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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como enfoque a Cadeia Pública e a Casa de Correção localizadas na 

cidade de São Paulo, durante a vigência do Código Criminal do Império (1830-1890). 

Primeiramente, procuramos analisar o impacto das formulações do código de 1830 na 

dinâmica da Cadeia Pública da Capital, outrora regida pelo Livro V das Ordenações Filipinas. 

Em seguida, observamos a concepção da Casa de Correção, sua difícil construção até a 

inauguração parcial na década de 1850, que se insere no contexto das transformações políticas 

ocorridas no período e parece responder à demanda de organização e reestruturação do Estado. 

Em seguida, ponderamos que as propostas de modernização dos aparelhos repressores, 

baseadas nos modelos europeus e norte-americanos de punição e correção, não puderam ser 

efetivamente organizadas, especialmente levando-se em conta o crescimento populacional e o 

alto custo para sua implementação em grande escala.  

Paralelamente, procuramos estudar o perfil da população carcerária das duas 

instituições, tendo como fio condutor os trabalhos e serviços realizados pelos presos. Assim, 

observamos como funcionavam as oficinas da Casa de Correção, os trabalhos públicos dos 

galés e os serviços dos africanos livres e dos escravos detidos no calabouço. Em seguida, na 

outra ponta, estudamos os guardas e empregados dos estabelecimentos, investigando quem 

eles eram e que tipo de relações estabeleceram com aqueles que vigiavam. 

 

Palavras-chave: Casa de Correção. Presos. Guardas. São Paulo. Século XIX.     

 
     

 



ABSTRACT  

 

This study focuses on the jail and the Penitentiary located in the city of São Paulo 

while the Criminal Code of the Empire was in force (1830–1890). Firstly, we sought to assess 

the impact of the provisions of the 1830 Code on the dynamics of the Capital City Jail, 

previously ruled by the Civil Code of the Philippines – Book V. After that, we analyzed the 

Penitentiary conception, the pitfalls of its construction works up to the partial opening in the 

1850s, which are connected to the political changes that occurred along this period and seems 

to be an answer to the call for organization and restructuring of the State. Next, we considered 

that the proposals for modernization of the coercive apparatus – based on European and North-

American models of punishment and correction – could not be effectively organized mainly 

due to the population growth and costly large scale implementation.  

In addition, we studied the prison population profile in both institutions based on the 

works and tasks performed by the inmates. Therefore, we observed the Penitentiary’s 

workshops, the public work of the inmates and the work of free African people and slaves 

imprisoned in dungeon. Finally, we studied the guards and other employees of these prisons 

to find out who they were and the kind of relationship they developed with the inmates. 

 

Keywords: Penitentiary; Inmates; Guards; São Paulo; 19th Century. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em 6 de maio de 1852, foi inaugurada a Casa de Correção de São Paulo, no bairro da 

Luz. Desta maneira, passava a província a contar com um estabelecimento próprio para o 

cumprimento da pena de prisão com trabalho. Contudo, esse empreendimento se concretizou 

com um atraso de pouco mais de trinta anos, desde que esse tipo de punição fora instaurado 

pelo Código Criminal do Império; até então, os sentenciados eram recolhidos na Cadeia 

Pública, localizada no centro da cidade. Nossa pesquisa tem como enfoque essas duas 

instituições paulistanas, observando quais os objetivos do governo em relação a seus aparelhos 

carcerários e como eles se alteraram durante o período imperial. Paralelamente, também 

analisamos o cotidiano daqueles que passaram por essas instituições, não só como 

prisioneiros, mas também como empregados, procurando compreender quem eram e que tipo 

de relações estabeleceram entre si. 

A dinâmica de uma prisão encontra-se intrinsecamente relacionada ao conjunto de leis 

penais às quais está submetida. Por isso, optamos por estudar o período de vigência do 

Código Criminal do Império, que foi sancionado em 16 de dezembro de 1830 e vigorou 

sessenta anos, até ser substituído pelo Código Penal de 11 de outubro de 1890. Com este 

recorte, pudemos observar o contexto em que foi concebido o estabelecimento da Casa de 

Correção, como se deu sua construção durante as décadas de 1830 e 1840, a inauguração e os 

primeiros anos de funcionamento, bem como o auge nos anos 1870 até a decadência na 

década de 1880. 

O trabalho que impulsionou as pesquisas sobre as instituições prisionais foi, 

certamente, Vigiar e punir, de Michel Foucault, em 1975.  O filósofo estudou o nascimento da 

prisão como parte das transformações sociais que levaram ao surgimento da sociedade 

disciplinar, no século XIX. Segundo ele, na prisão, acentuam-se os mecanismos encontrados 

na sociedade. E, apesar do seu aparente fracasso (não diminui a criminalidade e favorece a 

organização de cumplicidades que levam à reincidência), ela permaneceu como instância 

principal de punição porque paradoxalmente reforça a delinqüência para manter sua influência 

na sociedade, podendo segregar e expulsar quem não se enquadrar: “A rede carcerária, em 

suas formas concentradas ou disseminadas (...), foi o grande apoio, na sociedade moderna, do 
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poder normalizador”1. Essa perspectiva foi seguida por Michelle Perrot em seus trabalhos 

sobre a prisão e os prisioneiros na França: 

 

O sistema penitenciário parece então ter se desviado profundamente de suas 
intenções iniciais. Longe de reintegrar, ele expulsa, evacua, suprime os 
irrecuperáveis. Mas ao mesmo tempo revela talvez a sua finalidade oculta e 
verdadeira: defender a sociedade industrial burguesa fundada sobre a 
propriedade e o trabalho. A prisão é a ilusória válvula de segurança dessa 
sociedade2. 

 

Neste bojo, vieram outros pesquisadores, entre os quais destacamos os italianos Dario 

Melossi e Massimo Pavarini, que em 1977 realizaram um amplo estudo sobre o surgimento da 

penitenciária na Europa e nos Estados Unidos e relacionaram esse processo com a formação 

das classes proletárias3. Sobre as instituições prisionais latino-americanas, foi publicada a 

coletânea The birth of penitentiary in Latin America4, organizada por Ricardo Salvatore e 

Carlos Aguirre, que apresenta ensaios sobre criminologia e reforma prisional a partir de 1830.  

Nos anos 1990, historiadores brasileiros voltaram-se para esse tema; em 1994, Gláucia 

Pessoa publicou um livro sobre o Presídio de Fernando de Noronha, com base nos 

documentos encontrados no Arquivo Nacional5. Em 1997, Mozart Linhares da Silva lançou o 

livro Do império da lei às grades da cidade6, que aborda a reforma penitenciária no Brasil 

oitocentista e analisa especificamente a Casa de Correção de Porto Alegre. A partir de 2000, 

uma nova geração de historiadores desenvolveu seus trabalhos acadêmicos sobre as 

instituições penais brasileiras7. 

                                                 
 
1FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: o nascimento da prisão. 6ª ed. Petrópolis: Vozes, 1988, p. 208. 
2PERROT, Michelle. Os excluídos da História: Operários, mulheres e prisioneiros. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1988, p.265-266. 
3MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo. Cárcel y fabrica: los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-

XIX). 2ª ed. México: Siglo Veintiuno Editores, 1985[or.1977]. 
4SALVATORE, Ricardo D. et al. The birth of penitentiary in Latin America: essays of criminology, prison 

reform and social control, 1830-1940. Austin: University of Texas Press, 1996. 
5PESSOA, Gláucia Tomaz de Aquino. Fernando de Noronha: uma ilha-presídio nos trópicos (1833-1894). Rio 

de Janeiro: Arquivo Nacional, 1994. 
6SILVA, Mozart Linhares da. Do império da lei às grades da cidade. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997. 
7Em 2000, Gláucia Pessoa defendeu tese de mestrado na Universidade Federal Fluminense cujo tema era 

Trabalho e resistência na penitenciária da Corte (1855-1876). Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o 
professor Marcos Luiz Bretas tem se dedicado a orientar pesquisas nessa mesma linha: Marilene Antunes 
Sant’Anna, com De um lado, punir; de outro, reformar: projetos e impasses em torno da implantação da Casa 
de Correção e do Hospício de D. Pedro II no Rio de Janeiro,em 2002; Carlos Eduardo Moreira de Araújo, 
com O duplo cativeiro: escravidão urbana e o sistema prisional no Rio de Janeiro (1790-1821), em 2004; e 
Virgínia Sena Barradas, cuja tese se intitula Modernos e desordenados: a definição do público da Colônia 
Correcional de Dois Rios (1890-1925), em 2006. Marilene Sant’Anna continuou as pesquisas e defendeu em 
2010 a tese A imaginação do castigo: discursos e práticas sobre a Casa de Correção do Rio de Janeiro. 
Também neste mesmo ano, Carlos Eduardo de Araújo concluiu o doutorado, pela Universidade Estadual de 
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Em relação à cidade de São Paulo no século XIX, muitos historiadores trabalharam 

com a questão da criminalidade e sua relação com a pobreza e a marginalidade de grande 

parte dos moradores. Boris Fausto, em Crime e cotidiano8, realiza um exaustivo trabalho de 

recuperação de fontes e procura traçar, por meio das transgressões e desvios da lei, o 

cotidiano paulistano nos últimos anos do Império e nas primeiras décadas da República. No 

mesmo sentido segue Guido Fonseca, em Crime, criminosos e criminalidade em São Paulo, 

analisando um período um pouco mais amplo9. Mais recentemente, na Universidade de São 

Paulo, foram publicadas teses que tomam esse período sob outro ângulo e analisam a 

sociedade paulistana a partir da repressão policial, hábil instrumento de controle social. Em 

2004, Marco Antonio Cabral dos Santos defendeu Paladinos da ordem. Polícia e sociedade 

em São Paulo na virada do século XIX ao XX e, em 2008, André Rosemberg apresentou a 

tese Polícia, policiamento e o policial na província de São Paulo no final do Império: a 

instituição, prática cotidiana e cultura. 

Sobre as prisões paulistanas, contudo, temos poucos estudos. A primeira grande 

pesquisa foi realizada pelo sociólogo Fernando Salla, em seu livro As prisões em São Paulo, 

no qual estudou o período de 1822 a 1940, compreendendo a Cadeia da Capital, a Casa de 

Correção e a Penitenciária do Estado10. Entretanto, a análise sobre as instituições carcerárias 

do período imperial aparece muito mais como explicação dos antecedentes que culminaram 

em uma reestruturação penal e na criação da Penitenciária do Estado em 1920, o grande foco 

do seu trabalho.  

Maria Helena P. T. Machado, em um capítulo feito há poucos anos para a coleção 

sobre a história da cidade organizada por Paula Porta, se referiu à instituição do calabouço, no 

                                                                                                                                                         
 

Campinas, com o tema Cárceres imperiais: A Casa de Correção do Rio de Janeiro. Seus detentos e o sistema 
prisional no império (1830-1861). Em 2004, na Universidade Federal do Ceará, Silviana Fernandes Mariz 
publicou a dissertação Oficina de Satanás: a cadeia pública de Fortaleza (1850-1889). Na Universidade 
Federal da Bahia, em 2007, Cláudia Moraes Trindade realizou seu mestrado A Casa de Prisão com Trabalho 
da Bahia (1833-1865). Em 2008, Caiuá Cardoso Al-Alam publicou seu livro, no qual analisa a pena de morte 
na cidade de Pelotas, em paralelo com os projetos da construção de uma Casa de Correção na região. AL-
ALAM, Caiuá Cardoso. A negra forca da Princesa: Polícia, pena de morte e Correção em Pelotas (1830-
1857). Pelotas: Edição do autor, 2008. No ano seguinte, Marcos Costa lançou seu livro sobre o Presídio de 
Fernando de Noronha. COSTA, Marcos Paulo Pedrosa. O caos ressurgirá da ordem: Fernando de Noronha e 
a reforma prisional no Império. São Paulo: IBCCRIM, 2009. Desses novos trabalhos, surgiu, em 2009, a 
coleção História das Prisões no Brasil, resultado do esforço de reunir as mais recentes pesquisas sobre as 
instituições carcerárias brasileiras. MAIA, Clarissa Nunes; SÁ NETO, Flávio de; COSTA, Marcos; BRETAS, 
Marcos Luiz (org.). História das Prisões no Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 2009, 2 vols.  

8FAUSTO, Boris. Crime e cotidiano: a criminalidade em São Paulo (1880-1924). 2ª ed. São Paulo: EDUSP, 
2001. 

9FONSECA, Guido. Crimes, criminosos e criminalidade em São Paulo (1870-1950). São Paulo: Resenha 
Universitária, 1988. 

10SALLA, Fernando. As prisões em São Paulo (1822-1940). São Paulo: Anna Blume / FAPESP, 1999. 
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momento em que a disciplina dos escravos passou a ser feita pela esfera pública, e não apenas 

no âmbito privado11. Já o trabalho de Alzira Lobo de Arruda Campos, em outro capítulo da 

mesma coleção, se aproxima mais de nossa proposta e, de certa maneira, foi inspirador dela12. 

A autora procurou mostrar o cotidiano na prisão por meio de processos criminais referentes a 

delitos cometidos de dentro da cadeia, entre outras fontes. Entretanto, por ser um breve item 

de um capítulo em uma obra mais ampla, o tema não é aprofundado; alguns esboços de análise 

são apenas apontados, com o objetivo de despertar a curiosidade no leitor.  

Para a realização de nossa pesquisa, nos valemos de uma extensa documentação de 

cunho político-administrativo. Primeiramente, consultamos os relatórios dos presidentes da 

província de São Paulo de 1837 a 1890 – são 119 publicações, entre relatórios anuais, 

relatórios para transmissão de cargo, discursos, falas, exposições. Este foi o conjunto de 

documentos que nos forneceu um panorama geral de como funcionaram a Cadeia Pública e a 

Casa de Correção no período, por conta da regularidade da publicação. Muitos desses 

relatórios possuíam mapas da movimentação dos presos na cadeia, no Calabouço e na Casa de 

Correção. Alguns vinham seguidos de anexos, que eram os relatórios que os encarregados dos 

mais variados setores do governo da província enviavam ao presidente para deixá-lo ciente 

dos acontecimentos e solicitar melhorias. Entre eles, pudemos ler 22 relatórios do Chefe de 

Polícia, 13 relatórios do diretor da Casa de Correção e seis relatórios da Repartição de Obras 

Públicas13. Além destes, entre a documentação pesquisada no Arquivo Público do Estado de 

São Paulo, encontramos mais dez relatórios manuscritos do diretor14.  

Dentre a documentação localizada no Arquivo Público do Estado de São Paulo, 

encontramos três caixas sobre as cadeias de toda a província e 13 caixas sobre a Casa de 

Correção15. Sobre a Cadeia da Capital, encontramos orçamentos e recibos de materiais, alguns 

pedidos de presos e documentos referentes à construção da Casa de Correção. Já as caixas da 

Penitenciária são compostas de correspondências do diretor com o presidente da província, 

com a Câmara e com o médico da instituição; notas sobre a movimentação diária da Casa; 

engajamentos ou demissões de funcionários etc. Além desses, havia seis livros de diversos 

                                                 
 
11MACHADO, Maria Helena P. T. Fisco e calabouço: disciplinarização dos escravos na cidade. In: PORTA, 

Paula (org.). História da cidade de São Paulo: A cidade no Império, 1823-1889. São Paulo: Paz e Terra, 
2004, p. 84-88. 

12CAMPOS, Alzira Lobo de Arruda. O reverso do lazer: as “inquietações públicas” e o cotidiano na prisão. In: 
PORTA, Paula (org.). op. cit., p. 290-301. 

13Havia mais relatórios de Obras Públicas, mas foram esses que consideramos mais pertinentes. 
14Relatórios de 14 de dezembro de 1861, 31 de dezembro de 1866, 26 de dezembro de 1873, 17 de dezembro de 

1875, 27 de dezembro de 1876, 11 de novembro de 1878, 5 de novembro de 1884, 26 de novembro de 1885, 
12 de novembro de 1886 e 11 de novembro de 1887. 

15 Catalogada como “Penitenciária”, termo pelo qual também era conhecida a Casa de Correção de São Paulo. 
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assuntos: Registro de visita à Penitenciária (1859-1868), Relatório das cadeias (1843-1855), 

Registro dos carcereiros (1881-1904), Movimento geral dos presos (1885-1900) e Atos 

referentes a funcionários de cadeias municipais (1857-1879). Também utilizamos alguns 

volumes da correspondência da polícia disponível no acervo, composta por uma série de 

cartas e ofícios expedidos pelo chefe de polícia ou por outros empregados da Polícia às mais 

diversas autoridades.  

Analisamos também o Código Criminal de 1830 e o Código de Processo Criminal de 

1832, expedidos pelo governo imperial, e as leis que diziam respeito à cadeia e à Casa de 

Correção promulgadas pela Assembleia Provincial de São Paulo de 1835 a 1890. Como as 

câmaras municipais deviam entregar seus orçamentos anuais para a referida Assembleia, 

pudemos também observar os gastos que a capital tinha com a cadeia, seja na compra de 

ferros e luzes, seja no ordenado do carcereiro, ou mesmo nos reparos de que frequentemente a 

cadeia necessitava. Da mesma forma, pudemos acompanhar os gastos provinciais com a 

construção (e, posteriormente, reparos) da Casa de Correção e com os vencimentos de seus 

funcionários. A província também provia os curativos, alimentação e vestuário dos presos 

pobres, tanto das cadeias municipais, como da Casa de Correção. Paralelamente, trabalhamos 

com alguns regulamentos expedidos pelos governos provincial e imperial, como o 

Regulamento Geral de 31 de Janeiro de 1842, que dispunha sobre as funções policiais, o 

Regulamento Especial da Cadeia de 1o. de Agosto de 1842, o Regulamento da Casa de 

Correção (1852), o Regulamento sobre o sustento de presos pobres (1854), o Regulamento do 

Calabouço da Casa de Correção (1854), o Aditivo ao regulamento da Casa de Correção 

(1857) e o Regulamento para o destacamento permanente da Casa de Correção (1868), entre 

outros. 

A lei imperial de 1º de outubro de 1828 previa, no seu artigo 56, que, a cada reunião 

da Câmara Municipal, seria nomeada uma comissão de pelo menos cinco integrantes que 

deveriam fazer visitas às prisões, aos cárceres de conventos e a todos os estabelecimentos de 

caridade, para informarem do seu estado e das melhorias que eventualmente precisassem. 

Encontramos os primeiros relatórios dessas comissões publicados por Nuto Sant’Anna no 

segundo volume do livro Documentário Histórico16. São 14 relatórios feitos entre 1829 e 

184117. No Arquivo Público do Estado de São Paulo, encontramos oito relatórios manuscritos 

                                                 
 
16SANT’ANNA, Nuto. Documentário Histórico. Departamento de Cultura, 1951, vol.II, p. 71-129.  
17Relatórios de abril e setembro de 1829, agosto de 1830, maio e agosto de 1831, outubro de 1833, janeiro de 

1834, junho de 1835, abril, setembro e dezembro de 1836, agosto de 1839 e abril e maio de 1841. 
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da Commissão Inspectora da Casa de Correcção, enviados para o presidente da província 

entre 1852 e 185418, em observância ao §4.º do artigo 113 do Regulamento da Casa de 

Correção. Além desses, encontramos, como anexo do relatório do presidente de Província, o 

Relatório da Commissão Inspectora da Penitenciaria, de 12 de novembro de 1885.  

Entretanto, como mostrou Michelle Perrot com relação à documentação na França, as 

fontes em geral são “prolixas sobre o delito, sobre a instituição penitenciária, e infinitamente 

mais taciturnas sobre os prisioneiros19”. Por isso, buscamos documentos que pudessem dar 

conta minimamente dessa defasagem, nos quais fosse possível observar como os detentos 

viviam nessas instituições e de que maneira encaravam o sistema prisional. Neste caso, 

optamos por recorrer aos processos criminais, documentos reconhecidamente fartos em 

elementos para o estudo da sociedade, sobretudo das camadas mais baixas, cujo ponto de vista 

quase sempre é preterido em documentos oficiais. Os processos crimes e os autos crimes são 

documentos bastante interessantes, porque permitem a reconstituição da sociedade por meio 

dos depoimentos e testemunhos, especialmente no caso dos autos crimes (inquéritos), 

recolhidos praticamente no calor da hora, quando há menos intervenção direta do escrivão ou 

da autoridade policial encarregada20. Por meio dos autos e processos relativos a crimes 

cometidos dentro da cadeia ou de alguma forma a ela relacionados, pudemos recuperar a visão 

que os presos e funcionários tinham sobre o cotidiano e da dinâmica da prisão. 

Esse conjunto documental foi o que tivemos mais dificuldade em selecionar, pois não 

há, no banco de dados disponível no Arquivo Público do Estado de São Paulo, um item que 

revele o local do crime. Apenas estão identificados os nomes dos réus, os grupos de 

documentos (processos criminais, execuções de sentença, habeas-corpus, termo de bem-

viver), as séries (homicídio, ofensas físicas, roubo etc.), os órgãos (Conselho de Guerra, 

Promotoria Pública, Tribunal do Júri), o início dos processos (Delegacia de São Paulo, Juízo 

Municipal de Jundiaí etc.) e as datas de autuação. Por isso, tivemos que percorrer todos os 147 

rolos de microfilmes de Autos Crimes de São Paulo, rolo a rolo, documento a documento, a 

fim de encontrar aqueles pertinentes à pesquisa. Ao final dessa exaustiva pesquisa, tínhamos 

em torno de 102 documentos, compreendendo, basicamente, o intervalo de 1849 a 1891. São 

37 execuções de sentença, 13 processos de fuga, 12 processos de ofensas físicas, nove ofícios 

                                                 
 
18Relatórios mensais de julho e agosto de 1852, agosto, outubro, novembro e dezembro de 1853, janeiro e 

fevereiro de 1854. 
19PERROT, Michelle. op. cit., p. 238. 
20WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. A documentação judiciária e a história social da escravidão. In: Sonhos 

africanos, vivências ladinas: Escravos e forros em São Paulo (1850-1888). São Paulo: Hucitec, 1998, p.38-43. 
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sobre falecimentos na enfermaria da cadeia, oito processos de responsabilidade, sete 

petições/requerimentos, seis processos criminais diversos, quatro processos de homicídio, 

dois habeas corpus e quatro não-classificados.  

Assim, se as leis e os regulamentos que regiam a Cadeia e a Casa de Correção 

deixavam transparecer qual seria o funcionamento ideal dessas instituições, os processos 

criminais, por outro lado, revelam o cotidiano e as particularidades das relações naquelas 

instituições, seja dos presos entre si, seja destes com os funcionários. Ao cruzarmos as leis e 

os relatórios com outras fontes menos “formais”, como correspondências e depoimentos em 

processos criminais, pudemos fazer um contraponto entre o ideal e o vivido, tornando a 

análise mais rica21. 

Vale destacar, então, a grande contribuição de Edward Thompson acerca dos atributos 

da lei22. Em primeiro lugar, a lei tem que se servir de critérios lógicos que indiquem, ao 

menos num sentido geral, padrões de universalidade e igualdade. Além disso, para garantir 

adesão é preciso que ela se mostre livre de qualquer influência externa; e que exerça de fato a 

justiça, ainda que minimamente, para que siga sendo a única instância legítima de resolução 

de conflitos, em proveito da camada dominante. Entretanto, ao longo do tempo, a função da 

lei em certa medida se altera, porque, embora legitime as ações dos dominantes, também as 

restringe; portanto, dependendo do caso, a lei pode assegurar os direitos dos dominados, já 

que impede o exercício do poder arbitrário. Dessa forma, a lei e o espaço da justiça servem de 

instrumento tanto para os dominantes como para os dominados.  

Nesse sentido, ao analisar as ações judiciais (entre outros documentos, como panfletos 

e folhetos), o historiador inglês pôde demonstrar que os motins da fome na Inglaterra do 

século XVIII, ao contrário do que se pensava (ou do que a maioria dos relatos oficiais deixava 

transparecer), tinham, sim, organização e objetivos claros, e baseavam suas reivindicações no 

direito costumeiro. Com essa pesquisa, Thompson se contrapunha à visão tradicional de que 

esses movimentos eram apenas reações espasmódicas a estímulos econômicos23.  

No Brasil, Maria Odila Leite da Silva Dias procurou resgatar a memória das mulheres 

pobres da sociedade paulistana, por meio de maços de população e processos criminais. Em 

                                                 
 
21Encontramos uma documentação igualmente interessante na Divisão do Acervo Histórico da Assembleia 

Legislativa de São Paulo. São propostas e requerimentos feitos pelos próprios presos a respeito de melhorias 
de condições de vida. Contudo, por tratar de assuntos que merecem um desdobramento, pretendemos trabalhar  
melhor com esta documentação no aprofundamento de nossos estudos.  

22THOMPSON, Edward P. O domínio da lei. In: Senhores e caçadores. A origem da lei negra. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1987, p. 348-361. 

23THOMPSON, Edward P. Costumes em comum: Estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998, p. 150-266. 



 

 

22 

 

sua obra Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX, a autora nos mostra as atitudes de 

cunho metodológico que tomou e que servem de parâmetro para nosso trabalho. Os trechos 

escolhidos são bastante significativos; por este motivo, optamos por reproduzi-los: 

 

Os papéis propriamente históricos das mulheres podem ser captados nas 
tensões, mediações (...) e podem ser resgatados das entrelinhas, das fissuras 
e do implícito nos documentos escritos. Por isso, requer uma leitura 
paciente, um desvendar criterioso de informações omissas ou muito 
esparsas, casuais, esquecidas do contexto ou da intencionalidade formal do 
documento. (...) Não são caminhos trilháveis por historiadores preocupados 
com métodos que pressupõem equilíbrio, funcionalidade, estabilidade, 
conservação e status quo; estes, voluntariamente ou não, se vêem enredados 
nos conteúdos formais e normativos das fontes – leis, valores, 
ensinamentos, dados que veiculam o dever ser, sistemas ideológicos, de 
moral, que servem como instrumentos de controle e de manutenção da 
ordem social estabelecida24.  

 

Maria Helena P. T. Machado analisa a criminalidade escrava e até que ponto ela está 

ligada à condição jurídica dos infratores. Em Crime e escravidão25, o enfoque é o mundo 

rural, no qual a criminalidade e seu aumento aparecem relacionados a um ritmo mais intenso 

de trabalho nas lavouras cafeeiras. Em contrapartida, Maria Cristina Cortez Wissenbach 

mostra, especialmente no primeiro capítulo de seu livro Sonhos africanos, vivências ladinas26, 

os crimes praticados pelos escravos e forros no contexto urbano e de que forma podemos 

traçar o cotidiano e o sentido da criminalidade desses grupos, por meio da análise dos autos 

crimes. Ivan Vellasco se valeu das mesmas fontes para mostrar a justiça no decorrer do século 

XIX como a instância fundamental de mediação dos conflitos e o homem livre pobre como o 

maior beneficiário da ampliação da justiça formal, pois ela limita o arbítrio do poder 

privado27. Monica Duarte Dantas utilizou as ações judiciais não para explicar a justiça e suas 

formalidades, mas para depreender desses documentos, principalmente dos testemunhos ali 

relatados, o cotidiano da população livre pobre de Itapicuru, na província da Bahia. Dessa 

maneira, ficamos sabendo o quanto a população lutava por terras e preferia andar léguas para 

chegar a elas do que se submeter a um fazendeiro; como eles se ajudavam entre si, na forma 

                                                 
 
24DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. São Paulo: Brasiliense, 

1984, p. 29-31. 
25MACHADO, Maria Helena P. T. Crime e escravidão: Trabalho, luta e resistência nas lavouras paulistas. 

1830-1888. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
26WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. O sentido social do crime e da criminalidade escrava. In: op. cit. 
27VELLASCO, Ivan. A demanda pela ordem. In: As seduções da ordem: Violência, criminalidade e 

administração da justiça. Minas Gerais, século 19. São Paulo/Bauru: ANPOCS/EDUSC, 2004, cap. 3. 
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de mutirões e adjutórios; e também como eles tinham consciência das disputas políticas na 

região e se valiam disso em proveito próprio28. 

Em recente estudo sobre o atual sistema judiciário, Joana Vargas analisou o momento 

em que esses documentos são feitos, ou seja, o processo pelo qual uma queixa oral se 

transforma num texto escrito29. Assim, percebe-se claramente que a fonte com a qual 

trabalhamos é fruto de um movimento complexo que não pode ser ignorado. Ao 

transcreverem as descrições realizadas pelos depoentes, as autoridades policiais identificam e 

categorizam objetos, indivíduos e comportamentos; são tipificações que permitem a 

percepção no ambiente social. São justamente essas categorizações, entre outras coisas, que 

permitem aos historiadores estudar o cotidiano e as mentalidades de uma determinada época, 

por meio da busca pela compreensão do contexto no qual elas estão inseridas30. Nesse sentido, 

é de menor importância para nós se o depoimento é ou não verdadeiro; importa se ele é 

verossímil. Por mais que o depoente em particular não tenha dito ou feito alguma coisa, a 

questão é que tal enunciado ou ação era possível de ser feito naquele contexto.  

Para a análise de tal documentação é preciso, em primeiro lugar, ter o domínio de sua 

linguagem. Pierre Bourdieu elenca vários elementos que figuram nesse tipo de discurso: 

predomínio de construções passivas e frases impessoais, uso de indefinidos, referência a 

valores transubjetivos que pressupõem a existência de um consenso ético, constituindo o 

enunciador em sujeito universal31. Entretanto, ainda assim, remetendo a Ginzburg, esse tipo 

de fonte não é monológica32; o discurso pode ser hegemônico, mas certamente não 

homogêneo. Uma observação atenta de quem são os agentes da produção desse documento 

(depoentes e escrivães) permite desconstruir o discurso e interpretar os interesses e as 

posições de cada uma das partes.  

Com base nessa variada documentação, realizamos a pesquisa que ora apresentamos. A 

dissertação foi dividida em quatro capítulos: o primeiro, “Do suplício à prisão com trabalho”, 

tem como objetivo apresentar os dois estabelecimentos que são foco da pesquisa. Por ter este 

viés mais institucional, trabalhamos predominantemente com os relatórios dos presidentes de 

                                                 
 
28DANTAS, Monica Duarte. De ociosos a jagunços. In: Fronteiras movediças: A Comarca de Itapicuru e a 

Formação do Arraial de Canudos. São Paulo: HUCITEC/FAPESP, 2007, p. 339-440. 
29VARGAS, Joana Domingues. Crimes Sexuais e Sistema de Justiça. São Paulo: IBCCRIM, 2000. 
30GEERTZ, Clifford. Uma descrição densa. In: A Interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978, 

cap.1. 
31BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 11ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007, p.215-216. 
32GINZBURG, Carlo. O inquisidor como antropólogo. In: A Micro-história . Lisboa: Difel, 1989, p. 203-214. 

Ver também: GINZBURG, Carlo. Sinais: Raízes de um paradigma indiciário. In: Mitos, emblemas e sinais: 
Morfologia e História. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
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província. Primeiramente, falamos sobre a função da cadeia de acordo com as Ordenações 

Filipinas e quais as mudanças ocorridas após a sanção do Código Criminal. Para tanto, além 

dos relatórios dos presidentes, foram aproveitados neste item aqueles feitos pelas Comissões 

de visita. Depois, tratamos da Casa de Correção, desde a sua concepção – a partir do novo 

conceito da pena com sentido corretivo –, passando pela difícil construção, até a inauguração. 

Nesta parte, analisamos também a documentação administrativa que trata da construção do 

estabelecimento. 

O capítulo “Trabalhos e serviços dos presos” aborda os encarcerados sob a perspectiva 

do trabalho, compreendendo tanto as oficinas organizadas pela Casa de Correção e os 

trabalhos públicos dos galés quanto os serviços realizados pelos africanos livres e pelos 

escravos. Além desses, falamos do trabalho informal realizado pelos presos da cadeia e pelos 

galés com o intuito de aumentar a renda. Nesse sentido, problematizamos as possíveis 

vantagens que este trabalho tinha em relação àquele regularizado. As fontes trabalhadas nesta 

parte são basicamente os documentos administrativos da Penitenciária, embora permeiem o 

texto alguns dados obtidos dos processos criminais. 

No terceiro capítulo, nosso enfoque são os guardas e empregados. Num primeiro 

momento, analisamos o perfil desses agentes durante o período para, na segunda parte, 

podermos observar quais foram as relações que eles estabeleceram com aqueles a quem 

vigiavam. Para tanto, privilegiamos a análise dos depoimentos colhidos em processos 

criminais de fuga e de responsabilidade referentes a empregados das instituições prisionais. 

Por meio deles, apesar dos filtros judiciais, observamos relatos dos próprios sujeitos sobre a 

convivência conflituosa ou não que mantinham. Juntamente com esses, outros documentos 

ajudam a compor o cenário, como as correspondências do chefe de polícia, os relatórios dos 

presidentes de província e a documentação da Casa de Correção.  

O último capítulo procura mostrar o direcionamento que a cadeia e a Casa de Correção 

receberam a partir da década de 1870. O primeiro subitem trata das motivações que levaram à 

transferência da cadeia para o mesmo terreno da Penitenciária, bem como de sua situação 

após esse deslocamento. A segunda parte traça um panorama da Penitenciária no mesmo 

período, observando as alterações que o conceito desse estabelecimento sofreu, especialmente 

devido às conjunturas sociais e demográficas de São Paulo ao final do século XIX. À luz do 

primeiro capítulo, neste predominam as fontes que oferecem um caráter mais institucional, 

nomeadamente os relatórios dos presidentes de província e a documentação administrativa da 

Penitenciária.  
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1 DO SUPLÍCIO À PRISÃO COM TRABALHO 

 

 

1.1 A CADEIA PÚBLICA E O CÓDIGO CRIMINAL  

 

 

A estrutura burocrático-administrativa do Brasil colonial foi organizada com base no 

modelo português, que tinha como núcleo fundamental as instituições municipais. O Domus 

municipalis era a sede da administração e da justiça e sempre esteve em lugar de destaque na 

cidade, geralmente na praça central ou no mercado. No Brasil, essas construções ficaram 

conhecidas como Casa de Câmara e Cadeia. Nelas, concentravam-se a casa de câmara, onde se 

reuniam os vereadores; a casa de audiências, onde ouvidores e juízes realizavam seus 

trabalhos; a casa de secretaria; o arquivo e a cadeia. Algumas possuíram relógio público, 

biblioteca e até mesmo um açougue (matadouro) em suas dependências33.  

Por meio delas, a vida na cidade era regulada e fiscalizada. Os pesos e medidas que 

circulavam eram padronizados de acordo com aqueles que ficavam armazenados nos arquivos, 

arcas nas quais se guardavam os registros municipais. Os sinos da Câmara anunciavam o 

início das audiências, os ofícios fúnebres, os “ajuntamentos” – nos quais a população era 

convocada para deliberar sobre questões de ordem pública mais importantes – e os 

“saimentos” – nos quais as pessoas se reuniam para os festejos de dias santos, aclamações, 

procissões e outras festividades relacionadas à família real (nascimentos, casamentos, 

aniversários)34. Dessa maneira, a Casa de Câmara e Cadeia, juntamente com a igreja, eram as 

principais instituições da cidade. 

Em São Paulo, a primeira construção que abrigava a Casa de Concelho e o cárcere de 

que se tem registro foi feita por volta de 1575, constituída de uma casinha de taipa coberta de 

içara e sapé. Possivelmente, situava-se no Pátio do Colégio. Ao longo dos séculos XVII e 

XVIII, a Casa de Câmara de São Paulo alternou entre sedes próprias e casas particulares, 

alugadas nos tempos em que aquelas já estavam bastante desgastadas35.  

                                                 
 
33BARRETO, Paulo Thedim. Casas de Câmara e Cadeia. In: REIS, José Souza; ______. Arquitetura Oficial I. 

São Paulo: FAU-USP/MEC-IPHAN, 1978, cap. 1. 
34Ibidem, p. 156 e 241.  
35TAUNAY, Afonso de Escragnolle. O Paço Municipal. In: Velho São Paulo. 2.ª ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 1954, p. 63-78. 
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Em 1768, o Paço Municipal, localizado próximo à igreja de São Francisco, estava tão 

destruído que as audiências ocorriam provisoriamente em casas do ouvidor-geral, devido ao 

risco de desabamento iminente. Em 1770, a cidade alugou casas para a câmara e a cadeia na 

Rua do Carmo e, depois, ao lado da igreja da Misericórdia, na Rua do Comércio36. Finalmente, 

durante o triunvirato dos capitães-generais Francisco da Cunha Meneses, marechal frei José 

Raimundo Chichorro da Gama Lôbo e Bernardo José de Lorena (1782-1797)37, teve início a 

construção de um prédio para esse fim, que foi inaugurado com festa e cerimônia em 9 de 

dezembro de 178738.  

Ele estava situado no Largo de São Gonçalo, tendo à frente a igreja dos Remédios e à 

direita a igreja de São Gonçalo39. Tinha dois pavimentos, sendo a parte de baixo toda ocupada 

por prisões40 e a parte de cima tinha a frente reservada para as salas da Câmara Municipal e de 

audiências e, os fundos ocupados por outras dependências da cadeia41. O sobrado possuía, na 

fachada, nove janelas-de-púlpito no andar de cima e oito janelas com grades de pau, no térreo, 

ladeando a porta principal. No frontão triangular, um nicho abrigava o sino. A casa media em 

torno de 60 palmos de comprido e 40 de largo42 (ver Figura 1). 

