a andar com eles, 
comecei a roubar. Primeira coisa que eu roubei foi uma bicicleta. Daí partimos pra cidade, comecei a 
roubar carro, continuei, ai a crítica aumentou mais, né. Eu acho que a culpa, a metade é da minha parte, 
mas a metade é da família devido à critica que fez à pessoa sendo que essa pessoa não praticou delito. 

Mas, me explica uma coisa, essa família que você falou agora, ela era o que, uma família do 
bairro onde você morava? 

- Ela era do bairro. Uma família de gente bem, um lar honesto,  modesto, então eles 
achavam que se eu fosse realmente o que eles falavam, não merecia amizade da família, certo. 

E  a tua família o que que falava? 
- A minha família me criticava também. A minha família nunca viu nada de mim antes dessa 

família criticar. Eu fui sempre benquisto em casa e sou até hoje. Não é porque eu errei, porque eu estou 
na cadeia que eles esqueceram de mim. Acho que o mesmo amor que minha mãe e meus irmãos tinham 
por mim, eles têm até hoje. 

E como é que você conheceu esse rapaz, jogando bola, né ? Ai ele te chamou para casa ... 
- As irmãs dele estavam no colégio, ai ele ia todo dia buscar elas no colégio e me chamou 

pra ir junto com ele. Eu ia junto com ele quando ele pedia. Esse rapaz trabalhava no Diário de (...), na 
cidade de (...), no jornal. 

Ele fazia o que? 
- Ele entregava jornal, ele era estafeta lá da firma. E eu ia também com ele. De vez em 

quando eu estava de folga, porque eu trabalhava de meio-dia pra tarde e de manhã, eu ia com ele 
entregar jornal. Nossa amizade começou assim. 

E, quando você começou andar com esse pessoal, mais ou menos que idade você tinha? 
- Eu tinha 15 ou 16, quase pra 17 anos já. Já fazia bastante tempo eu já estava com amizade 

com essa família. 
E esse rapaz morreu você tinha quantos anos? 
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- Eu já estava com 17 anos. 
E porque ele morreu? 
- Um dos rapazes lá deu uma facada nele, no umbigo, então ele chegou no hospital num 

agüentou, deu derrame interno, não agüentou a operação e ele morreu. 
Porque ele deu a facada, você sabe? 
- Não fiquei sabendo, porque quando ele matou o rapaz, no mesmo dia ele entrou em 

flagrante, foi cadeia. Mas quando ele foi pra cadeia eu não quis mais ficar lá em (...), ai minha irmã já 
estava em São Paulo, ela me trouxe pra cá. Porque no dia em que ele morreu eu jurei a vingança dele, 
do rapaz, mas eu falei por nervosismo. Também essa família pediu para a minha irmã me trazer para 
São Paulo, quando ele foi pra cadeia. Quando eu cheguei em São Paulo, fiquei sabendo que ele ficou 
seis meses na cadeia e depois foi embora para a rua. A própria mãe do rapaz escreveu pra mim dizendo, 
porque no dia do enterro do rapaz eles se arrependeram de ter cortado a amizade do rapaz comigo, se o 
rapaz não tivesse morto, nada disso ia acontecer. 

Ai você com 17 anos veio pra cá? 
- Vim pra São Paulo. 
E aqui que é que você fez? 
- Aqui minha irmã era noiva de um rapaz que era dono de uma oficina mecânica e ela 

arrumou um serviço pra eu trabalhar com ele, ser ajudante de pintor de automóvel. Ai eu comecei a 
trabalhar com ele na oficina lá. Eu tinha um pouco de experiência do que é a vida de um delinqüente. 

Nessa época você já tinha feito alguma coisa lá em (...)? 
- Em (...)? Já tinha feito diversas coisas, principalmente depois do rapaz morrer... 
O que você tinha feito lá? Mas a polícia nunca tinha te pegado né? 
- Já tinha ido pro Juizado  de Menores, fui internado, eu nesse tempo ai dos 14 aos 17 anos, 

fui internado duas vezes. Fui pro juizado umas 3 ou 4 vezes, depois acalmou um pouco. 
Como é que é dentro do Juizado? 
- O Juizado é um estabelecimento, não é tão pesado quanto uma cadeia dessas, sabe, as 

pessoas se tratam com mais amor, mais carinho assim, mais, quer dizer eles têm mais responsabilidade, 
eles têm mais cuidado com as pessoas, com os menores. Muito apoio, principalmente do governo, da 
sociedade, das assistentes que trabalham, né, que elas são funcionárias públicas também. É um lugar 
que se dá pra recuperar o menor ali dentro. Isso na minha terra (...) 

E o RPM daqui, que tal? 
- O RPM é a mesma coisa que uma cadeia dessas. Era pior que uma cadeia dessas, na época 

que eu tive ai. 
Por que? 
- Não sei se é devido a ser muito grande, tem diversos tipos de menores, diversas qualidades 

de delinqüentes, de menores. Porque, se a gente for analisar direito, muitos menores são mais perigosos 
que muitos maiores que estão na cadeia. Eles não pensam pra fazer as coisas, eles fazem e está feito, e 
muitos deles fazem as coisas sabendo, premeditada. Bom, eu posso fazer, sou menor, se eu matar 
aquela pessoa ali, se eu roubar, eu vou pro Juizado de Menor, pra cadeia nem nada. Também esses, 
fazem sabendo (...). O Juizado daqui, eu até comparei o Juizado do RPM com a cadeia daqui, essa Casa 
de Detenção. Lá não se entendia com o outro, era uma política, juntava 3, 4, 5, quebrava, entrava 
maconha, vinha tudo louco e eu também tava no meio deles, certo. Nessa época minha, acho que até 
hoje ainda é comparada. Muitas pessoas temem o RPM e não teme essa cadeia. Não sei se é o modo de 
agir, mais preso, regime mais seguro. O menor, a polícia não vai querer desabonar eles através da 
violência, da ignorância. Não adianta a ignorância, inclusive. 

Por que não adianta? 
- Acho que a ignorância, não tanto para o menor quanto pra gente também, é mais difícil. É 

mais fácil uma pessoa querer regenerar um delinqüente com carinho  do que com a ignorância. A 
ignorância fica mais sentida, porque  eu apanhei muito na minha vida. Apanhei muito porque em frente 
à minha casa morava um delegado aposentado, a minha mãe me amarrou uma vez, ele foi lá, pediu pra 
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minha mãe me tirar porque minha mãe bateu em mim. Todo dia eu apanhava para não mexer com nada 
de ninguém, nem sair de casa. Minha mãe não gostava que eu saísse, quer dizer, couro não adiantou pra 
mim, então essa experiência eu tiro por mim mesmo, apesar que a gente tomar uma surra de mãe não é 
igual tomar uma surra de uma polícia, né. No atendimento, tem diversas diferenças entre a polícia que 
trata os maiores e os menores. 

Que diferenças? 
- A diferença é que aqui, eles batem, não quer saber onde está batendo, se é na cabeça, se é 

no pulmão, se é..., eles não querem saber onde tá batendo. Lá no menor eles batem no corpo, na mão, 
no pé. Eles escolhem o lugar pra bater na pessoa, eles falam que é com mais humanidade, com mais 
carinho pelas pessoas. Muita ignorância não adianta, muita ignorância não adianta. 

Você, quando esteve lá no Juizado de Menores em (...), quando você saiu, você não pensava 
em mudar alguma coisa? 

- Olha, todo tempo que eu saí, pra fazer as molecagens na rua, eu sempre trabalhei, até em 
São Paulo eu estava trabalhando. Quer dizer, não era um criminoso totalmente entregue ao crime. 
Entram as duas partes: eu me dedicava ao crime e me dedicava ao trabalho. Portanto, meus crimes foi 
tudo à noite. É menos periculosidade porque o crime feito de dia é mais periculoso que o de noite. De 
noite, a pessoa tem menos periculosidade porque de dia a pessoa tem mais. Eu trabalhava de dia na 
oficina, de noite eu saia com um rapaz e aprontava. 

E lá em (...) que que você fez? 
- Primeiro carro que eu roubei foi um jipe. Depois do jipe comecei a roubar carro, meus 

parentes lá são tudo, eles trabalham pro governo. No DETRAN, tem outro, que trabalha na Captura, 
tudo tio, cunhado, primo, toda a minha família, a única ovelha negra sou eu mesmo. 

E tua família acha que você é ovelha negra? 
- É, né, já que meu nome foi lançado no rol dos culpado, também o nome da família ficou 

sujo, não como ladrão porque o culpado sou eu, que que pode acontecer? Descobriram esse nome, 
quem tem que pagar sou eu, mas também fica marcado o nome da pessoa na justiça como ladrão, apesar 
de que a pessoa acha que o nome ladrão é uma coisa fora do comum mas não é, é simples a explicação.  

Qual é a explicação? 
- Tem pessoas que estão aqui na cadeia e não tem necessidade de roubar. Ela rouba por 

revolta das coisas que ela vê na rua. Eu conheço aqui dentro uns quatro ou cinco rapazes ai que são de 
família muito bem e não precisa roubar não, o pai tem carro e tudo. O que precisa é do apoio que eles 
sabem e precisam. Já troquei um diálogo com eles muitas vezes aqui, então eu perguntei: você não 
precisa roubar, por que vocês estão aqui? Então eles explicaram, que geralmente é, são pessoas que 
sabem o que é uma humanidade. Se chega num lugar, sabe mais coisa, tem mais conhecimento. Esse 
rapaz mesmo que eu troquei um diálogo com ele ai, ele roubou, fuma maconha, vive na vida do crime 
porque ele acha que muita gente passa fome e vive na rua, precisa de uma ajuda e não tem, e ele tem 
muito, ele tem demais. É uma conclusão lógica eu também acho que dinheiro não traz felicidade, né, 
pode acalmar o ambiente, resolver as coisas, mas não traz felicidade. Tem milhões de gente ai que tem 
milhões de dinheiro e não adianta nada. Tem certas horas que acontecem as coisas com eles e eles 
falam: cadê meu dinheiro? Sabe, né. É o caso desse rapaz que está preso. 

Esses caras roubam sem necessidade? 
- Sem necessidade. 
E tem casos de gente que rouba por necessidade? 
- Tem, esse tem. 
Que caso é esse? 
- Eu tenho uma conclusão que... quando eu morava na tranca, entrava diversos no xadrez, 

porque a distribuição, quando eles entravam na cadeia vão direto pro xadrez, né. Então de noite, dia, a 
gente estava trancado, a gente dialogava, né. O que você fez? Você é casado?  É solteiro? Eles 
explicaram, o salário mínimo lá fora estava em 400 e poucos contos, há um ano atrás. O custo de vida 
estava super alto, porque o custo de vida dos pobres aqui em São Paulo é mais caro do que tudo, é 
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acima de tudo. Então o brasileiro só sabe..., ele é comodista. Geralmente o brasileiro tem cinco, seis 
filhos pra cima. Cinco, seis filhos pra cima, e ganhando 400 e poucos contos por mês é impossível dele 
sobreviver. Agora, comprar leite, arroz, alimento pra família, roupa, não tem casa pra morar, tem que 
pagar aluguel, como é que ele vai se manter com 400 e poucos conto? Não tem condições. Ai a gente se 
sente apertado. Um filho chora porque está com fome, o outro chora por causa do leite, o outro chora 
porque está com o pé no chão, o outro chora porque tem que ir pro hospital, porque o rato comeu o pé 
dele, porque mora lá na maloca. O pai se sente apavorado e sai. Talvez no próprio emprego dele, ele 
rouba, aonde a necessidade influi, quer dizer, porque eu já vi diversos caso no jornal, criança morreu 
porque o médico não quis atender. Mas eu também já vi, médico não queria atender. O outro morreu 
por falta de sangue, o pai não tem dinheiro pra pagar pelo o sangue, então morre. O outro quebra o leite 
do padeiro, o padeiro vem chiar. Quer dizer, uma falta de humanidade geral sabe. 

Qual a diferença entre o cara que tem toda essa situação e continua na sua vidinha lá e tal e o 
que resolve roubar? 

- Eu vou explicar. Muitas vezes, não vem todos pra cadeia, um ele foge, larga a família, 
abandona a família e vai pra longe, ele vira mendigo na rua. Então ele começa a mendigar na rua, 
dormir na rua, esquece a família. Ai aparece no jornal, sumiu faz tanto, tanto tempo. Mas ele está 
mentindo, é ou não é? O outro arruma lá outra mulher, a outra, a amante, a outra amante, ela é sozinha, 
ai tem um filho, ai ele separa. Os outros muitas vezes, os suicidas não sabem porque se suicidaram, mas 
porque? Devido às necessidades que passou, então não quer roubar, ele se suicida. Roubar é (...) Certo? 
E a outra metade é o homem que chega ao ato de praticar o delito e vem pra cadeia. Eles se dividem em 
diversas partes. Muitas pessoas, não têm condições. Se existem 50 mil que passam por isso, 10 mil 
estão na cadeia e os 40,  os 40 se dividem em diversas partes, entre morte, sumiu, abandono. 

É, mas a grande maioria não faz nem isso. A grande maioria está lá passando necessidade 
mas... Como é que você explica isso? 

-Para eu explicar isso ai, pra gente ver isso ai, a gente tem que ir aonde existe isso ai, certo? 
Porque vendo ele crê. Eu acho que se uma pessoa, por exemplo num lugar onde tem essas coisas... 
favela. Nas favelas as pessoas vivem assim. A gente vê a necessidade, vê a fome e vê o que eles estão 
passando, certo? Outros, nós falamos aqui que a maior parte fica no mesmo lugar e continua vivendo do 
mesmo jeito. Outros a mulher sai para lavar roupa em qualquer lugar. Pra trabalhar, a mulher abandona. 
Não só tanto o homem, a mulher também abandona. A outra joga os filhinhos no quintal, deixa eles 
passando fome. A família acha de levar ele pra polícia... Quer dizer, se a gente for procurar ver com os 
próprios olhos, a gente vai ver que não tem condições, a realidade é essa mesmo. Então, de tudo e 
qualquer maneira eles arrumam um jeito pra se livrar da culpa. Apesar de que eles se livram da 
covardemente porque apesar de que eu sou um presidiário, errei, está certo, eu sou reconhecedor do 
meu erro, não tenho nada que reclamar pelo erro que cometi, certo? Paguei, estou pagando, mas eu 
acho que a gente tem que encarar as coisas como é e não como a gente quer, não é? Então é onde as 
pessoas se desdeixam, se desdeixam dos seus sentimentos, faz tudo pra sair faz tudo para sair para a 
vida mesmo, o que acontece até hoje. 