As prisões do andar de baixo, também denominadas “enxovias”, não possuíam portas; 

os presos entravam pela parte superior, por meio de alçapões, e desciam por “escadas-de-

mão”, isto é, escadas móveis. Nelas, havia “fogões”, espaços próprios para os presos 

prepararem ou aquecerem os alimentos e “tarimbas” para se deitarem. Havia também dois 

quartos destinados ao “segredo”, nos quais os presos mais rebeldes ficavam recolhidos por um 

determinado tempo, em regime disciplinar43. No andar de cima, localizavam-se outras 

dependências da cadeia, como a enfermaria, a prisão de custódia e detenção, a sala do 

carcereiro e a “sala livre”, que era destinada à “gente qualificada” 44. O abastecimento de água 

                                                 
 
36MARQUES, Manuel Eufrásio de Azevedo. Apontamentos históricos, geográficos, biográficos, estatísticos e 

noticiosos da Província de São Paulo. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1950 [1879], Tomo I, p. 154. 
TAUNAY, A. História da cidade de São Paulo no século XVIII (1765-1801).  São Paulo: Divisão de 
Arquivo Histórico, 1951, vol. II, cap. VIII. 

37MOURA, Paulo Cursino de. São Paulo de outrora: evocações da metrópole. 2ª. ed. São Paulo: Livraria 
Martins Editora, 1943, p. 82. 

38TAUNAY, A. op.cit, 1951, p. 106. 
39Mais tarde, o lado esquerdo seria ocupado pelo Teatro São José, inaugurado em 1864. MOURA, P. C. de. op. 

cit., p. 77-78. O Largo São Gonçalo ficava na atual Praça João Mendes. 
40A cadeia demoraria mais uns anos para ficar inteiramente pronta, entre 1793 e 1795. Nesse tempo, a maioria 

dos presos permaneceu em uma casa arrendada na Rua Direita. TAUNAY, A. op. cit., 1951, cap. IX. 
41BARRETO, P.T. op. cit., p. 225.  
42Relatório das Comissões de visita (1829-1841). In: SANT’ANNA, Nuto. Documentário Histórico. 

Departamento de Cultura, 1951, vol. II, p. 90. 
43Ibidem, p.71. Já em 1842, os documentos também apresentam o termo “prisão solitária”. 
44BARRETO, P.T. op. cit., p. 152. 
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e o transporte dos dejetos eram feitos em barris e a iluminação era feita com lampiões acesos 

com azeite de peixe ou mamona45. 

 

 
Figura 1 – A Cadeia Pública da Capital, 1862-3. Fotografia de Militão Augusto de Azevedo. Acervo: 

Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo (DPH/SP). 

 

Nesse período, ainda estava em vigor o livro V das Ordenações Filipinas, compiladas 

no período do Antigo Regime, em 1603. Quando este livro foi instituído, a justiça era 

considerada a principal atribuição do rei; esse conceito, contudo, não abrangia apenas o poder 

de dirimir conflitos, mas também de punir os criminosos, de editar leis, de comandar o 

exército, de expropriar por utilidade pública e de se impor por meio do fisco. Aqui, a justiça 

estava ligada sobretudo à manutenção dos direitos adquiridos e dos costumes46. 

As punições mais comumente previstas no livro V eram morte47, açoites ou outras 

punições corporais – como, por exemplo, a tenaz com ferro em brasa no corpo do 

condenado –, multa pecuniária ou confisco dos bens e degredo. Em São Paulo, a pena de 

                                                 
 
45SANT’ANNA, Nuto. A Cadeia Pública. In: São Paulo Histórico: aspectos, lendas e costumes. São Paulo: 
Departamento de Cultura, 1937, vol. II, p. 85. 
46HESPANHA, António Manuel. Justiça e administração entre o Antigo Regime e a Revolução. In: Justiça e 
litigiosidade: história e prospectiva de um paradigma. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, p. 138-
140. 
47Havia vários tipos de pena de morte, entre elas: “morrer por isso morte natural”: morte com veneno, ferro ou 
fogo; “morte natural na forca ou no pelourinho”: enforcamento ou suplício, seguido do sepultamento; “morte 
natural na forca para sempre”: insepulto, o cadáver apodrecia a céu aberto. LARA, Silvia Hunold (org.). 
Ordenações Filipinas: Livro V. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 22-23. 
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morte era geralmente executada no Largo da Forca48 e atraía inúmeros espectadores. Poucos 

metros adiante, havia o Cemitério dos Enforcados, ou dos Aflitos, destinado a receber os 

supliciados e os indigentes49. Nas Ordenações, a pena de prisão era muito rara, sendo usada 

principalmente para aguardar o processo de julgamento ou a execução de outra pena. 

O livro V apresentava diferentes gradações de punições, não só pela qualidade do 

crime, mas também conforme as condições sociojurídicas dos réus ou das vítimas (fidalgo, 

cavaleiro, clérigo, peão, escudeiro). Além disso, em suas disposições misturavam-se 

princípios religiosos, morais e propriamente jurídicos; estavam previstos como crimes, por 

exemplo, a heresia e a apostasia. Muitos títulos eram extremamente minuciosos, de caráter 

claramente processual50; e, ao longo do texto, abriam-se ainda inúmeras brechas para o 

julgamento conforme o arbítrio pessoal do juiz: 

 

E se o perdão for havido antes que o perdoado seja acusado, sendo dele 
dada querela ou havendo devassa [...], o juiz não procederá mais pela 
querela ou devassa, se lhe parecer que é conforme. E parecendo-lhe que 
não é conforme, então o prenda [...]. 51. 

 

É certo que muitas das normas contidas no Livro V já haviam caducado; em 18 de 

agosto de 1769, havia sido instituída a Lei da Boa Razão, elaborada no processo de reforma 

pombalina, que oferecia uma nova norma de interpretação às leis, segundo o critério, 

justamente, da “boa razão”. Entretanto, ainda assim, as decisões ficavam a cargo da 

jurisprudência dos tribunais. 

A partir da independência política do Brasil, em 1822, teve início a elaboração de uma 

série de regulamentos próprios, condizentes com os novos conceitos jurídicos liberais. A 

Constituição do Império, outorgada em 1824, definia os princípios gerais do Poder Judicial, 

concebido como um dos quatro poderes políticos independentes52 – conquanto esta autonomia 

fosse relativa, pois havia sido negado aos juízes o direito à inamovibilidade e submetida ao 

arbítrio do Imperador a suspensão ou não dos mesmos (art. 153 e 154). Neste documento, 

também ficava instituído o Supremo Tribunal da Justiça.  

                                                 
 
48Atual Praça da Liberdade. 
49MOURA, P. C. de. op. cit., p. 95-96.  
50Por exemplo, os títulos 115, 117 e 122. 
51Título 122 (grifo nosso). 
52Os outros eram o  Executivo, o Legislativo e o Moderador. 
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A Carta Constitucional  apontava ainda para a criação de uma nova categoria de 

juízes, com cargo eletivo (art. 162). A lei de 15 de outubro de 1827 oficializou a criação dos 

juízes de paz, que deveriam resolver contendas de menor importância e desempenhar algumas 

funções de polícia administrativa53. Em resposta a outra determinação da Carta (art. 169), foi 

aprovada a lei de 1º. de outubro de 1828, que deliberava sobre as funções da Câmara 

Municipal. A competência das câmaras foi restringida a matérias administrativas, não 

podendo exercer nenhuma jurisdição contenciosa. Apesar da separação dessas esferas, a 

cadeia e as salas de audiência continuaram no mesmo sobrado da Casa de Câmara até o 

último quartel do século XIX, a despeito de inúmeras críticas, como veremos adiante.  

Com as mudanças jurídicas do país recém-independente em andamento, faltava 

estabelecer novos códigos de leis. Não por acaso, o código penal foi justamente o primeiro a 

ser elaborado e substituído. Afinal, uma monarquia que procurava construir suas bases sob 

uma plataforma constitucional não podia continuar com todo o requinte do arsenal punitivo do 

Antigo Regime. Nesse sentido, o inciso XVIII do artigo 179 da Constituição mandava 

organizar, “quanto antes”, um Código Civil e Criminal, pautado pela justiça e “equidade”; 

paralelamente, o artigo seguinte abolia os açoites, a tortura e todas as demais penas cruéis. 

Durante as discussões sobre a criação do Código Criminal, inúmeras eram as 

referências à obsolescência do Livro V, chamado de “carunchoso livro [...], coberto de 

ferrugem ghothica”54. Os projetos para um novo código, escritos pelos deputados José 

Clemente Pereira e Bernardo Pereira de Vasconcelos55, ansiavam por uma nova sistemática 

punitiva e faziam referência não só às ideias liberais, mas também ao humanismo presente em 

Beccaria e ao utilitarismo de Bentham. As penas passaram a ter um sentido corretivo e 

preventivo, entendidas como mal revertido em produtividade social pelo exemplo. 

Em 16 de dezembro de 1830, após intensos debates, o Código Criminal do Império foi 

finalmente sancionado. Nele, estabeleciam-se as atitudes consideradas criminosas, bem como 

                                                 
 
53Ver FLORY, Thomas. El juez de paz y el jurado en el Brasil imperial. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1986. 
54CODIGO CRIMINAL DO IMPERIO DO BRAZIL annotado com todas as leis, decretos e avisos referentes 

aos seus artigos, até 1878, e acompanhado de um índice alphabetico. Rio de Janeiro: Livraria J. G. de 
Azevedo, 1879, p. I. Apud MALERBA, Jurandir. Os Brancos da lei: Liberalismo, escravidão e mentalidade 
patriarcal no Império do Brasil. Maringá: EDUEM, 1994. 

55Entregues à Assembléia em 3 de junho de 1826 e em 4 de maio de 1827, respectivamente. Em 31 de agosto de 
1829, uma Comissão Mista encarregada de analisar os dois projetos finalmente dá o seu parecer. Declara que 
tomou como padrão para a elaboração do Código Criminal o projeto de Vasconcelos, levando em 
consideração, em alguns momentos, o de Clemente Pereira. Apud MACHADO NETO, Zahidé. Direito Penal 
e Estrutura Social. Comentário sociológico ao Código Criminal de 1830. São Paulo: Saraiva/EDUSP, 1977, 
anexo III. 
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suas respectivas punições. Esse código foi considerado um dos melhores trabalhos 

parlamentares do Brasil, além de possuir algumas disposições pioneiras na legislação penal56. 

Era o primeiro código penal independente e autônomo da América Latina, tendo influenciado 

as codificações penais de vários países latino-americanos – como Argentina (1868) e Paraguai 

(1880) –, o Código Penal Espanhol de 1848 e os seguintes (1850, 1870) e a carta penal 

belga57. Dois anos depois, o Código de Processo Criminal viria completar o quadro jurídico-

penal do Império. 

Muitos dos deputados das Assembleias de 1826 e de 1830 – anos de elaboração e 

aprovação do projeto – tinham formação superior e haviam estudado na Europa58. Podemos 

observar a influência de princípios iluministas na concepção do Código Criminal, como 

liberdade de imprensa, liberdade religiosa, igualdade perante a lei, defesa da propriedade e 

inviolabilidade do domicílio. Outros preceitos liberais apareceram com o Código de Processo, 

como o habeas-corpus e a instituição do júri popular. 

Assim, no Código Criminal percebem-se claras rupturas em relação às Ordenações 

Filipinas: as penas passaram a ser balizadas apenas pela qualidade do delito e não haveria 

mais distinção entre os réus; as penas foram individualizadas, diferentemente do que previa o 

livro V, cujas penas em alguns casos atingiam os familiares do réu; outro princípio, 

explicitado logo no primeiro artigo, era o de que não existe crime sem uma lei anterior que o 

qualifique (nulla poena sine lege) e as punições visavam sobretudo a utilidade e o interesse 

públicos. Neste código, os crimes foram separados em públicos, particulares e policiais. Os 

crimes públicos eram aqueles que afetavam de alguma forma a integridade do país, como as 

rebeliões regionais e as insurreições escravas; os crimes particulares eram aqueles relativos à 

segurança, liberdade e propriedade individuais e os policiais diziam respeito a contravenções 

e ofensas à moral, religião e bons costumes. 

Vale lembrar que esse regulamento foi elaborado em um momento de tensão política, 

nos primeiros anos de independência e, nesse sentido, parece refletir também um esforço dos 
                                                 
 
56Os deputados da Assembleia consultaram códigos criminais de outros países para a composição do Código de 

1830. Nele, percebem-se influências do Projeto de Código Criminal de Portugal, de 1786, de Pascoal de Mello 
Freire; do Código da Toscana, também de 1786; do Código da Áustria, de 1803; do Código Penal francês de 
1810; do Código bávaro de 1813 e do projeto de Código Criminal para o Estado norte-americano da Luisiana, 
feito pelo jurista nova-iorquino Edward Livingston. DANTAS, Monica Duarte. Introdução – Revoltas, motins, 
revoluções: das Ordenações ao Código criminal. In: ______ (org.). Revoltas, motins, revoluções: homens 
livres pobres e libertos no Brasil do século XIX. São Paulo: Alameda Editorial, 2010. (no prelo).  

57HOLANDA, Sérgio Buarque de (org). História Geral da Civilização Brasileira: 5ª. ed. São Paulo: Difel, 
1985, Tomo II, v. 3, p. 357. 

58MACHADO NETO, Z. Os homens da Câmara dos deputados 1826/1830: Ideologia e circunstância  In: op.cit, 
cap. 2.  
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membros da Assembleia Geral em impedir o autoritarismo da Casa Real, há pouco 

demonstrado, em certa medida, com a outorga da Constituição59. Entretanto, o empenho se 

voltava, de igual modo, para a garantia da estabilidade política e a manutenção da escravidão; 

por isso, os ideais iluministas sofreram adaptações de acordo com a peculiaridade brasileira, 

estabelecendo a pena de açoites para os escravos.  

Entretanto, essa diferenciação nas penas não pode ser considerada um resquício do 

Antigo Regime, já que a concepção de justiça havia mudado completamente, estando não 

mais ligada aos costumes ou ao arbítrio dos juízes, mas fundamentalmente à soberania da lei. 

De fato, com este regulamento, desapareceram os dispositivos carregados do espírito 

inquisitorial do Livro V das Ordenações Filipinas. À exceção do açoite aos escravos, as 

demais penas corporais haviam sido abolidas. Mesmo a pena de morte, que só foi aprovada 

após intenso debate, também foi restringida, sendo admitida apenas a morte na forca.  

 

 

A Cadeia Pública de São Paulo após 1830 

 

 

Até os anos de 1820, São Paulo era uma pequena comunidade, com relativo 

isolamento e modesta economia de subsistência. Todos os habitantes se conheciam,  reuniam-

se no centro da cidade e tinham a vida regrada ao som dos sinos das igrejas e da Casa de 

Câmara e Cadeia. Quando Saint-Hilaire esteve na cidade pela primeira vez, em novembro de 

1819, considerou que era a cidadezinha mais linda que ele tinha visitado até então; a Casa de 

Câmara e Cadeia, ampla, se destacava em uma “praça quadrada”; no térreo, os presos estavam 

sempre a conversar com os passantes60. Eram em número pequeno, ficavam pouco tempo na 

cadeia e, por isso, não causavam grandes transtornos aos moradores. 

Com o novo código de 1830, a pena de prisão passou a ser a punição por excelência, 

na modalidade de prisão simples propriamente dita, ou nas variantes prisão com trabalho (art. 

                                                 
 
59O Código Criminal do Império apresenta, por exemplo, vários artigos de garantiam a liberdade de imprensa; 

possivelmente, essas disposições foram inspiradas no projeto de código penal da Luisiana, entregue à Câmara 
por João Clemente Vieira Souto, ele próprio editor do jornal Astreia e auxiliar no Aurora Fluminense, e que 
havia sofrido vários processos durante o Primeiro Reinado por abuso de liberdade de imprensa. DANTAS, M. 
D. op. cit. 

60TAUNAY, A. História colonial da cidade de São Paulo no século XIX ( 1801-1822). São Paulo: Divisão do 
Arquivo Histórico, 1856, vol. III, p. 146-147, 236-237. 
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46) e galés (art. 44). Esta decisão baseava-se no princípio iluminista de que o delito indica o 

mau uso consciente da liberdade e, portanto, a resposta a essa infração deveria ser justamente 

a privação dessa mesma liberdade. Por ser este o maior bem que o ser humano possui, dentro 

do imaginário burguês, qualquer outro tipo de coerção ou privação tornava-se absolutamente 

desnecessário61. 

Por esse motivo, houve uma demanda maior por vagas na cadeia, tanto porque mais 

pessoas sofriam esse tipo de punição, como porque o tempo que elas permaneciam na 

instituição ficou maior. Um espaço que era considerado anteriormente como local de transição 

passou a ser o lugar próprio da execução da pena.  

Portanto, com o impacto das resoluções do Código Criminal, as cadeias sofreram 

repentinamente um inchaço. Ademais, além de abrigar os condenados, elas recebiam os 

recrutas, os indiciados e os que esperavam julgamento. Com o Código de Processo Criminal 

de 1832 (artigo 12, § 2º), vadios, mendigos, bêbados e prostitutas eram encaminhados ao juiz 

de paz e obrigados a assinarem o termo de bem-viver, no qual se comprometiam a não mais 

perturbarem o sossego público, sob pena de prisão. Assim, as cadeias passaram a receber 

também todos aquelem que quebravam este termo. 

No caso específico da Cadeia Pública de São Paulo, o número de detidos era ainda 

maior porque presos de várias localidades da província eram enviados para a Capital, sob a 

alegação de que suas cadeias não eram seguras62. Muitas vezes, presos foram remetidos antes 

mesmo de serem julgados. O réu Francisco Antonio de Góis teve que ser conduzido com 

escolta da Capital para a Vila de São João do Rio Claro para responder ao júri63. 

Desde o século XVIII, escravos insubordinados também figuravam nas cadeias, 

encaminhados por seus senhores para que ali fossem disciplinados, mediante o pagamento de 

seu sustento no cárcere64. Os escravos fugidos eram recolhidos e ali permaneciam até que seus 

donos fossem buscá-los; além deles, havia os africanos livres, que eram os negros trazidos 

ilegalmente para o país após a lei de 7 de novembro de 1831, que abolia o tráfico. Eles eram 

                                                 
 
61SÁ, Geraldo Ribeiro de. A prisão dos excluídos: Origens e reflexões sobre a pena privativa de liberdade. Juiz 

de Fora/Rio de Janeiro: EDUFJF/Diadorim, 1996, p. 85-86. 
62DISCURSO RECITADO PELO EX.MO PRESIDENTE JOSÉ CARLOS PEREIRA D'ALMEIDA TORRES no 

dia 7 de janeiro de 1843 por occasião da abertura da Assembléa Legislativa da Provincia de S. Paulo. S. Paulo: 
Typographia do Governo, 1843, p. 28. 

63Arquivo Público do Estado de São Paulo (AESP). Correspondência do Chefe de Polícia. E01500. 11 de junho 
de 1849. p.20f. 

64E mediante o pagamento da carceragem. Alvará 2º., de 10 de outubro de 1754, e Regulamento Nº. 120, de 31 
de janeiro de 1842. 
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considerados livres, mas ficavam sob tutela do Estado e, por isso, permaneciam em 

estabelecimentos públicos65. 

A esse contingente, somavam-se os loucos, que, para serem afastados da sociedade, 

eram colocados nas prisões junto com os outros presos, muitas vezes a pedido dos próprios 

parentes. Conforme relato do presidente da província: 

 

[os loucos] eram conduzidos para a cadêa e encarcerados entre criminosos 
de todo o genero, até morrerem sob o pezo de mil violencias, e a mingoa de 
socorros [...]. Terá talvez a Capital de assistir ainda por muito tempo a um 
barbaro e triste espetaculo, qual o de ver na Cadêa publica os miseros 
loucos de mistura com os criminosos, e servindo a estes de brinco e 
escarneo!66. 

 

Em outubro de 1829, Vicente Gomes, em seus acessos de loucura, fazia grandes 

estragos no xadrez em que estava67. Em maio de 1831, um preso louco ocupava sozinho a 

prisão inferior68. Dois anos depois, uma louca que havia sido enviada pela própria mãe, por 

ser furiosa, estava presa a uma corrente que não lhe permitia deitar; não havia cama junto dela 

e o assoalho ao redor estava úmido pela urina69. Em 1834, os loucos José Joaquim da Silva 

Pereira e Manuel Bixiga dividiam a enxovia grande com os outros 84 presos70. 

Dessa maneira, observamos que a Cadeia Pública de São Paulo abrigava uma 

heterogeneidade de pessoas e tinha que administrar os problemas provenientes dessa situação. 

A cadeia, que nunca havia oferecido boas condições aos presos, estava em pior estado devido 

ao aumento de encarcerados.  

A lei de 1º. de outubro de 1828, que atribuía as funções da Câmara Municipal, previa 

em seu artigo 56 que fosse nomeada uma comissão de pelo menos cinco integrantes para 

fazerem visitas às prisões, aos cárceres de conventos e a todos os estabelecimentos de 

caridade, a fim de informar o seu estado e as melhorias que eventualmente precisassem. Estes 

relatórios revelavam o estado lastimável em que se encontrava a cadeia:  

                                                 
 
65Após a criação da Casa de Correção, os africanos livres passaram a ser enviados para esse estabelecimento. Ver 

capítulo 2. 
66RELATORIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DE SÃO PAULO HYPOLITO JOSÉ SOARES DE 

SOUZA (3º vice-presidente) de 13 de Setembro de 1852, p.6. RELATORIO APRESENTADO AO EX. E 
RVM. SR. DOUTOR VICENTE PIRES DA MOTTA PELO EXM. SR. DR. DOMICIANO LEITE RIBEIRO 
ao entregar a presidência. S. Paulo: Typographia do Governo, 1848, p. 7. 

67TAUNAY, A.  História da cidade de São Paulo sob o império (1822-1831). São Paulo: Divisão do Arquivo 
Histórico, 1954, vol. IV, p. 416. Neste trecho, Taunay afirma que o costume de conservar loucos em cárceres 
era comum no Brasil “até os nossos dias”. 

68Relatório das Comissões de visita (1829-1841). In: SANT’ANNA, N. op. cit., 1951, p.81. 
69Ibidem, p. 91. 
70Ibidem, p. 99. 
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[...] a Cadea publica, sendo aliás hum edifício que pode ter todas as 
commodidades, hé um lugar que causa horror, e revolta a humanidade pela 
imundice, e desarranjo, que ali existe. A enxovia hé logar insupportavel pela 
quantidade de fumaça, que ali há continuamente, [..] do fogo que fazem os 
prezos para fazerem o seu comer [...]; além disso está tão immunda, que o 
assoalho já está escondido de baixo do lixo de sorte que a primeira vista não 
se conhece se a casa hé térrea ou assoalhada; De mais neste lugar não há 
tarimbas para dormirem os prezos, vendo-se assim forçados a dormirem em 
esteiras, os que as tem, ou quando não sobre o immundo assoalho. [...] 
devendo-se acrescentar, que actualmente o numero de presos hé excessivo, o 
que augmenta e incommoda aos que ahi vivem 71. 

 

Apesar de a Constituição (art. 179, inciso XXI) ter determinado que as cadeias fossem 

“seguras, limpas e bem arejadas, havendo diversas casas para separação dos réus, conforme 

suas circunstâncias e natureza dos seus crimes”, os presos viviam em completa imundície e 

permaneciam misturados, sem classificação alguma. A comissão de 1835 observou que a 

cadeia possuía seis prisões, mas o carcereiro lançava a seu bel-prazer os presos, sem as 

devidas divisões: 

 

Diga-se embora que o que cometêo o crime fica igual á outro criminozo; 
todavia he precizo attender que segundo a diversidade de educações, e 
índoles, as mesmas penas diversificão no seu effeito, affectando mais ou 
menos á este, ou aquelle delinqüente, por que, por exemplo, á hum homem 
de educação, que teve a desgraça de cometer hum crime, he muito mais 
sensível a pena de prizão simples [...] Seria bom que alguma divisão se 
fizesse entre presos condemnados e os simplesmente pronunciados, já que 
grandes criminosos se achão de envolta com homens de cujos crimes não há 
certeza 72.  
 

O prédio nunca ofereceu real segurança, pois as paredes de terra batida eram 

facilmente esburacadas73. O assoalho das prisões apodrecia por causa dos barris que, 

igualmente podres, vertiam água no chão, e por conta do precário sistema de despejo que não 

era feito por latrinas propriamente, mas “pequenos quartos nas prisões com barris”. A 

comissão de 1839 recomendava a troca dos barris – ou “cubos”, como também eram 

chamados – e o calçamento do entorno com pedras74. Na enfermaria, os doentes não tinham 

                                                 
 
71Ibidem, p. 75. 
72Ibidem, p. 102 e 113. 
73SANT’ANNA, Nuto. A cadeia por fora e por dentro. In: Metrópole. São Paulo: Departamento de Cultura, 

1950, p. 85. 
74Relatório das comissões de visita (1829-1841). In: SANT’ANNA, N. op. cit., 1951, p. 117-118. 
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aparelhos de cama, nem roupa para trocar. Em 1836, a comissão observou que o alimento era 

oferecido apenas uma vez por dia para 113 presos, entre loucos e “africanos amontoados”75. 

Outra comissão concluía: “E o que lucrará a Sociedade com hum Cárcere tão horrorozo, e tão 

irregular?”76. 

Outro problema era a falta de iluminação; por volta de 1830, a cadeia possuía apenas 

quatro candeeiros do lado de fora (dois no Largo de São Gonçalo e dois na Rua Rego), os 

quais não eram acesos em noites de luar. Eram tão baixos que, por vezes, os guardas os 

quebravam com a baioneta; além disso, só havia quatro lampiões internos, embora o fiscal da 

Câmara pedisse a compra de mais dois77.  

O relatório da comissão de 18 de maio de 184178 é bastante esclarecedor do estado em 

que estava a cadeia, após uma década de vigência do Código Criminal. Em primeiro lugar, a 

comissão atestava que as cadeias não cumpriam as promessas da Carta Magna, em grande 

parte “devido á mesquinhes de nossos capitais”. Dizia, ainda, que o prédio, embora tivesse 

sido uma boa obra para o tempo de sua fundação, não atendia às atuais necessidades. A prisão 

de detenção, por exemplo, que seria exclusiva para o recolhimento dos não sentenciados, 

abrigava toda classe de presos, entre eles vinte sentenciados (alguns condenados por 

homicídio) e também escravos depositados. 

A cadeia permanecia imunda e exalava um ar fétido; isso, segundo a comissão, não 

apenas feria a Constituição, mas também violava o Código Criminal, pois agravava as penas 

legalmente impostas aos réus, já que lhes causava sofrimento moral e físico, deterioração da 

saúde e, por conseguinte, encurtamento da vida. E concluía: 

 

Poderá a Comissão fazer longas, e tristes reflexões sobre os resultados 
d’essa promiscuidade de presos de todas as idades, de todas as condições 
sociaes, de todos os gráos de criminalidade, desde a mais ligeira culpa ate o 
roubo, e o assassinio, com os quaes tambem se achão confundidos os loucos, 
os escravos depositados, e os réos não sentenciados; mas d’isso abstem-se 
[...] e contenta-se com dizer: que essa promiscuidade é uma verdadeira e 
grande iniquidade, porque assemelha a nossa Cadêa a uma escola de 
immoralidade erecta pelas Autoridades, paga pelos Cofres publicos; [...] É 
raro que sáia alguem de nossas Cadêas, sem que de novo a ellas volte, para 
ahi terminar sua vida; ou deixal-a no patibulo [...].79 

 

                                                 
 
75Ibidem, p. 112-113. 
76Ibidem, p. 87. 
77SANT’ANNA, N. op. cit., 1937, p. 84-85. 
78Relatório das comissões de visita (1829-1841). In: SANT’ANNA, N. op. cit., 1951, p.123-129. 
79Ibidem, p. 125. 
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Na década de 1840, foram tomadas medidas mais efetivas, na tentativa de produzir 

melhoramentos na cadeia. Em 31 de janeiro de 1842, o governo imperial expediu um 

regulamento cuja Seção VII dispunha sobre a inspeção das prisões e sua economia. Ficava 

instituído que os presos deveriam ser classificados conforme sexo, idade e tipo de crime; as 

cadeias deveriam ser mantidas em asseio e os presos deveriam receber bons alimentos. A 

autoridade responsável pela inspeção (chefe de polícia, delegado ou subdelegado, conforme o 

caso) deveria visitar a cadeia no princípio de cada mês, no mínimo, para verificar se o 

regulamento estava sendo observado. Além desse regulamento geral, o artigo 146 prescrevia 

ao chefe de polícia a incumbência de organizar regulamentos especiais para cada prisão. 

Assim, em 1º. de agosto de 1842, o presidente da província Barão de Mont’Alegre 

aprovou o Regulamento Especial da Cadeia da Capital, feito pelo então chefe de polícia 

Rodrigo Antonio Monteiro de Barros80. O capítulo 4º. do Regulamento era destinado à 

classificação e subdivisão das prisões. A cadeia deveria ser dividida em oito prisões: a prisão 

nº. 1 era destinada aos condenados a 12 anos ou mais de galés ou prisão; a prisão nº. 2 servia 

aos presos condenados a crimes inafiançáveis, cuja pena fosse menor de 12 anos de galés ou 

prisão, e também aos condenados a crimes de furto; a prisão nº. 3 deveria abrigar os 

pronunciados por crimes inafiançáveis e de furto; na prisão nº. 4, ficariam os pronunciados 

por crimes afiançáveis; já a prisão nº. 5 receberia aqueles que fossem postos em custódia, os 

que estivessem sem culpa formada, os recrutados e os condenados a penas de até seis meses 

de prisão; na prisão nº. 6, seriam recolhidos os presos que tinham “condição qualificada na 

sociedade”. As mulheres permaneceriam na prisão nº. 7 e a prisão nº. 8 era a solitária, própria 

para o castigo; os escravos presos a requerimentos de seus senhores poderiam ser conservados 

nas prisões  nº. 2 ou nº. 3; e os menores de 21 anos deveriam ficar nas prisões imediatamente 

seguintes às relativas aos crimes que cometeram. Portanto, com esses dois regulamentos de 

1842, o governo pretendia organizar e fiscalizar as cadeias para pôr um fim aos abusos que 

ocorriam em relação à falta de limpeza e classificação dos presos.  

Para completar, dois anos depois foi aprovada uma nova lei de reestruturação do 

aparelho carcerário da província, com a finalidade de desafogar a Cadeia da Capital. Essa lei, 

de março de 1844, dividia as cadeias da província em cinco classes que variavam de acordo 

com o tamanho da população local (ver Tabela 1). Cada tipo de prisão receberia uma 

categoria de criminosos, de maneira que os presos condenados a penas mais simples não 

                                                 
 
80A transcrição desse regulamento se encontra ao final da dissertação (ver Anexo A). 
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precisassem se deslocar de sua vila ou município. As povoações menores contariam com 

“casas de detenção” e as maiores com “prisões de polícia municipais”. Em cada comarca, 

haveria uma “prisão de justiça de comarca”, que abrigaria os presos condenados a prisão 

simples por mais de seis meses. A Cadeia da Capital seria a “prisão central de retenção” e 

ficaria responsável  pelos presos condenados a penas maiores. Contudo, apenas os municípios 

mais próximos poderiam enviar seus presos. Nos casos de condenados que estivessem em 

regiões mais distantes, a prisão da comarca deveria recebê-los. Dessa forma, se evitariam os 

grandes deslocamentos de presos pela província. A Casa de Correção, tão logo fosse 

concluída, corresponderia à 5ª classe e estaria destinada a receber os condenados à pena de 

prisão com trabalho. 

 

Tabela 1 – Classes de prisões da província de São Paulo (cf. Lei Nº. 256, de 21 de março de 1844) 

 

Classes Lugar A quem se destina Capacidade 

1ª. Casas 
de 
detenção 

- toda a vila que 
não tiver reunião 
do tribunal do júri 

- até 30 dias de prisão correcional 
6 a 12 
pessoas 

2ª. 
Prisões 
de 
polícia 
municipa
is 

- toda vila em que 
há tribunal de júri 
e que não tiver 
prisão de classe 
superior 

- condenados a infrações de posturas 
municipais  

- até seis meses de prisão simples 

- depósito para os condenados à morte, 
degredo ou desterro 

12 a 20 
pessoas 

3ª. 
Prisões 
de justiça 
de 
comarcas 

- municípios que 
são cabeças de 
comarca (para os 
quais servirão 
também de prisão 
de 2ª. classe) 

- mesmo que as anteriores 

- condenados a prisão simples por 
maior prazo ou prisão com trabalho, 
conforme a distância da capital e a 
exiguidade das penas 

20 a 35 
pessoas 

4ª. Prisão 
central 
de 
retenção 

- atual cadeia da 
capital (que 
servirá de prisão 
de 2ª. classe para a 
capital e de 3ª. 
classe para a 
comarca) 

- mesmo que as anteriores 

- galés que não forem aplicados em 
serviços públicos em outros 
municípios  

- condenados a prisão com trabalho 
(interinamente)  

 

5.ª Casa 
de 
correção 

- capital (“tão logo 
se conclua”) 

- condenados a prisão com trabalho  
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O artigo sétimo dessa lei instituía que as prisões de 2ª., 3ª. e 4ª. classes deveriam ser 

circundadas por um muro exterior que possuiria apenas uma porta de comunicação com o 

exterior, junto à qual ficaria instalada a casa do corpo da guarda. O artigo nono mandava 

organizar plantas uniformes para cada uma dessas classes de prisões e recomendava que tão 

“logo que possa ser, não serão ahi mais admittidos, nem conservados os loucos, nem os 

depositos da justiça civil”. 

Entretanto, os entraves em relação às novas medidas não tardaram a aparecer. Em 

correspondência de 15 de agosto de 1842, o chefe de polícia havia pedido ao presidente da 

província mais salas para prisões na cadeia da Capital, a fim de proceder à correta 

classificação dos presos. Como resposta, o presidente declarou: “Quanto á requisição dos 

commodos precisos para se elevarem ao numero de 7 as prisoens no dito Estabelecimento, 

será a competente requisição levada em tempo a Assemblea Legislativa Provincial”81. 

Necessitava-se, portanto, da sanção da província para resolver questões municipais. A 

lei de 1828, que havia esvaziado a função das Câmaras, tirou dos paulistanos a capacidade de 

resolver suas necessidades orgânicas; a Assembleia Provincial tinha que dar conta de resolver 

as questões de âmbito regional e ainda os problemas cotidianos das cidades. Mesmo com o 

Ato Adicional de 1834, esse quadro não foi alterado: se por um lado a medida garantiu 

autonomia das províncias, por outro manteve a neutralização do poder municipal, inclusive 

com o objetivo de reforçar o poder provincial, uma vez que, desta maneira, cabia às 

Assembleias Provinciais aprovar os orçamentos e solicitações dos municípios82. Com essa 

burocracia, ficava mais demorado reparar uma ponte, consertar uma calçada ou, neste caso, 

ampliar as salas das prisões, a fim de seguir o sistema de classificação disposto na lei de 1844.  

Outrossim, lembrando do que dissera a comissão de 1841, a província não dispunha de 

recursos para executar o tão bem estruturado plano da citada lei. Não havia em São Paulo 

nenhuma outra cadeia em condições de receber presos em quantidade a não ser a da Capital83. 

Além disso, muitos presos condenados à prisão com trabalho eram para lá remetidos, já que 

esta cadeia se situava na mesma cidade da futura Casa de Correção. 

                                                 
 
81AESP. Correspondência do Chefe de Polícia com diversas autoridades. E01497. 15 de Agosto de 1842, p. 64f . 
82DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil. São Paulo: Globo, 2005, p. 118-

123 e 200-205. 
83Nos anos 1850, foi construída uma cadeia em Santos, considerada a melhor da província por ser ampla e feita 

de pedra. Ainda assim, os presos continuariam a ser mandados para a cadeia da Capital. 
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Houve um esforço maior para que os loucos não permanecessem na cadeia e fossem 

enviados para a Santa Casa de Misericórdia ou para perto de seus parentes84; entretanto, tais 

situações continuaram a ocorrer. Em 1849, o chefe de polícia reclamava providências ao juiz 

de órfãos com relação à mentecapta Maria da Conceição, encontrada na rua e recolhida pela 

patrulha, e à preta mentecapta Pacífica, que sofria de moléstias e acabou falecendo um mês 

depois. Pedia também por João Baptista de Campos, que estava há seis anos na cadeia sem 

crime algum, conduzido como louco provavelmente por seu irmão Silvestre Joaquim de 

Macedo, que não lhe dava assistência alguma; João Baptista achava-se sem roupas, nem 

esteira para dormir85. Em situação semelhante encontrava-se o demente Manoel Reys, que, em 

1846, já estava há quatro anos na cadeia, sem crime algum86. 

 A situação material da cadeia permaneceu precária. Os lampiões não davam a luz 

precisa e, por quase sempre estarem com os vidros quebrados, as luzes oscilavam ao sabor do 

vento87. O telhado estava arruinado e o interior de algumas prisões não oferecia a devida 

segurança, sendo necessário duplicar a vigilância para evitar arrombamentos88. O subdelegado 

da Sé reclamava do fiscal da Câmara por este não ter dado as providências necessárias para o 

fornecimento de uma pipa nova e para o concerto do sino da Cadeia89.  

A população carcerária da cidade de São Paulo continuava aumentando, ao ponto de 

várias comissões sugerirem a conversão do prédio todo em prisões. Tal proposta foi acatada, 

em caráter temporário, durante os anos da Revolução Liberal (1842-1844), devido ao grande 

afluxo de presos. Ao longo do ano de 1842, a cadeia recebeu 388 presos; em 28 de fevereiro 

de 1843, estavam encarceradas 97 pessoas90. Mas, tão logo foi instituída a anistia, a Câmara 

voltou a fazer as suas sessões no Largo de São Gonçalo. 