Porque que você acha que é covardia deles? Sujeito desses não se diz que é corajoso?  
- Deixa a família, abandona a família, que se suicida, se mata, vai pro crime. 
Mas por que é covardia?  
- Corajoso é aquele que você acabou de citar agora. Vive naquela vida mas ele... é difícil 

aquele que entra nessa vida, mas por outro lado, pra manter sempre aquela vida, ele vai pra um lado, dá 
um jeito do outro, se lhe tomam a casa ele muda para uma outra, vai mudando a vida, ele vira um 
andarilho com a família. Esse é o corajoso. Mas esse que se deixa se meter ai pela vida, é covardia. Por 
exemplo, o cara tem cinco filhos, seis filhos, dez filhos, uma porção, então, o modo brasileiro é esse, 
faz, tem mais de dez filhos e não quer saber as conseqüências que vai..., as mulheres botam no mundo, 
na hora de...depois joga também fora. Aonde acontece um bocado de coisa, as pessoas são levadas pro 
Juizado, crescem no Juizado, porque, agora na época que nós estamos, essas pessoas desamparadas pela 
mãe, pelo pai, vai pro Juizado. Eles crescem criminosos, porque ele se infiltra no meio dos outros 
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menores que já tem noção do crime, certo? Ele entrou aí dentro, o que ele passou lá ele já esqueceu. 
Então ele vai continuar ali, ele vai ter um embalo. Porque eu acho que tudo que é criminoso é dirigido 
por um embalo. Um chama o outro, fala as coisas, então ele quer fazer as mesmas coisas que os outros 
fazem.  

Você chama isso embalo? 
- É. Então é onde acontece por tudo quanto é lado, já vivi em tudo quanto é lugar. Em 

lugares bons e ruins, tudo. Eu já passei do ruim, do bom e do melhor. Tudo que existe eu já passei na 
minha vida, então eu falo isso por experiência própria. Aqui em São Paulo mesmo, na favela do Piquiri, 
eu vi diversos moleques destes, 10, 11 anos, já praticando atos delinqüentes, vi com meus próprios 
olhos. Tem um que teve há pouco tempo aqui. Ele era desses tais garotos. Passou de maior, veio pra 
cadeia por assalto. Latrocínio. Eles se cria mesmo vendo os outros fazendo. No Juizado mesmo ele é 
marcado como uma escola. 

Você acha que aconteceu isso com você? 
- Eu não fui por esse motivo. Como nós falamos no início ...,eu não sei explicar qual foi o 

sentimento que veio pra mim naquele dia. Eu  senti uma pessoa que... revoltei contra a pessoa que me 
pintou. Uma revolta simples, sem maldade, sem vingança pra eles. O meu motivo foi esse. Agora a 
maioria é falta de amparo, é falta de amor, porque a pessoa vive uma vida que só Deus sabe. Quem 
ganha bolsa de estudo é só filho de Jarbas Passarinho. Os pobres se revoltam. Você pode ver que aqui 
na cadeia não tem só criminoso que vem de criança. 

Na cadeia tem diverso tipos de criminosos que já fizeram o que? 
- Que já praticaram crimes depois de adultos, muito mesmo. Necessidade. Ninguém rouba 

sem necessidade, a não ser alguns que tem a na cadeia, igual eu falei, que eles roubam também por 
revolta. A realidade é que dinheiro não vale nada, porque dinheiro é um papel amaldiçoado. Por causa 
dele acontece muitas coisas. Desespero. Então, esses que estão ai, que rouba, é porque passam na rua, 
vê um dormindo no chão, passa numa avenida qualquer ai, num bairro, e vê um bater na porta e pedir 
um prato de comida. Tem muitos que faz isto, você vê uma coisa, mas muitos é por necessidade.  

Quer dizer então que tem o crime por necessidade e tem o crime por revolta. Qual a 
diferença então? O por revolta qual é? O teu caso por exemplo, é revolta ou necessidade? 

- Por um lado foi revolta. 
Necessidade não teve? 
- No meu caso, não teve necessidade, no meu caso não. Culpo no caso de mais de mil aí. 

Porque não é com... qualquer uma pessoa que aconteceu. Isso é chato. O senhor é honesto, trabalhador, 
vive sua vida, amanhã vem uma pessoa e fala que o senhor é isso, isso e aquilo, o senhor não é, quer 
dizer, como o senhor vê, na minha terra, apesar que agora não, mas antigamente, ladrão, falar o nome 
de ladrão era uma coisa fora do comum. 

Te chamavam de ladrão? 
- Ladrão, maconheiro, era isso, era aquilo. E qualquer um que hoje ainda, se começar o 

bairro todo criticando, ele se sente louco. Eu não sou o que eles tão falando. Não tem jeito pra você 
mostrar pra eles...A gente já estão mostrando pra eles a nossa hombridade, mas eles já está falando o 
que é, não tem mais meio de mostrar. Você está vivendo no caminho certo, eles tão criticando, qual é o 
meio de mostrar pra eles? O único meio que eu achei pra mostra foi praticando o que eles insinuavam. 

E tem outro tipo de crime, além da necessidade e revolta aqui dentro?  
- Tem diversos crimes mas é raro. Quer dizer, muitos dos que estão aqui na cadeia são 

pessoas que sofrem das faculdades mentais. Esses praticam o ato mas (...), não são conscientes do que 
estão praticando. São pessoas (...), tem a mente com distúrbios, estes são os sem necessidade, sem 
revolta. Muitos estão aqui na cadeia, estão pagando pelo erro que eles não cometeram, devido, como eu 
falei, à violência. 

Que tipo é esse ai? 
- Eu vou comparar com um caso. No Rio, um senhor de 40 e poucos anos foi acusado de 

homicídio, ele matou a amante dele. Ele era inocente. Bom, o advogado pegou logo e falou: o moço é 
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inocente. O juiz então fala. Por que o senhor assinou esse papel aqui? Por que o senhor assinou o 
processo? – Apanhei. O senhor apanhou? Não há provas que o senhor apanhou! – Mas eu apanhei! O 
juiz não quer nem saber. Bom, foi você, não foi? (...) São polícia e tem que prender. Vem as 
testemunhas que falou que ele matou. Ele é a primeira vítima porque ele vive com a pessoa. O primeiro 
suspeito é ele. Mas não é porque a pessoa é suspeita que vai pegar ele, levar pra delegacia, bater e fazer 
assinar o inquérito. Tem que ver os pormenores do acontecimento. Pegaram o velho, enfiaram o pau 
nele, ele assinou o inquérito, porque ninguém é de ferro, todo mundo é humano. Aí vem o advogado 
ainda querendo provar que ele era inocente, o juiz não acreditou. Ele já falou, não é só ele que está 
falando, a testemunha já falou que foi ele. Condenaram ele. Ele puxou cinco anos de cadeia, a advogada 
achou que pelo diário dele, ele era inocente. Então a advogada se interessou mais ainda pelo caso, pelo 
motivo da própria advogada sentir que ele não era culpado. Então ela seguiu as informações, as 
investigações sobre ela mesma, ela encontrou a vítima num manicômio, louca da cabeça. Então a 
advogada foi lá, consultou, pegou os documentos, tudo, deixou na Procuradoria Geral. Aqui está 
passando um processo assim, assim, assim, mas eu achei a vítima, a vítima está viva, e o moço está 
cumprindo cinco anos de cadeia, e ele é inocente. Vamos ver, mexe pra cá, mexe pra lá, mexe, a 
resposta da justiça, vamos indenizar o rapaz. Não podemos porque foi erro da justiça. A resposta. O 
rapaz cumpriu cinco anos de cadeia, inocente, tinha testemunha de ele matou a mulher, de que a mulher 
estava no Instituto Médico-Legal. Foi tudo provado,e a mulher foi achada, no manicômio. Esse moço 
saiu dali, a justiça não indenizou ele, foi um erro. O que ele vai fazer depois de cinco anos perdidos 
dentro de uma cadeia, inocente? Ele vai sair, vai trabalhar, sai totalmente revoltado contra a justiça. 
Então um caso igual esse ai tem diversos aqui na cadeia. Tem diversos aqui na cadeia. Tem uns que faz 
os crimes, que estão encoberto (...) pode falar que ninguém se apresenta. (...) Mas eles estão aqui 
dentro, igual tinha um caso de crime que um, eu sou culpado e os crimes estão encoberto lá fora, tem os 
inocentes que é pegado como cobaia lá fora, vem pra cadeia com o crime dos outros. 

Não tem muitos casos desse ai tem? 
- Tem, tem muitos casos desses. Tem muitos casos, que..., eu sou culpado por dez 

inquéritos. Meu mesmo, mas eu vim por quatorze. Esses quatro, a polícia jogou ai, eu assinei e está 
acabado, certo. Portanto tem inquérito que a vítima ai fora não conhece o réu. Por esse motivo, porque 
se eu pratico a falta contra a sua pessoa, qualquer  lugar que o senhor me veja, o senhor me 
reconheceria, não é? Se eu chego pro senhor, o senhor vai dizer, acho que não é ele não, não foi esse 
não, às vezes não me acho em capacidade, certo.  

No teu caso, você  apanhou muito? 
- Olha, pra falar a verdade, hoje estou na cadeia mesmo, já cumpri, se eu não apanhasse, eu 

não assinaria todos os inquéritos não. E só assinei devido a violência. Porque eu sozinho, com cinco ou 
seis pessoas me batendo, sem poder me defender, não tem esse que resista, nem Sansão resistiria. Cinco 
ou seis batendo. Lá na polícia, não sei se o senhor já foi no DEIC alguma vez, porque ninguém vê, 
ninguém vê. Chega lá, pendura o cara, de uma mesinha a outra, fica igual a frango assado no espeto, 
amarrado, indefeso. Eles pegam ..., o senhor lembra aquele telefone antigamente, aquela maquininha 
mesmo. Eles pegam dois amarram na pessoa, diversas partes do corpo, nos lugares onde não é pra se 
amarrar, eles amarram e aplicam o choque. Eu agarrava nas pessoas ai o choque dobra. E ali fica, e aí 
quando eles não deixa o cara duas, três horas só amarrado. Sabe sal com água? É o que eu bebia. Você 
não agüenta? Sem comida, sem nada , sem alimento, ali, só apanhando, todo dia, desce e sobe, desce e 
sobe. Ninguém é de ferro. Batendo assim, não tem esse na terra que faça bater e ir lá e apanhe da 
polícia e não assine, eu desconheço. Não é?  

Que tipo é esse ai? 
- Bom, geralmente são aqueles que praticam o erro a primeira vez, que eu fui praticar um 

erro, fui preso, vem pra cadeia. Bom, você foi, assinou. Tem uns tipos de vagabundo também que, ele 
está lá com o erro praticado, diversos erros praticado, mas ele troca a liberdade dele pela dos outros. 

Mas com é que é isso ai? 
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- A polícia prendeu esse aqui com não sei quantos inquéritos, se você assina você vai 
embora, mas eu quero que você me leve aonde está fulano e sicrano, que ainda tem mais do que ele. Ai 
ele fala, está ali, ali, e ali. Aonde os caras são o cagueta. Então os caras trocam a liberdade deles. 

Muitos fazem isso é? 
- Muitos, muitos. 
Mas vem pra cadeia depois?   
- Vem, não adianta. Ele passa aí um dia, aí ele vê um filho de um policial, um ex-policial do 

DEIC, quer dizer, o (...) era viciado em tóxicos, não era ladrão, mas de tanto o pai dele..., aí já é outro 
lado do crime. Enquanto o pai dele prender vagabundo, judiar, bagunçar, até mesmo (...) então, sabe o 
nome do filho, sabe o nome do pai, então quem é que estava no inquérito no dia, quem fez essas coisas 
contigo, foi fulano e sicrano, então o nome dele está ali registrado. Outro erro da justiça, que a justiça 
também não vê. Foi o filho do senhor, o filho do senhor que falou  isso tudo? Então! Foi ele mesmo, 
então o escrivão bateu. Então vamos ver também o inquérito, ele não praticou o erro. Então, vai pro 
delegado, o delegado assina, e vai pro Fórum. Mas o juiz julga o inquérito à revelia, quer dizer, sem a 
presença do réu. Então é condenado todo mundo. Amanhã aquele dito tal que é filho da, do polícia está 
vindo pra cadeia sem saber. Já tem dois aqui. Um é do meu distrito, do meu bairro, o outro é da cidade, 
filho de um rapaz do DEIC ai. Esses  também vai sair ai, não é, porque o pai dele é polícia, esses 
também amanhã vai sair e vai continuar a mesma coisa. Quer dizer, esses são, já é por ato de vingança, 
o pai é polícia, bateu em mim, já põe o filho dele no inquérito. Já é vingança e covardia, por isso que eu 
acho que se eu vou vingar de uma pessoa, faço direito, já que eu vou cometer um erro mesmo. Então 
vou cometer o erro certo. O erro tem o seu lugar. 

Quando você veio pra São Paulo, você disse que você começou a trabalhar assim numa 
oficina e depois você arranjou uma turminha, então  como é que foi? 

- Inclusive, um trabalhava comigo sabe, nós éramos cinco. Mas ele já era conhecido da 
polícia paulista fazia tempo. Através dele eu conheci mais elementos. O primeiro assalto que eu fiz foi 
até num dia de jogo: vamos sair, vamos sair, vamo. Quando eu sai eles já vieram com um caro roubado, 
um JK, nós saímos. Sai com eles, praticamos delitos, fomos em diversos lugar até madrugar e voltamos, 
mas eu continuei, quer dizer, eu mesmo, mesmo os crimes que eu participei, eu participei de 4 furtos e 
2 assaltos, é pelo que eu estou  na cadeia. 

Esses quatro furtos foram o que, automóvel? 
- Não, só pra curtir. Quer dizer, não tinha idéia lucrativa. Nem o dinheiro, de parte de roubo, 

não ia dividir. Porque o que eu ganhava trabalhando com meu cunhado, já era suficiente para mim, 
certo. Então quer dizer, tanto que eu vim pra cadeia estava trabalhando. Nunca deixei de trabalhar, 
nunca deixei de trabalhar. 

Então porque que você fazia isso? 
- Ah! Nós vamos voltar no velho assunto. 
Mas ainda é aquela explicação? 
- Ainda é, por causa disso. Já estava errado, nome já tava na polícia, desde menor, desde 

menor já está na polícia. Quer dizer, o jornal...Olha, se não me engano ainda tenho hoje um artigo da 
Notícia Popular. Eu nunca assaltei um posto de gasolina, nunca fui chefe de quadrilha e lá na “Notícia” 
tem que nós assaltamos uns quarenta posto de gasolina e que eu era o chefe  da quadrilha. Ai meu 
cunhado me botou um advogado e me tirou da delegacia, fui embora pra casa. Cheguei em casa minha 
mãe me mostrou a foto no jornal (...) assalta 40 posto de gasolina, chefe de quadrilha. Eu nunca fui 
chefe de quadrilha e nunca assaltei posto de gasolina,  meus inquéritos são quatro furtos de automóvel e 
dois assaltos. 

Mas quando você veio pra São Paulo, você falou naquele negócio que você estava revoltado 
porque o pessoal achava  que você era ladrão e tal? 