Em 1845, o chefe de polícia solicitava ao cura d’almas que viesse fazer uma visita à 

cadeia, pois fazia nove anos que os presos não se “desobrigavam” e nem “gozavam das 

consolações a que têm direito como cristãos”91. O número de presos na cadeia já havia 

chegado a 160. Em outra ocasião, o chefe de polícia alertava a Câmara Municipal de que, por 

                                                 
 
84AESP. Correspondência do Chefe de Polícia com diversas autoridades. E01499. 13 de março de 1848. p. 79f e 

v. 
85AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01500. 1849. p. 72v, 85f, 135v a 138f. 
86AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01498. 5 de setembro de 1846. p. 321v e 322f. 
87AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01497. 22 de março e 17 de setembro de 1844. p. 53f e 173f. 
88DISCURSO RECITADO PELO EX.MO PRESIDENTE MANUEL FELISARDO DE SOUZA E MELLO no 

dia 7 de janeiro de 1844 por occasião da abertura da Assembléa Legislativa da Provincia de S. Paulo. S. Paulo: 
Typ. do Governo, 1844, p. 44. 

89AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01497. 14 de maio de 1844. p. 88v. 
90AESP. Relatório das cadeias (1843-1858). E01486. 2ª. Comarca. 12ª. Cadeia – da Capital de S. Paulo. 
91AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01498. 17 de maio de 1845. p. 24f. 
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esse motivo, não era possível observar a separação dos presos em classes e que esse número ia 

aumentar ainda mais porque todos os outros termos mandavam seus presos para lá92.  

De fato, apesar das iniciativas na legislação, pouco havia mudado, na prática, o estado 

da Cadeia Pública de São Paulo. Uma mensagem do chefe de polícia à Câmara Municipal em 

maio de 1849 é emblemática dessa fase: 

 

Em data de 10 de janeiro do corrente anno solicitei de V.S.s providenciar 
acerca das vasilhas em que se deposita agoa para os presos da Cadêa d’esta 
Cidade. Fui informado de que Vossas Senhorias attenderão á minha 
requisição, mandando comprar novas pipas ou vasilhas; entretanto indo há 
pouco visitar as prisões ainda encontrei as pipas velhas servindo, apesar de 
acharem-se podres, ao mesmo tempo que as novas estão postas a um canto 
sem uso algum, não tendo sido ainda adaptadas ao fim a que se destinão. 
Rogo portanto a Vossas Senhorias se sirvão providenciar para que as 
antigas vasilhas sejão de prompto substituidas pelas novas afim de que os 
presos não sofrão falta de agoa93. 

 

O historiador Richard Morse considera que nesse período “a velha ordem era obsoleta 

e tenaz, a nova ainda débil para nascer”94. As expectativas de mudança manifestas nos 

regulamentos dos anos de pós-independência ainda não haviam conseguido se firmar e tinham 

que conviver com os antigos modos de viver. 

A cadeia permaneceu sem muros e os presos continuaram a se comunicar com os 

transeuntes; sua função, portanto, não era de isolar o indivíduo da sociedade, mas apenas de 

conter suas ações. Numa perspectiva diferente, estava sendo construída a Casa de Correção, 

com base nas propostas do Código Criminal. A esperança do governo era que a construção da 

Casa de Correção trouxesse um alívio para a Cadeia Pública e permitisse à cidade colocar 

finalmente em prática os ideais liberais de penalização e regeneração da população 

transgressora. 

 

 

 

 

 

                                                 
 
92AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01498. 22 de outubro de 1845. p. 123f e v. 
93AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01499. 21 de maio de 1849. p. 247f. 
94Ainda nesse sentido, este historiador denonima o período de 1830 a 1845 de anos de indecisão, de indefinição. 

MORSE, Richard. Formação histórica de São Paulo: De comunidade a metrópole. São Paulo: Difusão 
Europeia do Livro, 1970, caps. V e VI. 



 

 

41 

 

1.2. O PAPEL DA CASA DE CORREÇÃO  

 

 

O Código Criminal de 1830 foi influenciado por duas vertentes penais; para a prisão 

simples, baseou-se na escola penal clássica, de Beccaria. O objetivo da pena era basicamente 

punir o criminoso, com vistas a retribuir à sociedade pelo mal que lhe havia sido causado, 

oferecendo-lhe segurança social. Além disso, a pena serviria de exemplo para que a infração 

não fosse cometida por outras pessoas95. Já a prisão com trabalho foi concebida na intenção de 

corrigir o criminoso, para que ele pudesse ser reintegrado à sociedade.  

Essa visão do trabalho como fator de regeneração tem origem nas workhouses, 

instituições que surgiram no século XVI, em meio à mudança de mentalidade na Europa com a 

Reforma Protestante. Enquanto os católicos viam a pobreza como uma forma de estimular a 

caridade humana, os protestantes a encaravam como fruto do vício da ociosidade, remediável 

com trabalho e disciplina. O clero inglês passou a recolher os vagabundos e os autores de 

pequenos delitos em Bridewell – antigo palácio londrino – com o intuito de reformá-los por 

meio do trabalho têxtil96. A jovem república holandesa calvinista também criou sua casa de 

trabalho, conhecida como Rasp-huis, pois a atividade exercida pelos internos era raspar com 

uma serra de várias folhas um tipo de madeira fina – possivelmente o pau-brasil – até tornar 

pó, do qual os tintureiros extraíam o pigmento para tingir os tecidos. Do mesmo modo, 

fizeram, no século seguinte, os quackers da Pensilvânia: “Los pobres, los jóvenes, las 

prostitutas llenan en el siglo XVII las casas de corrección: son las categorías sociales que 

deben ser educadas o reeducadas en la vida burguesa laboriosa y de buenas costumbres”97. 

A partir do século XVIII, começaram a surgir as casas de correção propriamente ditas, 

com vistas à recuperação dos criminosos. Em 1790, a comunidade quacker do Estado norte-

americano da Pensilvânia estabeleceu na cadeia de Walnut Street, na cidade da Filadélfia, 

uma reforma baseada em princípios religiosos; o novo modelo seguia o caráter de uma 

penitenciária, termo que tem origem na prisão canônica dos mosteiros. Nela, os penitentes 

ficavam diuturnamente separados em celas individuais para que, em silêncio e sob 

abstinências corporais, pudessem refletir sobre o seu pecado para finalmente chegar ao 

                                                 
 
95Cf. BECCARIA, Cesare (1738-1794). Dos delitos e das penas. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
96Mais tarde, todas as outras casas instituídas com esse mesmo objetivo passaram a ser chamadas de bridewells. 
97MELOSSI, D. Cárcel y trabajo en Europa y en Italia en el periodo de la formación del modo de producción 

capitalista. In: ______; PAVARINI, Massimo. Cárcel y fábrica: los orígenes del sistema penitenciario (siglos 
XVI-XIX). 2ª. ed. México: Siglo Veintiuno Editores, 1985 [or.1977], Parte I, p. 50. 
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arrependimento e à regeneração98. Em 1829, a penitenciária de Cherry Hill, localizada na 

mesma cidade, começou a funcionar também sob esse sistema, que ficou conhecido como 

sistema da Filadélfia ou da Pensilvânia. Nessas penitenciárias, o trabalho não era obrigatório, 

mas os trabalhos manuais e o artesanato eram estimulados para fins terapêuticos e, por isso 

mesmo, eram considerados pelos reformadores como fatores fundamentais para a reintegração 

dos sentenciados. 

Em 1821, outro modelo foi implantado na cidade de Auburn, no estado de Nova 

Iorque; ao contrário do modelo anterior, o trabalho fazia parte da pena e tinha um sentido mais 

produtivo, separado por oficinas; durante o dia, os sentenciados trabalhavam coletivamente e 

eram recolhidos para celas individuais à noite99. Contudo, os presos jamais poderiam 

conversar uns com os outros; apenas lhes era permitido falar às autoridades (diretor, 

carcereiro, guarda, sacerdote, mestre da oficina). Esse sistema estava, portanto, baseado em 

três pilares: religião, trabalho e silêncio100; segundo os defensores desse regime, o trabalho em 

comunidade servia para aplacar o isolamento, e o mutismo era considerado disciplinar e 

indispensável para a manutenção da segurança do estabelecimento101. Quatro anos depois, foi 

inaugurada a prisão de Sing-Sing, no mesmo estado norte-americano, regida pelo mesmo 

sistema. 

No Brasil, conforme o Ato Adicional de 1834, cabia a cada Assembleia Provincial 

decidir sobre a “construção de casas de prisão, trabalho, correição e regime delas”102. No caso 

da Corte, quem decidia era a Assembleia Geral; Manoel Dias de Toledo103, deputado geral 

pela província de São Paulo na terceira legislatura104, esteve presente quando esta assembleia 

decidiu pela criação da Penitenciária do Catumby, no Rio de Janeiro, ainda em 1834. Segundo 

ele, a essa época só era conhecida no Brasil a prisão de Auburn e por isso esse sistema foi 

aprovado sem grandes discussões. O modelo da Filadélfia só seria divulgado por aqui mais 

                                                 
 
98 SÁ, G. op. cit., p.92-94. MELOSSI, D. PAVARINI, M. op.cit., p. 22. 
99SÁ, G. op. cit., p. 95-96.  
100RELATORIO APRESENTADO A ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO na 1a. 

sessão da décima sexta legistatura no dia 3 de Fevereiro de 1866 pelo presidente da mesma provincia o Dr. 
João da Silva Carrão. S. Paulo: Typographia Imparcial de J. R. A. Marques, 1866, p. 19. 

101ANNEXOS DO RELATORIO APRESENTADO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO 
PAULO NA SEGUNDA SESSÃO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA PELO PRESIDENTE O 
CONSELHEIRO JOÃO CRISPINIANO SOARES. S. Paulo: Typographia Imparcial de Joaquim Roberto de 
Azevedo Marques, 1865, p. A-22. 

102Artigo 10 §9. 
103Dias de Toledo foi o administrador da Casa de Correção de São Paulo entre 1871 e 1874. Ver capítulo 4. 
104ANNAES DO PARLAMENTO BRAZILEIRO. Camara dos Srs Deputados. Primeiro Anno da Terceira 

Legislatura. Sessão de 1834, colligidos por Antonio Pereira Pinto em virtude de resolução da mesma Camara. 
Tomo Primeiro. Rio de Janeiro: Typographia de H.J. Pinto, 1879, p.III. 
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tarde, após a publicação das obras de Beaumont e Tocqueville105 e de Demetz e Blouet106, 

enviados pelo governo da França para visitar as prisões norte-americanas.  

Já na cidade de São Paulo, algumas experiências de trabalho na prisão foram 

intentadas, antes mesmo da promulgação do código penal brasileiro. O primeiro presidente da 

província, Lucas Antônio Monteiro de Barros, futuro Visconde de Congonhas do Campo, 

inaugurou em 1825 uma sala destinada ao trabalho na cadeia pública, chamada de “casa de 

trabalho”. Neste local, os presos fabricavam pentes e colheres, com a queima do chifre de boi; 

entretanto, ainda não era um trabalho regular. Em 1833, já sob regime do Código Criminal, 

trabalhavam ali cerca de 40 pessoas; no ano seguinte, a comissão observou que o fogão da 

casa de trabalho estava desmanchado e que os presos improvisavam, utilizando carvão no 

fogareiro107. Ainda em 1834, o presidente Rafael Tobias de Aguiar, transferiu a casa de 

trabalho para uma sala no quartel da tropa de primeira linha108; a sala, que recebeu o nome de 

“casa de correção”, servia de oficina de ferros, mas era pequena demais e pouco satisfatória. 

Nela havia, em 1835, oito presos que trabalhavam com apenas uma forja, já que as outras que 

existiam estavam inacabadas109. Em 1838, recomendava-se a colocação de pequenas vigias em 

um quarto contíguo, para que fosse a morada do carcereiro110. 

Enquanto a sala destinada à “casa de correção” não conseguia receber o número de 

sentenciados à prisão com trabalho, alguns presos cumpriam a pena em outras instituições. 

João Cardoso de Lima, condenado em 1834 a prisão com trabalho, cumpriu oito anos e meio 

na Fábrica de Ferro Ipanema, antes de ingressar na casa de correção do Quartel, na qual 

permaneceu por oito meses111.  

Por meio do §6º do primeiro artigo da Lei Nº. 76, de 10 de março de 1837, a 

Assembleia Provincial paulista autorizou a construção do edifício próprio para a casa de prisão 

com trabalho. Uma comissão indicada para escolher o melhor local para a construção do 

edifício se decidiu por um terreno no bairro da Luz, ao lado do Jardim Botânico (também 

conhecido como Jardim Público), em frente ao convento112. Vários fatores contribuíram para a 

                                                 
 
105BEAUMONT, Gustave de; TOCQUEVILLE, Alexis de. Du système pénitentiaire aux États-Unis, et de son 

application en France. Paris: B. Fournier Jeune, libraire, 1833.  
106DEMETZ, Frédéric-Auguste; BLOUET, Abel. Rapports a M. Le Comte de Montalivet, pair de France, 

ministre secrétaire d’État au Département de l’intérieur, sur les pénitenciers des États-Unis. Paris: 
Imprimerie royale, 1837. 

107Relatório das comissões de visita (1829-1841). In: SANT’ANNA, N. op. cit., 1951, p. 75, 91 e 99. 
108Quartel do 6º. Batalhão de Caçadores. AESP. Cadeias. C03268. 31 de Agosto de 1838. 
109Relatório das comissões de visita (1829-1841). In: SANT’ANNA, N. op. cit., 1951, p. 104. 
110AESP. Cadeias. C03268. 31 de Agosto de 1838. 
111AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01499. 16 de fevereiro de 1848. p. 63f. 
112Atual Avenida Tiradentes. 
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decisão: primeiramente, era uma região fora do centro da cidade, porém habitada; dessa 

maneira, ficaria garantido um afastamento seguro para esse tipo de instituição. Depois, era um 

terreno plano, cuja terra era ótima para o fabrico das taipas, o que agilizaria a construção. E, 

por último, a proximidade com o Jardim, facilitaria o abastecimento de água113. 

O engenheiro responsável pela obra era o marechal reformado Daniel Pedro Müller. O 

presidente Venâncio José Lisboa lhe havia pedido uma casa com capacidade para receber 300 

presos, sendo 250 homens e 50 mulheres, sob o sistema de Auburn114. Ela seria construída 

segundo a planta de William Powers, vice-diretor da prisão de Auburn, em Nova Iorque, 

mesma da Casa de Correção da Corte, mas em proporções menores115. Em 29 de novembro de 

1838, o engenheiro já tinha o plano da construção pronto e pretendia acertar com o presidente 

a data em que se assentariam os marcos mestres para o estabelecimento. Segundo Müller: 

 

Hum plano claro, he já economia para sua execução, pois os trabalhos se 
começão, e progridem certos, e uniformes, as encomendas para os materiais 
são exactas, sem se necessitarem de correcçõens, por cauza de duvidas, que 
sem isso há grandes desperdiços.116 

 

Todavia não foi esta a opinião dos administradores da província e, nos anos seguintes, 

houve muita discussão sobre o projeto e a construção da Casa de Correção. Em 1841, Rafael 

Tobias de Aguiar acreditava que os alicerces deveriam ter sido feitos de pedra, ou pelo menos 

a parte interna do estabelecimento, a fim de evitar arrombamentos; entretanto, como as obras 

já estavam bastante adiantadas, nada podia ser mudado a esse respeito117. Por sua vez, Miguel 

de Souza Mello e Alvim pedia que ao menos o muro fosse refeito com pedras “visto que o 

actual é demaziadamente fragil”118. Já o presidente Manuel Felizardo de Souza e Mello 

                                                 
 
113AESP. Cadeias. C03268. 23 de agosto de 1832. 
114AESP. Cadeias. C03268. 31 de agosto de 1838. 
115AESP. Penitenciária. C03271. 20 de junho de 1854. RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA 

LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA JOÃO ALFREDO 
CORRÊA DE OLIVEIRA no dia 15 de Fevereiro de 1886. São Paulo: Typographia a vapor de Jorge Seckler 
& C., 1886, p. A8-6. 

116AESP. Cadeias. C03268. 29 de novembro de 1838. 
117DISCURSO RECITADO PELO EX.MO PRESIDENTE RAPHAEL TOBIAS DE AGUIAR no dia 7 de janeiro 

de 1841 por occasião da abertura da Assemblea Legislativa da Provincia de S. Paulo. São Paulo: Typografia 
de Costa Silveira, 1842, p. 22. 

118DISCURSO RECITADO PELO EX.MO PRESIDENTE, MIGUEL DE SOUZA MELLO E ALVIM, no dia 7 
de janeiro de 1842 por occasião da abertura da Assembléa Legislativa da Provincia de S. Paulo. S. Paulo: Typ. 
Imparcial de Silva Sobral, 1842, p. 38. 
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lamentava o fato de o projeto ter tido início sem que houvesse um amplo debate para avaliar o 

melhor sistema a ser adotado119. 

Os trabalhos foram interrompidos durante dois anos por causa da Revolução Liberal; 

nesse período, parte do que havia sido construído se deteriorou e materiais que haviam sido 

comprados se extraviaram. Assim, a província perdera boa parte dos 22:150$187 que havia 

despendido até então120. Em 1843, uma Comissão de Oficiais Engenheiros foi convocada para 

examinar as obras. Eles apontaram alguns defeitos, mas sugeriram que se concluísse logo um 

dos raios do edifício para que alguns presos fossem recolhidos, a fim de que se pudesse fazer 

um ensaio do sistema penitenciário; a comissão sugeria, inclusive, o emprego desses presos 

para a construção dos outros raios121.  

A província autorizava a liberação de verbas para a conclusão das obras, mas as 

quantias nunca supriam todas as necessidades. Para evitar a suspensão total dos trabalhos, o 

presidente Manoel da Fonseca Lima e Silva, em 1847, decidiu despedir grande parte dos 

operários, na tentativa de conciliar com a quantia decretada no orçamento, fazendo com que 

“os trabalhos supraditos se tornassem consequentemente morosos”122. No ano seguinte, 

engenheiros foram chamados mais uma vez para exames na construção. O capitão de 

engenheiros Ouriques apresentou um relatório listando os erros que ele encontrou, “quer em 

relação ao plano dado, quer em relação as regras de architectura tanto geraes como aplicadas 

ao systema penitenciario”123. Ainda em 1848, o dr. Joaquim Antonio Pinto Junior ofereceu-se 

gratuitamente para integrar uma comissão que faria um exame comparativo entre as casas de 

correção de São Paulo e da Corte, para indicar os possíveis defeitos daquela e o modo de 

                                                 
 
119DISCURSO RECITADO PELO EX.MO PRESIDENTE MANUEL FELISARDO DE SOUZA E MELLO no 

dia 7 de janeiro de 1844 por occasião da abertura da Assembléa Legislativa da Provincia de S. Paulo. S. Paulo: 
Typ. do Governo, 1844, p. 45. 

120Ibidem, p.45. RELATORIO APRESENTADO A ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO 
PAULO PELO EX.MO PRESIDENTE DA MESMA PROVÍNCIA MANUEL DA FONSECA LIMA E 
SILVA, no dia 7 de janeiro de 1845. S. Paulo: Typ. de Silva Sobral, 1845, p. 17-18. 

121DISCURSO RECITADO PELO EX.MO PRESIDENTE JOSÉ CARLOS PEREIRA D'ALMEIDA TORRES no 
dia 7 de janeiro de 1843 por occasião da abertura da Assembléa Legislativa da Provincia de S. Paulo. S. Paulo: 
Typographia do Governo, 1843, p. 27. 

122DISCURSO RECITADO PELO EXCELLENTÍSSIMO SENHOR MARECHAL DE CAMPO MANOEL DA 
FONSECA LIMA E SILVA, presidente da província de S. Paulo, na abertura da Assembléa Legislativa 
Provincial, no dia 7 de janeiro de 1847. S. Paulo: Typ. do Censor (Em Palácio), 1847, p. 16. 

123DISCURSO RECITADO PELO EX.MO SENHOR DOUTOR DOMICIANO LEITE RIBEIRO, presidente da 
provincia de São Paulo, na abertura da Assembléa Legislativa Provincial no dia 25 de junho de 1848. São 
Paulo: Typ. do Governo, 1848, p. 23. 
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remediá-los. Trariam a planta e os regulamentos do Rio de Janeiro, observando as alterações 

que fossem sugeridas pela experiência do outro estabelecimento124.  

A Tabela 2 mostra o orçamento destinado aos gastos que a Província teria para a 

construção da Casa de Correção. Por meio dela, observamos que, no período de 1839 a 1841, 

houve uma escassez de recursos. Além disso, como vimos, nos anos de 1842 e 1843 a obra foi 

interrompida e muito do que havia sido investido se perdeu. Em contrapartida, em alguns 

momentos, uma grande quantidade de dinheiro foi aplicada no empreendimento, 

especialmente nos anos de 1844, 1846 e 1848.  

 
Tabela 2 – Orçamento destinado à construção da Casa de Correção (1837-1851) 

 
ANOS QUANTIA 

1837 6:200$000 

1838 8:000$000 

1839 3:200$000 

1840 4:000$000 

1841 4:000$000 

1844 12:000$000 

1846 18:000$000 

1847 6:000$000 

1848 11:000$000 

1850 4:000$000 

1851 1:000$000 

Total 77:400$000 
 

FONTE: Orçamentos das Coleções das leis 
promulgadas pela Assembleia Provincial de São 
Paulo (1837-1851).  

 

Apesar de terem sido gastos pouco mais de 77 contos de réis, a Casa ainda não estava 

concluída. De fato, essa quantia representava bastante dinheiro, mas estava longe de 

contemplar a construção de um edifício da magnitude pretendida para a Casa de Correção. Em 

1856, por exemplo, para a conclusão das oficinas, da enfermaria, da cozinha e dos quartos dos 

                                                 
 
124RELATORIO APRESENTADO AO EX. E RVM. SR. DOUTOR VICENTE PIRES DA MOTTA PELO 

EXM. SR. DR. DOMICIANO LEITE RIBEIRO ao entregar a presidência. S. Paulo: Typographia do Governo, 
1848, p. 8-9. 
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guardas, o diretor da Penitenciária estimava um gasto entre 30 e 40 contos de réis125, ou seja, 

cerca da metade do que fora gasto até 1851. Em 1875, a construção de uma nova cadeia foi 

orçada em 860 contos de réis126. Ainda que a obra estivesse superfaturada – levando-se em 

conta também o intervalo de anos entre um projeto e outro –, a metade desse valor superaria 

em muito a quantia investida pela Província na construção da Casa de Correção.  

Entretanto, o problema da não entrega da obra não era apenas uma questão financeira. 

Pelos relatórios dos presidentes da província, evidenciam-se também a falta de planejamento e 

o mau uso do dinheiro como principais motivos. Em 1851, apenas o primeiro raio estava em 

condições de entrar em funcionamento. Nesse ano, José Thomaz Nabuco d’Araújo assumia a 

presidência da província e pretendia inaugurar o estabelecimento. Contudo, ao visitar a obra 

notou que as células haviam sido fechadas com portas inteiriças, que impediam a inspeção dos 

presos e, nos dias de calor, poderiam inclusive asfixiá-los pelo abafamento que produziriam. 

Dessa forma, a inauguração teve que ser adiada para que pudesse ser feita a substituição de 

todas as portas por grades de ferro. 

Além disso, o chefe de polícia se indignava com o fato de os cubíbulos terem sido feito 

em tamanho muito reduzido, “ao mesmo tempo que havia inutilmente na frente dos mesmos 

cubiculos um largo corredor”127. Nesse sentido, o presidente antecessor, Vicente Pires da 

Motta, já advertira: 

  

É para lembrar, que essa obra, em que se tem gasto dezenas de contos, tenha 
sido começada segundo um plano defeituosissimo: nunca passará de uma 
fraca, e má prisão, na qual só a vigilância de numerosos guardas poderá 
impedir a fuga dos presos128.  

 

                                                 
 
125DISCURSO COM QUE O ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR DOUTOR ANTONIO 

ROBERTO D’ALMEIDA, vice-presidente da provincia de S. Paulo, abrio a Assembléa Legislativa Provincial 
no dia 15 de fevereiro de 1856. S. Paulo, Typ. Dous de Dezembro, 1856, p. 10. 

126RELATORIO APRESENTADO PELO EXM. SR. DR. SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA Presidente da 
Provincia á Assembléa Legislativa Provincial no dia 27 de Junho de 1875 por occasião da abertura de sua 
reunião extraordinaria. S. Paulo: Typographia do “Diario”, 1875, p. 9. 

127DISCURSO COM QUE O ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR DR. JOSÉ THOMAZ 
NABUCO D’ARAUJO, Presidente da Provincia de S. Paulo, abrio a Assembléa Legislativa Provincial no dia 
1º. de Maio de 1852. São Paulo: Typographia do Governo arrendada por Antonio Louzada Antunes, 1852, p. 
23-24. Relatório das Cadêas da Província. In: DOCUMENTOS QUE ACOMPANHÃO O DISCURSO COM 
QUE O ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR DR. JOSÉ THOMAZ NABUCO D’ARAÚJO 
Presidente da Província de S. Paulo abrio a Assembléa Legislativa Provincial no dia 1º. de Maio de 1852. São 
Paulo: Na Typographia do Governo, arrendada por Antonio Louzada Antunes, 1852, p. S2-2. 

128DISCURSO COM QUE O ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR DOUTOR VICENTE 
PIRES DA MOTTA, presidente da Provincia de São Paulo, abrio a Assembléa Legislativa Provincial no dia 
15 de abril de 1850. São Paulo: Typographia do Governo (em Palácio), 1850, p. 10. 
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As primeiras e incipientes experiências de casas de trabalho e a lenta e defeituosa 

construção da Casa de Correção nos fazem voltar à designação do historiador Richard Morse 

sobre os anos de indecisão e irrealização das décadas de 1830 e 1840; a falta de recursos ou a 

burocracia para obtê-los havia se tornado um entrave quase intransponível para a 

concretização do projeto. Por outro lado, os anos 1850 foram considerados anos de 

desenvolvimento material em São Paulo129; com o surto do café, a capital se integrou com o 

interior e começou a crescer economicamente, por ser o único ponto de escoamento para 

Santos. Eram também tempos de regulação e ordenação do espaço urbano; engenheiros 

franceses, ingleses e alemães foram contratados para a realização de obras públicas; em 1855, 

por exemplo, surgiriam os primeiros hotéis; em 1858, seria construído o Cemitério da 

Consolação, decretando o fim dos anti-higiênicos sepultamentos nas igrejas130.  

Nesse contexto, a 6 de maio de 1852, quatorze anos depois do início das obras, a Casa 

de Correção de São Paulo foi inaugurada, apesar de estar com apenas um raio concluído131. 

Seguiu-se o mesmo regulamento da Casa de Correção da Corte, inaugurada em 6 de julho de 

1850. Chama a atenção o fato de que, também no Rio de Janeiro, a Casa de Correção foi 

inaugurada com apenas um raio concluído132. 

Embora não estivesse plenamente em funcionamento e fosse uma obra duramente 

criticada pelas autoridades durante a sua execução, a Casa de Correção de São Paulo apontava 

para a solução dos velhos problemas da cidade: 

 

Este estabelecimento, com quanto esteja em seu tirocinio, e não se possa 
aventurar juizo algum acerca dos seus resultados, já tem prestado entretanto 
não pequena utilidade: não só aliviando a cadêa do excessivo numero de 
prezos que ali havia, o que era opposto á salubridade daquele 
estabelecimento; como por obrigar certos prezos a um trabalho regular, 
tirando-os da vida ociosa e dedicada inteiramente aos vicios que 
superabundão na cadêa e são tão oppostos a reforma que se devia esperar 
delles em razão da pena a que são condemnados133. 

                                                 
 
129MORSE, R. op. cit., caps. VII a XI. Nesse período, o autor diz que surgiu a “cidade-mente”. 
130MARQUES, M. E. de A. op. cit., Tomo I, p. 179-180. 
131A planta original previa quatro raios de dois andares, abrigando um total de 320 presos. RELATORIO 

APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO PRESIDENTE 
DA PROVINCIA JOÃO ALFREDO CORRÊA DE OLIVEIRA no dia 15 de Fevereiro de 1886. São Paulo: 
Typographia a vapor de Jorge Seckler & C., 1886, p. A8-6. 

132ARAÚJO, Carlos Eduardo Moreira de. Cárceres imperiais: A Casa de Correção do Rio de Janeiro. Seus 
detentos e o sistema prisional no Império (1830-1861). 2009. 328 f. Tese (Doutorado em História) – Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009, p.179. 

133RELATORIO COM QUE O 3º. VICE-PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DE S. PAULO (DR. HYPOLITO 
JOSÉ SOARES DE SOUZA) passou a administração da mesma Província ao 2º. vice-presidente, Comendador 
José Manoel da Silva, no dia 13 de Setembro de 1852. S. Paulo: Typ. do Governo arrendada por Antonio 
Louzada Antunes (em Palacio), 1852, p. 4-5. 
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Oito dias depois, em 14 de maio de 1852, foi fundado o Hospício Provisório de 

Alienados, para onde foram realocados, até o final do ano, nove pacientes. Foi estabelecido 

temporariamente em um pequeno prédio particular da Rua São João134. Paralelamente, em 5 

de dezembro daquele ano, também seria inaugurado o Hospício Pedro II, do Rio de Janeiro135. 

 Ao que parece, o anseio de humanização, presente no Código mas até então ainda não 

completamente efetivado, encontrou nesse momento a urgência para sua concretização. Com a 

criação das casas de correção na Corte e em São Paulo, finalmente aliviava-se a cadeia da 

“imoralidade” e superlotação em que se encontrava, oferecendo aos presos uma perspectiva de 

regeneração. Com o surgimento dos hospícios, esperava-se dar aos loucos um tratamento 

especial e mais digno do que quando eram simplesmente abandonados nas cadeias. 

A pressa em realizar esta série de inaugurações neste momento específico não parece 

casual. Ainda que em caráter provisório – e até por isso mesmo –, é possível que 

respondessem à demanda de modernização do Estado, que vinha sendo conduzida pelo 

Gabinete Saquarema (1848-1853)136. Neste governo, foi feita uma pletora de leis que visavam 

à organização e consolidação do Estado nacional. Legislaram sobre a administração (lei de 

extinção do tráfico, lei de organização do corpo diplomático, lei de terras); sobre a 

organização e conhecimento da população (lei do censo, lei do registro civil) e também 

visando a melhoria dos aparelhos de justiça e coerção (restauração do exército de linha e da 

marinha, lei de divisão das comarcas, novas regras de nomeação dos juízes etc.). 

Assim, a inauguração de casas de correção e hospícios (entre outros estabelecimentos) 

nos moldes dos novos conceitos europeus e norte-americanos serviria como comprovação da 

maturidade do Estado brasileiro. 

 

 

 

 

                                                 
 
134Dez anos mais tarde, o hospício receberia um edifício maior, à margem esquerda do Rio Tamanduateí, na 

região conhecida como Tabatingüera. MARQUES, M. A. de E. op. cit., Tomo I, p. 317. MARTINS, Antonio 
Egidio. São Paulo Antigo (1554 a 1910). São Paulo: Paz e Terra, 2003 [1911], cap. VIII. 

135Ver SANT'ANNA, Marilene Antunes. De um lado, punir; de outro, reformar: projetos e impasses em torno 
da implantação da Casa de Correção e do Hospício de D. Pedro II no Rio de Janeiro. 2002. 140 f. Dissertação 
(Mestrado em História Social) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2002, cap. 4. 

136Ver MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo saquarema. 5ª. ed. São Paulo: Hucitec, 2004. NEEDELL, Jeffrey 
D. The Party of Order: The Conservatives, the State, and Slavery in the Brazilian Monarchy, 1831-1871. 
Stanford: Stanford University Press, 2006.  
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Estabelecimento modelo 

 

 

As angústias com relação ao sucesso do novo sistema penitenciário não diminuíam a 

expectativa dos administradores da província em possuir um estabelecimento prisional nos 

moldes dos conceitos mais modernos; ainda que fosse mais no papel do que efetivamente na 

prática. Nas palavras do presidente Manoel Machado Nunes: 

 

Mas um receio se têem de mim apoderado; e é de que o systema 
penitenciario tenha entre nós o mesmo incompleto resultado, que têem tido 
nos paizes cultos. Sei que ainda assim será um benefício o termos uma 
prizão de mais, segura, espaçosa, e menos infecta: mas se for o único 
benefício, cuido que elle não corresponderá ás philantropicas intenções da 
Legislatura Provincial, que votando grossas sommas para essa obra, não 
quer somente a punição dos criminosos, mas sim colher as immensas 
vantagens, que d’um systema resultão á moral publica e á humanidade137. 

 

Em 1852, a instituição ensaiava os primeiros passos. No dia da inauguração, foram 

realocados somente dez presos “d’entre os mais morigerados”, apesar de existirem 70 

condenados à pena de prisão com trabalho na província138. Outros presos foram sendo 

recebidos e, em 1855, completava-se a capacidade do primeiro raio de 42 sentenciados139, 

longe ainda de responder à demanda real da província. 

Diferentemente do que ocorria na Cadeia Pública, na qual os presos ainda mantinham 

contato com a sociedade, na Penitenciária o objetivo era tornar clara a separação dos dois 

mundos: o da desordem e o da disciplina. Além do total isolamento da sociedade, outros 

elementos marcavam uma espécie de ritual de purificação: banho, corte de cabelo e utilização 

de uniforme140.  

                                                 
 
137DISCURSO RECITADO PELO EX.MO PRESIDENTE, MANOEL MACHADO NUNES no dia 7 de janeiro 

de 1840 por occasião da abertura da Assembléa Legislativa Provincial. S. Paulo, Typ. de Costa Silveira, 1840, 
p. 15. (grifo nosso). 

138DISCURSO COM QUE O ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR DR. JOSÉ THOMAZ 
NABUCO D’ARAUJO, Presidente da Provincia de S. Paulo, abrio a Assembléa Legislativa Provincial no dia 
1º. de Maio de 1852. São Paulo: Typographia do Governo arrendada por Antonio Louzada Antunes, 1852, p. 
23-24. 

139RELATORIO COM QUE O ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR DR. JOSINO DO 
NASCIMENTO SILVA, presidente da provincia de S. Paulo, abrio a Assembléa Legislativa Provincial no dia 
16 de fevereiro de 1853. S. Paulo, na Typ. 2 de Dezembro de Antonio Louzada Antunes, 1855, p. 6. 
DISCURSO COM QUE O ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR DR. JOSÉ ANTONIO 
SARAIVA, presidente da provincia de S. Paulo, abrio a Assembléa Legislativa Provincial no dia 15 de 
Fevereiro de 1855. S. Paulo: Typographia 2 de Dezembro de Antonio Louzada Antunes, 1855, p. 10. 

140SÁ, G. R. de. op. cit., cap.94-95. PAVARINI, M. La invención penitenciaria: la experiencia de los Estados 
Unidos de América en la primera mitad del siglo XIX. In: MELOSSI, Dario. ______. op. cit., Parte II,  p. 165. 



 

 

51 

 

A esse respeito, observemos o Regulamento da Casa de Correção de São Paulo: 

 

Art. 6.º Logo que os condenados entrarem na Casa de Correcção, serão 
classificados em vista da guia que os acompanhar, matriculados [...], 
inspeccionados pelo Medico, conduzidos ao banho, se o Medico não indicar 
o contrario, e aparado o cabello, ou raspado, se o preso estiver verminoso, e 
feita a barba, receberão o uniforme da casa, e passarão a seguir a disciplina 
da sua classe141. 

 

Além disso, os presos que entravam na Casa de Correção, antes de ingressar no 

trabalho em comum, passavam por um período chamado de “prova”, que variava de dez dias, 

se a condenação fosse inferior a dois anos, até 60 dias, no caso de condenação a vinte anos de 

prisão com trabalho. Nessa fase, os sentenciados ficavam diuturnamente reclusos, saindo da 

cela apenas para os atos religiosos. 

Muitos presidentes da província foram entusiastas deste modelo. Acreditavam que a 

principal causa dos crimes – especialmente aqueles contra a propriedade – era a miséria e que 

o sistema da penitenciária atacaria justamente este ponto, ao oferecer ao condenado uma 

ocupação honesta, de onde pudesse tirar os meios de sua subsistência142. Nesse sentido, a Casa 

de Correção poderia abrigar também, sob a categoria correcional, os menores de 14 anos, os 

mendigos e os vadios143. O público da penitenciária incluía, portanto, não apenas os 

criminosos, mas todos os renitentes ao trabalho, sobretudo aqueles pertencentes às camadas 

mais baixas da sociedade144. Qualquer um poderia solicitar o ingresso de membros de sua 

família ao estabelecimento. O vadio Antonio Moreira foi recolhido à instituição “a 

requerimento de seo Pai para ser corregido”145. 

Em São Paulo, semanalmente, os presos assistiam à missa e podiam ler livros 

religiosos em suas celas. Dessa maneira, com o cultivo de bons hábitos, a expectativa era de 

que os presos se regenerassem: 

                                                 
 
141Regulamento de 5 de maio de 1852. Para a Casa de Correcção da Capital. In: REGULAMENTOS 

EXPEDIDOS PELO EX.MO GOVERNO PROVINCIAL para execução de diversas leis provinciaes colligidos 
e annotados pelo bacharel José Candido de Azevedo Marques e mandados imprimir pelo Ex.mo Sr. Dr. João 
Theodoro Xavier presidente da Provincia de S. Paulo na forma da lei que autorisou a reimpressão da 
Legislação Provincial. São Paulo: Typographia do Correio Paulistano de J. R. de Azevedo Marques, 1874, p. 
249-250. 

142RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 
PRESIDENTE DA PROVINCIA O EXM. SR. DR. ANTONIO DA COSTA PINTO SILVA no dia 5 de 
Fevereiro de 1871. S. Paulo: Typographia Americana, 1871, p. 12. 