- Perfeitamente. 
Mas quando você veio aqui pra São Paulo não tinha mais esse problema, e você continuou 

fazendo negócio, como é que é? 
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- Não tinha esse problema, que eu falei pro senhor, da crítica, esse não tinha. Mas tudo o que 
eu fazia, se eu pensasse na minha mãe que estava lá, eu pensava no acontecimento, quer dizer, eu não 
esqueci  do acontecimento. Sempre eu lembrava, quer dizer, é onde eu culpei a família de acontecer 
tudo isso que está acontecendo agora, quer dizer, eu culpei a família de ser eles os culpados. Então toda 
vez que eu penso na família eu lembro, eu me sinto diferente. Quer dizer, eles pensa comigo, teve 
indivíduo que se diz de viver com os próprios olhos dele, com a própria cabeça. É ou não é? Se era 
realmente aquilo que eles estava dizendo. Se eu era mesmo culpado daquelas críticas que estavam 
caindo sobre mim. Eles não procurava saber isso ai. Eles sujaram meu nome e pronto. Me levantaram 
uma calúnia. Então todas vez que eu penso na minha família eu penso neles. Eu nunca mais vou 
esquecer deles. Também não tenho nada, não tenho espírito de vingança contra eles, nem nada, certo? 
Apesar de que depois que eu sai da cadeia, já me comuniquei com eles através de carta. Eles me 
explicaram. Minha família falou que depois se arrependeram de ter cortado a amizade comigo. Que o 
rapaz tivesse andado comigo, não teria acontecido o que aconteceu, não é? Quer dizer, o 
arrependimento deles veio tarde, porque eles reconheceram o erro. 

Agora  você quando, estava aqui em São Paulo, você disse que na RPM? 
- Fui. 
Quantas vezes? 
- Três vezes. 
Porque motivo? 
- Furto. 
Furto também? Mas ai é independente  do motivo porque você está aqui? Ou são os mesmos 

motivos? 
- Independente. 
Entre outros motivos? 
- É, porque lá eu era menor e... 
O que você fez? Furto de que? 
- Arrombamento. 
Arrombamento? De automóvel também? 
- Não, uma loja e duas residências. No crime, na massa eles falam goma, não tem ninguém 

que tinha engomado a casa. 
Que é isso que se fala, na massa? Você falou na massa? 
- Na massa é o crime, é o pessoal do crime, é uma entidade, é uma entidade deles.  
Entidade de que? 
- Entidade do delinqüente. Na massa, a massa não tem mais ninguém sem ser do crime, só é 

criminoso, é tudo da massa. (...)A massa, como eu tava explicando, a massa é um trato entre nós que 
somos delinqüentes, certo, é um trato só entre nós mesmos, quer dizer, a massa refere ao crime. 

Quando é que você usa essa expressão? 
- Num diálogo com outro delinqüente, com outro preso qualquer, quer dizer, sempre, a gente 

dizendo alguma coisa que acende ou apaga, a gente sempre fala a massa. Quer dizer, essa massa já não 
está mais como era antigamente. A massa já não presta mais. A massa já está podre, já está cheia de 
extravagância, a massa já está...Quer dizer, qualquer diálogo que a gente trocar entre a gente mesmo a 
gente fala, a massa. A massa corresponde ao crime. 

Todo mundo que está aqui dentro em todos pavilhões é a massa? 
- É a massa. Quer dizer, se tiver uma (...) de 10 corresponde à massa. É só dentro do crime, 

porque fora do crime não é mais. É a mesma coisa que uma torcida de um time. Que eles vão falar a 
massa não sei o que, não é? Quer dizer, de onde tem um setor, naquele setor, o crime, a gente fala que 
corresponde à massa. 

E na massa todo mundo, todo mundo é igual, basta ser criminoso é d massa? 
- Não é criminoso, não pertence à massa. 
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Mas não tem diferença dentro da massa não? Assim, do cara não se achar que faz parte da 
massa e tal? 

-  Tem. 
Como é que é? 
 - Tem diferença, tem pessoas que ... muitos presos que tem aqui acham que eles faz parte da 

massa por ele ser um delinqüente, certo? Mas ele acha que não pode praticar atos de criminalidade 
junto com a massa. Devido a achar que não tem capacidade. Outro já é malandro demais, outro já é 
menos capacitado que ele, então, quer dizer, é onde criticam a massa. Então, eu estou por fora dessa 
massa, eu vou roubar sozinho, vou praticar sozinho, vou sair fora da massa, vou regenerar. A  diferença 
é essa, tem diversas críticas entre nós. 

Quais são essas críticas? 
- Uma dessas que acabei de falar agora, outras que, aqui mesmo na cadeia, tem (...) pessoa 

contrariando um e outro. Existe encrenca entre nós mesmo. 
Como é que essa situação? O que aconteceu? 
- Acontece muita coisa entre nós. Aqui existe morte, existe tudo quanto é tipo de coisas ruim 

pode acontecer na massa. Até por um cigarro de maconha se pode morrer. Um, dois, três, quatro, até 
cinco. Por um maço de cigarro já morreu gente aqui na cadeia. Por um pão já morreu gente aqui na 
cadeia. 

Por que aconteceu isso? 
- Olha, aqui na cadeia, a alimentação dos preso são..., cada um tem uma cota, então não é 

pelo dinheiro mas pelo proceder, porque a massa exige um proceder que é a educação, apesar que lá 
fora nós somos tirado como...assim eu penso, muito gente, não todos, nós somos tirado como uma 
pessoa..., não tem nem como explicar, é um bicho pra mim, certo. Mas tenho em mim que não é nada 
disso. Se as pessoas souberem a realidade, eles tiram diferente, não pensam assim. Bom, então é o 
seguinte, tem a educação, é o que a massa chama de proceder. Proceder de malandro. Quer dizer, se 
está aqui, é daquele preso, tem que ser daquele preso, ninguém pode mexer, certo? Quer dizer, se for lá 
e mexer, você tem que explicar porque que mexeu. Então, muitas vezes eu mexo hoje, o rapaz deixa pra 
lá, eu mexo amanhã, o rapaz deixa pra lá. Mas depois daí não dá, o que eu tenho você tem, porque vai 
pega o meu. Não tem condição. Então dali nasce a discussão. Nasceu a discussão, se não sair na mão, 
sair uma briga na mão dos dois, um quebra a cara do outro, o que sair com prejuízo amanhã quer 
vingar. Então ele arruma um “chico-doce”, um “pau de cana”, ou ele arruma um estilete ou então faca-
de-cadeia, então... 

O que é faca de cadeia? 
- É um punhal, é um punhal, é um estilete, destes vitrô ai, quer dizer, muitas vezes eles 

arrancam, quebra ele, amola, vira uma faca, ai ele quer prejudicar um preso acaba por prejudicar 
qualquer um. Serve pra mim, serve pra todo mundo, então é onde acontecem as mortes. Por isso tudo na 
cadeia pode morrer. Ai tem diversos prontuários ai ou no arquivo morto, que morreu, outros ficaram 
louco, ruim da cabeça. O outro matou um rapaz lá por causa de três maços de cigarro. Perdeu pro rapaz, 
achou que o outro não valia de nada, falou: olha, não vou pagar pra você. Vê o que você pode fazer por 
mim. O que ele pode fazer foi esperar o outro no xadrez, meter o pau na cabeça dele, esfacelou a cabeça 
dele e matou. Nos temos um jogo de bolinha aqui no xadrez, na cadeia... 

Que tipo de jogo de bolinha? 
- É um (...), sabe, como a gente chama. Já morreu um por causa desse jogo de bolinha. No 

jogo de bolinha se desentenderam chutando a bolinha, se desentenderam ai na descida do campo, um 
desceu com um “chico-doce” bateu na cabeça dele e morreu também. 

Usou o  “chico-doce”? 
- É, agora esse tal de “chico-doce”, eu não achei meios ainda pra explicar, nasceu esse nome 

ai na massa e até hoje.... Como o “pau-de-cana”, “pé-de-mesa”, é “chico-doce”, é uma gíria da massa. 
E você falou um negócio ai de proceder de malandro. O que é isso? 
- Proceder corresponde à educação. 
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Mas qual é o proceder do malandro? 
- O proceder do malandro na cadeia, apesar de estando na cadeia, mas a pessoa tem que da 

melhor maneira possível usar o máximo da educação dele. Porque, não é porque é preso ou delinqüente 
que não tem educação. Então, uma , se tem uma pessoa dormindo ali, tem que fazer o maior silêncio 
pra ele dormir. Mas o outro não está com sono, ele quer trocar um diálogo com outro detento, quer 
dizer, é uma falta de proceder, a não ser que esteja todo mundo acordado, já é uma falta de educação, 
está perturbando o sono dos demais, certo. Então está tirando..., fazendo uma ceia, eu acho que é falta 
de educação a pessoa, quer dizer, muitos levam a sério e outros não levam. Fumar. Ou então chegar n 
banheiro, se despir pra fazer as necessidades. Quer dizer, tudo isso ai é falta de proceder, certo? Atingir 
a moral do outro. A maior parte da cadeia que é respeitado é a moral do preso. Porque aqui o preso, 
como se diz nós não temos convívio com ser feminino. Então, na cadeia acontece muita coisa. Tem 
travesti que tem na cadeia, tem diversos tipo de travesti na cadeia. Os que já vem da rua, os outros que 
nascem aqui dentro, covardemente obrigados. Tem muitos casos desse aqui. Quer dizer, essas daí são 
uns que saem  daqui revoltados, porque não tem separação de qualidade. Um erro, um erro do governo 
é esse. Um preso vem para aqui por homicídio, 121, mas ele chega vai embolar no meio de ladrão, no 
meio de criminoso, então um preso novo, simpático, mas os presos... 

Você estava falando do cara, do 121, em geral ele chega e ele é o que? 
- Bem, o 121, ele não tem nada contra o outro, ele não tem nada a envolver com o crime, 

com a massa. Quer dizer, ele veio pra cadeia por acaso, aconteceu um crime, ele matou uma pessoa 
então ele vai ter que pagar pelo erro que cometeu. Ele vem pra cadeia porque o lugar dele é aqui 
mesmo, certo? Então é onde acontece. 

Então o que acontece? 
- Os caras passa pra um lado diferente com ele. 
Então, se o cara fosse um outro assaltante o que aconteceria? 
- Acontece também. E ele sendo bem visto, se a aparência dele é de chamar a atenção de 

muitos presos, então é onde acontece também, pode ser qualquer um. Depende da aparência dele e da 
atitude dele aqui. Muitos vêm pra cadeia, e o cara vai conversar desse tipo. Conversa com ele, ele toma 
uma atitude, mata o cara, briga na mão, leva a sério os outros. Muitas vezes ele chega a viciado pelos 
outros presos, onde ele vira, fica conhecido na cadeia um... pederasta. Na cadeia tem tudo isso, tem 
pederasta passivo e o ativo. 

Qual a diferença? 
- Bom, passivo... O ativo é, é relativo, quer dizer, apenas moleque de cadeia que eles caçam 

e o boy. Boy lá fora... o cara novo, cheio de nove horas, gosta de andar moderno. É o boy. Pra mim o 
boy aqui na cadeia é aquele cara que... se faz de mulher pra um outro preso. Igual os travestis. 

Mas tem diferença entre o boy e o travesti? 
- Tem. O boy ele é feito, ele é criado na marra, forçado. O travesti já é de, já vem de longo 

tempo, já vem da rua e o boy da cadeia é feito aqui na cadeia. Ele vem pra cadeia com a moral em pé e 
chega na cadeia se acontecer alguma coisa com ele, a moral já era. 

Se acontecer alguma coisa com ele o que? 
- Se acontecer alguma coisa com ele sobre pederastia a moral dele já era. 
Mas o que o cara fez lá fora não influencia nada aqui dentro quando ele chega, não? O 

respeito dele e tal... 
- Sobre o crime que ele cometeu? 
É, porque o cara vem lá de fora com uma história. Então ele chega no xadrez com aquela 

história dele, ai o pessoal do xadrez vai querer comer ele da mesma maneira ou como é que é? 
- Ele é..., do jeito que ele veio, quando ele chega no xadrez, se um se simpatizar por ele... 

porque existe o amor entre dois homens aqui dentro no xadrez, certo. É um caso de boy e um travesti. 
Então é o seguinte, chega um rapaz às vezes novo e bonito, geralmente tens uns lá que é mais velho, 
tem uma porção de anos de cadeia, então eles trocam uma idéia, se o cara não aceitar eles pegam na 
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marra, eles pegam na marra. Ali já aconteceu. Daquele dia em diante esse ai, ali vai ser visto como 
mulher de preso. 

Agora, e se ele for um cara que tiver um passado assim... 
- A respeito da pederastia? 
Não, um cara, por exemplo é um bandido famoso lá fora... 
- Ai ele toma uma atitude com o cara, na conversa que eles tiver. Porque geralmente são nas 

conversa, o malandro chega e troca uma idéia. Se ver que o cara e pacato a respeito de crime, que não 
tem conhecimento do crime ai eles se aproveitam. Mas se eles vê que o cara tem explicação, então 
passa liso. Ë onde eu saco um erro do governo é isso, não separar, não separa as qualidades. Tem 
muitos que vem aqui dento que tem crimes banais, nem é criminoso, na nossa massa. Então, chega aqui 
dentro e se mistura com essas pessoas. Ele é covardemente viciado, quer dizer, pelos outros presos. 
Bom, ai já é motivo pra revolta dele. Ele sai daqui vai pra rua, mas depois dele sair ele já aprendeu 
muitas  coisas. Ai chega e diz: na cadeia os caras fizeram isso, isso e isso comigo. Então eles falam 
revoltado. Já vai partir pro crime, já vai entrar na massa. Que muitos deles fazem isso ai, por ter 
acontecido isso com eles. Agora quando o cara, quando o cara se expressa, se explica, dá uma 
explicação que o cara vê que não tem condições ele..., não aconteceu nada. Muitas vezes não tem nem 
conversa. Ele responde pro preso: olha comigo não. Vai acontecer isso, sou malandro, sou homem, sou 
sujeito (...) Agora, amanhã ele vai e mata o cara. Dormindo ou no campo, ele vai lá e mata o cara. Quer 
dizer ele quis manter  a moral dele em pé, perante a malandragem, perante a massa. Essa é a diferença 
entre o travesti e o boy de cadeia. 

Agora, quer dizer que pra massa criminoso é uma coisa, e lá fora criminoso é outra coisa. 
Você acha que tem diferença? 

- Não. O criminoso na massa, o criminoso é aquele que faz parte da delinqüência. Que 
pratica delitos. A diferença da massa do crime dentro e lá fora, é uma diferença grande, porque lá fora a 
pessoa... na cadeia a maior parte quem conhece mesmo é a justiça, o Fórum, a família (...), umas pessoa 
que vem fazer uma visita. Então é, tem uma diferença. Mas a diferença mesmo é grande. Agora, precisa 
ser dialogada, pra pessoa vê o que é diferente e saber, na massa do crime. 

Quer dizer que para a massa tem gente aqui dentro que não é criminoso? 
- Não. Não porque... Vem gente pra cadeia que já estão recuperado. Ele é trabalhador, pai de 

família mas correu com o carro e atropelou um cidadão. Ai ele foi condenado, porque ele matou, é 
recuperado mas tem a condenação. Ele vem pra cadeia. Ele não é um criminoso. Quer dizer ai já não, já 
não faz parte da massa. É um erro humano, é um erro humano, porque errar todos nós erramos, pecado 
maior que dizem é errar e permanecer no erro, certo. Quer dizer esse... aquele errou mas ele vai pagar 
por aquele, vai embora, já era. Esqueceu já nunca mais vai lembrar da massa. Agora aquele indivíduo 
da massa, ele vai embora, o nome dele vai ficar aqui na cadeia. Lá fora ele deixa um livro na cadeia, ai 
manda recado pra um amigo que está na cadeia, ai o nome dele fica sempre na massa. O jornal mostra a 
foto dele, o fulano está fazendo isso e aquilo, aquele está fazendo aquilo, certo. Agora o outro preso, 
um criminoso comum, matou o outro por acaso, aconteceu, acidente, ele não é da massa, foi um erro 
por acaso. Esse ai já é esquecido. Só é lembrado mesmo e considerado na massa aquele que vive na 
massa, que praticou dentro da massa e vive na massa, certo. A diferença é essa.  

E você é parte da massa? 
- Eu, desde que eu terminei com revolta da minha parte, desde que eu pratiquei o  primeiro 

delito, eu faço parte da massa. 
E hoje? 
- Hoje, apesar de que eu estava lá fora, nem sabia o era o 157, o 155, não sabia o que era 

artigo nenhum, não sabia quanto é que dava pena para um delinqüente, não sabia nada, não procurava 
nem saber, isso ai não tava no meu conhecimento. Depois eu vim saber disso depois que eu vim pra 
cadeia, como preso. Fui processado, fui a Fórum, já andei em diversos advogados, diversos 
reconhecimentos de vítimas, e com o meu convívio com os outros presos aqui dentro, eu estou sabendo 
o que é o artigo. Quanto dá uma pena de 155, 157, 225, 213, 214, 129 todos os artigos do Código Penal 
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eu aprendi, porque conhecendo a pena que sofrerá o culpado, aqui dentro, porque  lá fora eu não 
conhecia nada disso. Vim conhecer aqui dentro. Agora, eu hoje, apesar que eu tenho bastante 
sentimento, no caso, se eu fosse levar tudo a sério, era mais motivo pra minha revolta. Quer dizer, eu 
tenho certeza que essa cadeia aqui é uma grande escola do crime também. Porque hoje, no presente 
momento, eu sei coisas que nunca sabia. A minha mente no campo do crime evoluiu milhões de vezes. 
Tenho mais pensamentos sobre o crime, tenho conhecimento profundo. Qualquer espécie de 
criminalidade eu entendo, sei o que é, agora. Quer dizer, eu tenho comigo uma boa vontade que 
qualquer coisa que eu me interessar em fazer eu faço, na cadeia mesmo eu não tinha profissão. Eu 
comecei a trabalhar na seção de marcenaria lá na manutenção, eu trabalhei seis meses, eu já mexia em 
tudo quanto é máquina não tinha  uma máquina que eu não mexia. Em seis meses (...) Quer dizer, eu 
tenho..., boa vontade eu tenho pra tudo. Quer dizer, qualquer coisa que eu quiser fazer, qualquer coisa 
que você sugerir, eu tomo a iniciativa, certo. Tanto faz pro lado do bem como pro lado do mal. 

Como assim?  Eu não entendo. 
- Por exemplo, se eu for sair daqui pra rua, for praticar crime, eu já vou ser um preso, mais 

um preso, mais um criminoso comum, como sou agora, como eu era. Se eu voltar pro crime, eu vou sair 
com mais atenção, mais experiência, fazer as coisas com mais atenção, mais premeditação. Pra fazer 
um crime ali vou premeditado. O que eu não fiz no passado, sabe. Se nunca fiz um crime... Se eu for 
procurar também pro outro lado, no bem, eu também tenho condições  de enfrentar qualquer profissão. 
Não vou chegar lá aprontar o serviço no mesmo dia, mas se eu tiver uma oportunidade, eu consigo. 
Então eu creio que com a minha força de vontade eu consigo fazer qualquer serviço, em qualquer lugar. 
Quer dizer, eu aprendi o mal aqui dentro, eu aprendi o bem também. Aonde eu falo que é minha escola. 
Aqui sai ou honesto demais ou bandido demais, um dos dois tem que sair. Geralmente aqueles que 
saem com um pensamento na honestidade, eles querem ter um apoio aí fora, da sociedade. Se ele 
receber um apoio eu tenho certeza de que aquele jamais cometerá um erro. Mas se ele não receber um 
apoio total da sociedade, não tem condições pra..., ele diz, puxa vida, eu saio daqui com o interesse de 
me regenerar, a sociedade não me deu um apoio, vou voltar pro crime. Ele já volta com a mente 
evoluída, ele já vai praticar crimes que ele jamais praticou. No meu caso, eu não sou inteligente, não me 
julgo um cara inteligente, não me julgo um cara inteligente mas se me sugerir uma coisa, que eu tenho 
aqui em mente, eu sou capaz de fazer, na minha boa vontade, na maior boa vontade. Tanto faz pelo bem 
ou pelo mal. Quer dizer, eu não tenho ainda fixo na minha idéia o que eu vou fazer lá fora. Porque pelo 
menos por dentro, estar a par do que estou passando, do que se passa comigo na cadeia. Então, muitos 
saem daqui, lá fora, vão lá fora e arrumam um emprego, então tem apoio total. Tem muitos com 
inteligência boa aqui dentro, porque tem tempo pra pensar, refletir, pra trabalhar e estudar. Então, ele 
sai daqui e vai e não aceitado, não é aceitado. Então eles não conseguem jamais deixar o crime. 
Aqueles que não tem apoio, ele volta pro crime novamente, é o homem que está no pavilhão oito, que é 
residente, mil e poucos residentes. Muitos ali voltaram  por falta de força de vontade e outros voltaram 
por não ter um apoio lá fora. A sociedade não abriu o ser  a humanidade pra eles. Então eles voltaram a 
delinqüir. Então eles voltaram a delinqüir outra vez, aonde estão ai. Dali eles vão pra penitenciária, dali 
eles atrasam na cadeia, em vez de adiantar , não aprendem nada. Quer dizer, aqui neste estabelecimento 
penal não tem o suficiente pro que o preso precisa, porque se tem, 40% do preso era recuperado. Talvez 
mais, se tivesse. Suponhamos 40% fosse recuperado, já era uma grande vantagem pra  nosso país. Já 
era 40% livre. Mas não tem o suficiente pra que o preso possa se sentir ajudado. 

Agora me diz uma coisa, me conta como é que você, você foi preso e tal por esses quatro 
furtos e esses dois assaltos. Me conta, como é que foi o princípio? 

- O princípio dos meus erros, foi em 69. Porque um, dois dos inquéritos era 68, 68. Os 
outros era 69. Mas eu já tinha assinado e ido pra rua. Um dos inquéritos já tinha sido condenado à 
revelia, quer dizer, sem a presença do réu. O juiz condenou. Mas eu pratiquei um outro delito e levei 
um flagrante, prisão em flagrante, preso com o carro e a arma, ai eles me trouxeram pra cadeia, mas 
quando eu cheguei aqui na cadeia eu já estava condenado. Já estava condenado, quer dizer que... 

Como é que foi? Me conta o teu primeiro dia ai. 
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- Na cadeia? 
É. 
- Ah! No primeiro dia, como eu falei no começo, eu tinha conhecido uns rapazes lá fora, eu 

já tinha mais conhecimento do crime. Quando eu vim pra cadeia, eles já estavam aqui, quer dizer, eu 
cheguei, já recebi um apoio total. Eu cheguei novo, vinte anos, mas eu sou um cara que não gosto de 
agir com violência com ninguém, quer dizer, sem necessidade. Quer dizer, a gente usa certas vezes 
violência com precisão, se precisar resolver na paz, a gente resolve na melhor maneira possível. Se não 
tiver jeito, ai usa a violência. Então eu cheguei e tive um apoio total de uns amigos que eu já tinha. 

Você chegou aqui e foi direto pro nove. Já foi pro xadrez que estavam os seus amigos? 
- Fui pro xadrez que estavam os meus amigos. E eu fiz meu ambiente. Ali eu já tinha 

convivência com os outros, então eu comecei a ser distinto na massa. Quer dizer, meu nome já estava lá 
fora. Inclusive eu citei no começo que o jornal fez uma propaganda que nunca existiu, de assaltar 
quarenta posto de gasolina. Eu nunca assaltei posto de gasolina, nem nunca fui chefe de quadrilha, quer 
dizer, o jornal entra aqui na cadeia, eu sai no jornal, todo mundo está sabendo, principalmente o pessoal 
aqui na cadeia. Então um comenta com o outro, esse cara aqui era meu companheiro lá fora, roubava 
comigo, praticava isso comigo, ele está chegando na cadeia. Quando eu cheguei aqui todo mundo que 
eu estava chegando. Igual agora também todo mundo sabe, quem vem e quem não vem pra cadeia. 
Então fiz ambiente. Comecei a trabalhar na faxina de alimentação, fazendo alimentação pros outros 
detentos. 

O  que é isso? 
- Comida, alimento. 
Sim mas porque  que você quis fazer isso? 
- É, porque é preso que paga. Aqui preso faz comida, preso paga comida, preso faz faxina.  

Funcionário não faz nada. Funcionário só administra, administração. Toma conta, pune se você errar. 
Os funcionários só faz isso, o resto tudo é preso, porque se os presos não fazer nada aqui, não funciona 
nada na cadeia. Isso ai, se o senhor quiser ver isso ai, o senhor só vê preso trabalhando. Funcionário 
mesmo, só vê assinando papel. Então, se os presos parar de bater a máquina, parar de faze faxina, parar 
de fazer comida, o que vira isso aqui? Então, a administração quem faz... a cadeia quem faz  é o preso 
mesmo. Porque a lei diz que quem faz comida, quem faz tudo é o funcionário mas na penitenciária 
preso não faz recurso, preso não pega em papel nenhum, preso só assina , quem faz é advogado e 
funcionário. Aqui não, aqui tudo é preso que faz. 

Ai você fazia faxina pros outros? 
- Bom, as panelas de comida, de alimento, ia pra lá. Porque é feito aqui. Então eu ia de 

xadrez em xadrez de carrinho pagando os pratos pra eles. 
Se chama pagar os pratos? 
- É dando o alimento pra outro detento a gente chama pagar, pagar comida. 
Por que chama pagar a comida? 
- Porque é um, porque corresponde a uma obrigação, pagar. Eu tenho que pagar pra ele a 

comida. Quer dizer, tem outros termos, pagar também pode ser o cara xingar, se fazer de valente 
perante outro detento, ele fala pagar.  Ô Paulinho você tá pagando pra fulano? Quer dizer... é uma coisa 
(...). Dando de mim pro outro, sai de mim pro outro, mesma coisa com a alimentação. Eu tenho 
obrigação de pagar a comida pra eles, café, pão, leite, o que vier. Tudo de alimento que vier aqui pra 
cadeia nós pagamos pra eles. Então, essa palavra pagar é no sentido de obrigação. Nestes termos. Tem 
muitas coisas nessa cadeia que..., sabe. A história dessa cadeia é uma história longa. 

Como é que você criou seu ambiente? Você chegou e tal, você já tinha conhecido, você já 
tinha certo nome na massa, então você teve algum problema? 

- Não, eu não tive problema nenhum. 
Os caras tentaram te agarrar? 
- Não, porque ..., uma que já me conheciam e outra porque meus companheiros já 

tinha...porque aqui o preso que tem 30 e 40 anos de cadeia, de prisão, eles são respeitados, são temidos 
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entre os outros presos que tem cinco a seis anos de cadeia. Muitas vezes o preso está com dois anos de 
cadeia, ele mata um preso ai que está com 100 anos de cadeia, ele atrasa  o lado. Ele matou um preso na 
cadeia, a justiça já vai condenar ele por mais severo, uma condenação mais severa. Tem diversos casos 
assim. Então os presos que tem mais tempo de cadeia são temido e de vez em quando eles transferem os 
presos que tem mais cadeia pra penitenciária, porque a detenção é pra tirar detenção, não reclusão, 
lugar de reclusão é na penitenciária. Então, portanto, a população carcerária está em números grandes 
por isso. Não tem lugar na penitenciária, manicômio, então tem que ficar tudo aqui dentro. 

Tinha muita gente no teu xadrez? 
- No meu xadrez tinha oito presos. Quando cheguei ficamos em nove. Mas no decorrer do 

tempo foi chegando mais gente e então ficamos com doze dentro do xadrez. Então era seis beliches, 
seis camas de beliche, ficamos em doze camas. Tem xadrez ai pra cima que é seis beliche e inda dorme 
gente no chão porque não tem condição. Está superlotado. 

Você sempre ficou nesse xadrez ou não? 
- Eu mudei, mudei pra diversos xadrez. 
Por que você mudou? 
- Porque, logo que eu cheguei, fui trabalhar, e quem trabalha fica solto o dia inteiro, das seis 

da manhã às seis da tarde, então eu tinha que morar no xadrez da faxina. Era um xadrez perto da gaiola, 
onde ficava as panelas, encarregado da alimentação. Então eu tinha que morar com ele. Então devido eu 
trabalhar, eu tinha que mudar, então eu mudei de xadrez, porque no xadrez era tranca, o sujeito só desce 
na hora do arejamento, do sol, tomar o sol, volta pra almoçar, toma sol e volta quatro horas. 

E você preferiu... 
- Trabalhar. Quer dizer, na rua eu trabalhava, quer dizer, cheguei na cadeia continuei a 

trabalhar. Quer dizer, eu acho que trabalhando eu não sinto tanto a cadeia como uma pessoa na tranca, 
fechada. Eu trabalhando vou pra ali, pago uma comida pra um, vou levar uma comida pra outro, vou no 
outro xadrez conversar com um amigo. 

E tem gente que prefere ficar na tranca? 
- Tem gente..., é geralmente aqueles que tem menos cadeia, menos condenação preferem 

ficar na tranca. 
Por que? 
- Porque vai embora logo, eles não sente a cadeia. Muitos residentes que estão ai, é por 

causa disso, vem pra cadeia fica um mês, dois meses na cadeia e vai embora. Ele não sentiu a cadeia, o 
peso, ele não sentiu o símbolo da justiça é pesado, porque eu já estou carregando há sete anos e já estou 
suportando mais. E tão inocente, então vai pra rua e pratica um outro delito, porque não sentiu, não 
chegou a conhecer o que é uma cadeia. Então tem muita gente ai que volta como residente, ai por 
diante. 