143Conforme o disposto nos artigos 13, 295 e 296 do Código Criminal. 
144Sobre a disciplinarização dos corpos a partir do final do século XVIII, início do XIX, ver: FOUCAULT, 

Michel. Vigiar e punir: o nascimento da Prisão. 6ª. ed. Petrópolis: Vozes, 1988. Sobre as casas de trabalho 
como espaços de formação do novo proletariado, ver: MELOSSI, D. PAVARINI, M. op. cit. 

145AESP. Penitenciária. C03274. 1860.  
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Na realidade, a sociedade deve, a par da punição severa da Lei, procurar 
tornar os infelizes que a transgridem cidadãos dignos que possão para o 
futuro pela sua regeneração fazer esquecer o passado. E o meio, por sem 
duvida o mais digno, de chegar-se a este feliz resultado é aquelle que, 
educando o espírito pela practica dos preceitos religiosos, habitue o corpo 
ao trabalho146. 

 

O primeiro diretor da instituição foi Thomaz de Menezes Vasconcellos de Drumond, 

jovem que já havia trabalhado na Casa de Correção da Corte147. Entretanto, por erros na 

escrituração, foi afastado do cargo. Em seu lugar, em março de 1853, assumiu o tenente-

coronel Francisco Antonio de Oliveira, cuja direção foi muito elogiada pelas Comissões e 

pelos presidentes de província.  

Nessa época, o estabelecimento não possuía enfermaria; por isso, os presos 

acometidos de doenças mais graves tinham que ser remetidos à cadeia.  Apenas em outubro 

de 1854, foi construída uma pequena enfermaria provisória. Nesse mesmo ano, o reverendo 

cônego arcipreste Joaquim Anselmo de Oliveira ofereceu-se voluntariamente para fazer os 

serviços religiosos da Casa148. Semanalmente, realizava uma missa e estimulava os presos a 

praticarem leituras religiosas. 

  Em 1855, a instituição teve mais compartimentos concluídos: em agosto, o calabouço 

começou a receber escravos e, no mês seguinte, o segundo raio ficou pronto, podendo a Casa 

abrigar, a partir de então, 80 sentenciados149. Em 1858, o diretor Francisco de Oliveira fez um 

balanço dos primeiros anos de funcionamento da instituição: 

 

Estou perfeitamente convencido de que o pensamento essencial, que 
presidio á creação de uma Penitenciaria nesta Capital, não foi illudido, e se 
por ventura não tem ainda apresentado, em seu desenvolvimento, uma 
somma tal de vantajosos resultados, como seria para desejar, tem pelo 
menos sufficientemente demonstrado, que os sacrificios até hoje feitos pela 
Provincia a favor desta instituição, não forão estereis e nem improficuos. 
Alem da utilidade, que resulta do trabalho material, a acção regeneradora do 

                                                 
 
146RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 

PRESIDENTE DA PROVINCIA O EXM. SR. DR. ANTONIO DA COSTA PINTO SILVA no dia 5 de 
Fevereiro de 1871. S. Paulo: Typographia Americana, 1871, p. 11. 

147DISCURSO COM QUE O ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR DR. JOSÉ THOMAZ 
NABUCO D’ARAUJO, Presidente da Provincia de S. Paulo, abrio a Assembléa Legislativa Provincial no dia 
1º. de Maio de 1852. São Paulo: Typographia do Governo arrendada por Antonio Louzada Antunes, 1852, p. 
23-24. 

148AESP. Penitenciária. C03271. 16 de agosto de 1854. 
149DISCURSO COM QUE O ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR DOUTOR ANTONIO 

ROBERTO D’ALMEIDA, vice-presidente da provincia de S. Paulo, abrio a Assembléa Legislativa Provincial 
no dia 15 de fevereiro de 1856. S. Paulo, Typ. Dous de Dezembro, 1856, p. 9. 
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systema penitenciario tem evidentemente operado sobre o espirito de muitos 
condemnados, de um modo tão satisfatorio, quão pouco equivoco. Assim é 
que, entre os existentes na casa, e outros que já forão eximidos da pena, 
notão-se individuos, cujo melhoramento moral não é duvidoso, graças aos 
habitos de ordem, de trabalho e morigeração que contrahirão, e que 
estabelecerão outras tantas garantias da sinceridade de sua reforma150. 

 

Em janeiro, o terceiro raio já estava pronto, podendo abrigar mais 40 sentenciados. Na 

parte superior do edifício, estava construída a nova enfermaria, com capacidade para 20 

presos. No térreo, ficavam a cozinha, despensa, dormitório dos guardas internos e 

calabouço151.  

Entretanto, as finanças da província entraram em crise em 1859, o que obrigou o 

diretor a cortar gastos e despedir a maior parte dos operários, interrompendo novamente as 

obras de construção. Em 1860, as madeiras da cozinha e de parte do sobrado estavam em 

ruínas. Os muros e o edifício da penitenciária estavam ameaçados por formigueiros e, para 

acabar com eles, foi contratado Joaquim Xavier Pinheiro. Não raro, eram necessárias obras 

para a reconstrução de partes da casa, como ocorreu em 1862, com as paredes da parte 

pertencente ao corpo da guarda152. A cozinha, nessa época, também foi reedificada e as partes 

de taipa foram substituídas por tijolos153.  

Embora o mau estado financeiro dificultasse o término do edifício, não atrapalhava, 

segundo as autoridades, o funcionamento da Casa. Em visita ao estabelecimento, o chefe de 

polícia Gavião Peixoto observou que ela estava sempre no maior asseio e limpeza e não ouviu 

nenhuma queixa dos presos154. Apenas em 1870, quase vinte anos depois da inauguração, 

mediante um auxílio provincial de 20 contos de réis, o último raio foi concluído, e nele foram 

acomodados os 40 condenados que estavam na cadeia. Mesmo assim, a Casa de Correção 

ainda não estava concluída, pois o projeto previa um edifício de dois andades; dessa forma, a 

                                                 
 
150DISCURSO COM QUE O ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR SENADOR JOSÉ 

JOAQUIM FERNANDES TORRES, presidente da provincia de S. Paulo, abrio a Assembléa Legislativa 
Provincial no anno de 1858. S. Paulo: Typographia Dous de Dezembro de Antonio Louzada Antunes, 1858, p. 
33. 

151Relatório do administrador da Casa de Correção de 5 de janeiro de 1860. In: DOCUMENTOS COM QUE O 
ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR SENADOR JOSÉ JOAQUIM FERNANDES 
TORRES, presidente da provincia de S. Paulo, instruio o Relatorio da abertura da Assembléa Legislativa 
Provincial no dia 2 de Fevereiro de 1860. S. Paulo: Typographia Imparcial de Joaquim Roberto de Azevedo 
Marques, 1860, p. S1-12. 

152AESP. Penitenciária. C03276. 11 de novembro de 1862. 
153AESP. Penitenciária. C03276. 22 de setembro de 1862. 
154Relatório do Chefe de Polícia Bernardo Avelino Gavião Peixoto. In: DOCUMENTOS COM QUE O 

ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR SENADOR JOSÉ JOAQUIM FERNANDES 
TORRES, presidente da provincia de S. Paulo, instruio o Relatorio da abertura da Assembléa Legislativa 
Provincial no dia 2 de Fevereiro de 1860. S. Paulo: Typographia Imparcial de Joaquim Roberto de Azevedo 
Marques, 1860, p. S1-8. 
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instituição tinha agora capacidade para abrigar 160 presos, apenas metade dos 320 

previstos155. 

A década de 1850 havia oferecido possibilidades concretas de realização dos ideais 

modernizadores, mas a marcha do desenvolvimento foi mais lenta do que o esperado. No caso 

da Casa de Correção, os resultados mostravam-se satisfatórios, mas, ainda em caráter 

experimental, não abrangiam as necessidades da Província. Nesse sentido, o chefe de polícia 

José Ignacio Gomes Guimarães salientava: “É uma pena que este estabelecimento não tenha 

proporção para accomodar a todos os criminosos da provincia que fôrem condemnados á 

prisão com trabalho, ou a galés temporárias”156. 

 Contudo, apesar disso, possuir uma instituição de objetivos tão ousados e modernos, 

mesmo que ainda em caráter experimental, certamente era fator de prestígio para uma 

província no Império. Nesse sentido, os governantes paulistas faziam questão de divulgar os 

sucessos do empreendimento, que, por extensão, revelavam a glória da província. O presidente 

conde de Três Rios dizia a respeito da construção que “a província de São Paulo, com este 

passo, adiantou-se a todas as outras, e d’ahi lhe vem a reputação de possuir, depois da Côrte, o 

primeiro estabelecimento penal”157. De fato, a província da Bahia, apesar de ter começado as 

obras para a construção de uma casa de prisão com trabalho em 1833, só iniciou seu 

funcionamento em 1861, inaugurando-a oficialmente apenas em 1863158. A província do Rio 

Grande do Sul construiu uma cadeia com projeto correcional, em Porto Alegre, no ano de 

1855, mas só teve uma casa de correção de fato em 1896, já no período republicano159. 

 Os presidentes de província em geral não economizaram elogios ao se referirem à 

Penitenciária de São Paulo. Antonio da Costa Pinto e Silva considerava-a “um dos 

estabelecimentos mais importantes do Império”160. Francisco Ignacio Homem de Mello 

                                                 
 
155FALLA DIRIGIDA Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL D E S. PAULO NA ABERTURA DA 

2A. SESSÃO DA 26A. LEGISLATURA EM 10 DE JANEIRO DE 1885 PELO PRESIDENTE DR. JOSÉ 
LUIZ DE ALMEIDA COUTO. São Paulo: Typographia da “Gazeta Liberal”, 1885, p. 114. 

156Relatório do Chefe de Polícia José Ignacio Gomes Guimarães. In: RELATORIO COM QUE S. EXC. O SR. 
SENADOR BARÃO DE ITAUNA passou a administração da Provincia ao Exm. Sr. Commendador Antonio 
Joaquim da Rosa, 3o. vice-presidente. S. Paulo: Typographia Americana, 1869, p. A1-12. 

157RELATORIO DIRIGIDO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 1O. VICE-
PRESIDENTE DA PROVINCIA CONDE DE TRES-RIOS e appresentado no acto da installação da mesma 
assembléa pelo 4o. vice-presidente Dr. Manoel Marcondes de Moura e Costa. Santos: Typographia á vapor do 
Diario de Santos, 1882, p. 20. 

158TRINDADE, Claudia Moraes. A casa de prisão com trabalho da Bahia, 1833-1865. 2007. 172 f. 
Dissertação (Mestrado em História Social) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007, p. 44.  

159SILVA, Mozart Linhares da. Do império da lei às grades da cidade. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997, p. 
158. 

160RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 
PRESIDENTE DA PROVINCIA O EXM. SR. DR. ANTONIO DA COSTA PINTO SILVA no dia 5 de 
Fevereiro de 1871. S. Paulo: Typographia Americana, 1871, p. 11. 
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declarou que, ao visitar o estabelecimento correcional, pôde ver “a transformação de 

criminosos em cidadãos úteis”161. Antonio Candido da Rocha constatou que a Casa de 

Correção era “um Estabelecimento modelo, não só aos nacionaes como aos estrangeiros, que o 

tem visitado”162. 

 Em 1860, quando visitava as colônias de parceria paulistas, o diplomata suíço Barão 

J.J. von Tschudi foi convidado pelo presidente da província a visitar a penitenciária, onde dois 

colonos, compatriotas seus, estavam presos havia quase dois anos. O barão se mostrou 

impressionado com o alto grau de organização e asseio; considerou a refeição principal tão 

abundante que alguns detentos nem chegavam a comer tudo. Além disso, observou que o 

aspecto físico dos presos, “cuja maioria era composta de gente de cor”, era excelente. E 

concluiu: “[...] Não exagero se a comparo com os melhores institutos congêneres existentes na 

Europa, sendo que ainda os sobrepuja, mesmo alguns dos mais afamados de entre eles” 163.  

 Tschudi foi ao estabelecimento por mais duas vezes e conversou com os dois colonos. 

Ouviu deles que eram bem tratados pelo diretor, faziam trabalhos leves no jardim e na horta e 

ainda tinham a “regalia de receber a visita de suas esposas, que se tinham estabelecido na 

cidade, como lavadeiras”164. 

 Na Exposição Provincial inaugurada em 24 de junho de 1875, a Casa de Correção 

exibiu diversos produtos fabricados pelos presos, com o intuito de comprovar a utilidade da 

instituição com a recuperação dos sentenciados. Entre os objetos expostos estavam um par de 

arreios de carro, um serigote e seus pertences, um paliteiro de nó de pinho, um cabo de nó de 

pinho, algumas amostras de trabalhos de encadernação, seis chapéus pintados de palha de 

coco, alguns machados, foices e facas e objetos feitos com folha de flandres165. 

D. Pedro II, no dia 17 de agosto de 1876, desembarcou na Estação da Luz, vindo de 

Santos, decorridos trinta anos desde sua primeira visita como imperador. Era mister apresentar 

ao monarca as grandes transformações pelas quais a cidade havia passado. Assim, no dia 

                                                 
 
161RELATORIO COM QUE O ILL.MO E EX.MO SR. DOUTOR FRANCISCO IGNACIO MARCONDES 

HOMEM DE MELLO entregou a presidencia da provincia de São Paulo ao ill.mo e ex.mo Sr. Coronel Joaquim 
Floriano de Toledo 5.º vice-presidente da mesma provincia no dia 24 de Outubro de 1864. S. Paulo: 
Typographia Imparcial de Joaquim Roberto de Azevedo Marques, 1864, p. 12. 

162RELATORIO COM QUE O EXM. PRESIDENTE DR. ANTONIO CANDIDO DA ROCHA passou a 
administração da Provincia ao Exm. Conselheiro Vicente Pires da Motta 1o. vice-presidente da mesma. S. 
Paulo: Typographia Americana, 1870, p. 20. 

163VON TSCHUDI, J. J. Viagem às províncias do Rio de Janeiro e S. Paulo. São Paulo: Livraria Martins 
Editora, 1953 [1866], p. 122 .  

164Ibidem, p. 123. 
165AESP. Penitenciária. C03279. 20 de novembro de 1875.  
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seguinte, foi levado a conhecer os principais estabelecimentos públicos, entre eles, a 

Penitenciária e a Faculdade de Direito166. 

 Na Exposição da Filadélfia, em 1876, a Casa de Correção foi incluída para representar 

o desenvolvimento do Império do Brasil. O livro feito para a exposição trouxe um verbete 

sobre a Casa de Correção de São Paulo, no qual o diretor apresentava um breve histórico da 

instituição, e ressaltava uma observação que muito o orgulhava: 

 

Desde a inauguração do Estabelecimento até o presente, apenas voltarão a 
elle 4 dos que no mesmo cumprirão sentença [425 presos], notando-se, 
porêm, que nenhum por crime capital; o que por certo muito depõe em favor 
do Estabelecimento167. 

 

                                                 
 
166MARQUES, M. A. de E. op. cit. Tomo II, p. 311-313. 
167AESP. Penitenciária. C03279. 7 de junho de 1875.  
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2 TRABALHOS E SERVIÇOS DOS PRESOS 

 

 

Ao falarmos de presos, não nos referimos exclusivamente àqueles que foram 

condenados por algum tipo de crime, mas procuramos englobar todos os que vivenciaram o 

encarceramento pelos mais diversos motivos. Assim, além dos sentenciados à prisão com 

trabalho nas oficinas e aos condenados a galés, falamos também dos africanos livres, que por 

determinação legal eram enviados às cadeias ou às casas de correção, e dos escravos enviados 

ao calabouço para serem disciplinados.  

Essas foram, portanto, as quatro categorias nas quais subdividimos este capítulo, 

inclusive por serem as maiores quantitativamente. Ademais, percebemos que o trabalho era 

uma questão que permeava todas elas. Tanto os sentenciados às oficinas e os galés, como os 

africanos livres e os escravos exerciam atividades produtivas ou disciplinares nas instituições 

carcerárias. Mesmo os presos da cadeia tinham os seus serviços; segundo o Regulamento de 

1842, eles deveriam se alternar na limpeza das prisões e dos vasos de despejo e na 

conservação das luzes dos lampiões durante a noite168. Além disso, também trabalhavam para 

sustento próprio, produzindo pentes de chifre ou chapéus de palha que vendiam às grades. 

Essa prática continuou muito comum em algumas cidades do país, mesmo no início do 

período republicano. O escritor Viriato Corrêa (1884-1967) contou em seu livro, que resgata 

algumas memórias de sua infância no interior do Maranhão, a história de um preso que 

entregou um lote de chinelas a um garoto e pediu que fosse vendê-las nas ruas169.   

Entretanto, em menor número, outros tipos de presos também podiam ser encontrados 

nas instituições carcerárias paulistanas. Alguns menores de idade passaram pela Casa de 

Correção e estiveram um tempo em trabalho por lá170; eles eram enviados por seus pais ou 

órgãos públicos para serem disciplinados ou por terem efetivamente cometido crimes. Parte 

desses jovens foi posteriormente transferida para cidades como o Rio de Janeiro e Santos171, 

                                                 
 
168Artigos 4º a 6º. Ver Anexo A. 
169CORRÊA, Viriato. O vendedor de chinelas. In: Cazuza. 31ª. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1983, p. 103-104. 
170Como exemplos de menores trabalhando na Casa de Correção, sobretudo, no período de 1859 a 1863, temos: 

AESP. Penitenciária. C03273. Parte diária de 21 de maio de 1859 (1 menor). C03274. Parte diária de 23 de 
fevereiro de 1860 (2 menores). Parte diária de 2 de abril de 1860 (4 menores). C03275. Parte diária de 4 de 
janeiro de 1861 (3 menores). C03276. Parte diária de 24 de dezembro de 1862 (3 menores). C03277. Parte 
diária de 11 de junho de 1863 (2 menores). 

171AESP. Penitenciária. C03275. Parte diária de 29 de maio de 1861. 
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enquanto outros foram remetidos à Companhia de Aprendizes Marinheiros, como 

determinado para o caso do menor José Mariano de Camargo172.  

Os jovens entre 14 e 20 anos de idade cumpriam a mesma pena prescrita para os 

adultos, ao passo que os menores de 14 anos, segundo o artigo 10 do Código Criminal, não 

eram considerados criminosos. Contudo, o artigo 13 prescrevia que, se fosse comprovado que 

esses menores tinham discernimento quando cometeram o delito, eles seriam recolhidos nas 

casas de correção por um período determinado pelo juiz, até a idade máxima de 17 anos. 

Segundo o ministro da Justiça Manoel Antonio Duarte de Azevedo, em 1875: 

 

Na casa de correcção da Corte e na penitenciaria de S. Paulo os menores de 
quatorze annos, quando a ellas recolhidos na conformidade do art. 13 do 
codigo criminal, soffrem o regimen duro, a que estão sujeitos os grandes 
perversos; e nas cadeias, onde predomina exclusivamente o principio de 
intimidação, esses infelizes se preparam facilmente para toda sorte de 
crimes173.  

 

Os registros encontrados na Casa de Correção não apresentam distinção entre os 

menores de 14 anos e os menores de 21. Em 1871, no entanto, o diretor comemorava o fato de 

não haver menores de 14 anos àquela época na Casa de Correção de São Paulo174. Já no ano 

de 1883, passaram pela Casa seis menores de 20 anos175.  

Entre os sentenciados, houve também alguns colonos condenados a prisão com 

trabalho por quebra de contrato de locação de serviços; eles permaneciam na instituição até 

que pagassem o que estivesse instituído no contrato. Na documentação da Penitenciária, 

encontramos cinco colonos que estiveram nessas condições na instituição, entre os anos de 

1859 e 1862: um colono português chamado Manoel Antonio Monteiro; um colono belga, 

                                                 
 
172AESP. Penitenciária. C03280. 16 de janeiro de 1883. É possível que aqueles que foram remetidos para Santos 

também estivessem sendo encaminhado para a Companhia de Aprendizes Marinheiros, já que ela estava 
instalada naquela cidade. 

173RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA GERAL LEGISLATIVA NA QUARTA SESSÃO DA 
DECIMA QUINTA LEGISLATURA PELO MINISTRO E SECRETARIO DE ESTADO DOS NEGOCIOS 
DA JUSTIÇA DR. MANOEL ANTONIO DUARTE DE AZEVEDO. Rio de Janeiro: Typographia 
Americana, 1875, p. 52. 

174Relatório da Penitenciária de 15 de dezembro de 1871. In: RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA 
LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA O EXM. SR. DR. 
JOSÉ FERNANDES DA COSTA PEREIRA JUNIOR em 2 de Fevereiro de 1872. S. Paulo: Typographia 
Americana, 1871 (sic). 

175FALLA DIRIGIDA Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL D E S. PAULO NA ABERTURA DA 
1A. SESSÃO DA 25A. LEGISLATURA EM 16 DE JANEIRO DE 1884 PELO PRESIDENTE BARÃO DE 
GUAJARÁ. São Paulo: Typographia da “Gazeta Liberal”, 1884, p.30. 
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João Baptista Andrigo176; e três suíços, Carlos Zabel, Gilbert Costel e José Saulin. Contudo, 

eles não ficaram submetidos ao trabalho nas oficinas, sendo remanejados para serviços na 

horta e limpeza interna da Casa177. 

As mulheres também figuravam nas instituições carcerárias, representando uma média 

de 4,5% do total de encarcerados do período estudado178. Na cadeia, viviam aglomeradas em 

uma mesma prisão, sem classificação alguma, permanecendo juntas condenadas, indiciadas, 

pronunciadas, detidas e escravas. Na Casa de Correção, as sentenciadas à prisão com trabalho 

não eram submetidas ao regime celular e nem trabalhavam em oficinas, sendo mantidas em 

uma prisão coletiva que ficava em frente à prisão destinada aos escravos. Contudo, em 1874, 

o administrador criou oficialmente para elas oficinas específicas de lavadeiras e 

engomadeiras179. 

 

 

2.1 AS OFICINAS DA CASA DE CORREÇÃO 

 

 

Quando a Casa de Correção começou a funcionar, em maio de 1852, apenas a oficina 

de funileiros (ou latoeiros) estava montada. Em julho, criou-se também a oficina de alfaiates, 

enquanto os demais presos produziam chapéus de palha, inicialmente em suas próprias 

celas180. Mais tarde, vieram as oficinas de sapateiro, ferreiro, marceneiro, chapeleiro, 

encadernador de livros, entre outras de curta duração181. Cada oficina era constituída no 

máximo por vinte presos. Quando esse número aumentava, era subdividida em dois grupos. O 

trabalho se iniciava entre cinco e meia e seis horas da manhã e se encerrava entre cinco e seis 

horas da tarde. A disciplina em relação ao silêncio era rigorosa. Se alguém quisesse falar com 

o chefe da oficina, deveria bater palma uma vez  e aguardar a aproximação do mestre. O 

                                                 
 
176No termo de visita à Casa de Correção, no entanto, João Baptista aparece como colono suíço. AESP. Termo de 

visita à Casa de Correção (1859-1862). E01487. p. 4f. 
177AESP. Penitenciária. C03273. 12 de outubro de 1859. C03274. 1.º de fevereiro de 1860. C03275. 17 de 

setembro de 1861. C03276. dezembro de 1862.  
178Conforme cálculo feito segundo dados retirados dos relatórios dos presidentes de província. Discutimos mais 

esses dados no capítulo 4. 
179AESP. Penitenciária. C03279. Maço 1874. 
180AESP. Penitenciária. C03271. 7 de maio e 6 de agosto de 1852. 
181Relatório da Penitenciária de 15 de dezembro de 1871. In: RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA 

LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA O EXM. SR. DR. 
JOSÉ FERNANDES DA COSTA PEREIRA JUNIOR em 2 de Fevereiro de 1872. S. Paulo: Typographia 
Americana, 1871 (sic), p. S3-8. 
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assunto deveria ser exclusivamente referente ao trabalho e o preso tinha de manter a “voz 

submissa”182.  

Os sentenciados recebiam uma fração – que variava de 25% a 50% – do que 

produziam, a julgar pela classe a que pertenciam no estabelecimento. Esse pecúlio ficava 

disponível para compra de alimentos, livros ou outros materiais que eles quisessem utilizar 

nas horas de repouso, e também para prestar socorro às suas famílias. Uma outra parte, entre 

12% e 25% do total, era depositada todos os meses na Caixa Econômica e entregue ao preso 

apenas quando cumprida a pena, para ajuda nos primeiros meses em liberdade183. 

Os produtos fabricados nas oficinas eram fornecidos basicamente para as repartições 

públicas. Assim, nos anos de 1859 e 1860, foram enviados 66 pares de sapatos aos alunos do 

Seminário de Sant’Anna e, nove anos depois, aos menores da Companhia de Aprendizes 

Marinheiros; em 1860, esteiras foram fabricadas para os soldados do Corpo Fixo; no ano 

seguinte, foram produzidas grades de ferro para o quartel daquela mesma corporação e, em 

1864, mais dezoito grades para as janelas térreas do Palácio do Governo; em 1863, o 1.º 

Batalhão da Guarda Nacional solicitou o conserto de 50 armas. Muitos desses produtos, aliás, 

serviam também para os próprios presos, como sapatos e roupas184. Por outro lado, os 

particulares também adquiriam com frequência objetos produzidos pelos sentenciados. Em 5 

de abril de 1882, ficaram prontos os móveis que a professora Aurca Rodrigues Duarte Ribas 

havia solicitado para sua escola de primeiras letras185. A família de Luís Antonio de Souza 

Barros comprava na Casa de Correção os “objetos para uso dos pretos”, como esteiras, roupas 

e chapéus de palha, além de utensílios de uso doméstico fabricados na oficina de latoeiros186. 

O acesso a ferramentas e matérias-primas favoreceu, contudo, a produção de objetos 

mais inusitados. Em 12 de janeiro de 1857, foi desvendado um engenhoso plano de fuga, que 

permitiria a nove presos sair, abrindo as portas de suas celas e da grande porta da galeria com 

chaves de latão confeccionadas por eles próprios, durante os trabalhos nas oficinas187. O 

ensaio da abertura das portas, inclusive, tinha sido feito na noite anterior, com grande sucesso, 

                                                 
 
182REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELO EX.MO GOVERNO PROVINCIAL. Regulamento de 5 de Maio de 

1852: Para a Casa de Correcção da Capital. São Paulo: Typographia do Correio Paulistano, 1874, cap. III, p. 
252-254.  

183Ibidem, art. 13 e cap. IX, p. 250, 259-260. 
184AESP. Penitenciária. C03273 a C03279. 1859-1869. 
185AESP. Penitenciária. C03280. 5 de abril de 1882. 
186BARROS, Maria Paes de. No tempo de dantes. 2ª. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1998, p. 67. 
187DISCURSO COM QUE O ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR DOUTOR ANTONIO 

ROBERTO D’ALMEIDA, VICE-PRESIDENTE DA PROVINCIA DE S. PAULO, abrio a Assembléa 
Legislativa Provincial no dia 3 de fevereiro de 1857. S. Paulo, Typ. Dous de Dezembro de Antonio Louzada 
Antunes, 1857, p. 3-4. 
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faltando apenas ajeitar a chave da galeria. A evasão só não ocorreu porque um dos presos 

comunicou o plano ao diretor. As chaves foram encontradas em poder do sentenciado João 

José Alves de Andrade, “ocultas em lugar do seo corpo cujo exame éra anteriormente vedado 

pelo pudor”188. Apesar desta e de outras poucas tentativas anteriores, não há registro de fugas 

de condenados à prisão com trabalho da Casa de Correção durante todo o período estudado; 

segundo o diretor, em 1874, os ensejos dos presos eram contidos mais pelo vigor da disciplina 

e cansaço do trabalho do que pela força policial que guarnecia o estabelecimento189. 

Alguns sentenciados foram pegos roubando instrumentos e objetos das oficinas. Em 

janeiro de 1854, o preso nº. 33 ficou três dias a pão e água na solitária por haver furtado 

objetos da oficina de sapateiros, onde trabalhava. Em outubro, João Gonçalves Portela 

recebeu a mesma punição por roubo na oficina, com o agravante de que ele era o mestre dos 

funileiros190. Em contrapartida, havia presos que se destacavam em seus trabalhos e, por isso, 

eram até indicados pelo administrador como candidatos a receber o perdão da sentença pelo 

imperador. Antonio Fernandes Nazario, de 50 anos, condenado a 20 anos de prisão com 

trabalho, foi elogiado pela disciplina e “exclusiva attenção que presta ao seo trabalho”, tendo 

se tornado o contramestre da oficina de alfaiate. Messias da Motta Ramos, de 32 anos, preso 

em 1849 e transferido para a Casa de Correção na inauguração, foi apresentado como bom 

oficial de funileiro e cada vez mais aperfeiçoado no seu ofício191.  

Em outubro de 1854, o administrador da Casa de Correção, Francisco Antonio de 

Oliveira, criou uma escola de primeiras letras para ensinar os sentenciados analfabetos, 

auxiliando, dessa maneira, o ensino religioso e o aprendizado nas oficinas, ao estimular a 

leitura de livros de religião e moral e de manuais de artes e ofícios. O primeiro professor, um 

sentenciado que havia sido mestre de primeiras letras na Vila de Itapetininga, ministrava aulas 

de leitura, de escrita e das quatro operações da aritmética durante uma hora por dia192. 

Entretanto, entre 1860 e 1861, “o Director reconheceu que os discipulos não tributavão ao 

mestre, inscripto como eles na lista dos criminosos, o respeito indispensavel e devido á quem 

                                                 
 
188AESP. Penitenciária. C03271. Maço 1857. 
189AESP. Penitenciária. C03279. 17 de junho de 1874. 
190AESP. Penitenciária. C03271. 10 de Fevereiro e 14 de outubro de 1854. 
191Por ocasião da Sexta-Feira Santa, o imperador concedia perdão das sentenças de alguns condenados, em 

alusão ao costume judaico praticado à época de Jesus Cristo. AESP. Correspondência Reservada do Chefe de 
Polícia. E01496. 4 de abril de 1854. p. 99v. 

192AESP. Penitenciária. C03271. 13 de outubro de 1854. 
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exerce taes funcções”193. Ainda segundo Francisco de Oliveira, esse mestre não tinha “força 

moral sufficiente para reger-se neste magistério”, a fim de ensinar e evitar “ao mesmo tempo 

as conferencias perturbadoras da ordem e segurança do Estabelecimento, que ultimamente 

forão notadas pela administração”194. Por isso, o diretor suspendeu as aulas e criou 

oficialmente uma cadeira de primeiras letras para o ensino dos reclusos, cujo mestre teria 

vencimento anual de 250$000195. Em julho de 1862, indicou o almoxarife do estabelecimento 

Joaquim Mariano Galvão Bueno para ocupar também esse cargo196.  

Em cada oficina da Casa de Correção havia um mestre (ou chefe da oficina) que 

dirigia os trabalhos e ensinava o ofício aos presos; quando os grupos eram subdivididos, 

designava-se entre os presos um chefe de turma (ou contramestre), subordinado ao mestre. O 

primeiro contrato celebrado pela instituição foi em setembro de 1861, com o mestre alemão 

Henrique Sidow para a oficina de ferreiros e serralheiros. Ele se comprometia, no prazo de 

cinco anos, a ensinar aos presos aprendizes todo o necessário ao exercício da profissão; a estar 

na oficina todos os dias úteis; a ocupar-se das encomendas recebidas pelo estabelecimento e a 

fornecer as ferramentas de sua propriedade, até que fossem adquiridas ou confeccionadas 

outras para a instituição. Em contrapartida, a Casa de Correção forneceria um salário mensal 

de 130$000 e toda a matéria-prima necessária197. De maneira semelhante, foi contratado o 

mestre marceneiro Firmino Elias da Silva, em 31 de outubro de 1862198.  

Em abril de 1864, porém, o administrador rescindiu o contrato com Sidow, por 

considerá-lo lerdo e negligente no ensino aos presos199. Esta experiência serviu de lição para 

as próximas contratações; em junho daquele mesmo ano, o mestre encadernador alemão 

Henrique Normann foi contratado por apenas dois anos. Ainda assim, sete meses depois a 

Casa perdia mais esse mestre, que havia solicitado licença para ir a seu país resolver assuntos 

familiares200. Já em janeiro de 1868, a instituição assinou um contrato com o mestre ferreiro 

João Thomaz da Costa válido por somente um ano e, desta vez, havia um artigo específico 

                                                 
 
193RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA DA PROVINCIA DE SÃO PAULO NA 

1ª. SESSÃO DA 14a. LEGISLATURA PELO PRESIDENTE DOUTOR JOÃO JACYNTHO DE 
MENDONÇA. S. Paulo: Typographia Imparcial de Joaquim Roberto de Azevedo Marques, 1862, p. 38. 

194AESP. Penitenciária. C03276. 14 de dezembro de 1861. 
195Conforme o artigo 26 da Lei Nº. 693, de 19 de maio de 1862. 
196AESP. Penitenciária. C03276. 9 de julho de 1862. A partir de então, a escola funcionou regularmente, sendo 

sempre elogiada pelos diretores. Em 1887, o diretor relatava que “o ensino de primeiras letras tem 
progressivamente prosperado, sendo que raro é o preso que não sabe ler”. AESP. Penitenciária. C03279. 11 de 
novembro de 1887. 

197AESP. Penitenciária. C03275. 3 de outubro de 1861. 
198AESP. Penitenciária. C03276. 31 de outubro de 1862. 
199AESP. Penitenciária. C03278. 5 de abril de 1864 e 18 de fevereiro de 1865. 
200AESP. Penitenciária. C03278. 2 de junho de 1864. 
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frisando a possibilidade de uma recisão, caso houvesse descumprimento ou negligência de sua 

parte201. 

Assim, quando não havia nenhum contrato assinado, o que frequentemente ocorria, 

presos ou mesmo guardas internos assumiam o cargo de mestres. O mestre Sidow foi 

substituído por um preso que havia entrado recentemente na instituição e que era, segundo o 

diretor, perfeitamente habilidoso, com a vantagem de oferecer economia para o dinheiro 

público, já que recebia apenas seu pecúlio como sentenciado. Nessa mesma época, as oficinas 

de sapateiros e de alfaiates estavam sendo regidas por guardas internos202. Em 1868, na falta 

de um mestre marceneiro, foi sugerido para o cargo o carcereiro Izidro Bueno de Camargo, 

que era carpinteiro de ofício203. O preso João Elias de Oliveira era tão hábil mestre na oficina 

de ferreiros, produzindo mais de 900$000 mensais, que, quando foi posto em liberdade no 

final de 1873, constatou-se uma importante queda na produtividade e na qualidade dos 

produtos nos meses que se seguiram. Dessa forma, em março do ano seguinte, o ex-

sentenciado foi contratado para dirigi-la oficialmente. Com o estímulo do salário de 80$000, o 

administrador considerava que João Elias prestaria melhor serviço ainda204. 

Dessa maneira, vemos que a Casa de Correção oferecia oportunidades aos presos para 

assumirem importantes cargos dentro do expediente da instituição, como mestre de oficinas 

ou professor de primeiras letras. No caso do preso, mestre em Itapetininga, cabe lembrar que 

as críticas ao seu trabalho só apareceram após seis anos. A falta de recursos financeiros ou de 

mestres comprometidos favorecia o estabelecimento de relações menos rígidas na organização 

estrutural da instituição. 

Muitos presidentes da província mantinham a expectativa de uma futura 

autossuficiência da instituição e utilizavam essa perspectiva como argumento em seus 

relatórios para conseguir verbas com a Assembleia Legislativa, sobretudo para o aumento dos 

raios e das oficinas. Ainda em 1852, poucos meses após a inauguração, o vice-presidente da 

província, Hypolito José Soares de Sousa, declarava com entusiasmo que o rendimento das 

oficinas era quase suficiente para o sustento dos sentenciados ali existentes e que, em breve, 

                                                 
 
201AESP. Penitenciária. C03279. 21 de janeiro de 1868. 
202ANNEXOS DO RELATORIO APRESENTADO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO 

PAULO NA SEGUNDA SESSÃO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA PELO PRESIDENTE O 
CONSELHEIRO JOÃO CRISPINIANO SOARES. S. Paulo: Typographia Imparcial de Joaquim Roberto de 
Azevedo Marques, 1865, p. A-22. 

203AESP. Penitenciária. C03279. 20 de agosto de 1868. 
204AESP. Penitenciária. C03279. 14 de março de 1874. 
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com a chegada de mais presos, a Casa poderia vir a manter-se sem o dispêndio dos cofres 

públicos205.  

No relatório de janeiro de 1872, o presidente alegava à Assembleia que a despesa com 

as oficinas não podia ser considerada “desanimadora” ou “improdutiva” porque “não se creou 

aquella casa para fonte de renda, senão para mais grandioso fim, que satisfaz ao mesmo tempo 

os deveres de humanidade e o interesse da moralidade publica na Provincia”. Contudo, ao 

anunciar os números da receita e despesa da Casa, o mesmo presidente concluía que tinha 

havido “portanto, um deficit [...], que foi suprido pelo Thesouro Provincial”206. Ora, se o 

objetivo da Casa de Correção não era financeiro, as suas despesas não poderiam ser 

consideradas um ônus para os cofres públicos.  

Assim, essas declarações refletem o anseio e a preocupação que boa parte das 

autoridades tinha em fazer com que a instituição produzisse mais e custeasse seu sustento, 

embora os princípios do sistema penitenciário não contemplassem essa lógica, já que o 

trabalho na Casa de Correção deveria ser, acima de tudo, voltado para a busca da regeneração 

e, posteriormente, reinserção dos sentenciados na sociedade. Alguns presidentes procuravam 

balizar essas considerações, como João Jacyntho de Mendonça, que alertou sobre o propósito 

do sistema penitenciário, rejeitando a intenção de transformar a Casa de Correção numa casa 

mercantil da província207, e o conselheiro João Crispiniano Soares, que dizia que os resultados 

financeiros seriam considerados um desastre se este fosse o principal objetivo, já que o 

trabalho era antes de tudo moralizador e o lucro apenas acessório208. No entanto, a perspectiva 

financeira transparecia na maior parte dos relatórios.  