Me conta alguma coisa ai que aconteceu com você ai nesse período que você era do xadrez 
ai no nove. Uma coisa assim que você..., de ressentimento teu. 

- Com outro companheiro? 
É. 
- Ah! Já aconteceu diversas coisas. Eu nunca precisei tomar nenhuma atitude drástica na 

cadeia. E eu tenho em mim que eu não devo destruir... ninguém da massa deve destruir um com o outro, 
certo. Eu sou contra isso ai. Mas eu acho que o preso, que o preso pra defender a sua moral de homem 
não faz de mulher pra outro preso, acho que ele deve tomar uma atitude drástica, mas essa, esse tipo de 
atitude ai, eu nunca precisei tomar porque ninguém nunca dirigiu essa palavra de pederastia sobre a 
minha pessoa. Eu já tive diversas discussões por causa de futebol, por causa de outro dirigir palavrão 
pra mim e eu dirigir pra ele, eu já tive em diversas discussões, mas nunca aconteceu de nós tomar  uma 
atitude drástica, sempre ficou em conversa, na paz. 

Mas alguma vez não aconteceu um troço mais sério assim com você? 
- Não. Não. Até hoje não. 
E como é esse negócio ai de palavrão? 
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- Quer dizer, o puto, o boy na cadeia... 
Chamado puto também? 
- Puto também. Se vira mulher de vagabundo é puto, é boy, quer dizer tem certos tipos de 

brincadeira ai que tem na cadeia geral, isso ai muitos estão andando na cadeia ai (...) Você é puto, você 
não pode levar uma. O cara está falando ai, você é isso, você é aquilo, esse ai é o sentido do palavrão. 
Mandar o outro pra um tal lugar, tudo é nesse sentido. Quer dizer, já tive problemas assim, não vou 
dizer que eu nunca participei de ato de pederastia na cadeia, mas aqui tem uma travesti chamado (...), 
ela era da (...), inclusive quando ela chegou na cadeia, o diretor da cadeia mandou tirar uma foto dela, 
não sei mandou  pra onde, mas era fora do comum. Aquela era pra ser uma mulher, mulher mesmo. 
Então, na rua ela já se acostuma a gostar do homem, de outro homem, porque pra mim é a mesma coisa, 
porque tem aquele defeito mas ao mesmo tempo não corresponde nada. Então comecei a ter amizade 
com a mulher, mas tinha um outro preso que gostava dela também, então nós entramos em 
desentendimento, mas ela não gostava dele, gostava de mim. Mas, ia acontecendo uma série de 
incidentes entre nós, mas através de outros amigos não aconteceu nada, ficou em paz. Eu fiz ver a ele 
que ela estava na cadeia por passagem, ela ia embora e nós ia ficar. Então, eu tive diversas vezes 
relações sexuais com ele, certo. O outro rapaz também teve, porque eu fiz ver a ele que ela ia embora e 
nós ia ficar na cadeia. Portanto, esse rapaz queria destruir comigo por causa de personalidade, está hoje 
na penitenciária do estado, com mais de setenta anos de cadeia. Quer dizer, se eu tivesse tomado uma 
atitude drástica com ele, eu estaria no lugar aonde ele está hoje também. E a menina tinha ido embora, 
como foi embora. Está na rua desfrutando da liberdade de nós oprimido aqui dentro. Então fiz ver a ele 
que não... Eu já tive relações, você pode continuar que pra mim tudo certo. Quer dizer, todos esses que 
aconteceu comigo, eu consegui por mim mesmo, na paz. 

Mas tem gente que não consegue? 
- Tem gente que não consegue, mas ai é falta de, muitas vezes falta de experiência, falta de 

compreensão entre nós mesmos. Muitas vezes é por valentia, quer se apresentar. Porque tem muito ai 
que matam os outros para se apresentar, querer ter nome na massa. Porque aquele que mata na cadeia 
também é respeitado. 

O cara que quer se apresentar na massa, o que é isso? 
- Ele é, quer dizer, ele é um cara que está na massa, já está reconhecido e tal mas ele está 

legal. Inclusive tóxico na cadeia é que faz tudo. Porque tem, nós somos preso aqui, mas tem. Tem de 
tudo quanto é tipo de tóxico tem aqui na cadeia. Apesar de que se nós formos pegos com ele somos 
punido. Assinamos inquérito, respondemos pelo erro, ms tem. Então ele quer se apresentar, ele arruma 
com um camarada, vai lá e compra um tóxico do outro, de um outro indivíduo, não paga, o outro 
indivíduo vai falar com ele, ele paga e mata o cara, (...) já se apresentou. Daquele dia em diante, todo 
mundo vai ser amigo dele. Quer dizer, sempre tem um valentão ai. Mas não adianta ele se apresentar 
perante a nós e se enterrar na cadeia, vai pra penitenciária e puxar de 15 a 20 anos de cadeia. Acho que 
não é justo. Então é preferível ele ser um preso humilde, um preso pacato e ir embora em liberdade, o 
mais brevemente possível, do que estar lá, como tem casos desses. Mataram aqui, levantar o nome aqui 
na cadeia perante os presos e tá lá hoje enterrado lá na cadeia. Uns enrola o pescoço e se mata, não 
adianta nada. 

E esse desentendimento que você teve com esse outro cara, como é que foi? 
- Da menina? 
É. 
- O caso é o mesmo. Ele quis ter negócio com ela, mas a menina não, não parava na dele. 

Ele se simpatizou comigo. Eu era faxina, ficava solto, se simpatizou comigo e achou que aquilo não 
tava certo. Falou que ele vinha me pegar. Vinha me matar, não sei o que. Mas eu fui lá, troquei uma 
idéia com ele e fiz ver a ele que... 

Que você disse a ele? 
- Eu expliquei a ele, ó, você queria se entender comigo, eu estou puxando tantos anos de  

cadeia você também está com uma porção de anos de cadeia. Eu estou pra ir embora, você eu não sei se 
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vai embora, mas o meu prazer é ver você ir embora primeiro do que eu. Depois eu, é ou não é? Então é 
melhor nós não s destruir por causa dela, porque ela vai embora, logo mais ela vai embora porque ela 
está aqui por causa de maconha. Maconha o máximo que vai é um ano de cadeia. Ela está aqui por 
causa da maconha, ela vai embora e nós vamos ficar aqui. Agora vamos discutir por causa dela? Não 
tem problema, pode levar, tudo certo. Pra mim, não faz, não faz diferença. Passou, ficamos amigos, a 
mesma coisa. Ela foi embora, nós ficamos na cadeia, ele foi embora pra penitenciária e eu ainda estou 
aqui. Quer dizer tudo aconteceu, quer dizer que pode acontecer muita coisa. sabe. Mas o que aconteceu 
comigo eu resolvi, na paz   

Tem...você teve algum outro tipo de desentendimento por outra coisa a não ser   
mulher?  

- Bom. 
O que é comum acontecer além de desentendimento por causa de mulher? 
- Tem é por causa de futebol, mas futebol acaba num canto mesmo. Quer dizer, aqui na 

cadeia, ninguém se pede nada a ninguém, por motivo de ter desentendimento. Eu estou ali no meu 
xadrez com cigarro meu, meus amigos é que me trouxe, por sinal um perfume que eu ganhei ai eu 
comprei o cigarro. Mas têm muitos que em vez de comprar o cigarro pra ele, ele é viciado, em vez de 
comprar o cigarro pra ele fumar, ele compra tóxico pra ele fumar. Então eles querem cigarro. Então ele 
fumou o tóxico dele, acabou o tóxico dele, então ele vai querer fumar do meu cigarro. Se eu sou um 
cara ignorante, desumano, eu vou dizer, eu não vou dar cigarro pra você, você, você comprou sua 
maconha, você fumou sua maconha, eu vou fumar o meu cigarro. Eu não faço isso, eu dou, maço, 
pacote, dou pra mim não faz diferença. Mas se é outro, outra fala, vou te dar esse maço de cigarro aqui, 
vou pedir uma cara pra você. Quer dizer, o cara vai pedir um cara pra ele, ele quer, falou no sentido de 
fazer ele d mulher, porque pediu o cigarro. 

Tem isso também?  
- Tem. Esse é outro tipo de discussões também, desentendimento certo. A visita vem dia de 

domingo, traz um bocado de coisas da rua, coisa que aqui não tem, então no xadrez  aonde a gente 
mora, ali o que a visita  trouxe é nosso mesmo. Sabonete, pasta, isso ai é geral, não tem individualismo. 
Mas o cigarro é individual. Eu tenho meu vício que eu sustento, mas cada um tem que ter o seu cigarro. 
Isso ai é motivo pra discussões também se eu não tenho vou ficar pedindo tudo pro rapaz. Ele vai tratar 
de mim e dele, não tem condições. Quer dizer, isso ai também já aconteceu morte por causa disso. O 
cara pediu, não deu, ele achou ruim, foi, matou ele. Muitos acontece ai .Sai  de tudo quanto é tipo de 
desentendimento aqui na cadeia. 

O que precisa fazer para se ter um bom ambiente, aqui? 
- Olha, aqui nesse presídio, dois, cinco, oito e nove, são quatro pavilhões, certo. Eu acharia 

que como os residentes estão separados dos primários, porque os residentes tem mais, é mais evoluído, 
do que os primários. 

Evoluído como? 
- Evoluído pro crime. Mais sabido, mais experiente. O primário não, o primário vem pela 

primeira vez pra cadeia, não sabe nada, não sabe o que é uma cadeia, não sabem..., muitos deles não 
sabem porque veio. Essa separação já tem, agora a separação que eu acho que devia ter é a separação de 
qualidade de criminoso. Quer dizer, o cara que 155, rouba carro, tem muitos deles ai que tem 10 a 15 
inquéritos de carro roubado, mas rouba carro pra curtir, passear, pra se apresentar na rua com carro dos 
outros. Muitas vezes são preso comum, preso sem periculosidade. É um preso que não faz nada com um 
(...) Então esses preso ai são uns presos, como na massa se trata, são uns preso bobo. Então, eu acho 
que tinha que separar aqueles presos dos de 155, separar de 157 , do 121, separar eles, pavilhão de 121, 
aqui é só 155, aqui é 157, divisão d qualidades de crimes, certo. Ai eu acharia que tinha possibilidade 
de recuperação dos presos. 

Mas um cara que na situação atual, que chega no nove, por exemplo. Como é que ele faz? 
Um cara que não tem nome na massa. 
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- Geralmente ele pede uma visita, vai falar com o diretor pra arrumar um serviço pra ele. Ele 
desceu, começa arrumar amizade no serviço, já arrumou amizade no serviço, já arrumou amizade em 
todo o pavilhão. Então muitos jogam a bola lá fora, porque aqui na cadeia o importante é jogar bola, ele 
fica conhecido da cadeia toda. Então, ele arruma logo um time pra jogar bola. Vai lá faz um contrato 
com o inspetor de esportes, começa a jogar bola e faz o ambiente dele no futebol. Vamos lá, amanhã vai 
ter um jogo, vamos assistir um jogo e tal, ai ele vai lá. Vamos lá no meu xadrez trocar uma idéia. Quer 
dizer, ele faz o ambiente dele por ele mesmo. Muitos não faz o ambiente, não se adapta no pavilhão, às 
vezes é transferido pro dois. Chega aqui, trabalha e faz ambiente trabalhando, ou vai pro cinco que é o 
pavilhão, ele é o hospital ao mesmo tempo que ele é um pavilhão normal. É (...) também, porque os 
presos que apronta nos outros pavilhões, a maior parte vem pro cinco. Do pavilhão cinco ele é 
removido pra a penitenciária do estado. Então, aqueles que não faz ambiente se sente inseguro, eles 
pede pra vir pro cinco, porque no cinco cada unidade desce por dia, porque tem a divisão. 

Como é que essa divisão? 
A divisão é assim, aqueles que não mexe com nada, não quer saber de nada, já brigou, 

apanhou, moram no quinto andar, é um seguro. Aquele dia, quando desce aquele andar, os outros andar 
que é valentão, já brigou, já deu porrada, não desce. Quer dizer que é divisão. E é isolado aquele 
pavilhão. O cinco, é castigo. Aquele que está em castigo, tem que cumprir o tempo que o diretor 
determinou pra depois sair em liberdade. 

Sair em liberdade, significa voltar pro pavilhão de origem? 
- Pro pavilhão de origem. Quer dizer, o preso faz o ambiente dele assim. Ou ele vai pro 

futebol, ou ele vai pro cinema, ou ele vai, qualquer diversão pública que tiver lá, ele faz o ambiente 
dele. 

Tem diferença entre os pavilhões pra massa?  
- A diferença entre os pavilhões na massa, dentro da massa é a seguinte: o pavilhão oito só 

tem residente, já teve na cadeia uma vez , duas, três, quatro, cinco, passou d duas, passou de uma vez 
aqui na cadeia é residente, ficam no pavilhão oito. Quer dizer eles se sentem, eles se sente, por eles os 
mais sabidos do que os outros. Sou residente, estou chegando na cadeia de novo (...) No dois tem 
residente e tem primário mas os residentes que tem no dois são tudo residente comportado. Tem um 
bom comportamento, bom ambiente, uma pessoa segura de não cometer delitos aqui dentro, contra o 
próprio preso. Então são esses residentes que tão aqui, são esses ai. Do contrário os residentes são tudo 
do pavilhão oito. Quer dizer, acontece muita advertência entre o pavilhão oito, o cinco e o dois quando 
um preso deve pro outro na rua, caguetou o outro na rua, vem pra cadeia. Então um atravessa pro outro 
pavilhão, vem jogar bola, trinta a quarenta caras de um pavilhão, então é a disputa, sai na mão, o outro 
mata um, qualquer coisa acontece, o que tiver que acontecer acontece. A diferença é essa. 

E o nove como é que é? 
- O nove é um pavilhão que antigamente quando eu cheguei na cadeia, ele era um pavilhão 

que muitas coisas aconteciam, sabe. Inclusive, saiu muita facada. Muita advertência. 
Por que? 
- Porque, é no caso de uma dívida de um preso com o outro, quer dizer, o cagueta não é 

benquisto na massa. Porque ele prejudica, diferente da polícia, veio pra cadeia, ele já é um cagueta. 
Então quer dizer que tem cagueta lá fora e cagueta aqui dento, e qual é a diferença? 
- A diferença de um cagueta aqui dentro é a seguinte: muitos não tem justamente, não tem 

ambiente, não sabem fazer o ambiente deles não tem jeito de fazer uma regalia, gozar de uma regalia, 
fora a regalia normal e tem que gozar uma regalia a mais, então ele começa a caguetar os outros. Ele vê 
um companheiro fumando maconha, ele vai lá fala pro homem, o homem vai lá pune o cara, põe ele 
numa cela. 