Mesmo os diretores da Casa de Correção, apesar de sempre apresentarem como 

principal objetivo da instituição o alcance da moralidade e a regeneração dos presos, 

avaliavam seu progresso em termos financeiros. Francisco Antonio de Oliveira declarava, em 

setembro de 1862, que “a falta de equilibrio entre a receita e despeza que tem havido até hoje, 
                                                 
 
205RELATORIO COM QUE O 3.º VICE-PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DE S. PAULO (DR. HYPOLITO 

JOSÉ SOARES DE SOUZA) PASSOU A ADMINISTRAÇÃO DA MESMA PROVÍNCIA AO 2º VICE-
PRESIDENTE, COMENDADOR JOSÉ MANOEL DA SILVA, no dia 13 de Setembro de 1852. S. Paulo: 
Typ. do Governo arrendada por Antonio Louzada Antunes (em Palacio), 1852, p. 4-5. 

206RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO 
PRESIDENTE DA PROVINCIA O EXM. SR. DR. JOSÉ FERNANDES DA COSTA PEREIRA JUNIOR em 
2 de Fevereiro de 1872. S. Paulo: Typographia Americana, 1871 (sic), p. 14-15. 

207RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA DA PROVINCIA DE SÃO PAULO NA 
1ª. SESSÃO DA 14A. LEGISLATURA PELO PRESIDENTE DOUTOR JOÃO JACYNTHO DE 
MENDONÇA. S. Paulo: Typographia Imparcial de Joaquim Roberto de Azevedo Marques, 1862, p. 39. 

208RELATORIO APRESENTADO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO NA 
SEGUNDA SESSÃO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 1865 PELO 
PRESIDENTE DA MESMA PROVINCIA O CONSELHEIRO JOÃO CRISPINIANO SOARES. S. Paulo: 
Typographia Imparcial de Joaquim Roberto de Azevedo Marques, 1865, p. 11. 
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continuará [...] a reproduzir-se [...] enquanto se não estabelecer nesta casa outros generos de 

industria manufatureira que mais lucrativos sejão, o que não pode ser efetuado agora por falta 

de cômodos”209. No entanto, a Penitenciária nunca conseguiu se sustentar com seus 

rendimentos durante todo o seu funcionamento no período imperial. Na verdade, em seus 

momentos mais grandiosos, a receita das oficinas poucas vezes chegou a cobrir a metade dos 

gastos da Casa (ver Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Porcentagem da receita da Casa de Correção em relação às despesas (1853-1885*) 

 

ANO RECEITA DESPESA PORCENTAGEM 
MÉDIA POR 

DÉCADA 
1853 3:883$306 8:257$771 47,03% 
1854 5:576$517 10:383$067 53,71% 
1855 7:018$185 13:102$854 53,56% 
1856 10:406$685 19:639$770 52,99% 
1857 13:831$640 25:570$372 54,09% 
1858 17:016$030 36:736$898 46,32% 
1859 14:583$405 36:526$989 39,93% 

49,66% 

1860 14:187$726 34:299$142 41,36% 
1861 11:326$775 33:557$438 33,75% 
1862 12:159$060 37:512$391 32,41% 
1863 13:364$965 37:328$659 35,80% 
1864 13:447$940 38:617$402 34,82% 
1865 13:766$710 39:245$115 35,08% 
1866 12:650$145 38:960$277 32,47% 
1867 14:364$525 39:114$551 36,72% 
1868 13:256$425 45:119$333 29,38% 
1869 14:976$800 43:878$908 34,13% 

34,59% 

1870 17:649$700 51:805$066 34,07% 
1871 18:936$390 51:090$985 37,06% 
1872 24:771$870 49:407$360 50,14% 
1873 26:772$370 50:850$108 52,65% 
1874 24:556$130 49:056$503 50,06% 
1875 18:375$020 40:866$042 44,96% 
1876 20:742$960 44:473$416 46,64% 

45,08% 

1881 5:018$840 42:482$367 11,81% 
1884 4:527$940 42:101$137 10,75% 
1885 5:362$020 46:308$260 11,58% 

11,38% 

 

* Não foram encontrados os dados de despesa dos anos de 1877 a 1880, 1882 e 1883. 

Fonte: AESP. Penitenciária. 03279 e 03280 e relatórios dos presidentes da província de São Paulo (1852-1885). 

 

 

De todo modo, as oficinas não conseguiam desenvolver plenamente suas atividades 

por falta de investimentos. Em 1859, após uma visita ao estabelecimento, o chefe de polícia 

observou a necessidade do emprego de máquinas para as oficinas de funilaria e aparelhos de 

                                                 
 
209AESP. Penitenciária. C03276. 22 de setembro de 1862. 
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tecelagem para a de alfaiates, a fim de facilitar o trabalho e melhorar a produção210. A oficina 

de encadernação foi suspensa em 1861 por falta de instrumentos e utensílios para a impressão 

e douramento dos títulos dos livros211. Outro problema que interferia no aumento da produção 

era a demora na construção de mais oficinas212; por falta de recursos, o diretor reclamava que, 

em 1862, as obras para a construção de novas oficinas estavam interrompidas havia dois anos; 

assim, a oficina de marceneiros, por exemplo, manteve o ensino estacionado nos primeiros 

rudimentos profissionais por falta de espaço nas casas de trabalho213.  

Possivelmente, foi a expectativa de ver a Casa de Correção com um maior 

desenvolvimento dos produtos das oficinas e, paralelamente, a intenção de desonerar os cofres 

públicos que fez com que, em 1874, tão logo assumiu a diretoria da Casa de Correção, 

Joaquim Mariano Galvão Bueno estabelecesse um novo modelo de contratação de mestres 

para as oficinas. Ele estipulou a celebração de contratos com particulares, chamados de 

“contratantes”, para que estes oferecessem a matéria-prima, os instrumentos e o salário dos 

mestres e dos sentenciados, além de comprometerem-se a vender os objetos produzidos em 

troca de um valor mensal previamente estipulado214. Assim, nesse mesmo ano, o diretor fez 

contrato de um ano com negociantes para seis oficinas: a de marceneiros, com Antonio José 

Leite Braga, por 300$000 mensais; a de ferreiros, com a Sampaio Moreira & Comp., por 

250$000; a de sapateiros, com Henrique Engetardt, por 100$000; a de alfaiates, com Jacintho 

de Souza Neves, por 100$000; a de funileiros, com José Antonio do Amaral, por 200$000; e a 

                                                 
 
210AESP. Termo de visita à Casa de Correção (1859-1862). 21 de setembro de 1859. p. 1f e v. 
211Relatório do administrador da Penitenciária de 31 de dezembro de 1860. In: DISCURSO COM QUE O 

ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR CONSELHEIRO ANTONIO JOSÉ HENRIQUES, 
presidente da provincia de S. Paulo, abrio a Assembléa Legislativa Provincial no anno de 1861. S. Paulo: 
Typographia Imparcial de Joaquim Roberto de Azevedo Marques, 1861, p. S4-18. Pelo artigo 9º. da Lei Nº. 
693, de 19 de maio de 1862, o governo autorizou a compra da máquina e a oficina foi retomada, funcionando 
bem até 1876, quando foi extinta, porque, segundo o diretor, não era uma profissão que fornecesse grandes 
oportunidades para o condenado após o término da pena. Além disso, não era de fácil execução e quase 
nenhum sentenciado conseguia manejar bem a máquina. AESP. Penitenciária. C03279. 7 de junho de 1874 e 
27 de dezembro de 1876. 

212Relatório da Casa de Correção de 5 de janeiro de 1860. In: DISCURSO COM QUE O ILLUSTRISSIMO E 
EXCELLENTISSIMO SENHOR SENADOR JOSÉ JOAQUIM FERNANDES TORRES, presidente da 
provincia de S. Paulo, abrio a Assembléa Legislativa Provincial no anno de 1860. S. Paulo: Typographia 
Imparcial de Joaquim Roberto de Azevedo Marques, 1860, p. S1-11. 

213AESP. Penitenciária. C03276. Relatório do administrador para a Comissão Inspetora da Penitenciária. 22 de 
setembro de 1862. 

214Essa prática havia sido implementada nos Estados Unidos ainda na primeira metade do século XIX: “El 
ingreso del empresario-capitalista en la penitenciaría y la consiguiente transformación  de la cárcel en fábrica – 
a través de un rápido proceso de industrialización de los talleres – cambió la situación en que crónicamente se 
había estado estancando la “reforma penitenciaria”; el modelo baseado en el principio del silent system vino 
así a definir el nuevo sistema penitenciario fundado sobre el contract, o sea sobre la explotación intensiva y 
privada de la fuerza de trabajo carcelaria”. MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo. Cárcel y fábrica: los 
orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX). 2ª. ed. México: Siglo Veintiuno Editores, 1985 [or. 
1977], p. 182. 
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de chapeleiros, com Costa & Irmão, por valor que seria acertado conforme o número de 

chapéus produzidos215.  

Em seu relatório, dizia o diretor Joaquim Mariano: 

 

A falta de acomodações próprias não tem permittido a creação de novas e 
lucrativas officinas, uma vez porem, desenvolvido o trabalho industrial dos 
condemnados, com o auxilio de machinas apropriadas, é de esperar-se que 
para o futuro póssa esta Penitenciária dispensar qualquer concurso 
pecuniario do Thesouro Provincial. Com quanto, esta casa não esteja nas 
strictas condições de um estabelecimento industrial, pode-se todavia, sem 
que seja perturbado o seu systema, augmentar-se as suas fontes de renda216. 

 

Esse modelo mostrou bons resultados nos primeiros anos de implantação, tendo 

inclusive o presidente da província João Theodoro Xavier considerado que “a providência 

tomada de arrematação das oficinas [trouxe] uma grande reducção do deficit mensal, que 

figura nas contas da receita e despeza do estabelecimento”217 (ver Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 - Rendimento das oficinas da Casa de Correção
(1852-1885*)
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* Não foram encontrados dados para o ano de 1882. 
 
Fonte: AESP. Penitenciária. 03279 e 03280, Relatórios dos presidentes da província de São Paulo e 
Orçamentos das coleções de leis da Assembleia Legislativa da Província de São Paulo (1852-1885). 

 

Entretanto, apesar do crescimento observado na década de 1870, houve, no período 

seguinte, uma vertiginosa queda nos rendimentos das oficinas. Em 1881, o presidente da 

                                                 
 
215RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 

EXM. SR. DR. JOÃO THEODORO XAVIER presidente da provincia no dia 14 de Fevereiro de 1875. S. 
Paulo: Typographia do “Diario”, 1875, p. 6 e 45. 

216AESP. Penitenciária. C03279. 27 de dezembro de 1876. 
217RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 

EXM. SR. DR. JOÃO THEODORO XAVIER presidente da provincia no dia 14 de Fevereiro de 1875. S. 
Paulo: Typographia do “Diario”, 1875, p. 45. 



 

 

68 

 

província, Laurindo Abelardo de Brito, reconhecia que não dava para manter o equilíbrio 

entre a receita e a despesa porque, no começo, os sentenciados mais consumiam do que 

efetivamente produziam218. Em 1882, o presidente conde de Três Rios expunha que “o 

trabalho, parte complementar da pena, fez-se até 21 de Maio do anno passado por um modo 

condenado. As poucas officinas que existem estavam contractadas por particulares por 

quantia que estava longe de corresponder ao salario dos presos operarios”. Ainda segundo 

este presidente, o baixo pecúlio oferecido aos presos não estimulava a produção e o 

aperfeiçoamento. Concluía que “essa situação concorre sem duvida para alterar o typo do 

estabelecimento”219.  

Já o seu sucessor, conselheiro Francisco de Carvalho Soares Brandão, considerava que 

o ensino profissional não podia ficar limitado aos interesses dos mestres de ofício ou 

contratantes das oficinas; o trabalho deveria ser mais proveitoso ao sentenciado do que 

rentável ao estabelecimento. Por isso, resolveu ativar o trabalho das oficinas custeadas pela 

administração220. E, em 1882, apesar de considerar as reclamações do diretor “atendíveis”, 

entre as quais o emprego de mestres hábeis, o presidente decidiu como medida econômica 

suprimir os lugares de mestre de alfaiates e mestre de sapateiros, “visto que para o preparo do 

grosseiro vestuario dos presos há entre elles mesmos alguns habilitados”221.  

Três anos depois, o governo autorizou o presidente da província a novamente abrir 

concorrência para a arrematação dos serviços das oficinas222; no entanto, ao que tudo indica, 

não houve procura, pois as iniciativas no sentido de cortar gastos continuaram. Em 1885, 

também foi dispensado o mestre sapateiro Joaquim Theodoro Alves, “cuja substituição não se 

fez por haver presos habilitados a dirigir a officina”223. Segundo o diretor, não havia espaço 

                                                 
 
218RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 

PRESIDENTE DA PROVINCIA LAURINDO ABELARDO DE BRITO no dia 13 de Janeiro de 1881. 
Santos: Typographia á vapor do Diario de Santos, 1881, p. 41. 

219RELATORIO DIRIGIDO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 1º. VICE-
PRESIDENTE DA PROVINCIA CONDE DE TRES-RIOS e appresentado no acto da installação da mesma 
assembléa pelo 4o. vice-presidente Dr. Manoel Marcondes de Moura e Costa. Santos: Typographia á vapor do 
Diario de Santos, 1882, p. 21. 

220RELATORIO COM QUE PASSOU A ADMINISTRAÇÃO DA PROVINCIA DE S. PAULO AO EX.MO 
PRESIDENTE CONSELHEIRO FRANCISCO DE CARVALHO SOARES BRANDÃO o vice-presidente 
Manoel Marcondes de Moura e Costa. São Paulo: Typographia de Jorge Seckler, 1882, p. 8-9. 

221FALLA DIRIGIDA Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL D E S. PAULO NA ABERTURA DA 
2a. SESSÃO DA 24a. LEGISLATURA EM 10 DE JANEIRO DE 1883 PELO PRESIDENTE 
CONSELHEIRO FRANCISCO DE CARVALHO SOARES BRANDÃO. São Paulo: Typographia do 
Ypiranga, 1883, p. 14. 

222Artigo 33 da Lei Nº. 94, de 20 de abril de 1885. 
223RELATORIO COM QUE O EXMO. SR. DR. FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ FILHO 

Vice-Presidente da Provincia de S. Paulo passou a administração ao Vice-Presidente, Exm. Sr. Dr. Elias 
Antonio Pacheco e Chaves. São Paulo: Typographia do Correio Paulistano, 1885, p. 16. 
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para novos trabalhos nas oficinas, o que diminuía as chances de crescimento da receita224. Em 

3 de maio de 1889, foi a vez do mestre alfaiate Jesuino Martins de Almeida ser dispensado, 

por não ser pontual e, sobretudo, não ter conseguido, nos muitos anos em que trabalhou na 

instituição, “habilitar como official algum dos seus discipulos”. Em seu lugar ficou o guarda 

interno da Penitenciária Antonio Lopes Pessôa225.  

Observamos, portanto, que até a década de 1870, a Penitenciária funcionou bem tanto 

do ponto de vista da moralidade dos presos – em 1879, o diretor se orgulhava de só ter havido 

oito reincidentes em toda a história da instituição226 –, como em termos financeiros, pois a 

produção aumentava a cada ano. Porém, na década de 1880, houve um expressivo declínio 

nos rendimentos das oficinas e ninguém se interessava mais em arrematá-las, conforme o 

diretor Joaquim Mariano constatava em seu relatório de 1887: 

 

Infelismente subsistem as causas perturbadoras do desequilibrio entre a 
receita e a despesa da Casa. Entre as que são originarias da elevação 
excessiva do valor dos generos consumidos, figuram nestes ultimos tempos, 
a falta de concurrencia para a compra dos productos industriaes. Para 
conjurar semelhante situação não antevejo outro recurso se não aquelle de 
dar maior desenvolvimento ao trabalho industrial, o que porem depende de 
medidas autorisadas pelo governo, as quais constam: de concertos das 
officinas; da compra de instrumentos aperfeiçoados; da acquisição de 
mestres habeis; da creação de uma agencia no centro da cidade, que 
promova a venda dos productos industriaes; finalmente da de ser 
manufacturado no estabelecimento o fardamento e o calçado dos corpos 
militares da Provincia227.   

 

Houve, assim, um descompasso entre o que os presidentes de província e os diretores 

esperavam da Casa de Correção e o que de fato ela proporcionava. O objetivo de 

autossuficiência da instituição nunca foi alcançado, pois o trabalho carcerário não conseguia 

produzir a preços competitivos e nem com a qualidade que as fábricas passaram a 

desenvolver, especialmente no final do século228. Entre outros fatores, retomando as 

                                                 
 
224AESP. Penitenciária. C03280. 26 de novembro de 1885. 
225AESP. Penitenciária. C03280. 3 de maio de 1889. 
226AESP. Penitenciária. C03279. 12 de maio de 1879. 
227AESP. Penitenciária. C03279. 11 de novembro de 1887. 
228Nos EUA e na Europa, por exemplo, o movimento operário se transformou em um dos obstáculos mais 

importantes ao trabalho na prisão. Em 1834, os sindicatos de Nova York condenavam o trabalho carcerário e 
pediam que os presos fossem empregados apenas em obras públicas, a fim de evitar a queda dos salários dos 
operários. Além disso, houve um abandono da iniciativa privada no trabalho carcerário, por não conseguir 
mantê-lo competitivo diante da crescente industrialização. Assim, aos poucos, o trabalho produtivo foi 
diminuindo e, no início do século XX, já havia praticamente desaparecido. MELOSSI, Dario; PAVARINI, 
Massimo. op. cit., p. 90 e 187-188.  
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reclamações de Joaquim Mariano, o desenvolvimento das oficinas, tanto do ponto de vista 

produtivo, como da perspectiva da regeneração dos encarcerados, esbarrava na falta de 

investimentos na Casa de Correção por parte da província229. 

 

 

2.2 OS TRABALHOS PÚBLICOS DOS GALÉS 

 

 

Outra punição do Código Criminal de 1830 que previa o trabalho era a pena de galés. 

Os condenados tinham que andar com uma calceta (argola de ferro) nos pés presa a uma 

corrente de ferros e eram empregados nas obras públicas da província. Poderiam ser 

submetidos a galés perpétuas aqueles que fizessem pirataria, que cometessem perjúrio para 

uma condenação capital, que praticassem homicídio ou roubo seguido de morte e os escravos 

que fossem cabeças de insurreição230. As galés temporárias eram aplicadas para os crimes de 

roubo, com ou sem ofensas físicas231. Apenas os homens poderiam ser submetidos a essa 

pena; as mulheres, os menores de 21 anos e os maiores de 60 eram condenados à prisão com 

trabalho pelo mesmo tempo232. 

Na cidade de São Paulo, os galés eram empregados na limpeza e carpição de ruas, no 

serviço de pavimentação de vias e calçadas, na limpeza da caixa d’água e de chafarizes e na 

retirada dos materiais fecais e abastecimento de água e alimentos da cadeia e de outros 

estabelecimentos públicos, como o Palácio do Governo e os quartéis. Outros serviços podiam 

ser solicitados pelas autoridades públicas. Em setembro de 1846, por exemplo, o comandante 

do Corpo Municipal de Permanentes pediu ao carcereiro que apresentasse semanalmente galés 

em número suficiente para encher a caixa da bomba de apagar incêndios233. Os galés também 

foram utilizados nas execuções das penas de morte, sendo este o caso de Luiz Antonio, de 45 

anos, condenado a galés perpétuas, que teve que servir de carrasco por pelo menos três vezes, 

enquanto esteve cumprindo sua sentença234. 

Durante o tempo que ficavam na cadeia, os galés produziam objetos e aproveitavam as 

saídas para os serviços para vendê-los pelas ruas. Como descreve Ernani Bruno, “esses galés 

                                                 
 
229Este assunto será retomado no capítulo 4. 
230Artigos 82, 169 e 193, no grau máximo; artigos 113, 192 e 271, no grau médio. 
231Artigos 269 e 272. 
232Artigos 44 e 45. 
233AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01498. 2 de setembro de 1846. p. 319 f e v. 
234AESP. Correspondência reservada do Chefe de Polícia. E01496. 4 de abril de 1854.  
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passeavam em geral garbosos pelas ruas da cidade (como se não fossem condenados) – 

segundo a nota de um jornal em 1854 –, negociando até com chapéus de palha, cuias, pentes e 

outras coisas assim”235. Nos processos, podemos observar os instrumentos utilizados para a 

fabricação dos objetos comercializados. Em 1849, Bento Rodrigues agrediu José Manoel com 

uma faca que usava para rachar palha para a produção de chapéus236. Em 21 de outubro de 

1852, o galé Candido Rodrigues de Andrade foi morto durante uma briga na prisão por seu 

companheiro de corrente, Antonio Joaquim Barbosa Santo Amaro, e por Caetano de Nação 

Luanda, escravo da falecida Gertrudes, tropeira. Pelos testemunhos, vemos que Santo Amaro 

estava fazendo pentes à hora do crime e Caetano atirou contra a vítima um cepo, “que era 

forma de fazer chapéos”237. Nas horas de folga, João Francisco Teixeira e José Machado 

Diniz trabalhavam na produção de cuias em um quarto no quartel do 1º. Batalhão da Guarda 

Nacional. Depois da fuga desses galés, foram remetidos à delegacia os objetos pertencentes 

aos presos: 

 

Rellação dos Objectos a que se refere o Off.º desta dacta; pertencentes aos 
gallés fugidos. 
 
2 serrotes de molla de aço 
7 serrotes de differentes tamanhos 
5 grosas surtidas 
7 limas de 3 quinas surtidas 
8 faccas de diversos tamanhos 
4 caxerenguemgues [faca velha com lâmina partida ou sem cabo] 
1 raspilha 
1 aldrava de carroça (achada com a corrente) 
2 verguinhas furadas 
2 verrumas 
1 cravador 
1 pedaço de molla de aço, proprio para serra. 
1 compaço 
1 martello 
3 fivellas 
1 pedra de amollar 
1 regua ordinaria 
1 bruaca de couro [uma espécie de bolsa] 
E mais os sig.tes objectos: 
1 cesto com carvão e algumas pontas de chifre238. 

 

                                                 
 
235BRUNO, Ernani Silva. História e Tradições da Cidade de São Paulo: Burgo de Estudantes (1828-1872). 2ª 

ed. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1954. Vol. II, p. 746. 
236AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 68, 1849, p. 13 v. 
237AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 119, 1852, p. 19-22. 
238AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 959, 1866, p. 13. 
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Os galés, circulando pela cidade, além de venderem seus produtos, também realizavam 

compras, inclusive em estabelecimentos comerciais. Malaquias Rogero de Salles Guerra, 

dono de uma venda no Bexiga, lugar afastado da cidade, contou que muitos presos iam a sua 

casa negociar com os tropeiros239. No caso específico dos galés José Alves de Moraes e 

Joaquim Gomes da Silveira, outros depoimentos informavam que eles tinham ido à venda de 

Malaquias comprar queijo e vender seus chapéus240. Esses mesmos galés costumavam 

frequentar a casa da preta Theodora, de 59 anos, um quartinho no Beco das Minas, na travessa 

de Santa Thereza. No dia 10 de junho de 1862, dizia Theodora, os presos haviam tomado café 

e deixado em sua casa alguns pentes e chapéus, antes de irem fazer o serviço no quartel; na 

volta, almoçaram e levaram consigo seus objetos241. 

 As ruas paulistanas eram locais de interação entre os trabalhadores urbanos, escravos, 

africanos livres e libertos. Eram espaço ao mesmo tempo de trabalho e lazer e ponto de 

encontro desses grupos, que dominavam becos, largos e chafarizes, muito por conta da 

reclusão senhorial242. Tratava-se de um universo em que os condenados a galés também 

estavam inseridos, estabelecendo relações pessoais e comerciais com os habitantes da cidade; 

nesse sentido, o contato com o meio externo certamente lhes trazia mais oportunidades de 

fugas. Em um processo de 1849, por exemplo, o condenado João José Alves d’Andrade 

admitia que ele e seu companheiro José Leme Pereira “tirarão os ferros e cu huã lima que 

tinhão comprado na ultima loja de ferragem na rua direita antes de chegar ao chafariz, a qual 

lima comprou o dito Jozé Leme no primeiro dia em que sahirão trabalhar fora da Cadêa”243.  

Desse modo, a relativa liberdade que os galés tinham era tão valorizada por eles que 

procuravam mantê-la a todo custo. Conforme previa o artigo 311 do Código Criminal, alguns 

condenados a galés temporária tiveram a pena substituída pela de prisão com trabalho, tendo 

sido, por isso, enviados para a Casa de Correção. Em três visitas do chefe de polícia a essa 

instituição, ocorridas entre os anos de 1859 e 1862, 59 réus fizeram reclamações e petições de 

todo tipo. Destes, pouco mais da metade (30) pedia sua transferência para a cadeia, com a 

justificativa de terem sido condenados a galés. Para cinco deles, porém, há o registro de 

indeferimento, tendo como base argumentativa o próprio artigo 311244. Por esse mesmo 

                                                 
 
239AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 879, 1862, p. 33-34. 
240Ibidem, p. 136 e 140v. 
241Ibidem, p. 80-82. 
242WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Sonhos africanos, vivências ladinas: escravos e forros em São Paulo 

(1850-1888). São Paulo: Hucitec, 1998, p. 183-187. 
243AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 277, 1849, p. 6. Essa questão, entretanto, será explorada no capítulo 

3. 
244AESP. Termo de visita à Casa de Correção (1859-1862). E01487. p. 1f-4f. 
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motivo, alguns presos condenados a prisão com trabalho enviavam requerimentos ao chefe de 

polícia porque queriam que suas penas fossem comutadas na de galés245. 

Ao que parece, todo o esforço de formar um pecúlio para o sentenciado na Casa de 

Correção e manter um saldo disponível para quando conseguisse a liberdade não constituíam 

atrativos suficientes em comparação com o trabalho por conta própria na cadeia e a circulação 

pela cidade, inclusive com possibilidade maior de fuga. Além disso, os trabalhos públicos 

duravam apenas quatro ou cinco horas, enquanto o sentenciado permanecia doze horas nas 

oficinas. Mesmo aqueles que não eram galés, reconheciam os benefícios que os trabalhos 

informais na cadeia lhes proporcionavam. Anna Clara de Oliveira, de 24 anos, havia sido 

condenada à prisão perpétua com trabalho e, por motivos de saúde, teve que ser remetida para 

a cadeia em 10 de abril de 1873. Três meses depois, quando a ela foi avisado que iria de volta 

para a Penitenciária, a sentenciada requereu sua permanência na cadeia. A justificativa foi 

dada por meio do carcereiro Joaquim Romualdo dos Santos: 

 

[...] Foi dito que a presa Anna Clara de Oliveira por diversas vezes lhe tem 
pedido para dicer a elle Delegado que ella não quer mais voltar para a 
Penitenciaria e sim ficar na cadêa porque lá, isto é, na Penitenciaria é [   ] 
pesada a seu pai, que ainda ultimamente pagou ao Almoxarife quarenta, não 
se lembra elle informante qual, ficando ainda a dever, [...] para seu 
vestuario, e que na Penitenciaria trabalhava para casa, e nada ganhava, e na 
cadêa costurava e com essa costura ganhava pelo que era menos pesada a 
seu pai246. 

 

Alguns presidentes de província e chefes de polícia observavam que a pena de galés 

muitas vezes não era considerada pelos condenados uma punição, porque os trabalhos 

públicos lhes garantiam a mobilidade pelo espaço urbano. Essa situação era ainda mais séria, 

na visão dessas autoridades, quando os presos eram escravos. Segundo o chefe de polícia José 

Ignacio Gomes Guimarães, em relatório de 1869, as atitudes dos galés “fazem crêr á certa 

classe de individuos que muitas vezes o crime é a causa da liberdade, como tem muitas vezes 

acontecido”247. Em 1874, o chefe de polícia Joaquim José do Amaral relatava que: 

 
A narração dos factos notaveis dá a conhecer que muitos destes infelizes 
praticárão crimes para trocarem o látego da escravidão pela golilha do 

                                                 
 
245AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01499. 21 de março de 1849. p. 182f. 
246AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 1341, 1873, p. 42-43. 
247Relatório do Chefe de Polícia José Ignacio Gomes Guimarães. In: RELATORIO COM QUE S. EXC. O SR. 

SENADOR BARÃO DE ITAUNA passou a administração da Provincia ao Exm. Sr. Commendador Antonio 
Joaquim da Rosa, 3o. vice-presidente. S. Paulo: Typographia Americana, 1869, p. A1-10. 
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condemnado, e costumão dizer ao Juiz na indagação das causas: Matei para 
servir ao Rei! Matei para sahir do captiveiro!248. 

 

O chefe de polícia Sebastião José Pereira acreditava que a extinção da pena de galés 

faria diminuir os crimes cometidos por escravos249. Em maio de 1877, o diretor da Casa de 

Correção observou que os galés da cadeia eram, na sua totalidade, escravos250. Essas 

declarações, entre outras, causam a falsa impressão de que os galés eram, na imensa maioria, 

escravos que cometiam crimes no intuito de se livrarem do jugo de seus senhores.  

De fato, a vida dos condenados a galés podia ser menos sofrida do que a de muitos 

escravos. De acordo com o artigo 60 do Código Criminal, todas as penas às quais um escravo 

fosse condenado seriam substituídas por açoites, à exceção, justamente, da pena de galés e da 

pena de morte. Alguns condenados a galés perpétuas inclusive perderam a condição servil nos 

processos criminais e foram apresentados como “ex-escravos”. Este foi o caso de Ladislao, 

ex-escravo de Feliciano Lisboa; Benedicto, ex-escravo de José Teixeira Nunes; Felipe, ex-

escravo de Antonia Maria de Freitas; e Luiz, ex-escravo de Luiz Dias Novaes251. Entretanto, a 

alegação de que os escravos cometiam crimes exatamente para se livrarem da escravidão nos 

parece um pouco temerária; afinal, havia ainda a possibilidade da condenação à morte252. 

Alguns desses crimes parecem muito mais fruto das tensões presentes na relação senhor-

escravo do que de estratégias deliberadas para submeter-se a um jugo menos pesado. O 

escravo Felipe, por exemplo, estava na cadeia por haver matado seu senhor, Eustáquio 

Antonio de Brito253, e Francisco, escravo de Gabriel Ferreira Pinto, havia sido condenado pelo 

mesmo motivo254.  

                                                 
 
248Relatório do Chefe de Polícia de 15 de janeiro de 1874. In: RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA 

LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA O EXM. SR. DR. 
JOÃO THEODORO XAVIER em 5 de Fevereiro de 1874. S. Paulo: Typographia Americana, 1874, p. S1-26. 

249Relatório do Chefe de Polícia de 7 de janeiro de 1871. In: RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA 
LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA O EXM. SR. DR. 
ANTONIO DA COSTA PINTO SILVA no dia 5 de Fevereiro de 1871. S. Paulo: Typographia Americana, 
1871, p. S1-10. 

250Relatório da Penitenciária de 27 de dezembro de 1877. In: ANNEXOS AO RELATORIO COM QUE O 
EXM. SR. DR. SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA passou a administração da Provincia ao 5o. vice-presidente 
Monsenhor Joaquim Manoel Gonçalves de Andrade. S. Paulo: Typographia do “Diario”, 1878, p. A8-4. 

251AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 1300, 1874, p. 21-24. 
252Em 10 de junho de 1835 foi aprovada uma lei (Nº. 4) que recomendava a aplicação da pena de morte para 

todos os escravos que matassem ou fizessem ofensas físicas graves em seus senhores e feitores ou em qualquer 
familiar desses. Ver RIBEIRO, João Luiz. No meio das galinhas as baratas não têm razão: a lei de 10 de 
junho de 1835: os escravos e a pena de morte no Império do Brasil (1822-1889). Rio de Janeiro: Renovar, 
2005. 

253AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 1499, 1875, p. 26. 
254AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 2010, 1876, p. 43. 



 

 

75 

 

Além disso, parte da historiografia equivocadamente descreve a pena de galés como 

uma pena exclusivamente atribuída aos escravos. Porém, como pudemos ver no início deste 

subcapítulo, de todos os crimes que previam esta punição, apenas a insurreição dizia respeito 

diretamente aos escravos255. A rigor, qualquer pessoa que cometesse algum dos outros delitos 

relacionados poderia ser sentenciada a essa pena. Assim, por meio da análise dos processos 

criminais, verificamos que os condenados a galés compunham um grupo muito mais 

heterogêneo do que se poderia supor. Nos processos estudados, encontramos 35 homens 

confirmadamente submetidos a pena de galés. Destes, quinze eram escravos, o que 

corresponde a apenas 43% do total de condenados256.  

Os outros eram homens livres com as mais diversas ocupações e ofícios; muitos 

sequer tinham ascendência africana, como sugere a análise das características anotadas pelas 

autoridades. No final de 1844, fugiram dois galés dos trabalhos no Jardim Público da cidade: 

Antonio Franco de Moraes, de 24 anos, natural de Ouro Fino, casado, branco, com “cabellos 

castanhos e soltos, olhos gateados257”, e João Francisco de Sousa, 36 anos, natural de Cabo 

Verde, oficial de carpinteiro, casado, branco, com “cabellos pretos e corridos, olhos pardos, 

nariz afilado”258.  O galé Albino José de Oliveira era lavrador, tinha cor branca, cabelos 

castanhos finos, barba ruiva não muito densa, “olhos pardos claros como de gato” e nariz 

aquilino; o seu companheiro de corrente, Generoso Nunes da Rosa, era alfaiate, tinha cor 

branca, cabelos negros e finos e “olhos azues”259. Antonio Jorge da Silva, condenado a galés 

perpétuas em 1868, era carpinteiro, branco, tinha nariz fino e comprido, “barba e bigode 

pouco, sendo louros, cabellos castanhos e corridos”260. Salvador Rodrigues Leite, lavrador, 

condenado a galés perpétuas em 1865 por ter matado seu pai, na cidade de Porto Feliz, era 

branco, com cabelos pretos corridos, olhos pardos, nariz aquilino e lábios finos261. Foram 

encontrados, inclusive, dois galés italianos: Miguel Janino (ou Jardini), cidadão italiano, que 

era funileiro e foi condenado à pena de galés perpétuas por homicídio pelo júri de Amparo, 

em 16 de dezembro de 1871, tendo sido enviado para a cadeia da Capital antes mesmo da 

                                                 
 
255Mesmo nesse caso, o artigo 114 do Código Criminal se referia à possibilidade de os cabeças da insurreição 

serem homens livres, os quais também seriam submetidos a galés perpétuas, se incorressem no grau médio. 
256Acreditamos que o número de homens livres submetidos a galés era ainda maior, mas nos processos não 

encontramos outros dados que confirmassem essa suspeita, já que muitas das testemunhas eram citadas 
somente como “réus em cumprimento de sentença”. Em 13 de agosto de 1830, por exemplo, viviam na cadeia 
de São Paulo 19 galés, dos quais quatro eram escravos. TAUNAY, Affonso. História da cidade de São Paulo 
sob o império (1822-1831). São Paulo: Divisão do Arquivo Histórico, 1954, vol. IV, p. 416. 

257Olhos amarelo-esverdeados. 
258AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01497. 14 de janeiro de 1845. p. 214v e 215f. 
259AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 97, 1856, p. 62 e 67. 
260AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 2010, 1876, p. 41-42. 
261AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 860, 1867, p. 6. 
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sentença final, em 31 de agosto daquele ano262; e Constantino Martins (ou Constantini 

Martini) que era natural da Calábria, trabalhava como negociante e foi condenado, em 26 de 

fevereiro de 1872, a 20 anos de galés pelo júri de Tatuí, tendo entrado na cadeia da Capital 

quando ainda era indiciado, em 7 de janeiro de 1871263.  

Há que se relativizar, também, o grau de pobreza desses sentenciados. José Leme 

Pereira, natural da Vila de Guaratinguetá, atribuía sua condenação a galés perpétuas aos 

“escravos de sua casa”, que lhe imputaram o mando da morte de seu pai264. Em 1862, 

Francisco de Paula Pereira, soldado do Corpo de Permanentes e testemunha em um processo 

de fuga, afirmava que um dos galés em questão era “homem arranjado na Cidade de 

Bragança”265. O galé José Machado de Sousa, conhecido como Juca Claudio, tinha cor 

branca, olhos pardos claros, cabelos pretos corridos, nariz aquilino, lábios finos e era 

proprietário do sítio de Itapeva, junto à Fazenda do Alferes Bento266. Já Manoel (ou José) 

Machado Diniz era conhecido na cadeia como sendo de família rica267. 

Esses galés, inclusive, esforçavam-se para se diferenciarem daqueles que eram 

escravos. Em 1852, os galés Candido Rodrigues de Andrade e Antonio Santo Amaro 

discutiam constantemente, segundo Antonio, “por causa de serviço, pois Candido queria que 

fosse elle interrogado quem no quartel carregasse o sisco por ser preto”268. Até as autoridades 

faziam essa diferenciação: em 3 de abril de 1876, o diretor da Casa de Correção pediu 

especificamente “a vinda de seis galés, pretos, para serem occupados” no serviço de limpeza 

daquele estabelecimento269. 