Fala pra quem? 
- Pro chefe de disciplina. 
Você chama o que, o homem? 
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- É. Fala pro chefe de disciplina ele põe o outro na cela. Então ele vê outro fazendo uma 
faca, vai lá e diz o fulano está fazendo uma faca, então ele vai lá apanha. Todos aqueles que ele pegam 
fazendo uma faca na cadeia apanham, quer dizer, não sou a favor disso, um preso fazendo uma faca 
dentro da cela é pra prejudicar outro preso. Não sou à favor disso, sou contra, então ele apanha, então o 
cagueta, o homem vai dar uma oportunidade pra  aquele lá porque (...) então ele fica solto, aonde ele se 
faz, aquele que não tem condições de fazer um ambiente normal, ele faz por esse lado, o cagueta. Esse é 
o cagueta de cadeia. Mas lá fora ele nunca caguetou, mas ele vai caguetar aqui dentro para fazer um 
ambiente. Não tinha vontade d fazer um ambiente normal, então ele caguetou isso aqui dentro pra fazer 
um ambiente. Agora tem o cagueta lá fora, ele rouba lá fora e cagueta lá fora mesmo, quando vem pra 
cadeia, os cara que ele caguetou estão na cadeia, muitas vezes os cara mata ele, bagunça ele. Faz ele 
pedir seguro de vida. 

Tem isso também? 
- Tem. Se você chegar a pedir pro homem seguro de vida, o homem manda o cara pro cinco. 

É o quinto andar do quinto. Ali  só tem seguro, o outro lado é detentos que sofrem das faculdades 
mental. São fraco da memória, então eles mandam pra lá. Corresponde ao  manicômio, um hospital de 
doenças. E separações mais de pavilhões não tem a não ser esta. 

Eu ouvi dizer ai, que para a massa o oito e o nove é tudo igual. Como é que é? 
- Não. É o seguinte, quer dizer, o preso, eu mesmo não conheço todo mundo da cadeia mas 

conheço uma quantidade. Então se eu for pro oito, eu se for pro oito tenho aqueles meus amigos ali. 
Então eu sou conhecido, sou igual a eles, sou igual a outros presos também, tenho pra eles. Mas aqueles 
que eu não conheço, não me conhecem também, é diferente, não sabem sou eu, é a diferença que (...) É 
igual, é igual, pra mim é tudo igual. Quer dizer, aqueles que tem ambiente com dez presos, é aquele é, o 
ambiente dele é aquele ali. 

E esse papo que o pessoal do dois é bunda-mole? 
- Bom, ai o cara do dois, o pavilhão dois, é o pavilhão mais seguro aqui da cadeia. 

Geralmente a maior parte dos caras que devem o outro preso, eles pede pra vir pra cá. Porque os presos 
que está lá querem fazer alguma coisa com ele, não pode entrar lá todo dia, então o cara fica lá seguro. 
Por outro lado, aqui é onde se faz todos os recursos. Então ele quer vir pra cá porque ele estando aqui, 
toda hora  pede a outro, então ele consegue a liberdade dele mais rápido e lá não. Lá no fundão mesmo 
é mais difícil, é mais difícil, apesar que tem uma judiciária lá, e preso que mexe, então ele sempre (...) 
ele não faz aquilo com boa vontade, porque... o dinheiro nosso aqui dentro é cigarro, é o selo do 
cigarro. 

É o selo do cigarro? 
- Quer dizer a gente fala selo do cigarro, mas é um maço de cigarro...um pacote de cigarro 

aqui, aqui tudo é pacote, cinco maço, um não tem quantia de dinheiro, o que vale o dinheiro é o cigarro. 
Então ele fala o selo. Quer dizer, se eu chegar no cara que trabalha no judiciário, preciso fazer um 
recurso, olha, eu preciso fazer uma revisão, assim, assim, assim no processo, eu não dou nada pra eles 
faz de má vontade, como talvez nem faça. Mas se eu chegar com dois, três pacotes de cigarro e pedir: 
faz uma revisão pra mim ai, ela sai no dia e sai bem feita, certo. Então lá no pavilhão tem isso, e aqui os 
caras não pode fazer os funcionários manda eles de bonde de transferência de volta. Então, ele não pode 
cobrar nada. Mesmo assim, por fora, tem essas trapalhadas. Quer dizer, então o pavilhão dois é tomado 
desse modo, só tem bunda-mole. Pra mim não é.  Pra mim é igual, mas pra aqueles que não gostam de 
liberdade, eles tomam como bunda-mole. 

No meio da massa como é que é esse negócio? 
- É considerado um, quer dizer eles falam, no pavilhão dois só vai quem...não aprontar, não 

mexe com nada, o cara que pensa no futuro ai n frente (...) Porque aqui, quem está no pavilhão dois o 
interesse dele é só na rua. Quer dizer, aqueles que estão lá também, muitos deles o interesse deles é  
rua. Mas a maior parte não estão nem ai, mexe com tudo, não tão nem ai pra cadeia. 

E você nunca  quis vir para o dois não? 
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- Eu já tive diversas propostas pra ir pro dois mas cheguei lá, quer dizer, ele me deu um 
apoio total, principalmente depois que eu fiz o primeiro(...) Eu já tinha um ambiente lá, então achei que 
eu não deveria sair de lá, abandonar a confiança que o chefe de disciplina me deu. Eu tive diversas 
propostas de trabalhar na manutenção, marcenaria, tive proposta de trabalhar no dois na cozinha, como 
cozinheiro, não quis. Quer dizer, eu preciso de ...(...) quero ficar lá mesmo. Então eu estou lá (...) anos 
lá e sem sair de lá. 

Você não é mau visto na massa, não? Com esse negócio o chefe de disciplina e tal, não tem 
esse papo não? 

- Não, quer dizer, tem muitos presos lá que é mau visto do chefe d disciplina mais devido 
dele prejudicar os outros. Que tem muitos que fica do lado do chefe de disciplina, tem regalia, mas 
prejudicam. Eu não tenho a minha regalia, a minha confiança, mas o que ele está fazendo por mim, a 
regalia que ele está me dando, eu dei pra ele quando eu vim . Em benefício ao pavilhão, que fiz pra ele 
não foi porque eu caguetei ninguém nem porque atingiu o lado de ninguém, foi só um benefício. Então 
quer dizer, eu fiz aquele serviço pra ele, ele tem por obrigação de me deixar a pampa (...) 

O que é a pampa? 
- À pampa corresponde a (...) de cigarro, sem perseguição sem  nada, mas muitos faz 

amizade com o homem através de caguetagem. Quer dizer, isso ai tem que ter na cadeia mesmo. Se não 
tem isso na cadeia, não é cadeia. 

Por que? 
- Porque, no xadrez aqui, os funcionários, eles não entra no xadrez e ficam no xadrez, eles 

não sabem com quem a gente está trocando idéia, com quem está falando. Então é preso mesmo, então 
o preso escuta vai fugir amanhã, vai fazer uma “tereza”, vai jogar na muralha e vai fugir. Então aquele 
preso que tem regalia com o homem, vai falar pro homem. O homem vai no xadrez dá uma blitz e acha 
a “tereza”. 

O que é isso? 
- “Tereza” é o lençol trançado com um gancho de ferro na ponta para jogar na muralha. 

Chama tereza. É o meio de fuga que tem aqui. Então ele vai lá e fala pro funcionário, ai o funcionário 
de lá vai autuar, ai vem para cá a comunicação, bate a comunicação, vem pra mão do diretor, ai o 
diretor manda colocar ele numa cela forte. Depois que tiver cumprido o regime de cela forte a pessoa  é 
removida pra penitenciária. Quer dizer, o cagueta tem que existir, mas o cagueta nunca foi bem visto na 
massa e nunca vai ser, porque nós temos por nós, o cagueta preso, cagueta funcionário. Se eu tiro dez 
anos de cadeia, o funcionário tira cinco. Porque ele entra aqui e só sai de noite, porque ele entra aqui 
seis horas da manhã e só sai às seis da noite, então  enquanto eu tiro dez anos aqui ele tira cinco. Quer 
dizer, ele é metade do preso também. Então sempre tem uma coisa que o funcionário não pode fazer, 
ele também faz, devido a humanidade dele. E talvez muitos casos aconteceu por necessidade porque 
preso não vai sair pra ir buscar um (...) Está aqui pra não fazer nada certo? Mas tem preso..., mais que 
ninguém é. Quer dizer, todos preso que é punido, que vai no Fórum, o juiz pergunta; quem é que te deu 
isso? Como você conseguiu? E é condenado, talvez pegue até medida de segurança. 

E esse negócio que preso que fala com funcionário é cagueta? 
- Se o que o funcionário faz é para o bem dos presos, o funcionário é bem visto e o preso 

também é. Mas se o preso tiver ligação com o funcionário atrasar e punir e prejudicar outro preso, nem 
o funcionário nem o preso é bem visto. 

Esse negócio de malandro. Tem diferença de malandro? Essa  história de entendido a 
malandro, o que é isso? 

- O entendimento é o que... por exemplo, o 171, o estelionatário. Ele é um malandro, mas o 
artigo dele é só caneta, já é outro motivo de diferença... de artigo. Ou estelionatário, ele só mexe com 
cheque e falsificação, certo. Quer dizer ele não aplica violência em ninguém, intimidade dele é menos... 
do que um assaltante. 

Que intimidade? 
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- Quer dizer, o 171, o estelionatário, ele pra fazer um delito, ele chega e faz o delito na frente 
da polícia. Na frente de qualquer um, sem ninguém perceber que ele está praticado. Ele só vai praticar 
depois que o banco, a firma, o dono  do cheque sentir o erro do cheque, o erro da transação que ele fez 
com o 171. Agora o assaltante não, o assaltante chega aqui, pega de revólver, com mais 3 ou 4 e puxa e 
intima, a intimidade dele. Quer dizer o fator surpresa dele. Ele chega e intima e tem que ver um para 
ele, tem que dar o que ele quiser, se não der tão sendo ameaçado de morte. Então é a diferença. Tem o 
traficante. Quer dizer, o assaltante é o grau mais periculoso que tem na massa. É os caras  mais 
considerado, é o assaltante e o matador. O resto é tirado como preso comum, não como bunda-mole. 

Tem diferença entre o assaltante e o delinqüente, ou é a mesma coisa? 
- Não, quer dizer a delinqüência é a mesma coisa, ele praticou delito ele é delinqüente, mas a 

diferença é apenas de ação, de ação. Quer, dizer é muito mais de arma na mão, outro age de conversa, 
outro age, pratica o delito de caneta, só assinando o papel, quer dizer, o outro criminoso , mas ele, a 
criminalidade dele é que ele está dando pros outro, vendendo pros outros uma contravenção pena! Tem 
o viciado que não é um criminoso, ele é pelas experiências que já fizeram ai, ele é um doente mental, 
quer dizer, o viciado não pode viver sem o troço. Ele não é um criminoso, é um viciado, esse ai tem 
separação geral, é viciado, não é criminoso, mas na massa ele é tratado  mesma coisa, está preso, todo 
mundo é preso, todo mundo está sofrendo igual, é a mesma coisa. A única diferença é o crime, os 
artigos em ações. 

E a diferença entre o malandro e entendido qual é?  
- Tem malandro que ele é malandro mas ao mesmo tempo ele é otário, trabalhador, 

entendido, quer dizer ele é trabalhador, mas ele fuma maconha. Toma cuidado e de vício ele entende 
tudo. Então pro cara ser viciado ele tem que ter contato com ladrão, porque geralmente o ladrão que se 
regenera, diz, eu não vou rouba mais, vou vender maconha, então ele vai e monta uma boca de 
maconha de maconha aqui. Então eu sou trabalhador, mas eu sou viciado, fumo maconha, então o 
malandro entendido é esse. Trabalha, é honesto, é filho de bacana, de gente bem ai é um elemento 
entendido. Então esse parecer ai do malandro entendido é devido a ele ter contato com delinqüente 
mesmo, com ladrão mesmo. 

E o malandro como é que é?  
- O malandro mesmo é aquele que pratica a delinqüência. Assalto, roubo, tudo quanto é tipo 

de criminalidade. Esse é o verdadeiro malandro. 
E esse negócio de que vem gente pra cá que não quer mais sair daqui. Que vem pra cá 

porque lá fora está mal de vida chega aqui tem comida e tal? 
- Não, não tem. Olha, pela maior regalia que o preso tiver dentro da cadeia, ele nunca 

rejeitaria uma liberdade. Isso ai é um problema que é fácil de explicar. Por exemplo, eu tenho condições 
de sair de liberdade condicional, quer dizer liberdade condicional, se chegar hoje aqui, eu vou direto pra 
rua. Então em vez dele ganhar liberdade condicional, ele ganha colônia favorável. Então ele fala: não 
eu não quero ir pra colônia. Prefiro ficar aqui e esperar minha condicional. Porque se ele foi pra colônia 
vai ficar mais tempo na colônia. Até  ver os papéis, até pedir a condicional dele , ele vai ficar mais 
tempo. E ele  esperando mais tempo, aqui ele sai direto daqui pra rua. Então é onde eles fazem isso, não 
quero ir embora, prefiro ficar na cadeia. 

Entendi. Não tem essa do cara que não quer nada lá fora faz alguma coisa para ficar na 
cadeia. 

- Mas sabe o que acontece? Isso ai é outro caso simples. Tem mendigo que vem preso pra 
cá. Eles fica lavando caro ai nos pontos. Geralmente, o bacana chega, ele diz: eu vou lavar o carro do 
senhor, vou tomar conta do carro do senhor, vou tomar conta do carro do senhor. O bacana deixa o 
carro aberto. Mas o bacana foi pro baile, foi pro restaurante, a polícia passa e vê o cara lá dentro do 
carro. Que você está fazendo ? Eu estou tomando conta. Flagrante! O que foi? Ah! Ele tava roubando o 
carro do moço. Então ele vem pra cadeia. Chega aqui é condenado, às vezes absolvido, vai embora pra 
rua e continua no mesmo lugar. Então, quer dizer o cara ali tomando conta pra mim não é um serviço 
seguro. Porque já aconteceu a primeira vez com ele, se ficar ali pode acontecer a segunda e terceira, 
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então ele fala que o cara é vagabundo. Que estava  lá e que quer voltar pra cadeia. Apesar que tem um 
caso desses ai que passam fome na realidade na rua que não é todo dia que tem carro pra tomar conta, 
tem carro pra lavar ali sair um dinheiro que dá pra ele comer. Pode ganhar dinheiro hoje, amanhã não 
ganha. Então, a massa fala, se ele for roubar, ele vai roubar dinheiro. Ele pode vi pra cadeia, ele roubou 
dinheiro, ele fica comendo aqui que governo paga. O governo dá alimentação, então eles fala que é 
vagabundo.    

E essa história de que tem outro tipo de gente aqui além do malandro. Como é que é essa 
história do falso bacana? 

- É o caso dos do pavilhão dois. A maior parte deles em família e tal, uns que se conhecem, 
um funcionário que conhece o outro, então vai ficando no dois. Lá os caras andam  de qualquer jeito, 
qualquer roupinha pra eles que tiver no corpo, está tudo certo. Aqui não, aqui a turma faz questão de 
andar na linha . Então os outros presos lá andam trapilho, aqueles que tem condições de arrumar uma 
roupa da rua , uma camisa, uma coisa da rua, eles arrumam. Se não tem, anda com a roupa da Casa tem 
que ser tudo azul, somente pode ser diferente. No dois não. Aqui é uma coisa diferente, mais bacana. 
Então eles falam falso bacana. Que eles acham que se todo mundo fosse bacana, como falam no dois, 
estariam lá fora, e não na cadeia. Bacana...rico não vem pra cadeia. A num ser alguns por motivo de 
revolta, por sentimento, que o resto não precisa, porque aqui tem quatro mil e poucos presos mais ou 
menos.  (...) Mas se eles fossem bacanas mesmo não estavam na cadeia, então muitos vagabundos 
espalhados que eles são falsos bacana por esse motivo. Eles anda bem arrumado, andar na linha é (...) 
Lá não, lá ele não tem nem ai. É bola, eles lutam capoeira lá, tem curso de capoeira, de boxe, 
halterofilismo, então não tão nem ai, resolvido. Quer dizer tem os mais chegados, tem as visitas, vão 
visitas, então no campo é tudo short, à vontade. No pátio não, na seção onde a gente trabalha é tudo 
arrumadinho, e tal. Não podem andar nem de bermuda, nem de short, que é para visita não chegar e 
...não é? 

Porque que o cara quer ser bacana? 
- Não é bem o cara que quer ser bacana. É a circunstância onde ele se encontra, o ambiente 

onde ele se encontra, obriga. Aqui mesmo nesse setor, aqui o diretor aqui... Lá o sujeito acaba de jogar 
capoeira lá, fica lá, aquela roupa... vem uma visita, ai fica mal, não é? Administração da casa...então a 
gente se sente obrigado a andar arrumadinho, tem as copa dos  funcionários. Cada pavilhão tem a copa 
dos funcionários. Eu não vou trabalhar numa copa dos funcionários com uma roupa suja, sapato sujo. 
Apesar de que é cadeia, mas nós temos que ter um pouco de (...)asseio. E esse é problema. Muitos está 
na copa de funcionários, você não vê um mal arrumado, é tudo arrumado. No oito, no nove, no cinco a 
mesma coisa, mas têm os guarda-pó branco, outros o guarda-pó azul, cabelinho cortado. É essa a 
diferença. Não é que é bacana, é a conveniência, obriga . Então os outros que vem ai, que andam de 
qualquer maneira, julgam aos falsos bacanas por esse motivo. Mas há falta de compreensão. 

Quem são as tuas amizades? 
- A minha amizade, enfim todos aqueles que quiser conversar comigo eu aceito. 
Sim, mas quem é que é teu amigo, assim.  
- Tenho uns amigos particulares. Aqueles amigos que eu convivo diariamente com eles, 

principalmente os que moram comigo no meu xadrez. Nós moramos em quarto individual. Quer dizer, 
o que está com menos cadeia lá, sou eu. Estou, talvez se eu não tiver má sorte, eu vou embora 
novamente. Agora, o resto, um está com doze anos de cadeia, o outro está com cento e doze. É um 
rapaz novo, inteligente, inteligente (...) Fala um montão de bobagem, fala montão de coisa, mas 
ninguém sabe mesmo a realidade que um com outro vai fazer lá fora. Eu posso falar que não vou roubar 
quando sair daqui. Vou regenerar, vou trabalhar, eu posso está mentindo pra ele. Então eu posso ir lá 
pra fora e continuar roubando, quer dizer a gente conversa, troca idéia, fala tudo, tudo, quer dizer, se 
existir um espião entre nós é fácil descobrir, porque preso tem língua solta, preso tem língua solta. 

Mas amigo mesmo são esses que você tem diálogo? 
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- Que mora comigo e que trabalha na minha seção, amigos íntimos mesmo. Mas fora isso eu 
sou amigo de todo mundo. Se eles me parecem pra trocar um diálogo eu troco. Se me perguntarem uma 
coisa, se tiver ao meu alcance eu respondo. Se me pedirem uma ajuda, já ajudei muito. 

Esse pessoal que você fala é conceituado na massa? 
- É na massa. O cara que é benquisto na massa... embora a minha personalidade também é 

...apesar  de eu ter ...eu posso ter minha amizade com todo mundo isso ai é óbvio, e qualquer um pode. 
Não pode (...) mas pode arrumar um serviço com o homem sem prejudicar ninguém. Explica pro 
homem que está com muita cadeia pra ver se... Agora têm muitos que lá e prejudica logo, cinco, seis, 
manda logo pro xadrez, pra carceragem, fez isso, fez aquilo, prejudica os outros. Mas (...) o que tem 
nenhum desses, tudo bem, porque eu acho que, não deve prejudicar o outro. Se eu prejudicar o outro, 
estou prejudicando a mim mesmo. Porque  o que eles praticam eu também não devo praticar. Não para 
o mal, apesar de que desde que, eu entrei na cadeia cheguei (...) Eu não tava me adaptando mais, (...) 
Então há condições que mesmo no rol de amigos íntimos mesmo, eu tenho consideração. São pessoas 
que não cuidam da vida dos outros. Eu sou a contrário. Se eu não puder ajudar , atrapalhar também não 
atrapalho, Esse é meu bem. 

Isso é fundamental aqui dentro? 
- É lógico que uma pessoa vai prejudicar a outro alguém que seja batizado por ele, toma 

raiva, ódio. E fica mal visto,  porque se ele prejudicar o outro também. Então os cara não querem 
conversa com eles. A minha política é outra. Esses caras, esses tipos assim, eles são completamente 
esquecidos d massa, isolados, desprezados completamente da massa. Ninguém bate papo com ele, 
muitos deles  podem até pra ir pra penitenciária (...) 

Um pederasta pode ser benquisto na massa? 
- Tem um pederasta aqui é, além dele ser pederasta é policial porque além de praticar o ato 

de pederastia, ele cagueta. Esse vou falar. É desprezado. Agora aquele que pratica só o ato de pederastia 
o malandro tem (...) Eu vou explicar este porém, o  que pratica o ato de pederastia, o malandro tem ele 
como adiantar o lado. Ele adianta, agora aquele que pratica o ato de pederastia e cagueta ele está 
atrasando. Ele além de praticar um ato de pederastia com um preso, depois vai prejudicar o outro, então 
ele está atrasando. Então o que tem valor na massa, mas...mas tem mais valor um puto que um cagueta. 
Tem mais valor um puto que um cagueta, porque está prejudicando, o puto está guentando.... entendeu. 

O pior de todos então é o cagueta? Entre um cara que é só cagueta e um cagueta pederasta, 
esse é pior ainda? 

- É pior, pior ainda. Esse ninguém quer saber, ninguém quer saber dele, nem pederasta nem 
nada, é isolado. O único que pode se dar com ele é o mesmo naipe, o outro que é mesma coisa dele. 

Por que tem gente que não se adapta ao xadrez? 
- Tem que no xadrez na cadeia não pode ser ocupado por muita gente não. O máximo de 

dois cada cela. Então obrigatoriamente a gente tem conhecimento, mas por via das dúvidas a gente leva 
aqueles, o mais velho no xadrez que morou primeiro ali, leva os mais chegados. Você pode escolher 
aquele cidadão no xadrez. Chega lá, fala pro homem. Olha chefe, eu vou levar fulano, fulano o senhor  
autoriza, autoriza, então pode mudar. 

Autoriza, o que é isso? 
- Autorizar, tem que assinar. Autorizar a mudança. Vou levar você, você, você, certo. Chega 

no chefe de disciplina e fala: chefe, eu estou precisando desses caras ai, autoriza mudar de xadrez. – 
Autorizo. Então – Vocês vão se dar bem? – Vamos e então não tem encrencas. – Não , então... 
Autoriza? – Autorizado então quer dizer, antes de efetuar a mudança. Ele pergunta se, se dar bem se vai 
– não tem encrenca nem nada. Agora os travesti que é declarado mulher mesmo de preso aqui, é 
separado. 

Mora separado? 
- São, separados no xadrez deles. Porque eles mora no xadrez deles, já evita uma pouco. 

Porque é o seguinte, se o homem deixar todos os travesti chegar na cadeia, morar no xadrez coletivo, 
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vai sair morto todo dia, porque um quer, outro não quer, outro quer... Acontece mas evita. Ai é uma 
grande oportunidade de evitar as coisas acontecerem. 

E no xadrez coletivo como é? 
- Muita gente. Dez, oito, até quinze. Chegou uma época ai que tinha dezoito no xadrez. São 

xadrez do tamanho desse aqui.  
E tem diferença entre cara que mora no individual e cara que mora no coletivo? 
- Não. É a mesma coisa. 
Mas tem problema de fazer ambiente? Assim, fica mais difícil no coletivo não fica não? 
- Não, fica mais fácil, mais fácil, há muita gente. Quer dizer se tem dez eu faço ambiente 

com aqueles dez ali. Aqueles dez apresentam uns dez ou vinte, então vão chegando. E tal. 
Eu conversei com aquele outro rapaz ali ele falou que o primeiro xadrez que ele foi coletivo. 

No primeiro dia um cara já falou, pô, essa cara ai vai, vai fazer a faxina pra mim e tal. 
- Ah! Tem esse problema. Quer dizer no xadrez moramos em doze. Eu não vou fazer faxina 

todo dia sozinho. Todo mundo. Então no xadrez cada dia um fazia a faxina. Quer dizer existe xadrez lá 
pra cima, dos malandros demais que eu falei, chegando novos, então eles deitam. Faz faxina pra nós ai. 
Então a faxina pra nós ai. Então o cara fica com medo e, e fica  todo dia fazendo faxina pra ele. 

Se não fizer o que acontece? 
- Se ele faz numa boa, sem violência, passa, cada dia um fica fazendo uma , mas se ele levar 

(...) Então aparece sempre um que quer ser mais do que ele, então vai querer uma briga com ele, e é o 
que acontece. (...) Geralmente essas coisas de valentia, mandar o outro pra faxina, acontecem no xadrez 
onde o cara está até no pescoço de cadeia. Cem, duzentos anos. Ai tem preso com trezentos anos de 
cadeia. Cinquenta, de dez pra cima, tem monte. A maior parte é isso ai. Então esses ai levam uma, 
perante o outro grupo. Mas é raro isso. Não é todo lugar que acontece isso. 

Com você não aconteceu isso não? 
- Não, sobre faxina? Não pelo seguinte: no meu xadrez que eu morava, só morava cara 

quisto da massa. Eu também sou benquisto na massa, mas se eu tiver que fazer faxina eu também vou 
fazer. Hoje é dia de fulano, amanhã é meu dia, todo mundo faz faxina. Mas passa lá o tempo todo ali 
sem... 

O cara que é bom malandro, ele faz esse negócio, ele faz o loque fazer... 
- Não,  é raro. Esse pra mim, esse não é bom malandro. Esse  é o mau malandro, no meu 

parecer. 
O que é bom malandro? 
- O bom malandro é aquele que..., dispensa a sua humanidade para o companheiro, certo. 

Está vendo o companheiro fazendo faxina todo dia, vai lá e dá uma força, ajuda. Eu mesmo no outro 
xadrez que eu morava, era meu dia de fazer faxina, mas tinha sempre dois, três meus companheiros, 
sempre me ajudava. Quando eu via o outro fazendo também, eu ia e ajudava. Mas isso ai é o bom 
malandro. Mas o outro na cama, intimando os outros a fazer, isso ai é  o mau malandro. Ele não tem 
nada de malandragem, ele tem de ignorância nele, falta princípio, na massa. 

Ele é respeitado na massa? 
- Dentro do xadrez dele. 
Só no xadrez dele? 
- No xadrez dele. Fora ele é igual aos outros. 
Tem diferença entre o cara benquisto na massa e cara respeitado na massa? 
- Tem. 
Qual a diferença? 
- Por exemplo, o cara que é respeitado. O bom malandro é respeitado , num certo termo, ele 

não mexe com a vida de ninguém ele não adianta, ele não ajuda mais também não atrasa, esse é um 
bom malandro, essa é a diferença. O malandro demais é aquele que quer ser mais do que os outros, por 
exemplo, ele já matou na cadeia, já brigou ele não precisa brigar não, se ele tem uma faca e foi preso 
com uma faca perante os funcionários, também já malandro demais, então ele anda só com uma faca, 



 162 

ele queria matar alguém na cadeia. Então, todo mundo quer amizade com ele. Esse cara vai acontecer 
alguma coisa, eu quero amizade com ele. É um conceito, é mínima coisa isso ai.  

Esses ai estão respeitando? 
- É respeitado. Mas também ele não mexe com todo mundo, ele sabe com quem ele mexe, 

ele vai mexer com uma pessoa de um nível mis menos que ele. Porque se ele for mexer com um igual a 
ele, ai fica ruim.  

Se um cara é respeitado na massa porque matou e tal, mexe com um cara que é benquisto na 
massa, que é bom malandro, o que acontece? 

- Ele é prejudicado. Porque a própria massa critica, (...) O cara não é safado, não cagueta, 
não trouxe você pra cadeia, não caguetou você , não ofendeu sua moral, é ou não é? Porque você vai 
mexer com cara? O cara é malandro igual a você e treta. Os caras acende logo. Então um já arruma uma 
faca pro outro e diz: toma, pronto, vai lá. Isso é contravenção na cadeia, faca não pode. O mal de preso 
é esse é eu chegar e dar uma faca pro outro... 

Então acontece o que voc6e falou, a “treta”, que é isso? 
- A treta, é o atrito.O cara está com treta com fulano, está com treta. Então, treta corresponde 

ao atrito, a encrenca. 
Ai se providencia logo uma faca pro outro? 
- Ou o amigo dele, ou o xadrez dele, ele tem um companheiro lá em cima que tem, ele vai lá 

e pega e se ele não tiver meios, ele vai na turma  dele, quebra os pés da cama, aproveita e quebra o pé 
da mesa, o pé da cadeira. Lá tem diversos banco. 

Mas a massa não se mete com a briga? 
- Não, só ele mesmo. A massa só se mete quando é muito raro. Três, quatro cara pegar um 

cara só de faca. Três presos, cada um com uma faca na mão, pega um cara só. Ai, muitas vezes a massa 
se revolta quando o cara é considerado. Ai, é covardia, três cara pegar um cara só ai a massa ajuda esse 
ai. Mas quando é um cara sem vergonha, um cara que não é benquisto na massa, não tão nem ai. 