A reclamação das autoridades em relação à existência da pena de galés, conforme 

apresentamos anteriormente, se intensificou em fins da década de 1860 e início da década 

seguinte, sobretudo com o argumento de que, ao manter contato com a sociedade, esses 

indivíduos não eram estimulados à regeneração, diferentemente do que ocorreria se fossem 

mantidos em isolamento, nos moldes do sistema penitenciário da Casa de Correção. O chefe 

de polícia Daniel Accioli de Azevedo considerava que os galés incitavam os “entes 

acanhados, por educação, mormente escravos” a despertarem sua ira contra a sociedade; por 

isso, era necessário “retiral-os do centro de população laboriosa e moralisada, á qual 

                                                 
 
262AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 1300, 1874, p. 29. 
263AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 1499, 1875, p. 10 e 21-22. 
264AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 277, 1849, p. 87. 
265AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 879, 1862, p. 49. 
266AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 860, 1867, p. 6. 
267AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 959, 1866, p. 24-25. 
268AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 119, 1854, p. 31. 
269AESP. Penitenciária. C03279. 3 de abril de 1876. 
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escandalisam com a sua cynica depravação”270. O chefe de polícia João Ignacio Gomes 

Guimarães era da mesma opinião: 

 

É de urgente e absoluta necessidade que sejão della removidos os 
condemnados á galés perpetuas, que [...] tomão grande parte das prisões em 
que devião estar outros criminosos, pervertem aquelles que, menos 
malvados erão ainda susceptiveis de emenda, e com os quaes vivem 
misturados por falta de prisão separada, e poem em perigo a segurança e 
tranquilidade publica com a possibilidade de uma revolta e de evasão271. 

 

Assim, percebemos que, a essa época, a necessidade de retirar os galés do centro da 

cidade tornou-se um consenso entre os chefes de polícia. Sebastião José Pereira, por sua vez, 

era contra a pena de galés, porque “para o cidadão ella é a morte moral; para o escravo é a 

liberdade”. Sugeria, então, que eles fossem cumprir suas penas no Presídio de Fernando de 

Noronha272.  

Desde o século XVII, o arquipélago era utilizado para receber os desterrados do 

continente e, no século XVIII, começaram a ser construídas as primeiras fortificações. Até 

1833, eram enviados à ilha apenas os condenados militares, que ficavam responsáveis pela 

construção e manutenção das fortalezas273. Conforme o artigo 8º. da lei de 3 de outubro 

daquele ano, os falsificadores de moeda passaram a cumprir suas penas em Fernando de 

Noronha, inaugurando assim uma fase em que condenados civis passaram a ser aceitos 

naquele presídio. O decreto do ministro da Guerra de 5 de março de 1859 ampliou um pouco 

mais o número de casos que podiam ser remetidos para a ilha: além dos réus militares 

condenados a trabalhos públicos ou a mais de dois anos de galés e os falsificadores de moeda, 

foi permitida a entrada dos condenados a degredo e dos “condemnados a prisão, quando no 

lugar, em que se deva executar a sentença, não haja prisão segura, precedendo neste caso, 

ordem do Governo”. 

                                                 
 
270Relatório do Chefe de Polícia de 31 de dezembro de 1867. In: RELATORIO APRESENTADO A 

ASSEMBLÉA PROVINCIAL DE SÃO PAULO NA PRIMEIRA SESSÃO DA DÉCIMA OITAVA 
LEGISLATURA NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 1868 PELO PRESIDENTE DA MESMA PROVINCIA O 
CONSELHEIRO JOAQUIM SALDANHA MARINHO. São Paulo: Typographia do Ypiranga, 1868, p. A15-
11. 

271Relatório do Chefe de Policia José Ignacio Gomes Guimarães. In: RELATORIO COM QUE S. EXC. O SR. 
SENADOR BARÃO DE ITAUNA passou a administração da Provincia ao Exm. Sr. Commendador Antonio 
Joaquim da Rosa, 3o. vice-presidente. S. Paulo: Typographia Americana, 1869, p. A1-11. 

272Relatório do Chefe de Polícia em 7 de Janeiro de 1871. In: RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA 
LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA O EXM. SR. DR. 
ANTONIO DA COSTA PINTO SILVA no dia 5 de Fevereiro de 1871. S. Paulo: Typographia Americana, 
1871. p. S1-10. 

273COSTA, Marcos Paulo Pedrosa. O caos ressurgirá da ordem: Fernando de Noronha e a reforma prisional do 
Império. São Paulo: IBCCRIM, 2009, p. 86. 
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Este último ponto serviu de brecha para que as províncias enviassem os presos 

condenados por quaisquer tipos de crime, por considerarem-nos perigosos ou excedentes; esse 

expediente era justificado pelas autoridades provinciais porque o presídio de Fernando de 

Noronha, desde 1845, passou a ser administrado pelo governo geral. Aos poucos, a ilha foi se 

transformando num depósito de presos do país inteiro. Na década de 1870, já havia presos de 

quinze províncias diferentes274. Foi assim que, em 20 de junho de 1871, o governo imperial 

autorizou a remoção de 98 sentenciados a galés perpétuas de São Paulo para o arquipélago275.  

As condições de vida na ilha-presídio parecem ter sido piores que as que os presos 

tinham em São Paulo. Primeiramente, em vez da mobilidade que possuíam nas ruas 

paulistanas, os galés se deparavam com um presídio cujo isolamento era oferecido pelo 

próprio mar; a distância do continente e de suas famílias podem ter dificultado ainda mais a 

adaptação ao novo ambiente. Além disso, a instituição era dirigida por um comandante militar 

e os castigos tendiam a ser mais severos: açoites, tronco, ferros276. Chama a atenção a 

quantidade de óbitos entre os presos enviados pela província de São Paulo. Em vinte meses, 

foram nove mortes277. Dos 98 presos remetidos por São Paulo em 1871, apenas 84 constavam 

nos registros do arquipélago em 1877278. 

Esta, no entanto, foi provavelmente a única remessa que a província paulista fez, pois 

não encontramos outros registros no período imperial279. Mas as tentativas de envio de mais 

galés para Fernando de Noronha ou outro estabelecimento público foram uma constante; de 

1871 até 1889, registraram-se pelo menos seis pedidos280. Em todos eles, a justificativa para a 

recusa era normalmente os “inconvenientes de maior agglomeração de condemnados no 

Presidio de Fernando de Noronha” 281. Em 1865, 931 sentenciados habitavam o arquipélago; 

em 1873, já eram 1.163; em 1877, 1.260; em 1886, esse número saltou para 1.434282. 

                                                 
 
274Ibidem, p. 89-92. 
275Relatório da Repartição da Polícia em 15 de Janeiro de 1872. In: RELATORIO APRESENTADO Á 

ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA O 
EXM. SR. DR. JOSÉ FERNANDES DA COSTA PEREIRA JUNIOR em 2 de Fevereiro de 1872. S. Paulo: 
Typographia Americana, 1871 (sic). p. S2-38. 

276COSTA, M.P.P. op. cit., p. 178-180. 
277Entre 7 de dezembro de 1877 e 4 de julho de 1879. AESP. Penitenciária. C07658. 
278COSTA, M.P.P. op. cit., p. 89, tabela 1. 
279Apenas em 1890 há uma relação de catorze condenados a galés perpétuas que foram enviados da província de 

São Paulo para o Presídio de Fernando de Noronha, segundo o Aviso do Ministério da Justiça de 15 de março 
daquele ano. AESP. Penitenciária. C03281. Maço Maio de 1890. 

280Nos anos de 1873, 1874, 1878, 1880, 1883 e 1887. 
281AESP. Correspondência da Polícia com o carcereiro da Cadeia Pública de São Paulo (1881-1884). E01553. 13 

de outubro de 1883. Nº. 122. 
282COSTA, M.P.P. op. cit., p. 89, 141 e 177. 
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Em Aviso de 1º. de junho de 1880, o governo geral, retomando o decreto de 1859, 

reiterava quais eram os casos em que os presos poderiam ser remetidos para a ilha e 

recomendava a remoção dali de todos aqueles que não estivessem estritamente compreendidos 

nessa lei. Para tanto, pedia que fosse feita uma relação nominal de todos os presos, com a 

descrição detalhada sobre a província a que pertenciam, a pena imposta, o lugar designado 

para cumprimento da sentença e qual autoridade permitira sua remoção para o presídio.  

Diante das negativas do governo imperial para nova remessa para Fernando de 

Noronha283, as autoridades paulistas procuraram resolver o problema dos galés com outras 

propostas. Depois da transferência da cadeia para os muros da Penitenciária, em 1878, o chefe 

de polícia Joaquim Toledo de Pisa sugeriu que os galés fossem empregados em uma oficina de 

canteiros, a ser organizada no próprio terreno da Casa de Correção, para que não ficassem 

ociosos, “tudo isso como medida provisoria, porque a principal e única é a remoção dos galés 

para qualquer estabelecimento proprio onde encontrem trabalho continuo e fóra do centro das 

cidades”284. Outra das propostas dos presidentes de província foi a criação de estabelecimentos 

agrícolas ou colônias penais. De toda forma, os galés, a partir de então, não circulariam mais 

pelas cidades, nem realizariam seus trabalhos públicos fora das dependências de 

encarceramento; tanto assim que, em 1879, o chefe de polícia João Augusto de Pádua Fleury 

admitia que “a pena de galés está de facto commutada na de prisão simples em commum”285.  

 

 

2.3 OS SERVIÇOS DOS AFRICANOS LIVRES 

 

 

Os debates decorrentes da assinatura dos tratados luso-brasileiros com a Inglaterra que 

garantiam o fim do tráfico negreiro resultaram na lei de 7 de novembro de 1831, a qual 

considerava livres todos os africanos que viessem de fora do Império a partir de então, 

                                                 
 
283O decreto Nº. 1371, de 14 de fevereiro de 1891, devolveu a posse do arquipélago para Pernambuco. Em 1894, 

com o decreto Nº. 226, de 3 de dezembro, proibia-se o recebimento de mais sentenciados no presídio e ficava 
estipulado que os que lá estivessem deveriam ser remetidos aos estados de origem, o que ocorreu apenas em 
1897. Em janeiro de 1915, o governador pernambucano transformou o presídio em uma penitenciária agrícola. 
Ibidem, p. 131-133. 

284Relatório do Chefe de Polícia em 10 de novembro de 1878. In: RELATORIO COM QUE O EXM. SR. DR. 
JOÃO BAPTISTA PEREIRA presidente da Provincia de S. Paulo passou a administração da Provincia ao 2o. 
vice-presidente Exm. Sr. Barão de Três Rios. Santos: Typographia do “Diario de Santos”, 1878, p. A15-11. 

285Relatório da Secretaria de Polícia em 10 de dezembro de 1879. In: RELATORIO APRESENTADO Á 
ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA 
LAURINDO ABELARDO DE BRITO no dia 5 de Fevereiro de 1880. Santos: Typographia á vapor do Diario 
de Santos, 1880, p. A12-32. 
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devendo, portanto, ser reexportados286. Costumeiramente, os africanos apreendidos ficavam 

recolhidos às cadeias ou casas de correção e, apesar de o governo haver decretado que as 

reexportações seriam feitas “com a maior brevidade possível”, elas raramente ocorreram. A 

quantidade de africanos livres depositados aumentou de tal forma que, em 29 de outubro de 

1834287, o governo, a fim de diminuir as despesas, permitiu a arrematação de seus serviços 

por particulares, inicialmente apenas na Corte e, a partir de 19 de novembro de 1835, em 

todas as capitais do Império288. A justificativa utilizada pelo governo para o uso dessa mão-

de-obra era que os africanos precisavam de uma adaptação para a liberdade e, por isso, 

deveriam ficar sob tutela de um curador e ser submetidos a trabalho compulsório como fator 

de capacitação para a autonomia289.  

No caso paulistano, até 1852 os africanos livres eram recolhidos à cadeia. Em 

setembro de 1836, a comissão inspetora encontrou africanos “amontoados” no local e 

solicitou providências, já que considerava que eles “podião bem desoccupar a casa; a Lei 

auctorisa alguns procedimentos a respeito, e approveitaria sem duvida cumprir sua 

dispozição”290. A partir da inauguração da Casa de Correção, os africanos livres passaram a 

ser mandados para lá; em 1856, sabe-se que estava sendo adaptada uma parte do edifício, que 

serviu inicialmente de oficina para sua acomodação291. Na Penitenciária, os homens 

trabalhavam como cozinheiros ou auxiliares na enfermaria e no “carrêto diuturno dos objectos 

necessarios a alimentação dos prezos, bem como dos materiaes destinados às officinas”; já as 

mulheres eram, em geral, responsáveis pela lavagem das roupas dos sentenciados292. Mas 

outros serviços poderiam ser solicitados pelo diretor; em uma diligência na busca de um 

escravo fugido da Casa de Correção, o diretor pôs-se em campo com dois soldados, o feitor 

do Jardim Público e seu filho, e mais dois africanos293.  

                                                 
 
286Sobre o processo de abolição do tráfico negreiro no Brasil, ver: RODRIGUES, Jaime. O infame comércio: 

proposta e experiências no final do tráfico de africanos para o Brasil (1800-1850). Campinas: Editora da 
UNICAMP, 2000.  

287COLLECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO IMPERIO DO BRASIL DE 1834. Rio de Janeiro: 
Typographia Nacional, 1866, p. 278-281. 

288BERTIN, Enidelce. Os meia-cara: Africanos livres em São Paulo no século XIX. 2006. 273 f. Tese 
(Doutorado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2006, p. 35. 

289Ibidem, p. 10. 
290Relatório das Comissões de visita (1829-1841). In: SANT’ANNA, Nuto. Documentário Histórico. 

Departamento de Cultura, 1951, vol.II, p. 113. 
291AESP. Penitenciária. C03271. 3 de janeiro de 1856. DISCURSO COM QUE O ILLUSTRISSIMO E 

EXCELLENTISSIMO SENHOR DOUTOR ANTONIO ROBERTO D’ALMEIDA, vice-presidente da 
provincia de S. Paulo, abrio a Assembléa Legislativa Provincial no dia 15 de fevereiro de 1856. S. Paulo, Typ. 
Dous de Dezembro, 1856, p. 10. 

292AESP. Penitenciária. C03271. 27 de fevereiro de 1856. C03272. 13 de agosto de 1858. 
293AESP. Penitenciária. C03271. 24 de setembro de 1852. 
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Dos estabelecimentos carcerários, os africanos livres eram constantemente solicitados 

pelas autoridades para trabalhar em outras instituições públicas da cidade, como o Jardim 

Público, o Seminário de Sant’Anna, a Santa Casa de Misericórdia, o Seminário de Educandas, 

o Quartel do Corpo Fixo, o Palácio do Governo e o Hospício de Alienados, em serviços 

similares àqueles exercidos na Casa de Correção. Do mesmo modo, a Câmara Municipal às 

vezes requeria o emprego de africanos livres para a limpeza das ruas294. De fato, partindo da 

Casa de Correção, quase todos os pedidos de serviços de africanos livres foram feitos por 

estabelecimentos públicos, sendo pouco comuns os casos de envio a particulares. Um deles, 

por exemplo, ocorreu em 9 de junho de 1863, quando o africano menor João, filho de Antonio 

e Perpétua, foi entregue ao cirurgião Candido Ribeiro dos Santos, segundo ordem do Juizado 

de Órfãos295. Ademais, os africanos também eram requisitados para trabalhar em outras 

regiões da província, como no Estabelecimento Naval do Itapura, que ficava no extremo oeste 

da província, na confluência dos rios Tietê e Paraná; na Fábrica de Ferro de São João do 

Ipanema, região de Sorocaba; e nas obras da construção da Estrada de Santos, na serra do 

Cubatão.  

O serviço nessas outras regiões era mais pesado do que os desempenhados na cidade; 

nas obras de Cubatão, por exemplo, os africanos permaneciam o tempo todo quebrando 

pedras para pavimentação da estrada; ademais, o administrador das obras, Carlos Rath, 

declarava que eles serviam “para tudo, na estrada, no mato, na água ou canoa, no lodo, e em 

todos os casos aonde os brancos não querem ir”. Talvez, os africanos livres só fizessem o 

serviço que os colonos se recusavam a cumprir porque eram submetidos a frequentes castigos 

físicos, como as palmatoadas e a colocação de ferros296. Em consequência, preferiam o 

trabalho menos penoso da Casa de Correção ou dos demais estabelecimentos urbanos e, por 

isso, utilizavam todos os meios possíveis para permanecer na capital. Na noite de 26 de 

outubro de 1852, Francisco, de nação Moçambique, se evadiu dos trabalhos na serra, tendo 

sido recolhido na Casa de Correção no dia seguinte297. Em 1855, os africanos livres Aleixo, 

Tristão, Leandro e Esmeraldina, com seu filho, fugiram das obras públicas em Cubatão e se 

                                                 
 
294AESP. Penitenciária. C03272. 13 de agosto de 1858.  
295AESP. Penitenciária. C03277. Parte diária de 10 de junho de 1863. 
296AESP. C01227. 1º. de janeiro de 1857. Apud: BERTIN, E. op. cit., p. 57-58 e 153. O castigo de dar 

palmatoadas, também denominadas “bolos”, consistia em bater fortemente um instrumento (palmatória) nas 
mãos do castigado seguidas vezes, contadas geralmente por dúzias. GOULART, José Alípio. Da palmatória 
ao patíbulo: castigos de escravos no Brasil. [Rio de Janeiro], Conquista/Instituto Nacional do Livro, 1971, p. 
57. 

297AESP. Penitenciária. C03271. 3 de novembro de 1852. 
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refugiaram na Penitenciária; foram, porém, imediamente reconduzidos298. Em 1856, o 

africano Calixto pediu para ser aproveitado na Casa de Correção, a fim de evitar a volta à 

serra de Cubatão, onde dizia ter sido maltratado299. 

Na Fábrica de Ferro de São João do Ipanema, os africanos livres, juntamente com os 

escravos, desempenhavam as mais variadas funções, como ferreiro, moldador, mestre de 

refino, carpinteiro, sapateiro e enfermeiro, além de trabalharem no mato cortando lenha para 

os fornos da fundição e na criação do gado que servia para transporte e alimentação. No ano 

de 1836, havia 141 escravos e 50 africanos livres; entretanto, ao longo dos anos a tendência 

foi de crescimento deste último contingente, chegando a ser empregados, em 1846, 240 

africanos livres, enquanto o número de escravos praticamente havia estagnado (146)300. Na 

fábrica, as condições eram insalubres e a disciplina rígida, sendo que os insubordinados 

recebiam relhados e palmatoadas301. O número de fugas de africanos de Ipanema em direção a 

São Paulo era igualmente significativo; em 18 de maio de 1847, o chefe de polícia avisava ao 

diretor da Fábrica que um africano fugido de lá estava na capital302. Enidelce Bertin fornece 

mais dados sobre as fugas de africanos livres: entre 1852 e 1854, vinte homens fugiram da 

Estrada de Santos em oito momentos distintos; da Fábrica de Ferro, foram 22 africanos em 11 

eventos, nos anos de 1840, 1844-47 e 1862303. Essas fugas em grupos reforçam a hipótese de 

descontentamento diante das condições de trabalho existentes.  

O artigo 51 do Regimento da Colônia Militar do Itapura, de 1858, proibiu a presença 

de escravos particulares naquele estabelecimento, o que estimulou a entrada de africanos 

livres, boa parte deles vindos da Fábrica de Ferro Ipanema. Esses africanos eram responsáveis 

pelas derrubadas, queimadas e limpeza do terreno, bem como pela plantação de víveres para 

abastecimento local. Também foram utilizados na abertura e construção de uma estrada que 

ligaria Itapura a Avanhandava. Da mesma forma que nos outros estabelecimentos, para 

mantê-los submissos em seus trabalhos havia no estabelecimento um tronco304. Em novembro 

de 1862, os africanos Julindo e Domingos fugiram do Estabelecimento Naval do Itapura rumo 

                                                 
 
298AESP. Penitenciária. C03271. 24 de fevereiro de 1855. 
299AESP. Penitenciária. C03271. Maço 1856. 
300FLORENCE, Afonso Bandeira. Resistência escrava em São Paulo: a luta dos escravos da Fábrica de Ferro São 

João de Ipanema (1828-1842). Afro-Ásia , Salvador, nº. 18, p. 7-32, 1996. 
301BERTIN, E. op.cit., p. 87, 91 e 153.  
302AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01498. 18 de maio de 1847. p. 93 f. 
303BERTIN, E. op.cit., p. 150. 
304SILVA, Maria Aparecida da. Itapura:  estabelecimento naval e colônia militar (1858-1870). 1972. 159 f. Tese 

(Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 1972, p. 96-111. 
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à Penitenciária de São Paulo; entretanto, no dia 21, foram remetidos novamente para Itapura, 

aos cuidados do primeiro-tenente Antonio Mariano de Azevedo305. 

Nesse sentido, a eles parecia preferível trabalhar na Casa de Correção ou nos arredores 

da Capital, porque por ali, além de o serviço ser mais leve, lhes era permitido transitar pela 

cidade, o que, como no caso dos galés, favorecia a sociabilidade e facilitava as fugas. Em 3 de 

março de 1844, o africano José desapareceu do Seminário de Educandos de Sant’Anna, onde 

servia306. Em 16 de março de 1861, o africano João, que trabalhava no Palácio do Governo, 

evadiu-se quando deveria voltar à Penitenciária, onde ele e mais cinco pernoitavam307. Essas 

fugas, no entanto, devem ser relativizadas, já que muitas vezes os africanos voltavam ao 

estabelecimento alguns dias ou mesmo horas depois do permitido.  

Conforme pudemos observar, a tutela dos africanos livres pelo Estado levava a uma 

condição bem próxima da escravidão, pois eles eram forçados a trabalhar nos 

estabelecimentos indicados pelas autoridades. Contudo, esses africanos resistiam, fosse por 

meio das fugas por tempo determinado, fosse pela indisposição ao trabalho, buscando assim 

reafirmar sua condição de livres. Clemente e Gaspar, por exemplo, eram vistos pelo 

administrador como “notaveis pelo desregramento e immoralidade de sua conduta, por tal 

maneira que não tem permanecido em nenhum lugar em que tem sido empregados no servisso 

Publico”308. Por demonstrarem resistência e quererem usufruir de sua liberdade, os africanos 

eram tidos pelo diretor da Penitenciária como viciosos, a maior parte dada à embriaguez e à 

má conduta309.  

Gaspar é um bom exemplo da atitude dos africanos livres que prestavam serviços nos 

estabelecimentos paulistanos. Ele tinha um histórico considerável de fugas em anos 

anteriores, mas em 1863 elas foram mais frequentes. No dia 17 de fevereiro, Gaspar deveria 

ter-se recolhido para a Casa de Correção, mas não apareceu; em 9 de junho, temos o registro 

de que ele havia sido mandado à rua em serviço e novamente não se apresentou à instituição. 

Um mês depois, há mais uma notícia de fuga, que acarretou na seguinte declaração do diretor 

Francisco Antonio de Oliveira sobre Gaspar: 

 

A péssima conducta deste africano, não só neste Estabelecimento, d’onde já 
se evadio duas vezes, como em outros lugares em que tem sido empregado 

                                                 
 
305AESP. Penitenciária. C03276. 21 de novembro de 1862. 
306AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01497. 23 de março de 1844. p. 55v. 
307AESP. Penitenciária. C03275. 16 de março de 1861. 
308AESP. Penitenciária. C03277. Partes diárias de 18 de fevereiro, 11 de junho e 10 de julho de 1863. 
309AESP. Penitenciária. C03271. 25 de outubro de 1856. C03278. 31 de março de 1864. 



 

 

84 

 

no serviço publico, dispensa-me de mais nada dizer a seu respeito, 
mormente quando suas fugas são sempre sem o menor motivo310. 
 

Muitas vezes, os africanos voltavam ao estabelecimento poucos dias depois do 

desaparecimento, o que corrobora a hipótese de que não se tratava propriamente de uma fuga, 

mas de atitudes que visavam ao exercício de sua liberdade. Como Gaspar, os africanos muitas 

vezes saíam em comissão à cidade sem escolta policial. Romão fugiu quando saiu, às 6 horas 

da tarde, “em serviço, sem ser acompanhado, por que nem uma desconfiança inspirava a sua 

conducta actual”311. Entretanto, quando havia escolta, ela nem sempre impedia seus planos de 

liberdade. Saturnino, dizia o administrador, “hindo hontem em comisção a Cidade, illudio o 

Guarda que o accompanhava ocultando-se por tal modo que até hoje não foi encontrado em 

despeito das diligencias que para esse fim mandei proceder”312. Mesmo os que permaneciam 

no interior da Penitenciária, viam oportunidades de escapar dos trabalhos, devido à pouca 

vigilância a que eram sujeitos. O africano Benedicto fugiu da Casa de Correção quando estava 

varrendo a frente do portão313. Clemente, que trabalhava na enfermaria da instituição, 

aproveitou a hora da limpeza, às 6 da manhã, para fugir314. O africano Ambrósio foi recolhido 

à cadeia em 1º. de abril de 1856, porque, “sendo mandado a rua em serviço desta Casa, 

embriagou-se, deixando assim de vir dar conta de sua comissão”315.  

Os africanos, em sua maioria, não contestavam diretamente o serviço compulsório, 

mas reivindicavam melhores condições de trabalho e os direitos de serem livres para transitar 

pelas ruas e exercer sua autonomia. De acordo com a pesquisa feita por Bertin, a maioria das 

detenções de africanos na cadeia da cidade era por embriaguez e turbulência e ocorriam 

sobretudo no final da tarde e à noite, em horários, portanto, correspondentes a momentos de 

lazer316. Não era esta, contudo, a interpretação do administrador da Casa de Correção, que 

considerava a tutela dos africanos livres uma forma de controlar seu comportamento: 

 

[...] Devo declarar que sendo quase todos os Africanos recolhidos neste 
Estabelecimento de uma conducta assás reprehencivel, por seus pessimos 
costumes e habitos crapulósos [...] pela maior parte sugeitos áo vicio da 
embriaguez, e á muitos outros em consequencia317.  

                                                 
 
310AESP. Penitenciária. C03277. 10 de julho de 1863. 
311AESP. Penitenciária. C03277. 23 de fevereiro de 1863. 
312AESP. Penitenciária. C03275. 18 de junho de 1861. 
313AESP. Penitenciária. C03271. 30 de agosto de 1854. 
314AESP. Penitenciária. C03277. 16 de fevereiro de 1863. 
315AESP. Penitenciária. C03271. 3 de abril de 1856. 
316BERTIN, E. op.cit., p. 113. 
317AESP. Penitenciária. C03271. 25 de outubro de 1856. C03278. 31 de março de 1864. 
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Nesse sentido, o administrador da Casa de Correção, por sua vez, procurava reprimir 

suas atitudes por meio de punições. Francisco Antonio de Oliveira enviava para as obras na 

Estrada de Santos aqueles que considerava incorrigíveis; tal foi o caso, por exemplo, dos 

africanos livres Herculano, Ildefonso e João, que, por sua “má conduta”, voltaram para 

Cubatão em setembro de 1858. O mesmo ocorreu, dois anos depois, com João e Gaspar, o 

primeiro por haver se evadido dos serviços de reparações no Palácio do Governo e o segundo 

por ter fugido durante os serviços na própria Casa de Correção318. Às vezes, a penalidade 

vinha por meio da proibição de sair à rua; em maio de 1859, o diretor não permitiu que o 

africano Francisco saísse da Casa porque “a ultima vez que sahio, devendo voltar antes das 

duas horas da tarde, so o fez as sete horas da noite, quazi em completa embriaguez”. Quando 

o curador solicitou licença para que Francisco pudesse procurá-lo, o administrador concedeu 

“desde as nove horas da manhã ate as duas da tarde”319.  

A presunção da liberdade era reiterada pelos africanos quando desejavam se casar. Em 

1º. de janeiro de 1858, com a permissão do vigário geral, os africanos livres Tristão e 

Mariana, em serviço na Casa de Correção, se casaram na Igreja Matriz de Santa Ifigênia320. 

Quando o casamento ocorria, havia a preocupação das autoridades em fazer um 

remanejamento, de modo que o casal permanecesse junto. Aniceto queria casar com uma 

africana que estava em serviço no Seminário de Sant’Anna e pediu para ser enviado para lá 

também. Gaspar Monjallo, que trabalhava na Casa de Correção, queria casar-se com Brites, 

em serviço na Serra de Cubatão. Devido à boa conduta deste africano, o administrador 

solicitou o retorno da futura esposa321. A africana Eugênia, que trabalhava na Santa Casa, foi 

reconduzida para a Casa de Correção a pedido do curador, pois iria se casar com um africano 

que servia nesta instituição; para substituí-la no serviço, foi enviada Cecilia, única africana 

solteira da Penitenciária322. Do mesmo modo, nas punições, as famílias permaneciam juntas. 

O africano Joaquim provocou uma desordem no Hospício e foi devolvido à Penitenciária; o 

diretor considerava conveniente que fosse trazida de volta sua mulher, Paula323; no caso de 

Herculano, Ildefonso e João, reenviados para Cubatão em 1858, suas esposas e filhos também 

os acompanharam. 

                                                 
 
318AESP. Penitenciária. C03272. 15 de setembro de 1858. C03275. 26 de março de 1861. 
319AESP. Penitenciária. C03273. 13 de maio de 1859. 
320AESP. Penitenciária. C03272. Parte diária de 2 de janeiro de 1858. 
321AESP. Penitenciária. C03278. 6 de junho de 1864. C03275. 22 de junho de 1861. 
322AESP. Penitenciária. C03272. 19 de julho de 1858. 
323AESP. Penitenciária. C03272. 10 de setembro de 1858. 
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O casamento parece ter sido valorizado pelas autoridades porque diminuía as chances 

de evasão do trabalho. Em novembro de 1859, dos treze africanos existentes na Casa de 

Correção, quatro eram casados – Joaquim e Paula, Antonio e Emilia –, sendo que o segundo 

casal tinha uma filha menor chamada Henriquetta. Os quatro apresentavam conduta “regular”, 

ao passo que, entre os solteiros, apenas Filisberto tinha essa mesma avaliação; Izac e 

Clemente tinham conduta considerada “má” e três (Bonifácio, Gaspar Angola e Crispim) 

eram classificados como de conduta “péssima”324.  Em contrapartida, a constituição de 

famílias trazia mais despesas para a instituição e, nessas condições, prevalecia a relação custo-

benefício. Em 20 de novembro de 1862, o diretor dispensava os serviços de Antonio porque 

eles não compensavam os gastos com sua mulher, “perfeitamente inútil”, e com seus filhos 

menores; por isso, solicitava que fosse remetido para as obras da Estrada de Santos325. 

O Decreto 1303, de 28 de dezembro de 1853, permitia que os africanos que provassem 

terem trabalhado para particulares por 14 anos fossem emancipados, mas com a obrigação de 

residirem em local designado pelo governo e trabalharem mediante um salário. Em 1859, o 

africano Francisco conseguiu comprovar o tempo de trabalhos prestados e, com a 

apresentação da carta de ressalva de serviços, foi despedido da Casa de Correção. Um mês 

depois, Francisco solicitou, ao que tudo indica, a emancipação de sua mulher. O diretor 

considerou a petição justa e razoável e pediu deferimento ao presidente da província, até 

porque a mulher não cumpria bem suas obrigações, pois era “constantemente distrahida pela 

creação de dois filhos ainda menores”326. Possivelmente, por conta desse e de outros pedidos, 

foi estabelecido pelo Ministério da Justiça o Aviso de 14 de novembro de 1859, determinando 

a emancipação dos cônjuges de africanos livres já emancipados. 

 O serviço dos africanos livres na Penitenciária era considerado tão importante que o 

diretor tentava mantê-los na Casa mesmo após legalmente emancipados; contudo, esses 

africanos exigiam seus direitos de homens livres. O africano emancipado Joaquim Benguela 

queixava-se pelo fato de que, no dia 13 de dezembro de 1860, “pelas 8 horas da noite foi 

prezo sem formalidade alguma, e violentamente arrastado á Correcção por ordem do dicto 

Ten.e C.el Oliveira, que o tem posto de castigos p.ª confessar onde se acha a mulher do 

supplicante!”. No dia seguinte, Francisco de Oliveira se justificava: 

 

                                                 
 
324Quanto à conduta dos outros três (Gaspar Monjallo, José e Antonio), não havia nenhuma referência. AESP. 

Penitenciária. C03273. 16 de novembro de 1859. 
325AESP. Penitenciária. C03276. 20 de novembro de 1862. 
326AESP. Penitenciária. C03273. 29 de setembro e 25 de outubro de 1859. 
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[...] acontéce que hontem a tarde, em occazião em que sahirão á rua o 
Africano Joaquim e sua mulher Paula, e fui instruido de que elles não 
pretendião mais voltar áo Estabelecimento. Fiz in continenti procurar os 
fugitivos dos quaes foi apenas capturado o Africano Joaquim, que, até 
ulterior deliberação de V. Ex.ª; fica retido na Caza. Seria esta uma occazião 
oportuna para levar ao conhecimento de V. Ex.ª o modo irregular por que 
segundo me consta, se tem feito a emancipação de varios Africanos, outróra 
em serviço nesta Caza que, com os de que se trata, não tem prehexido as 
condições da lei, especialmente no que consérne aos 14 annos de serviços 
prestados á individuos particulares, e a capacidade e morigeração para se 
regerem por si; não sendo porem minha intenção accuzar a pessoa alguma 
de ditos que podem não ser como se me tem figurado; limito-me a pedir a 
V. Ex.ª que se digne determinar-me a linha de conducta que devo observar 
na presente conjunctura. [...] Em occaziões como as de que se trata, tem 
sido regra nesta Caza, não relaxar Africanos emancipados sem que a 
respectiva administração receba para esse fim uma ordem positiva do Ex.mo 

Governo327. 
 

 A concessão ou não da emancipação estava, do ponto de vista do diretor da Casa de 

Correção, vinculada à boa conduta do peticionário, e não necessariamente aos anos 

trabalhados conforme estipulava o decreto de 1853. Em 5 de janeiro de 1859, Francisco de 

Oliveira considerava injusta a pretensão do africano Ambrósio: “Tanto mais corrompido 

quanto mais ladino e esperto, éra bem capaz de [maquear] a boa fé de seo advogado”. Sua 

conduta imoral o levava a crer que ele não tinha as condições para uma existência 

independente e livre “sem o immediato abuzo destas vantagens, como desgraçadamente já 

tem acontecido com outros Africanos em identidade de circunstancias”328. Já o africano 

Felisberto, que prestava bons serviços, era considerado pelo diretor como merecedor do 

deferimento de sua petição329. 

Finalmente, em 24 de setembro de 1864, por meio do Decreto 3310, ficavam 

emancipados todos os africanos livres sem a necessidade de requisição ou comprovação de 

tempo de serviço. No entanto, eles ainda tinham que informar seus endereços; muitos 

permaneceram nos mesmos locais de trabalho, recebendo salários inferiores aos dos 

trabalhadores livres, o que certamente relativizava sua autonomia330. 

 

 

 

 

                                                 
 
327AESP. Penitenciária. C03274. 14 e 15 de dezembro de 1860. 
328AESP. Penitenciária. C03273. 5 de janeiro de 1859. 
329AESP. Penitenciária. C03278. 18 de janeiro de 1864. 
330BERTIN, E. op. cit., p. 222-223, 244-245. 
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2.4 ESCRAVOS NO CALABOUÇO 

 

 

A dificuldade de vigiar e controlar o trabalho dos escravos urbanos fez com que 

surgissem nas cidades outros tipos de coação sobre eles, além da senhorial, envolvendo a 

polícia e alguns outros órgãos do Estado. Patrulhas noturnas, inspetores de quarteirão e fiscais 

de ajuntamentos de libertos e cativos faziam o controle social, preenchendo a lacuna deixada 

pela ausência do feitor331. A Guarda Municipal Permanente foi criada em 1831 para, entre 

outras coisas, procurar negros fugidos e controlar os movimentos dos escravos pelas ruas, nas 

danças, jogos e ajuntamentos332. O senhor contava também com centros disciplinadores para 

onde enviar seu escravo insubordinado, como a chácara do Telégrafo, pertencente ao 

comerciante José Veloso de Oliveira, no bairro da Liberdade. Nesta, o escravo era castigado 

com surras nos quadris que o feriam de tal forma que a chácara ficou conhecida como 

“Quebra-Bunda”333.  

Os escravos também podiam ser recolhidos à cadeia a pedido e custas de seus 

senhores; pelo regulamento da cadeia de 1842, seus donos teriam que pagar pelo tempo que 

permanecessem na cadeia a quantia diária de $160 pelos que estivessem sãos e $400 pelos 

enfermos. No intuito de cercear a mobilidade dos cativos pela cidade, o Aviso do chefe de 

polícia de 3 de junho de 1845 determinava que todo escravo encontrado nas ruas depois do 

toque de recolher sem um bilhete de autorização de seu proprietário seria remetido à cadeia334. 

Os cativos também podiam ser recolhidos na cadeia por terem cometido infração de posturas. 

Na noite de 30 de março de 1867, o escravo Joaquim, do conselheiro Clemente Falcão de 

Souza, foi preso e levado pela patrulha por estar jogando dejetos junto à ponte do Piques, 

local proibido335.  

Pouco depois da inauguração da Casa de Correção, foi organizado um calabouço 

destinado a abrigar os escravos fugidos e os que estavam em depósito judicial; do mesmo 

modo, recebia aqueles enviados pelos seus senhores para serem correcionados. Embora a lei 

sobre a criação e o regulamento do calabouço sejam de 1854 e a inauguração oficial tenha 

                                                 
 
331WISSENBACH, M.C.C. op. cit., p. 50. Ver também: ALGRANTI, Leila Mezan. O feitor ausente: estudo 

sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro. Petrópolis: Vozes, 1988. 
332BRUNO, E. S. op. cit., p. 725. 
333MOURA, Paulo Cursino de. São Paulo de outrora: evocações da metrópole. 2ª. ed. São Paulo: Livraria 

Martins Editora, 1943 [1910], p. 87-88. 
334AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01498. 3 de junho de 1845. p. 36f. 
335AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 768, 1867, p. 42. 
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sido em 12 de agosto de 1855, as correspondências do primeiro diretor, Thomás de Meneses 

Vasconcellos de Drumond, apontam para seu funcionamento já em julho de 1852336.  

Também aqui os gastos com alimentação, vestuário e saúde ficavam a cargo dos 

senhores; a princípio, a diária foi estipulada em $240 para o escravo são e $800 para o que 

estivesse doente337.  Ao ser recolhido para o calabouço, o escravo tinha o seu cabelo raspado e 

recebia uma roupa da casa, composta de camisa e calças (ou ceroulas) de algodão grosso; em 

seu pescoço, era colocado um argolão de ferro com o número de sua matrícula. Ficavam 

sujeitos aos mesmos castigos dos sentenciados à prisão com trabalho e, quando as faltas eram 

mais graves, a palmatoadas e chibatadas. Eles só eram postos em liberdade mediante a 

quitação das dívidas com sua manutenção, além do pagamento da quantia de 1$200 pela 

carceragem338. Muitos senhores se utilizaram dessa instituição para disciplinar seus escravos, 

como Bento Joaquim de Souza, que em 1857 decidiu enviar seu escravo Luiz para a Casa de 

Correção, por causa de insubordinação339. Desse modo, o calabouço possuía uma receita: no 

segundo semestre de 1855, a arrecadação foi de 910$120 e a despesa de 678$980, dando-se o 

saldo de 231$140 a favor da Caixa Provincial340.  

Contudo, o número de recolhidos ao calabouço cresceu tanto que, em 1859, o diretor 

achou necessária a contratação de dois guardas específicos para o trato com os escravos; 

contribuiu para esse aumento o fato de as autoridades policiais enviarem também os africanos 

livres “para aqui cumprirem a pêna de prizão, em consequencia de infracção ou quebramento 

de termos de bem viver, o que estabelece uma nóva cathegoria de prezos correccionaes”341. 

Essa foi a situação dos africanos Jorge e Antonio, em 1856, e dos africanos Lino, Bonifácio e 

Domingos, recolhidos ao calabouço em 30 de maio de 1862342, o que reforça a tese de que os 

africanos eram vistos como escravos pela elite senhorial.  

Os escravos participavam dos trabalhos da Casa de Correção, cuidando da limpeza 

interna e da horta, entre outros serviços. Em 1866, por exemplo, o diretor Francisco Antonio 
                                                 
 
336AESP. Penitenciária. C03271. 12 de julho de 1852.  
337RELATORIO COM QUE O 3.º VICE-PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DE S. PAULO DR. HYPOLITO 

JOSÉ SOARES DE SOUZA passou a administração da mesma Província ao 2º vice-presidente, Comendador 
José Manoel da Silva, no dia 13 de Setembro de 1852. S. Paulo: Typ. do Governo arrendada por Antonio 
Louzada Antunes (em Palacio), 1852, p. 6. 

338REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELO EX.MO GOVERNO PROVINCIAL. Regulamento de 23 de 
Setembro de 1854: Para o Calabouço da Casa de Correcção. São Paulo: Typographia do Correio Paulistano, 
1874, p. 284-287. 

339AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01504. 26 de agosto de 1857. p. 9v. 
340DISCURSO COM QUE O ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR DOUTOR ANTONIO 

ROBERTO D’ALMEIDA, vice-presidente da provincia de S. Paulo, abrio a Assembléa Legislativa Provincial 
no dia 15 de fevereiro de 1856. S. Paulo, Typ. Dous de Dezembro, 1856, p. 11. 

341AESP. Penitenciária. C032. 16 de junho de 1859. 
342AESP. Penitenciária. C03271. 13 de março e 17 de maio de 1856. C03276. 30 de maio de 1862. 
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de Oliveira só havia conseguido finalizar as obras para a construção de novas salas de oficinas 

graças à utilização dos escravos pedreiros do calabouço343. Da mesma maneira que 

observamos com os africanos livres, por trabalharem em serviços diversos e não seguirem o 

esquema regulado pelas oficinas, os escravos também tinham mais facilidade para fugir.  

Ao longo dos anos, muitas fugas foram observadas; segundo o diretor, elas ocorriam 

porque “os muros externos não offerecem bastante segurança, e sam facilmente escalados 

pelos escravos que andam soltos pelos pateos”344. Essa foi a estratégia usada pelos escravos 

Balbino e José Moçambique, em 10 de setembro de 1852, que aproveitaram o descuido do 

guarda carcereiro e, depois do toque de recolher, subiram a escada de trabalho dos pedreiros 

para saltar os muros do estabelecimento. No dia 23 do mesmo mês, às 5 e meia da manhã, 

Ignácio Creolo aproveitou o momento em que ia levar o barril de despejo aos fundos da Casa 

de Correção para pular o muro e descer pelo lampião, correndo na direção do Jardim Público. 

Segundo o administrador, Ignácio havia fugido do calabouço por ter sido duramente castigado 

três dias antes; na tarde do dia da fuga, ele se apresentou na casa de seu senhor, na Rua dos 

Pinheiros345. Em 1855, às 6 horas da manhã, o preto Filipe, escravo de Rosalia Joaquina, 

evadiu-se, escalando o muro que cercava o edifício346. Em 1865, um pardo cativo colocado 

em depósito também conseguiu fugir pulando o muro. Já em 21 de julho de 1876, a fuga se 

deu de dentro do calabouço: durante a noite, os escravos perfuraram a parede da prisão, entre 

o soalho e a tarimba; dos dez que ali se encontravam, sete conseguiram escapar347. 

Embora alguns escravos quisessem fugir da Casa de Correção, preferindo ficar junto a 

seu senhor, como no caso de Ignácio, outros desejavam exatamente o oposto. Em 30 de 

dezembro de 1876, o escravo José se recusou a sair do calabouço, “declarando que preferia 

matar ou ser morto do que ser entregue a seo senhor”. Quando vieram buscá-lo, José resistiu, 

investindo contra o carcereiro Querubim Gonçalves Meira com uma faca, o que resultou em 

um rasgo na roupa do empregado; em seguida, o escravo saiu para a área de fora do edificio, 

armou-se de uma pá de jardineiro que estava no poço e só parou quando a sentinela do portão 

lhe feriu com a baioneta. Contudo, chama a atenção o fato de José ter sido descrito 

inicialmente como escravo de Antonio Pires da Silva, mas quem foi buscá-lo na Casa de 

Correção como seu senhor foi Francisco de Paula Cepulo348. Ao que parece, Antonio Pires 

                                                 
 
343AESP. Penitenciária. C03278. 31 de dezembro de 1866. 
344AESP. Penitenciária. C03279. 27 de março de 1876. 
345AESP. Penitenciária. C03271. 11, 14 e 24 de setembro de 1852.  
346AESP. Penitenciária. C03271. 14 de setembro de 1855. 
347AESP. Penitenciária. C03279. 21 de julho de 1876. 
348AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 1276, 1876, p. 33-36, 54-57. 
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havia vendido seu escravo enquanto este estava recolhido no calabouço; é possível inclusive 

que esta tenha sido a motivação para a recusa de José a se apresentar ao novo senhor. 

O mesmo parece ter ocorrido com Claudio, escravo de Sebastião José Pereira, em maio 

de 1865. Estando recolhido no Calabouço, foi retirado por seu senhor para trabalhar para 

Silvério Jordão, que queria “esperimentalo como cusinheiro”. Mas Claudio, em um domingo, 

voltou à casa de Sebastião José “embriagado disendo que hia despedir se de sua mae e receber 

a sua benção que não voltava mais para a casa de Silverio” e que pretendia negociar a sua 

alforria. Durante a discussão, o escravo desembainhou uma faca, enquanto o senhor armou-se 

de um estoque (espécie de espada), diante do qual Claudio “comessou a chorar disendo a sua 

mai que resasse por alma delle que ia deitar se a afogar ao Tamandatey”349. 

Em correspondência ao presidente da província, o administrador revelava o principal 

motivo pelo qual os escravos eram enviados para o calabouço: 

 

Ordinariamente o escravo para aqui remettido vem para ser vendido. O 
senhor annuncia a venda; o comprador apresenta-se no estabelecimento; 
exige vel-o e o seu cynismo vai ao ponto de muitas vezes examinar se as 
suas carnes já foram dilaceradas pelo azorrague! E quando não se effectua a 
venda, quer pela avançada idade do escravo, quer pelos seos vicios; deixam-
no então aqui morrer, ou dam-lhe a liberdade como acto de philantropia 
quando as despesas contrahidas no estabelecimento cobre o seo valor. Estas 
scenas, Ex.mo Sñr, devem ser daqui banidas, principalmente hoje que o 
estabelecimento como nunca, attrahi a attenção publica350. 

 

Se o escravo não fosse vendido, era abandonado pelos senhores no calabouço; na 

verdade, essa prática era muito comum desde século XVIII 351. Em setembro de 1842, o chefe 

de polícia reclamava que havia na cadeia “muitos escravos depositados judicialmente sem que 

haja alguém que por elles se interesse”; no intuito de aliviar as prisões, pedia que fosse 

tomada uma providência para que fosse organizado um outro espaço para esse fim352.  

O decreto imperial Nº. 160, de 9 de maio de 1842, regulamentava as providências a 

serem tomadas com relação a certos bens cujos donos eram falecidos ou ausentes. Pelo artigo 

41, eram considerados “bens do evento os escravos, gado ou bestas, achados sem saber do 

senhor ou dono a quem pertenção”. Imediatamente após o recolhimento desses bens, se 

passariam editais com a descrição detalhada de cada um deles para que os donos os 

                                                 
 
349AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 531, 1865, p. 7-12, 27-28. 
350AESP. Penitenciária. C03279. 31 de dezembro de 1876. 
351GOULART, José Alípio. Evasivas de escravos fugidos e escravos abandonados. In: Da fuga ao suicídio: 

aspectos de rebeldia do escravo no Brasil. [Rio de Janeiro]: Conquista, [1972], p. 65-68. 
352AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01497. 23 de setembro de 1842.  p. 85v e 86f.  
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identificassem e se, em sessenta dias, ninguém os reclamasse, seriam postos à venda em 

pregão público.  

Em novembro de 1846, o chefe de polícia reclamava que se procedesse na cadeia de 

São Paulo aquilo que ordenava o decreto de 1842, pois ali se encontravam quatro pretos “sem 

crime e sem dono”: Antonio, nação Moçambique, de 22 anos, escravo de Francisco Luis de 

Sousa, da Freguesia das Dores, na província do Rio de Janeiro; Cristóvão, de nação Cabinda, 

50 anos, pertencente a Joaquim Prainha, da Corte do Rio de Janeiro; João, de nação 

Benguella, 50 anos, pertencente a João José, morador de São João del Rei, em Minas Gerais, 

preso desde maio de 1845; e Manuel, de nação Congo, 50 anos, escravo de Joaquim de tal, do 

Rio de Janeiro353. Dos quatro escravos que estavam na cadeia, três tinham 50 anos, o que 

reforça a ideia de que teriam sido abandonados por não mais terem serventia para seus 

senhores. Além disso, Antonio e Cristóvão estavam presos desde janeiro e outubro de 1843 

respectivamente; Manuel e João, desde janeiro e maio de 1845. A longa estadia na cadeia 

havia tornado o custo das diárias muito elevado e pouco compensador para seus senhores. 

Em decorrência do pedido do chefe de polícia, os cativos foram postos em hasta 

pública em junho de 1847, mas ainda em novembro de 1848 não haviam sido arrematados, 

porque, segundo eles próprios, haviam sido avaliados em um valor muito alto354. Apenas em 

novembro de 1849 temos notícias de que dois deles (Antonio e Cristóvão) foram vendidos 

como bens do evento e a quantia arrecadada serviu de indenização para a Fazenda Pública 

pelo seu sustento na cadeia355. 

Como nos casos relatados, muitos escravos abandonados eram propriedade de 

senhores de outras províncias, o que talvez dificultasse o resgate desses cativos. É possível 

também que alguns escravos, no momento em que eram capturados, atribuíssem nomes 

fictícios para seus senhores ou mesmo não os mencionassem, para não serem identificados. O 

escravo Cristóvão, em 1843, dizia ser escravo de um mineiro cujo nome não sabia356. Manuel 

Congo, como vimos, dizia pertencer a “Joaquim de tal, do Rio de Janeiro”. Conforme relatava 

o chefe de polícia, Cipriana “diz ser escrava” do tenente-coronel de Artilharia da Corte 

Francisco da Silva, mas, apesar dos editais, até então ele não havia recebido reclamações357. 

Em 1877, havia no calabouço um preto chamado Antonio, escravo de Antonio de Souza; no 

                                                 
 
353AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01498. 5 de novembro de 1846. p. 356f  a 357f. 
354AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01498. 2 de junho de 1847. p. 102f e v. E01499. 13 de 

novembro de 1848. p. 50v. 
355AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01500. 8 de novembro de 1849. p. 116f. 
356AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01497. 1843.  p. 5v. 
357AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01499. 19 de agosto de 1847. p. 149v. 
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entanto, um padre de São Simão o reconheceu como sendo Belisário, escravo de Joaquim 

Fernandes Negrão, daquela cidade358. 

Contudo, mesmo escravos de proprietários paulistanos e reconhecidos pela polícia 

ficavam na cadeia sem que seu senhor os requeresse. Em dezembro de 1845, estava na cadeia 

havia mais de um ano o preto José, escravo de d. Umbelina, e, havia seis meses, dois pretos 

do Mosteiro de São Bento, “sem crimes, e unicamente a arbitrio de seus senhores”359. Em 

1851, Cypriano, escravo do estudante Alexandre de Mendonça, estava havia meses na cadeia 

por ter fugido e seu dono ainda não o tinha reclamado360.  

Havia alguns que se declaravam libertos, mas, por desconfiança das autoridades 

policiais, eram enviados ao calabouço até que fosse comprovada sua condição jurídica. 

Manuel dizia ser forro, mas havia sido recolhido porque “suppoem ser escravo”361. Em março 

de 1860, o menor Antonio Joze foi recolhido à Penitenciária “até verificarem se é livre como 

parece”362. Manoel Villas Boas conseguiu sair da cadeia ao apresentar carta que provava ser 

liberto363. Assim, percebe-se que a liberdade dos forros era extremamente frágil, sempre 

ameaçada pelo sistema escravista. Em contrapartida, os escravos se aproveitavam das diversas 

condições jurídicas existentes entre os negros364 para aventar sua própria liberdade. Durante o 

interrogatório sobre a morte do preto André, Paulo disse ser “meio escravo meio captivo”. 

Diante dessa resposta, a justiça exigiu um esclarecimento por parte de seu senhor, o dr. Rafael 

de Araújo Ribeiro: 

 

[...] Esse escravo foi comprado em Porto Alegre por meu fallecido Pai que o 
mandou aprender o officio de pedreiro, e o possuio sempre como seu 
legitimo escravo, e por sua morte coube-me por herança no Inventario a que 
se procedeu no Juizo Municipal. Nem lá, nem aqui jamais esse escravo dice 
ser meio livre e sempre reconheceu a sua condição de escravo. Talvez 
alguem o insinnasse como meio de obter a liberdade fazer essa 
declaração365. 

 

                                                 
 
358AESP. Autos crimes da Capital. Processo 1822, 1877, p. 6-7. 
359AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01497. 17 de dezembro de 1845. p. 166f e v.  
360AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01500. 8 de abril de 1851. p. 209v e 210f. 
361AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01500. 7 de novembro de 1849. p. 115f. 
362AESP. Penitenciária. C03274. Parte diária de 31 de março de 1860. 
363AESP. Correspondência da Polícia com o carcereiro da Cadeia Pública da Capital. E01553. 14 de março de 

1884. Nº. 31.  
364Entre as quais, libertos, africanos livres, libertos condicionais e ingênuos (nascidos após a proclamação do 

ventre livre). 
365AESP. Autos crimes da Capital. Processo 1963, 1864, p. 68. 
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Esse caso mostra também como alguns senhores faziam de tudo para que os escravos 

que tivessem cometido crimes não fossem retirados de suas posses, já que um escravo 

condenado a galés ou a pena de morte seria perda de patrimônio. Antes mesmo da prisão de 

seu escravo, o dr. Ribeiro o havia remetido ao calabouço para que fosse punido com cinquenta 

açoites pelo homicídio cuja nota constava no processo; essa declaração talvez tenha 

contribuído para a absolvição de Paulo pelo Tribunal do Júri, em 18 de agosto de 1864366. 

Já em 1866, o recruta Joaquim José de Carvalho foi enviado para o calabouço por ter, 

ao fim e ao cabo, declarado ser escravo fugido; aparentemente, a rigidez da caserna se 

mostrava pior que a vida na prisão, o que forçou sua confissão367.  

Os senhores também tiraram vantagem das múltiplas condições jurídicas dos negros. 

Segundo documentação de 1885, os libertos com cláusula de prestação de serviços que 

fossem remissos a esta eram recolhidos à Casa de Correção para ali cumpri-la. Nesse sentido, 

o liberto condicional Querino foi remetido ao calabouço por solicitação de seu senhor. O 

diretor tencionava, então, cobrar as custas de sua manutenção ao seu ex-senhor, mas foi 

avisado pelo procurador fiscal de que essa cobrança era ilegal, visto que Querino 

juridicamente não era mais cativo368. 

Também era comum o abandono de escravos que haviam cometido crimes, caso de 

Joaquim e Tobias, cujo proprietário, o capitão-mor Gabriel Serafim, da cidade de Areias, já 

havia falecido. Eles haviam sido condenados a galés temporárias e a multa por roubo. 

Conforme declarado na petição: 

 

Os supplicantes há muito cumprirão suas sentenças, mas estão retidos na 
cadeia pelo facto de querer-se que paguem essas multas e que quer-se 
estejam liquidadas. Contra isto vem os supplicantes reclamar e pedem 
permissão para fundamentarem o pedido que vão fazer. Os supplicantes 
erão escravos dos herdeiros do Cap.mor Gabriel Serafim, da Cidade de 
Areas, e como taes devião ser defendidos por seus senhores, no entretanto 
como se vê da justificação junta [...] os senhores abandonaram-nos 
inteiramente. Este fato está também confirmado pela declaração de um dos 
senhores. [...] o que se chama liquidação da multa foi feita sem intimar os 
suplicantes, nem curadores, nem senhores. Os suplicantes devem ser postos 
em liberdade369. 

 

                                                 
 
366Ibidem, p. 63 e 118-119. 
367AESP. Penitenciária. C03278. 16 de junho de 1866. 
368 AESP. Penitenciária. C03282. 23 de setembro de 1885. 
369AESP. Autos crimes da Capital. Processo 914. 1866. p. 32-35. 
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A sentença de Joaquim já tinha acabado havia dois anos “sem que os herdeiros tractem 

de d’alli o tirar”. Em março de 1867, a justiça decidiu libertá-los, com a ressalva de garantir o 

direito dos interessados de os reclamarem como escravos em ação competente370.  

Em 7 de julho de 1869, o governo provincial instituiu a Lei Nº. 36, que retomava o 

decreto de 1842, determinando que os escravos fugidos fossem recolhidos nas povoações 

cabeça de termo. A autoridade que os prendesse deveria anunciar ao chefe de polícia, aos 

jornais locais e em editais, informando todas as descrições físicas para que fosse possível a 

identificação. Se após 90 dias não houvesse reclamação, o escravo seria entregue ao juiz 

como bem do evento. Se o proprietário fosse encontrado, deveria pagar 10$000 a cada 

indivíduo que efetuou a prisão (até cinco indivíduos)371, mais os gastos com alimentação, 

vestuário e curativos do escravo, além das custas judiciais. Dois anos depois, a Casa de 

Correção optou por aumentar as diárias do calabouço para tentar diminuir o número de 

cativos; assim, a manutenção de um escravo sadio passou de $240 para $400 por dia, 

enquanto o custo de um enfermo aumentou de $800 para 1$200. Ainda assim, os escravos 

continuaram sendo deixados no calabouço, muitos deles “affectados de molestias contagiozas, 

e que para aqui veem unicamente para serem curados, por ser a despeza menor que em outra 

qualquer parte, illudindo-se assim os fins da instituição”372. Por isso, em 1882, houve um 

novo aumento das diárias, estipulando que o senhor deveria desembolsar $600 e 1$800, 

respectivamente373. 

Entretanto, o aumento das diárias e a alegação de que a propriedade seria transformada 

em bem do evento não diminuiu o número de escravos depositados, justamente porque o 

interesse de boa parte dos senhores não era mais corrigi-los, mas livrar-se do incômodo de ter 

de cuidar de um escravo que não mais lhes interessava. Por isso, em 1881, o chefe de polícia 

João Augusto de Pádua Fleury recomendava que não se admitissem mais no calabouço 

escravos indisciplinados: “elles devem ser detidos e castigados por seus senhores, sem que tal 

procedimento se pareça com o cumprimento de pena”; e colocava à disposição do Juízo da 

Província seis escravos que não foram reclamados, “afim de que, si forem considerados como 

abandonados, sejam libertos”374. 

                                                 
 
370Ibidem, p. 11 e 62. 
371Seria 20$000 se o escravo fosse resgatado de um quilombo ou preso por patrulha. 
372AESP. Penitenciária. C03279. 6 de outubro de 1871. 
373AESP. Penitenciária. C03280. 2 de agosto de 1882. 
374Relatório do Chefe de Polícia de 20 de outubro de 1880. In: RELATORIO APRESENTADO Á 

ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA 
LAURINDO ABELARDO DE BRITO no dia 13 de Janeiro de 1881. Santos: Typographia á vapor do Diario 
de Santos, 1881, p. A3-28. 
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Assim, expusemos neste capítulo quem eram os sentenciados nas oficinas, os galés da 

cadeia, os africanos livres e os escravos no calabouço, como eles se relacionavam com as 

instituições em que estavam encerrados e de que maneira as regras a eles impostas foram 

adaptadas em razão das mais diversas circunstâncias. Na próxima parte, continuamos a 

discussão sob o viés dos guardas e daqueles que trabalhavam na cadeia e na Casa de 

Correção; da mesma forma, analisamos quem eles eram, como se relacionavam com a 

dinâmica das duas instituições e que tipo de contato estabeleceram com os presos 

presentemente analisados. 
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3 GUARDAS E EMPREGADOS 

 

 

Para observarmos as relações entre os encarcerados e aqueles que os vigiavam, 

privilegiamos a análise dos depoimentos colhidos em processos criminais de fuga e de 

responsabilidade referentes a empregados das instituições prisionais. Por meio deles, apesar 

dos filtros judiciais, observamos relatos dos próprios sujeitos sobre a convivência conflituosa 

ou não que mantinham. Foram encontrados 13 processos de fuga de presos, cinco processos 

de responsabilidade contra carcereiros e seus ajudantes, e um processo de homicídio, além de 

algumas execuções de sentença. Juntamente com esses, outros documentos ajudam a 

compreender o cenário, como as correspondências do chefe de polícia, os relatórios dos 

presidentes de província e a documentação da Casa de Correção, além de outros processos 

criminais, nos quais eles se destacam como protagonistas. 

 Entretanto, antes de analisarmos essas relações, precisamos saber quem eram os 

agentes de segurança na cidade de São Paulo durante este período, como viviam, quais os 

objetivos que quiseram atingir quando decidiram entrar nessa profissão, etc. Só assim, 

poderemos entender os motivos pelos quais as relações que tiveram com os encarcerados 

foram estabelecidas de uma determinada maneira e não de outra. 

 

 

3.1 ENGAJAMENTO , INSUBORDINAÇÃO E DESERÇÃO 

 

 

Conforme previsto pela Lei provincial N. 388 de 23 de Abril de 1849, os guardas que 

trabalhavam na Casa de Correção pertenciam ao Corpo de Permanentes. Estabelecida como 

Guarda Municipal Permanente pela Lei de 10 de outubro de 1831, mais tarde chamada de 

Corpo de Municipais Permanentes, esta guarda tinha o objetivo de manter a ordem, mas 

também vigiar os edifícios públicos e fazer a escolta de presos, além de desempenhar serviços 

administrativos ou de ordenança das autoridades superiores. 

Durante a Guerra do Paraguai, ela foi reorganizada sob o nome de Corpo Policial 

Provisório, devido ao grande número de soldados enviados para o conflito no Sul. Com a Lei 

N. 11 de 22 de Fevereiro de 1868, restabeleceu-se como Corpo Policial Permanente. Este 

corpo militarizado pretendia oferecer à província uma guarda mais bem treinada e 
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hierarquizada, garantindo assim maior controle, em contraposição à Guarda Nacional, da qual 

falaremos adiante. As praças eram recrutadas por um período de quatro a seis anos e 

respondiam a um comandante geral nomeado pelo presidente da província375.  

Nos processos criminais que analisamos, são mencionadas as idades de 30 praças do 

Corpo de Permanentes, cuja média é de 27,5 anos376. A composição majoritariamente jovem 

deste corpo ocorria provavelmente por conta dos constantes deslocamentos que os soldados 

tinham que fazer pela província, o que ficaria comprometido caso o engajado tivesse esposa e 

filhos. 

Entretanto, estes não eram os únicos guardas que se relacionavam com os presos; 

vemos, por exemplo, guardas nacionais conduzindo galés para serviços públicos e também 

para a limpeza nos quartéis. A Guarda Nacional foi criada pela Lei imperial de 18 de agosto 

de 1831 para que fosse organizada pelas províncias377; suas principais funções eram defender 

a liberdade e a integridade do Império, manter ou estabelecer a ordem e a tranquilidade 

pública e, em caso de guerra, auxiliar o Exército de Linha. A média de idade, conforme as 

informações de 20 guardas nacionais constantes nos processos, era de 29,5 anos. Isso se deve 

ao fato de ser um serviço obrigatório, no qual eram alistados os cidadãos maiores de 18 anos e 

menores de 60, sendo que os que tivessem mais de 50 anos poderiam ser dispensados378. 

Do mesmo modo, soldados do Exército (também denominado “Guarnição Fixa”, 

“Corpo Fixo” ou “Tropa de 1.ª Linha”) aparecem na documentação exercendo as funções na 

guarda da cadeia, no Palácio do Governo e no acompanhamento de galés379. Encontramos 29 

soldados nos processos criminais, com a idade média de 21,5 anos; apesar de a idade mínima 

permitida ser 18 anos, havia soldados menores de idade, como Francisco Cevasio, de 15 anos; 

José Galvão, de 17 anos380; e Benedicto Virgilio dos Prazeres, de 16 anos381. A alta 

                                                 
 
375ROSEMBERG. André. Polícia, policiamento e o policial na província de São Paulo, no final do Império: 

a instituição, prática cotidiana e cultura. 2008. 437 f. Tese (Doutorado em História Social) – Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p. 52-56. 

376O que se aproxima da média de 26,7 anos encontrada por Rosemberg numa análise quantitativa dos 3967 
engajamentos inéditos no Corpo Policial Permanente entre 1868 e 1889. ROSEMBERG. A. “Um perfil 
socioeconômico do policial paulista”. In: op. cit., cap. 2.   

377Em São Paulo, a Guarda Nacional foi instituída com a lei provincial de 15 de dezembro do mesmo ano. Por 
Decreto imperial de 25 de outubro de 1832, foram estabelecidas algumas alterações. Ver CASTRO, Jeanne 
Berrance de. Milícia Cidadã: a Guarda Nacional de 1831 a 1850. São Paulo: Nacional (Brasiliana 359), 1977. 

378Os cidadãos deveriam ter renda líquida anual a partir de cem mil réis. Art. 4.º e Art. 8.º §1.º do Decreto de 
1832. 

379Como em: AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 277, 1849. Em 1858, o ministro da Guerra Jerônimo 
Francisco Coelho reclamava do uso das tropas de linha nas funções de polícia em algumas províncias do 
Império. Apud DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil. São Paulo: 
Globo, 2005, p. 194. 

380AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 261, 1853, p. 21 e 26. 
381AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 209, 1856, p. 56. 
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mobilidade da tropa neste caso também pode ser um fator que contribuiu para a presença 

majoritária de jovens; quase metade (13) dos soldados que atuavam na capital paulista vieram 

de outras províncias: Domingos Cassiano e Benedicto Virgilio dos Prazeres nasceram na 

província do Paraná; Antonio Ramos e Nicolau Alves de Sousa, na Bahia; José Francisco 

Gomes dos Santos, em Alagoas; Alexandre Damasco e Lucio Felisbino, veio da província do 

Sergipe; Manoel José de Santa Anna, de Pernambuco; Eufrásio Francisco da Cunha e José 

Rodrigues de Oliveira, do Ceará; Joaquim Pereira de Oliveira era natural da província do Rio 

Grande do Norte; João Martins, do Rio de Janeiro e Miguel Ferreira Marinho, do Pará382. 

Em 1858, foi criada a Guarda Urbana, a serviço da Câmara Municipal383, com a 

função de acompanhar os galés aos serviços públicos e, posteriormente, de exercer um 

policiamento nas ruas da cidade e patrulhas noturnas, estas anteriormente realizadas pelos 

Permanentes384. No início, era composta de oito cidadãos que possuíam um fardamento 

imponente, “com suas sobrecasacas azuis, de botões amarelos, e seus bonés com as iniciais 

G.U.” 385. Em 1875, foi sucedida pela Companhia de Urbanos, organização desmilitarizada de 

caráter exclusivamente preventivo, que também se valia da presença ostensiva das fardas e, à 

luz da Metropolitan Police londrina, pretendia ser mais elitizada, só permitindo a entrada de 

pessoas alfabetizadas386.  

Dos nove guardas urbanos cujas idades estão nos processos, calculamos a média de 39 

anos, sendo o mais velho, Bento José Gonçalves, de 68 anos387. Diferentemente dos 

permanentes, os Urbanos eram organizados nos municípios, o que permitia que o guarda 

fixasse residência e constituísse família. Além disso, esta era uma guarda civil, menos rígida 

do que as companhias militares, permitindo, inclusive, que seus componentes exercessem 

outras atividades; Julio Alves da Costa, por exemplo, de 56 anos, era guarda policial, mas 

também se empregava no Teatro388. 

 Outra corporação atuante neste período era a Guarda Policial, da qual há poucas 

informações; também era uma guarda civil que tinha primeiramente as funções de 

                                                 
 
382AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 277, 1849, p. 12 e 52; processo 261, 1853, p. 24; processo 462, 

1855, p. 29 e 31; processo 209, 1856, p. 55-57 e 65; processo 1276, 1876, p. 15; processo 1624, 1872, p. 8; 
processo 2010, 1876, p. 35 e 37. 

383AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 768, 1867, p. 17-18. 
384AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01498. 1845. p. 71 f  a 73 v. 
385Atas da Câmara Municipal de São Paulo, XLIV, p.12. Apud: BRUNO, Ernani Silva. História e Tradições da 

Cidade de São Paulo: Burgo de Estudantes (1828-1872). 2ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1954, 
vol. II, p. 745. 

386O projeto previa a criação de 40 a 50 praças. ROSEMBERG, A. op. cit., 2008, p. 46-48. 
387AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 691, 1859, p. 20. 
388Ibidem, p. 27. 
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policiamento (como a Guarda Urbana) e que deu origem à Polícia local389. Nos processos 

criminais, encontramos dois guardas policiais: Joaquim Francisco Maciel, de 37 anos, que 

vivia do seu ofício de carpinteiro390, e Lino Mendes de, pasmem, 82 anos391. 

 Como apontamos anteriormente, as funções de cada uma dessas polícias não eram 

estanques; a todo o momento, observamos sobreposições de tarefas. Mesmo depois da criação 

da Guarda Urbana, Permanentes e Nacionais continuaram a acompanhar os galés. O guarda 

nacional Benedicto Jorge Elias, por exemplo, respondia criminalmente pela fuga dos galés 

que estavam sob sua guarda “no corpo da guarda de Palacio, onde recebera os mesmos galéz 

por ordem do cabo da guarda [dos Permanentes] porem que não pertencendo a condução 

delles a elle testemunha e o mesmo cabo lhe ordenara que os seguisse ate que chegasse o 

guarda que tinha ido jantar para tomar conta dos mesmos galéz”392.  Em um processo de 1865, 

estando os permanentes de guarda na Casa de Correção, era João Correia, guarda nacional, 

quem vigiava os escravos nos serviços da cozinha393.  

Nos depoimentos dos guardas, alguns trechos nos permitem inferir a mobilidade que 

tinham e a multiplicidade de funções que exerciam, por vários pontos da cidade: o soldado da 

Guarnição Fixa Manoel Carselio “nesse dia foi que fêz a primeira guarda na Cadêa”394; o 

guarda policial Joaquim Francisco “respondeo que conhece as testemunhas primeira segunda 

e terceira do dia desenove de Setembro proximo passado [...] em que tem estado destacado na 

caza de Correcção”395. Já o cadete Thomás José Lobo, respondeu em inquérito que, no dia 26 

de janeiro de 1849, estava de guarda no portão principal do Palácio, mas que, em outra 

ocasião esteve de guarda na cadeia396.  

 Na guarda da cadeia, algumas vezes os nacionais e policiais revezavam com os 

permanentes e oficiais do Exército, o que não era muito bem visto pelas autoridades, já que 

aqueles não tinham o treinamento militar e o controle rigoroso destes. Em 1864, o carcereiro 

da cadeia foi inquirido sobre “como, achando-se a Cadea no miseravel estado em que se acha 

conhecendo elle Carcereiro a que são presos, vendo que hontem estava de Guarda a Nacional, 

                                                 
 
389Esta última funcionou em dois períodos (1868-1877 e 1884-1888). ROSEMBERG. A. op. cit., 2008, p. 52 e 

58-59.  
390AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 462, 1855, p. 15.  
391AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 879, 1862, p. 96. 
392AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 97, 1856, p. 40. 
393AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 797, 1865. 
394AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 261, 1853, p. 17. 
395AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 462, 1855, p. 37. 
396AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 277, 1849, p. 14-16. 
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gente indisciplinada e sem pratica entretanto ausentou-se”397. Mesmo na Casa de Correção, 

onde a lei instituía os permanentes como a única guarda, vemos o administrador, poucos 

meses depois da inauguração, pedir para que a vigilância não fosse feita pela Guarda Policial 

“visto que os Policiaes, não só pelos trages com que se apresentão, como pelas armas de que 

uzão, pouco ou nenhum respeito infundem [...] nada confio na tal guarda Policial, e muito 

menos ainda na guarda nacional. [...] rogo [...] para que a guarda deste Estabelecimento seja 

feita unicamente pelo Corpo de Permanente”398. Apesar deste pedido, a guarda continuou 

sendo feita por revezamento; em certas ocasiões, inclusive, guardas de diferentes corporações 

estiveram juntos incumbidos da vigilância da cadeia. Na noite de 25 de maio de 1872, o 

soldado do Corpo Fixo José Rodrigues de Oliveira estava de reforço como sentinela da 

cadeia, enquanto o alferes Guilherme José do Nascimento, oficial do Corpo Policial 

Permanente também estava na guarda do estabelecimento399. 

 Contudo, as relações entre guardas de variados corpos policiais ou militares não se 

passavam sem atritos; em 4 de novembro de 1856, o soldado da Guarnição Fixa, Eufrásio 

Francisco da Cunha, passava pela rua detrás da cadeia quando foi abordado por três praças do 

Corpo de Permanentes, Jacintho João Evangelista, João Antonio e José Joaquim Ferreira, que, 

armados de paus e baioneta, começaram a agredi-lo. Pouco tempo depois, dois soldados do 

Exército, Nicolao Alves de Sousa e André Ferreira, entraram na briga para apoiar o 

companheiro; além deles, também se juntou ao grupo o guarda nacional Antonio Diogo, mas 

para ajudar os permanentes. Ao ser avisado do tumulto, o tenente comandante da guarda João 

Carlos Nogueira Baumann enviou uma escolta para prender os “delinqüentes” dos quais 

“alguns não queriam se entregar a prizão por que a escolta era composta de Guardas 

Nacionais, quaze toda”400.  

 Os empregados das instituições carcerárias nem sempre eram vistos com bons olhos 

pelas autoridades. Na cadeia, conforme o Regulamento Especial de 1842, o carcereiro fazia o 

papel do administrador, encarregado de manter a ordem e a disciplina e de zelar pela 

segurança dos presos401. Entretanto, o chefe de polícia atentava para o fato de que, 

geralmente, este cargo era ocupado por “pessoas rudes e ignorantes” e que, portanto, o 

                                                 
 
397AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 1165, 1864, p. 23. 
398AESP. Penitenciária. C03271. 2 de Março de 1853. 
399AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 1624, 1872, p. 7-8 e 32-33. 
400AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 209, 1856, p. 6, 21 e 31. 
401Art. 1.º do Regulamento Especial da Cadeia da Capital. Ver Anexo A. 
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regulamento deveria ter um capítulo intitulado “Dos direitos e obrigações do carcereiro” para 

que ficassem mais vivos na memória os seus deveres402. 

 Tal era o descrédito em relação à figura do carcereiro que algumas vezes os guardas 

desrespeitavam suas ordens e o desautorizavam diante dos presos. Na madrugada do dia 7 de 

novembro de 1842, Joaquim Mariano de Camargo agonizava em sua prisão; ao vê-lo naquelas 

condições, o comandante da guarda Domingos José Martins solicitou ao carcereiro que ele 

fosse retirado para a ante-sala da Casa da Câmara – que era mais arejada –, sob sua 

responsabilidade. O carcereiro, por sua vez, se negou a fazê-lo, argumentando que o 

regulamento não permitia a abertura das prisões àquelas horas; diante da resposta, deu-se uma 

calorosa discussão, que culminou na prisão do carcereiro e seu ajudante, que foram obrigados 

a entregar as chaves das prisões ao comandante403. 