Eles deixam? 
- Deixam passar. 
Você já assistiu uma briga de faca assim? 
- Já. Já assisti muita coisa que eu cheguei a arrepiar o cabelo do couro. Quer dizer, eu não 

podia me meter porque sou sozinho. Quer dizer muitas coisas que eu vi, o próprio , a própria vítima 
procurou. Se ele procurou, ele que arque com as conseqüências. Se ele não procurasse qualquer um 
ajudava ele, apaziguar ele. Chegava lá e sai falando deixa pra lá e tal e deixa de bobera e tal, 
apaziguava e tal. Mas quis levar uma de valentão, então, deixa ele se virar, porque os valentes sempre 
morrem nas mãos dos fracos. Se não matar no campo,mata dormindo, jogando bola, tomando banho. 

Aconteceu isso ai? 
- Na cadeia, na massa, não existe conceito, vale tudo, dormindo, agachado, sentado, 

tomando banho, só não vale caguetar. Isso é um grande conceito da massa do crime, isso é geral, no 
mundo todo. Que ai tem diversos criminoso ai, estrangeiros, nós dialogamos, que eles que aprendem 
logo o português, nós dialogamos, nós entramos em contato, ele explica, é a mesma coisa em geral, isso 
ai é um crime em geral, isso ai é um crime, é só no mundo todo, não existe não pode existir cagueta. No 
tempo do Al Capone cagueta não existia, apesar que desde que existiu Cristo, já existiu o cagueta, que 
traiu Deus por umas moedas, mas nunca foi quisto na massa. 

Fica mal, né.? 
- É fica mal. Você naquele ódio, puxa o vizinho está tomando conta da minha vida. Tudo 

que ele critica! Tem um ditado que está certo: aquele que tem fortuna, aquele que tem uma fortuna , 
existe um crime por detrás . Não pode um crime grave mas existe um crime por detrás, um erro, um 
erro. Está dando certo. Tem um rapaz ai que é engenheiro-eletrônico. Ele tem uma inteligência fora do 
comum, mas o que adianta? Ele não aproveita(...) Trabalha na diretoria. Ele faz um mapa, um painel 
central pra Polícia Militar, magnético, fez aqui na cadeia . Eu tenho por mim que esse era um dos que o 
governo tinha que aproveitar ele agora, pelo contrário, lá fora, ninguém vai ligar para ele, foi o caso que 
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eu falei, que muitas pessoas sai daqui cometendo crime por falta de amparo porque tem muita gente 
inteligente nessa cadeia. Porque a inteligência não vem da leitura, vem de si próprio. Eu creio que a 
leitura faz falta, mas já senti, eu mesmo, eu falo isso porque muitas vezes eu já senti falta da leitura, 
muitas vezes em São Paulo quando eu cheguei pra cá, eu queria ler uma coisa e não conseguia, queria 
ler no ônibus e não conseguia, tinha que perguntar pros outros, mas quando eu comecei a ler e senti que 
eu estava lendo, puxa-vida foi uma grande alegria apesar de tudo, quer dizer, eu senti falta, mas eu creio 
que muitos presos aqui é dentro  é  mais inteligente que um estudado. Eu vim pensar na capacidade da 
metade do homem aqui na cadeia. A mentalidade humana é a coisa mais perigosa do mundo é 
mentalidade humana. Tanto faz para o bem quanto para o mal. Porque a maior parte do mundo usa a 
quarta parte da sua mentalidade, e se todo mundo usar sempre há honestidade, a inteligências, certo. 
Quer dizer, eu mesmo, sou católico, desde criança, se me visse como gente eu sou católico. Mas eu 
freqüentei de umbanda, macumba, candomblé, tudo quanto é coisa ruim, eu freqüentei. Os próprios 
umbandistas os próprios macumbeiros não sabe o que é a macumba. Eles sabem que a macumba é seita 
deles. Mas eu aqui dentro da cadeia tive a oportunidade e aprovei a realidade sobre essa seita. Aquilo 
ali que pratica é força da mentalidade da pessoa, não é nada de espírito que vem do céu, não é nada 
disso, é o poder da mente, a mente é muito é muito, quer dizer, não estou falando que eu tinha a minha 
mente suficiente para mim apodera de alguma coisa, mas eu tenho a minha força de vontade, a minha 
crença faz com que sugerir acontecer. Eu não pus nada em plano, não fiz... é, castelo de nada, por 
enquanto eu quero sair da cadeia, se eu falar que eu vou sair daqui vou me regenerar, estou mentindo. 
Se falar que não vou roubar, estou mentindo, porque eu não sei o que eu vou fazer lá fora. Vou procurar 
um meio da minha melhora, da minha melhora, porque se eu melhorando a minha vida eu posso 
melhorar a dos outros. Apesar de que eu gostaria de ver todo mundo bem primeiro do que eu, eu ser o 
último. Pra mim, apesar da minha ignorância, dos meus erros, eu sou um cara humano, queria ver todo 
mundo na paz, na tranqüilidade, mas ninguém tem condições de manter a paz na guerra. É difícil. 
Então, a violência gera violência. A paz gera a paz a mesma coisa, pra mim, estou numa guerra agora 
(...) Quer dizer, a vida de um criminoso, a vida de criminoso, ele pode, do mal ele pode chegar ao 
ultimo grau da bondade, mas para que isso aconteça ele tem que ter um apoio total. Amor com ele, não 
somente crítica no jornal. Eu vou sair daqui vou arrumar um serviço lá fora quer dizer eu tenho 
passagem pela polícia, apesar de eu nunca deixar de trabalhar, mesmo na cadeia vou tirar meus 
documentos está sujo. Vou tirar um antecedente está sujo. As firmas não me aceitam, o que eu vou 
fazer lá fora, se eu não consigo escrever? Vou pensar na maldade outra vez. Pra, poxa... eu queria 
regenerar, mas não consigo. As firmas não aceitam tenho um apoio do governo não tenho um ... uma 
pessoa que pode me ajudar. As pessoas da minha família é humilde da minha família é pobre. Eu estou 
com força de vontade mas ninguém me ajuda, eu vou voltar pro crime. Quando ele voltar pro crime, ele 
volta completamente diferente, a mente dele evoluída, conviver aqui aprendeu. Aqui é a escola, a 
verdadeira escola, viveu aqui aprendeu. Então ele vai praticar coisas que nunca praticou, onde o jornal é 
muito útil, manual. Porque o jornal faz o bandido também , a imprensa. Muitos jornais faz. O bandido 
de Assis, morreu, foi feito. O cara foi feito, porque os companheiros dele estão aqui na cadeia, tudo está 
aqui na cadeia. Foi feito do jornal (...) Por isso é que a impressa tinha que fazer uma coisa, pedir, a 
prisão dele, e não difamar ele . Ele é um bandido, ele é perigoso, e ele é assim, não é nada disso. Então 
o cara se sente , puxa-vida, o jornal está me criticando, falando que eu sou aquilo  esses caras vão me 
matar. Tem medo deles matar. Então no fim ele sai matando também, pra depois morrer. Quer dizer, 
então, em vez da imprensa fazer isso ai, precisamos pegar um bandido assim, assim, assim, pra botar 
ele na polícia. Pra isso existe a cadeia, pra pagar o crime que cometeu porque não tem ninguém com 
direito de matar ninguém . Eu sou contra aquele que também mata pra roubar . Eu nunca precisei dar  
um tiro em ninguém,  não sei se vou precisar lá fora agora. Até hoje eu precisei, um tiro nem nada, eu 
sou contra isso ai. 

Mas tem muita  gente que faz isso ai? 
- Faz, tem muita gente que faz. Essa ROTA que saiu fora agora. Eles são desumano, esses 

cara tudo ignorante. Eles não tem curso. Pra isso o governo acabou com a guarda civil. Porque a guarda 
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civil tinha que ter curso de pintura, educação e humanidade. Pra eles dá uma blitz num cidadão na rua 
eles vinha coma maior educação do mundo. Se fosse pra eu falar pela polícia, eu falaria pela guarda 
civil, mais ninguém. Porque a força pública, qualquer ignorante que chegar ai se ele tiver os braços 
fortes, saber dar tiro, ele já tem um vaga pra ele, vai ser polícia. Todos esses ai são ignorantes, não tem 
cultura, não tem principio. Então ele vai ver um carro correndo, um ladrão correndo, não precisa não, 
ele está de viatura, persegue até ele parar, ai ele vai parar. Prende, manda pra cadeia, vai cumprir sua 
pena, você sabe, ele dando tiro em cima, o cara estava com um revólver também, já sai dando tiro neles, 
como eu tava falando que o homem é perigoso. O jornal e a polícia faz o bandido. Isso ai todo mundo 
fala. O que é verdade ninguém gosta de falar (...) o preso morre, o bandido quando morre, ele entre já 
como defunto. Agora me fala. O número de bandido morto está sendo, está batendo recorde. Mas é 
mentira. Se morre trinta polícia e morre cinqüenta bandido eles fala que morreu cem bandido e dez 
polícia. Mas morreu trinta viu? Por ignorância deles, porque se fosse pelos bandido não tinha troca de 
tiro, não tinha nada. Quer dizer, ele ia embora Se não fosse violado, não ia violar ninguém. 

Como é que está o teu caso? Por que você não ganha esse recurso? 
- Meu recurso, é um problema sabe. Estou condenado a (...) Estou cumprindo (...) anos. 
Já era pra você ter saído então? 
- Já era pra eu ter saído. Porque no código penal reza que na metade da pena eu posso ter 

livramento condicional, e com o terço tenho direito à colônia, porque eu tinha cinco meses aqui. Então 
eu tinha uma falta disciplinar na casa. 

O que aconteceu? 
- É falta de disciplina. Discussão com funcionário. Então eu fui punido. Abandona a falta 

que é perdoada depois de um ano, então houve possibilidade de eu ir pra colônia. Quando eu atingi um 
ano, pra abonar a falta, eu já estava dentro da liberdade condicional. Mas como eu tinha lhe dito, eu 
tinha obrigação de fazer exame com o médico psiquiatra, que a medida de segurança é obrigatória, 
depois de um ano, passar pela sala do psiquiatra. 

Como que é o exame? 
- Ah! O exame psiquiátrico é, por exemplo... Você chega lá que ele faz? Você fica sentado 

na mesa dele, eu chego, ele lê o processo, então ele pergunta desde quando eu nasci, desde quando eu 
nasci até esse último momento. Se o que eu fiz tem sangue, tem violência, tem agressão, o que eu fiz 
aqui, que eu vou continuar a fazer, quer dizer, é um diálogo pra ver se ele consegue sentir sua mente 
normal. Sem distúrbio mental. Então, desde criança até agora ele pergunta. Ele faz diversas, perguntas, 
quer dizer. 

E ai? 
- Passei, foi favorável. Mas chegou na Execução eles não aceitaram o que o médico tinha me 

dado. O (...) não aceitou. 
Quer dizer , o cara não é... 
- É médico-psiquiatra, do governo. Mas é o seguinte, a diferença é que na biotipologia  é 

uma junta, médica, não é um só, mas são quatro em psiquiatria, uma assistente, um psicólogo e um 
....eletroencefalograma. São quatro a examinar. É uma junta médica. Aqui é um só (...) O juiz da 
Execuções não aceitou o exame dele, não foi acatado, não acatou o exame dele. Mandaram eu pra 
biotipologia. Chegou na biotipologia eu fiz quatro exames. Eu não tenho distúrbio mental, não tenho 
nada que ataca a minha mentalidade. A biotipologia não deu contrário, não deu favorável, sugeriu. Não 
é dar nem negar. Certo? E também não pode existir uma coisa sugerida. Alguma coisa vá acontecer, 
estou fazendo exame, alguma coisa já aconteceu, então eles sugeriram maior prazo de observação 
minha aqui na cadeia. Isso ai foi quando eu fiz os outros exames. Bom, não deram nem negaram, não 
entendi mais nada me senti apavorado, não deram nem negaram. Perdi a condicional. Fiz outro exame 
na penitenciária. Os mesmos exames(...) eu fiz novamente. 

Eletroencefalograma e o que mais? 
- Eletroencefalograma eu fiz por último e a psicóloga, psicologia, a assistente social. 
Ela perguntou o que? 
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- Desde o dia em que eu nasci até o presente momento, sobre a minha pessoa, sobre a minha 
família, o que eles tem, o que eles não tem, a doença que eles sofre, se eu, se meus parentes já tiveram 
internado em hospital por causa de mentalidade fraca. Então, tudo isso, tudo quanto é tipo de doença 
em perguntaram, quer dizer, a minha vida desde criança até o presente momento perguntaram. Tanto 
faz; da segunda vez perguntaram mesma coisa. A única coisa que foi diferente foi o exame da cabeça, 
que é o eletroencefalograma. O único diferente, o resto a mesma coisa. E deram contrário dessa vez. 
Esta é o motivo que eu acho que a justiça não tem intenção de recuperar ninguém. Apesar de regenerar 
quinhentos milhões de vezes, mas eles regeneram quinhentos milhões de vezes é melhor pra eles? 
Então, mas eles não tem intenção de regenerar ninguém, porque se  eles colocaram um médico 
psiquiatra aqui na Detenção, o exame dele tem que ser válido em qualquer lugar, certo? Jamais eles 
podem recusar o exame de um médico psiquiatra (...) O médico que tirou o diploma tem capacidade pra 
exercer o cargo que ele exerce. Então ele tem que ser acatado o exame dele. Não acataram o exame 
dele. Foi favorável. Então, o exame que eu fiz com ele foi favorável, foi favorável. As mesmas idéias 
que eu troquei na penitenciária, eu dialoguei com ele. Porque são tudo médico psiquiatra, então são 
todas as idéias comparadas. Quer dizer, a posição dele aqui, é o médico daqui. 

Ai, por que? 
-  O Dr. (...) é médico psiquiatra, eles tem que acatar.  Se a Detenção de São Paulo não vão 

acatar os laudos dos médicos deles então pra que tem médico na Casa de Detenção de São Paulo? Então 
a minha..., não é revolta, os meus sentimentos, certo, toda a compreensão da humanidade nessa parte. 
Quando eu cheguei a atingir o direito de livramento condicional, se eles me botassem na rua, as minhas 
idéias tinha virado pra mim e meu povo, eu ia procurar mais inteligência para minha mente, pra eu 
poder dispor dela para o bem do meu povo. Eu ia fazer o bem pra eles, pelo contrário, eles fizeram em 
mim pensar coisas contra eles. Porque eu, até o segundo ano quando eu estudei, não estudei nada que 
pudesse influir na mente, sabe. Mas a minha força de vontade fez com que eu tivesse tudo que por na 
mente o poder da vida. Então eu consegui, consegui influir na minha mentalidade, a estar bem 
amadurecida em qualquer  ponto, isso eu tenho certeza, minha mente está bem amadurecida, em 
qualquer canto que eu for, certo. A única coisa que eu queria era que eles me dessem essa oportunidade, 
o direito que eu tenho que é da liberdade condicional, não me deram, me negaram isso também. (...).        

     

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

  
    

 

 