 O desacato dos permanentes frente a uma autoridade civil também ocorria na Casa de 

Correção. Em janeiro de 1857, o soldado Joaquim Antonio Leme informou ao administrador, 

em “tom de revoltante e criminóza insolência”, que se alimentaria na sua casa e não no 

estabelecimento. Depois de o administrador haver respondido que examinaria seu pedido, o 

soldado retrucou que “tendo [...] manifestado a sua positiva rezolução, jamais se subordinaria 

a nenhuma outra”404. 

 Outro problema enfrentado pelo administrador era a embriaguez dos guardas que, 

além de comprometer a vigilância da instituição, gerava inúmeras brigas entre as praças. Em 

correspondência com o presidente de província, considerava que: 

 

Huma série de semelhantes desatinos e de tão reiterados escandalos, que 
parecem os effeitos de um plano misteriosamente combinado, desmoralisão-
me a tal ponto que não me attreverei a garantir a ordem desta Caza, 
subsistindo ainda taes elementos de desordem. A missão de vigiar e conter 
os sentenciados, é por si só uma taréfa que requer uma dedicação e forças 
superiores; a de vigiar e conter os individuos que lhe servem de guardas é 
por sua anomalia uma missão quazi inexequivel, e a simultaneidade destes 
serviços sobrepuja toda capacidade405. 

 

                                                 
 
402AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01475, 1842, p. 32v. 
403AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01497, 1842, p. 107v-108f e 113f e v. 
404AESP. Penitenciária. C03271. 12 de Janeiro de 1857. 
405Ibidem. 
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 O administrador enfrentou também a insolência dos outros empregados, tendo, 

inclusive, que solicitar a despensa de guardas internos e guardas carcereiros406 por serem 

refratários às suas advertências e, com isso, não se mostrarem mais aptos para esses cargos407. 

Por conta das frequentes quebras de disciplina, eles contribuíam para a relaxação dos serviços 

e comprometiam a segurança da instituição408; nesse sentido, o presidente da província veio a 

concluir que o melhoramento da moralidade dos presos só não era maior devido à falta de 

bons guardas internos409. 

Diante do descaso dos guardas, não é de se admirar que quando alguém era 

considerado digno de confiança, o administrador não queria perdê-lo. O furriel do Corpo de 

Municipais Permanentes, Jozé Bernardes, era guarda carcereiro do calabouço havia sete anos 

quando o tenente-coronel comandante do Corpo solicitou sua retirada para outro 

destacamento. O diretor da Correção argumentou que isso representaria “uma notavel 

confusão no ramo do serviço da caza a seo cargo, ou antes uma pêrda irreparavel”. E 

acrescentou: 

 

Elle não se ocupa exclusivamente das coisas do Calabouço, pois que pela 
confiança que tem inspirado á esta administração as raras qualidades que o 
distinguem, tem promiscuamente sido encarregado das cobranças e 
pagamentos da Caza, recebendo e distribuindo quantias avultadas que não 
poderião ser confiadas a quem como elle não tivesse estabelecido sua 
reputação de fidelidade e inteiresa.410 

 

Na verdade, muitos soldados não queriam se submeter às regras instituídas no 

regulamento, mesmo diante de um comandante militar. Vale destacar os acontecimentos do 

dia 18 de julho de 1864, relatados pelo cabo d’Esquadra Joaquim Luis dos Santos que 

comandava a guarda da Casa de Correção na ocasião. De manhã, o soldado Bento Rodrigues 

                                                 
 
406Os serviços de guarda interno e guarda carcereiro da Casa de Correção eram exercidos por guardas sujeitos ao 

regulamento do Corpo de Permanentes, mas que recebiam vencimentos da instituição. Lei provincial N. 388 
de 23 de Abril de 1849. (Art. 8.º). Já os guardas do calabouço, que tinham que ser alfabetizados e ter a 
graduação mínima de primeiro sargento, recebiam seus vencimentos pelo do Corpo de Permanentes até 1871, 
quando passaram a receber pela Penitenciária. Regulamento de 23 de Setembro de 1854. (Art. 13). AESP. 
Penitenciária. C03279. 3 de agosto de 1871. 

407Entre outros: AESP. Penitenciária. C03271. 1.º de Junho de 1853 e 20 de Março de 1854. C03273. 15 de 
Junho de 1859. 

408AESP. Penitenciária. C03272. 13 de Outubro de 1858. 
409RELATÓRIO APRESENTADO PELO EXCELLENTISSIMO SENHOR DEZEMBARGADOR 

FRANCISCO DIOGO PEREIRA DE VASCONCELLOS, PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DE S. PAULO 
AO SEU 1º. VICE-PRESIDENTE O EXCELLENTISSIMO SENHOR DOUTOR ANTONIO ROBERTO DE 
ALMEIDA, ENTREGANDO A PRESIDENCIA DA MESMA PROVINCIA. S. Paulo: Typographia Dous de 
Dezembro de Antonio Louzada Antunes, 1857, p. 16. 

410AESP. Penitenciária. C03276. 30 de Agosto de 1862. 
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de Carvalho saiu sem pedir a sua licença e foi de frente à Casa para brigar com outros 

soldados e defender um desertor; já o soldado Francisco de Paula Assis até pediu licença, mas 

não se importando com a recusa do comandante, saiu assim mesmo, sendo encontrado três 

horas depois em uma casa com a baioneta na mão e fazendo desordens. Às seis horas da tarde, 

outro soldado saiu sem licença, voltando apenas às dez horas da noite. Depois, um empregado 

da Casa de Correção veio queixar-se de que o mesmo soldado estava ameaçando-o de morte; 

quando o comandante foi buscá-lo para a guarda, encontrou-o no meio da rua, com a baioneta 

em punho411. 

 Dessa forma, vemos que a rotatividade dos policiais era um impeditivo para o 

treinamento formal e a profissionalização dos soldados. A falta de conhecimento sobre os 

serviços e sobre o regulamento levava à instabilidade das funções e à indisciplina. Além 

disso, os comandantes dos destacamentos mudavam diariamente, o que dificultava o 

estabelecimento da autoridade. Para a solução destes problemas, o diretor requereu a criação 

de um destacamento permanente da Casa de Correção. 

 O serviço da guarda externa da Casa de Correção não estava sendo bem-feito e, 

segundo o diretor, apresentava um “quase diuturno espetáculo de imoralidade e crapuloso 

cynismo”412. Além disso, as autoridades muitas vezes ocupavam as praças com diligências 

imprevistas, diminuindo ainda mais o número de sentinelas no estabelecimento. 

 Desde 1865, o diretor Francisco de Oliveira vinha solicitando uma guarda especial 

para a Casa, a fim de que não houvesse mais os incômodos provenientes de uma guarda 

instável e insubordinada. Enfim, em 16 de março de 1868, foi criado o Destacamento 

Permanente da Casa de Correção413, composto de 24 soldados, um corneta, dois cabos, um 1º. 

sargento, um 2º. sargento e um alferes comandante. Apesar de seguirem muitas das 

disposições do regulamento do recém-criado Corpo Policial de Permanentes, este 

destacamento estava fora das ordens de seu comandante; inclusive, possuía fardamento 

próprio. E, para garantir maior controle, estava subordinado diretamente ao administrador414. 

                                                 
 
411AESP. Penitenciária. C03278. 18 de Julho de 1864. 
412Relatório da Penitenciária de 29 de dezembro de 1864. In: ANNEXOS DO RELATORIO APRESENTADO A 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO NA SEGUNDA SESSÃO DA DÉCIMA 
QUINTA LEGISLATURA PELO PRESIDENTE O CONSELHEIRO JOÃO CRISPINIANO SOARES. S. 
Paulo: Typographia Imparcial de Joaquim Roberto de Azevedo Marques, 1865, p. A-23. 

413Também conhecido como Destacamento Correcional ou da Penitenciária. 
414Regulamento N. 2 de 16 de Março de 1868: Para o destacamento permanente da Casa de Correcção. In: 

REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELO EX.MO GOVERNO PROVINCIAL para execução de diversas leis 
provinciaes colligidos e annotados pelo bacharel José Candido de Azevedo Marques e mandados imprimir 
pelo Ex.mo Sr. Dr. João Theodoro Xavier presidente da Provincia de S. Paulo na forma da lei que autorisou a 
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 No regulamento interno do destacamento, aprovado em 16 de março de 1868, alguns 

artigos faziam menção direta aos problemas enfrentados anteriormente, a fim de saná-los; o 

primeiro deles declarava ser proibido ausentar-se da Casa sem prévia licença do diretor ou, 

caso a ausência fosse inferior a duas horas, do alferes comandante; no artigo quarto, proibia-

se a comunicação direta ou indireta com os sentenciados e o artigo quinto não permitia a 

entrada de “licôres e bebidas espirituozas”, “sob pena de sevéros castigos”415. 

 No entanto, o rigor da legislação não se traduziu na prática; desde o princípio, o 

administrador encontrou dificuldades de compor a guarda e, por isso, decidiu valer-se da 

disposição do artigo quinto do regulamento do destacamento, que autorizava o engajamento 

de paisanos idôneos, nas condições exigidas pelo Corpo de Permanentes. Assim, dos trinta 

cargos oferecidos para a guarda correcional, ao menos doze foram ocupados por paisanos, 

tomando como base os anos de 1868 a 1870, uma vez que os engajamentos eram feitos para 

um período de dois anos416. Contudo, ainda com o uso deste artifício, o diretor só conseguiu 

completar o destacamento seis meses depois da criação, em 2 de outubro de 1868. 

 Esses paisanos não apresentavam a suposta idoneidade exigida no regulamento, tendo 

um comportamento semelhante ao da antiga guarda composta pelos permanentes. João Pires 

de Oliveira, engajado em agosto de 1868, foi demitido cinco meses depois “pela 

incorrigibilidade de seu caráter e permanente embriaguez”. Antonio Joaquim da Silva 

engajou-se voluntariamente como paisano em bom estado de saúde; porém, depois de um mês 

e meio, reapareceram as úlceras da sífilis, e descobriu-se que ele já havia sido demitido do 

Corpo de Permanentes por esse motivo. José Tolentino Rodrigues Barreiros alistou-se em 

maio de 1869, mas, seis meses depois, decidiu desertar, juntamente com Francisco Lopes. Em 

24 de janeiro de 1870, Tolentino apresentou-se espontaneamente na vila de Batatais. Segundo 

o diretor, “este soldado teve sempre n’este Destacamento uma conduta regular, e o facto de 

sua deserção apenas manifesta a irrefflecção e talvez ás sugestões de seu companheiro”417. 

 Como Francisco Lopes, outros soldados também foram apontados como incitadores da 

indisciplina entre os colegas da tropa: 

 

                                                                                                                                                         
 

reimpressão da Legislação Provincial. São Paulo: Typographia do Correio Paulistano de J. R. de Azevedo 
Marques, 1874, p. 462-464. 

415AESP. Penitenciária. C03279. 15 de Abril de 1868. 
416A julgar pelas informações colhidas na documentação da Penitenciária existente no Arquivo Público do 

Estado de São Paulo. 
417AESP. Penitenciária. C03279. Maços 1868, 1869 e 1870.  
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José Francisco Gonçalves tem sido sempre superlativamente madraço e mal 
morigerado, e pelo máo exemplo que dá, tem indusido alguns outros á 
frequentes actos de indisciplina, como os que ultimamente se derão, neste 
destacamento, com o soldado Henrique José Sobral e o Corneta Luiz José 
da Cunha; o que faz crêr que taes exemplos tem aqui estabelecido um 
germem de insubordinação que vai fatalmente fructificando, e que convêm 
quanto antes extirpar. O soldado José Alves Pereira, ainda jovem, dotado de 
máo caracter e pessimos costumes, tem-se tornado progressivamente 
merecedor de convenientes e opportunas repressões418. 

 

De fato, o número de soldados que deixaram o destacamento foi bem alto, levando-se 

em conta o tamanho da guarda e o período básico de engajamento. Em dois anos, 16 guardas 

saíram da corporação pelos mais diversos motivos, o que representa dois terços do total do 

contingente. A principal alegação dizia respeito a problemas de saúde (5 casos) que, via de 

regra, já existiam quando do alistamento. O soldado Joaquim Fernandes solicitou baixa por 

sofrer de várias moléstias, entre elas, catarata nos olhos. Manoel Florindo de Jesus, desde que 

entrou como corneta do Destacamento, sempre teve um aspecto doentio, “mórbido” e de 

“constituição vicioza”; chegou a ficar muitos dias impedido de tocar o instrumento pois, 

sempre que o fazia, era acometido de ataques epiléticos. Innocencio José Pereira, remetido 

para a Casa de Correção por ordem do Corpo de Provisórios, pediu baixa dos serviços por ter 

idade avançada (55 anos) e ser “quebrado dos peitos”; o soldado José Ramos da Cruz, 

enviado para a Enfermaria, não resistiu e faleceu de “Pthysica pulmonar”, alguns meses 

depois da criação da guarda 419.  

 As outras saídas do destacamento da Penitenciária foram por: deserção (3 casos), 

pedido de baixa (3 casos), pedido de transferência (2 casos), demissão por incapacidade (2 

casos) e prisão (1 caso). Assim, parece-nos que o destacamento especial não se mostrava um 

posto atraente para as praças. Aqueles que decidiam ingressar no trabalho, logo se 

desmotivavam e saíam, ou mostravam-se inaptos para os serviços. E dos que ficaram durante 

os dois anos de engajamento, muitos pediram exoneração logo que o contrato expirou.  

A tentativa de criar um destacamento regular, controlado de perto pelo administrador 

mostrou-se um fracasso. Diante de tão maus resultados, em 1870, a Assembléia Provincial 

decidiu extinguir o Destacamento Correcional pelo Art. 10º. da Lei N.64. A guarda passou a 

ser feita novamente pelos permanentes, com apenas metade do contingente do destacamento. 

Porém, os velhos problemas persistiram: 

                                                 
 
418AESP. Penitenciária. C03279. 12 de novembro de 1868. José Francisco Gonçalves foi preso e exonerado em 

16 de Junho de 1869; em seu lugar, foi engajado o paisano João Antonio Fernandes. 
419AESP. Penitenciária. C03279. Maços 1868, 1869. 
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A segurança, pois, desta penitenciaria depende hoje de 14 praças, pela 
maior parte notaveis pela sua indisciplina e que sendo desarranchadas vão 
comer em suas casas e reduzem portanto sua força numerica, em taes 
occasiões, a uma fracção assás diminuta. O serviço da guarnição da 
penitenciaria é por sua natureza delicado e especial, convem que assente em 
princípios de severa disciplina, o que não é possível attingir em praças que 
se removem diariamente e se aquartelão fóra do estabelecimento, 
reconhecendo um superior extranho ao Director420. 

 

  A insubordinação dos guardas continuava e eles se mostravam cada dia menos 

propensos a obedecer às ordens do diretor; aqueles que deveriam manter a ordem eram os 

primeiros a perturbar a rotina da Penitenciária. Em 1871, o soldado Joaquim José d’Almeida, 

bêbado, armou-se de uma baioneta ameaçando a todos; depois de uma luta de mais de meia 

hora, um dos soldados o agarrou pelas costas e o conduziu à prisão421. Em 1879, o presidente 

da província pediu providências ao major do contingente sobre o alferes comandante da 

guarda que frequentemente se retirava, confiando seu posto a um cabo de esquadra422. Em 

1880, o guarda Rafael de tal, italiano, foi preso por estar alcoolizado e fazendo algazarras no 

Corpo da Guarda423. No ano seguinte, mais um oficial a comando da guarda da Correção 

recebeu advertências pelas longas ausências de seu posto, já que elas davam vazão a uma 

série de atos de indisciplina424.  

Dessa forma, percebemos que os problemas com os soldados não tinham origem no 

fato do destacamento da Penitenciária ter que responder diretamente ao diretor; nem se tratava 

de uma insubordinação orquestrada com o objetivo de restabelecer uma guarda pertencente ao 

corpo militar, já que as questões de indisciplina, embriaguez e deserção apareceram antes do 

destacamento e continuaram a acontecer depois. Também não era uma questão específica da 

província de São Paulo, já que na própria Casa de Correção da Corte, montada há mais tempo, 

também se reclamava da falta de empregados subalternos em condições para o bom 

andamento e regularidade do serviço425. Tampouco era uma questão específica das 

instituições prisionais, pois as mesmas contrariedades apareciam no Corpo Policial de 

Permanentes e nas demais guardas como um todo, ainda que trabalhando em outros serviços.  
                                                 
 
420RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 

PRESIDENTE DA PROVINCIA O EXM. SR. DR. ANTONIO DA COSTA PINTO SILVA no dia 5 de 
Fevereiro de 1871. S. Paulo: Typographia Americana, 1871, p. 13. 

421AESP. Penitenciária. C03279. Maço 1871. 
422AESP. Penitenciária. C07658. Minutas. Livro – 5.ª secção Diversos – 1879. n.º 315 
423AESP. Penitenciária. C03280. Maço 1880. 
424AESP. Penitenciária. C03280. 21 de Julho de 1881. 
425AESP. Penitenciária. C03271. 14 de Setembro de 1852. 
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Segundo Denise Soares de Moura, “o grosso da tropa de permanentes sempre foi 

composto das camadas socialmente inferiores e de trabalhadores, que se alistavam 

espontaneamente. A polícia nasceu, portanto, como oportunidade de ganho e sobrevivência 

numa sociedade na qual predominava o trabalho escravo e o trabalho livre traduzia-se em 

expedientes [...] também foi mecanismo de amansamento de comportamentos tidos como 

socialmente levianos e ilícitos, por meio da disciplina dos quartéis”426. 

Na província de Minas Gerais, os permanentes se envolviam em brigas e eram vistos 

circulando pelas ruas embriagados427; no Rio de Janeiro, era significativo o número de 

policiais com todos os tipos de doenças físicas e mentais, sendo que a má qualidade da tropa 

era uma queixa constante428. Em Buenos Aires, muitos policiais tiveram a baixa solicitada 

pela mesma razão alegada no caso de Saverio Elias que era tido como ignorante, bêbado e que 

faltava com freqüência429; essas contrariedades, portanto, parecem ter sido recorrentes do 

policiamento no século XIX de um modo geral. 

Como dissemos, o Corpo Policial Permanente (CPP) também sofria com soldados 

descompromissados. A maioria dos engajados não tinha outro ofício e entrava na vida policial 

muito mais pela falta de oportunidades do que por interesse na carreira policial430. Dessa 

maneira, quando encontravam melhores alternativas, deixavam a corporação, com ou sem o 

consentimento de seus superiores; para se ter uma ideia, o tempo médio de permanência no 

engajamento era de 3,5 anos431, apesar do regulamento estipular 4 a 6 anos. 

Um dos motivos para essa instabilidade possivelmente era o baixo soldo; em 1876, o 

soldo diário de uma praça do CPP era 1$400 (42$000 mensais) e, em 1889, 1$800 (54$000 

mensais)432. Do mesmo modo, observamos que os vencimentos dos empregados da Casa da 

Correção eram baixíssimos, apesar de os presidentes de província e os diretores insistirem no 

aumento ao longo de todo o século. Em 1856, os dois guardas carcereiros recebiam 30$000 

mensais e os seis guardas internos, apenas 15$000. A grande preocupação do administrador 

                                                 
 
426MOURA, Denise A. Soares. Fardas, ofícios e serviços. In: Sociedade movediça: Economia, cultura e relações 

sociais em São Paulo (1808-1850). São Paulo: Editora UNESP, 2005, p. 227. 
427VELLASCO, Ivan. Policiais, pedestres e inspetores de quarteirão: algumas questões sobre as vicissitudes do 

policiamento na província de Minas Gerais (1831-1850). In: CARVALHO, José Murilo de (org.). Nação e 
cidadania no Império: novos horizontes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 238-265. 

428BRETAS, Marcos Luiz. A Polícia carioca no Império. Revista de Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 
12, n. 22, 1998, p. 219-234. 

429GAYOL, Sandra. 1996. Entre lo deseable y lo possible. Perfil de la policía de Buenos Aires en la sigunda 
mitad del siglo XIX. Estudios Sociales, vol. 6, n. 10, 1996, p. 127. Apud: BRETAS, M. L. op. cit., 1998, p. 
222. 

430Ver ROSEMBERG, A. “A carreira policial”. In: op. cit., 2008, cap. 3. 
431Ibidem, p. 148. 
432Ibidem, p. 98-99. 
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Francisco de Oliveira era que, com salários tão mesquinhos, seria impossível encontrar 

pessoas de boa conduta e confiança, tendo-se então que admitir “sugeitos menos bons”, o que 

dificultava a regularidade dos trabalhos da Penitenciária433. No ano seguinte, o pedido foi 

atendido e os guardas tiveram seus ordenados dobrados; contudo, depois disso, permaneceram 

34 anos recebendo os mesmos parcos 30$000 mensais, enquanto o diretor teve seis aumentos 

no mesmo período, pulando seu vencimento de 117$000 para 400$000 mensais434 (ver Tabela 

4). 

Os pagamentos dos empregados superiores tiveram altas consideráveis até o final do 

Império, comparáveis às do administrador. O escrivão passou de quase 42$000 mensais no 

ano da inauguração para 167$000 em 1889; o almoxarife recebia 67$000 quando o cargo foi 

criado, em 1857, e terminou com o mesmo salário do escrivão. O médico teve o maior 

aumento proporcional na remuneração: passou de 10$000, em 1852, para 220$000 no fim do 

Império; neste caso, o aumento foi significativo porque no início não havia ainda a enfermaria 

e os casos mais graves eram encaminhados para a cadeia, cabendo ao médico apenas algumas 

visitas regulares. Por outro lado, os ordenados e gratificações dos funcionários inferiores 

sofreram reajustes irrisórios. Os guardas carcereiros recebiam 30$000 em 1852 e, em 1889, 

43$750; em 1857, o enfermeiro e seu ajudante tinham vencimento de 35$000 e 30$000, 

respectivamente, e de quase 42$000 e 34$000 no fim do período imperial. Os guardas do 

Calabouço, desde que deixaram de receber pelo CPP, em 1871, mantiveram o ordenado de 

33$125 mensais. 

 

 

                                                 
 
433AESP. Penitenciária. C03271. 7 de Junho de 1856. 
434Os orçamentos provinciais registravam os vencimentos anuais. Assim, os guardas receberam 360$000 por ano 

e o diretor, 1.400$000 em 1857 e 4.800$000 em 1891, ano em que ocorreram ajustes significativos para alguns 
empregados. 
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Tabela 4 - VENCIMENTOS ANUAIS DOS EMPREGADOS DA CASA DE CORREÇÃO (1852-1892) 
A
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1852 800$000 500$000     120$000     360$000     240$000 (2)               
1853 // //     200$000 200$000*   //     240$000 (4)               
1854 // 600$000     //     //     180$000 (6)               
1855 1.200$000 800$000     //     360$000 (2)     //               
1856 // //     // 300$000   //     //               
1857 1.400$000 1.000$000 800$000   // //   480$000 (3) 420$000 360$000 360$000 (8)               
1858 2.000$000 1.200$000 1.200$000   // 400$000 100$000 // 460$000 // 360$000 (12)               
1859 2.400$000 // //   300$000 600$000 // // // // //               
1860 // // //   // // // // // // s/inf.               
1861 // // //   // // // // // // 360$000 (16)               
1862 2.700$000 1.400$000 //   500$000 // // // // // //               
1863 // // // 250$000 // // // // // // //               
1864 // // // // // // // // // // //               
1865 // // // // // // // // // // //               
1866 // // // // // // // // // // //               
1867 // // // // 600$000 // // // // // //               
1868 // // // // // // // // // // //               
1869 // // // // // // // // // // //               
1870 // // // // // // // 500$000 (3) // 380$000 //     1.200$000 720$000 240$000 600$000 480$000 
1871 // // 1.400$000 // // // // 500$000 (4) // // //     // // 360$000 // 600$000 
1872 // // // // // // // // 480$000 // // 397$500 (5) 600$000 // // // // // 
1873 // // // // // // // // // // // // // // // // // // 
1874 // // // // // // // // // // // // // // // // // // 
1875 // // // // // // // // // // // // // // // // // // 
1876 2.835$000 1.470$000 1.470$000 262$500 630$000 630$000 105$000 525$000 (4) 504$000 399$000 // // nc nc extinta nc nc // 
1877 // // // // // // // // // // // // nc nc   nc nc // 
1878 // // // // // // // // // // // // nc nc   nc nc // 
1879 // // // // // // // // // // // // nc nc   nc nc // 
1880 // // // // // // // // // // // // nc nc   nc nc // 
1881 // // // // // // // // // // // // // nc   // // // 
1882 // // // // 1.500$000 // // // 500$000 400$000 // // // nc   // // // 
1883 // // // // // // // // // // // // // nc   // // // 
1884 3.600$000 2.000$000 2.000$000 // // // // // // // // // // nc   // // // 
1885 // // // // 2.640$000 // // // // // // //             
1886 // // // // // // // // // // // //             
1887 // // // // // 1.200$000 // // // // // //             
1888 // // // // // // // // // // // //             
1889 // // // // // // // // // // // //             
1890 // // // // //   // // // // // //             
1891 4.800$000 3.000$000 3.000$000 // //   s/inf 840$000 // // // //             
1892 // // // 280$000 //     // 800$000 600$000 480$000 (19) 480$000 (5)             

FONTE: Orçamentos das Coleções de leis promulgadas pela Assembléia Legislativa de São Paulo (1852-1891)    LEGENDA    

* "A um capellão que deve ter". A criação do cargo ocorreu no orçamento de 1856.       s/inf: sem informação  

** Entre 1863 e 1869, aparecem incluídos no verbete: "Mestres, materias primas e ferias dos sentenciados".    nc: não consta   
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O problema era mais grave porque esses empregados não tinham folga para se 

dedicarem a atividades que lhes proporcionassem outras rendas, como os empregados de 

outras repartições públicas. Também não tinham esperanças de promoção; por isso, havia 

constante mudança de pessoal, o que era ruim para o bom funcionamento da Penitenciária435. 

 

É de toda a justiça que sejam augmentados os vencimentos d’estes 
empregados. Seu trabalho é pesadíssimo e de grande responsabilidade, 
como grande é o perigo que correm durante o dia e durante a noute. Quer 
nos domingos, dias santos, quer nos dias uteis, eles não tem folga; pois que 
de 48 em 48 horas, sómente tem um dos primeiros [guardas carcereiros]  
uma folga de 3 horas, das 5 da tarde as 8. Os segundos [guardas internos] 
estão nas mesmas condições, visto como apenas de 6 em 6 dias podem dous 
ter folga de serviço durante a noute. Durante os dias estão na officina com 
os presos, ou os acompanham no serviço da limpeza, do jardim ou da 
cosinha. Durante as noutes rondam as vigias, crusando-se nos raios, para o 
que são as noutes divididas em quartos. Em relação ao pesado serviço que 
prestam, seus vencimentos são excessivamente exíguos, pois que são 
inferiores até ao do soldado urbano. Demais, com taes ordenados, 
difficilmente se encontra pessoal em que se possa confiar436. 

 

Na cadeia, a situação era pior, a julgar pelo fato de que havia um número igual ou 

superior de presos em relação à Casa de Correção e menos funcionários, sobrecarregando 

aqueles que lá trabalhavam. Em 1849, o carcereiro, que era o principal empregado, possuindo 

as funções de diretor, recebia 25$000 e seu ajudante, 12$500. Segundo o ministro da Justiça, 

essa questão atingia o Império de uma maneira geral:  

 

Os Carcereiros, a quem estão confiados os presos do paiz, excepto poucos, 
são retribuídos com tal mesquinhez, que realmente sorprende a existencia 
de taes empregados437. 

 

Em decorrência disso, a cadeia continuamente carecia de empregados e a alternativa 

era oferecer aos próprios soldados o cargo para que acumulassem funções, aumentando seu 

orçamento mensal. Assim relatou o chefe de polícia Manoel Juvenal Rodrigues da Silva: 

                                                 
 
435RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 

PRESIDENTE DA PROVINCIA EXM. SR. DR. SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA em 2 de Fevereiro de 1876. 
S. Paulo: Typographia do “Diario”, 1876, p . 60. 

436Relatório da Penitenciaria. In: RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA 
PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA DR. PEDRO VICENTE DE 
AZEVEDO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 1889. São Paulo: Typographia a vapor de Jorge Seckler & Comp., 
1889, p. A3-6 e 7. 

437Relatório do Chefe de Polícia de 15 de janeiro de 1873. In: RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA 
LEGISLATIVA PROVINCIAL PELO EXM. SR. DR. JOÃO THEODORO XAVIER PRESIDENTE DA 
PROVINCIA EM 5 DE FEVEREIRO DE 1873. S. Paulo: Typographia Americana, 1873, p. A-9. 
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É admirável que uma Cadêa que, quasi sempre tem de 150 á 200 presos, 
alguns dos quaes de muita astucia, valentes e até ricos, seja dirigida por 
Carcereiros ineptos, sem responsabilidade e mal pagos; porque, não é 
possível se achar pessoal idoneo para esse logar, cujo ordenado é apenas de 
50$000 mensaes, ou 1$666 diarios, muito menos do que póde ganhar um 
trabalhador de jornal. (...) É por isto que os meus antecessores têm nomeado 
Carcereiros interinos soldados do Corpo de Permanentes, que accumulam 
aquelle ordenado a seu soldo; e mesmo assim a isto não se querem sujeitar, 
e até instam pela demissão. Que garantias podem offerecer esses 
Carcereiros, tendo sob a sua guarda presos nas condições de que já fallei?438 

 

Outra razão para a instabilidade na profissão daqueles que lidavam com os 

encarcerados era a rigidez dos regulamentos aos quais estavam submetidos. Esse problema, 

aliás, ocorreu em outros países quando da instalação de suas polícias; a polícia inglesa, por 

exemplo, também teve que enfrentar grande número de demissões por conta da resistência dos 

guardas à dura disciplina439. 

Para que os agentes policiais pudessem ajudar a população a se regenerar, trazendo-a à 

luz da civilização440, era preciso, primeiro, que eles próprios fossem moralizados; assim, 

normas e regras foram criadas para organizar seus modos de vida e controlar sua conduta. 

Porém, um excesso de rigor na lei podia produzir, na prática, ajustes que, no limite, faziam 

com que ela virasse letra morta.  

De acordo com o artigo 101 do Regulamento da Casa de Correção, por exemplo, os 

empregados eram obrigados a residir no estabelecimento, mas muitos não seguiam essa 

prescrição. O guarda enfermeiro Joze Francisco Chaves foi demitido por assiduamente 

abandonar a enfermaria e dormir fora quase todas as noites441; entretanto, como vimos, muitos 

outros se ausentavam sem pedir licença, o que indica que esse tipo de atitude talvez fosse 

tomada apenas em casos extremos. O carcereiro João Ribeiro de Araújo – que pelo 

regulamento também devia morar na cadeia – sofreu um processo de responsabilidade porque, 

entre outras coisas, saía muito de dia e, desde que havia se casado, passava as noites fora442. 

Em relação à guarda externa, mesmo quando não estavam no posto, os soldados tinham que se 

                                                 
 
438Relatório do Chefe de Polícia. In: RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA 

PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA JOÃO ALFREDO CORRÊA DE 
OLIVEIRA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 1886. São Paulo: Typographia a vapor de Jorge Seckler & C., 
1886, p. A-22. 

439BRETAS, M. L. op. cit., 1998, p. 221. 
440Ver STORCH, Robert D. The policeman as domestic missionary: urban discipline and popular culture in the 

Nothern England (1850-1880). Journal of Social History. Pittsburg: Carnegie-Mellon University Press, June 
1976, volume 9, number 4, p. 481-509. 

441AESP. Penitenciária. C03274. 20 de Março de 1860. 
442AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 1246, 1878. 
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conservar no quartel ou não muito longe dele para o caso de serem requeridos em uma 

emergência443. Portanto, ser agente policial ou carcerário pressupunha morar no 

estabelecimento em que se trabalhava e isso implicava abrir mão do convívio familiar e, 

muitas vezes, de horas de folga e lazer. Dessa maneira, o serviço lhes era desgastante, 

especialmente nas instituições prisionais, em que a atenção e o cuidado deveriam ser 

diuturnos. 

As punições previstas contra as infrações eventualmente cometidas por guardas e 

empregados das instituições carcerárias eram igualmente severas. Em 1858, o furriel do 

contingente de Infantaria do Exército, Liberalino Rodrigues Machado, foi condenado pelo 

Conselho de Guerra por ter ferido um colega a “carrinho perpétuo” (galés perpétuas), 

conforme o artigo oitavo do Regimento de 1773444. Já o Código Criminal de 1830, em seu 

artigo 125, previa prisão com trabalho para o carcereiro, ou qualquer outra pessoa a quem 

fosse confiada a guarda dos presos e que os deixasse fugir; se o caso tivesse ocorrido por 

negligência, a pena era de um a três anos; caso fosse provada a conivência, o culpado seria 

condenado pelo dobro do tempo.  

Do mesmo modo, o próprio abandono do cargo policial era duramente punido, com o 

objetivo de coibir reincidências; contudo, tal estratégia não inibia os soldados de se arriscarem 

em novas tentativas. O portão do fundo da Cadeia se abria facilmente com o dedo depois que 

o guarda municipal Manoel de Jesus, na ânsia de sair do posto, arrombou a fechadura com a 

ponta da baioneta, tendo sido, por esse motivo, imediatamente preso445. José Francisco 

Mariano, praça do Corpo Municipal de Permanentes foi condenado por fugir da prisão, 

enquanto cumpria a primeira sentença por deserção; conforme o artigo quinto da Ordenança 

de 9 de abril de 1805, deveria ter sido degredado para a Índia por seis anos e, enquanto isso 

não acontecesse – de fato, a maioria cumpria a pena toda no Brasil –, receberia a pena de 

galés pelo mesmo tempo446. Antonio Joaquim de Carvalho e Faustino José da Costa foram 

condenados a seis anos de trabalhos públicos por deserção; contudo, esta era a terceira vez 

que tentavam fugir. Nas outras duas ocasiões, eles foram perdoados pelo Conselho de 

Guerra447, o que denota um esforço por parte das autoridades militares de tentar coibir os altos 

índices de evasão com medidas menos radicais. 

                                                 
 
443AESP. Penitenciária. C03279. 15 de Abril de 1868. Art. 6º. 
444Vale ressaltar que os crimes militares não estavam sujeitos ao Código Criminal de 1830, possuindo regulações 

próprias anteriores. AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 1300, 1874, p. 53. 
445AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 261, 1853. 
446AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 474, 1856, p. 3. 
447AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 55, 1856, p. 3-4. 
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Assim, de uma forma ou de outra, muitos agentes policiais se viram do lado oposto 

das grades; o preso n º. 279 da Penitenciária era o ex-soldado Pedro Celestino, tido como 

incorrigível448. Em carta ao presidente da província, Galdino José da Costa se dizia “um pobre 

imcarcerado” e suplicava para que a autoridade fosse ao xadrez do Corpo Policial 

Permanentes, onde se encontrava, para que pudesse denunciar os “immenços abuzos que se 

dão neste quartel!”449. O soldado do Corpo Fixo João de Barros Gonçalves foi recolhido à 

cadeia condenado a seis anos de trabalhos públicos “com cadêa grossa á cintura”450.  

Dessa maneira, o limiar entre guardas e presos era tênue. Ambos pertenciam ao 

mesmo universo socioeconômico, muitas vezes sem qualificação de ofício e recebendo pouca 

remuneração por seu trabalho. Além disso, devido à rigidez das normas, um guarda poderia 

brevemente virar colega de prisão daquele que vigiava.  

 

 

3.2 CONIVÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA ?   

 

 

Con(v)ivência 

 

 

Em 26 de novembro de 1843, os presos Benedito Vieira e Antonio de tal, condenados 

a galés perpétuas, eram procurados por terem fugido durante os trabalhos; curiosamente, os 

soldados que os escoltavam, Francisco Antonio Pereira e Joaquim Antonio Vicente, também 

estavam sendo procurados por terem desertado nessa mesma ocasião451.  

Como neste caso, muitos outros soldados e galés fugiam aproveitando semelhantes 

oportunidades. Observemos uma circular de 1849: 

 

Recommendo ao Senhor Delegado de .... a captura do soldado e presos que 
acabão de fugir d’esta Cidade, e cujos signaes vão juntos: 
 
Antonio Sabino, pardo, altura ordinaria, corpo delgado, rosto comprido, 
cabellos crespos, olhos pardos, nariz regular, boca um tanto grande [  ]. Diz 

                                                 
 
448AESP. Penitenciária. C03279. 22 de Setembro de 1868. 
449AESP. Penitenciária. C03280. 5 de novembro de 1885. 
450AESP. Correspondência do Chefe de Policia. E01499. 23 de março de 1849. p. 167f. 
451AESP. Correspondência do Chefe de Policia. E01497. 2a. parte. p. 9 f e v. 
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ser natural de Cuiabá, condemnado a galés perpétuas. Já fugio da Fabrica de 
ferro e foi preso na Villa de Constituição. 
 
Pedro – pardo claro, altura ordinaria, cheio de corpo, rosto redondo, 
cabellos crespos, olhos e barbas castanhos, bem barbado, nariz e boca 
regulares, bons dentes, alegre e risonho, falla descançada. Diz ser natural da 
Franca, idade 30 annos mais ou menos. Condemnado a 20 annos de galés. 
 
Soldado nº.223 = Izidoro José Pereira, filho de Jozé Pereira, natural da 
Bahia, idade 30 annos, altura 58 polegadas, cabellos carapinhos, olhos 
pretos, solteiro, sem officio, cor preta, assentou praça recrutado a 12 de 
Janeiro de 1848452. 

 

Quando da entrada da praça nas corporações, era aberta uma ficha na qual o soldado 

recebia uma numeração, e que continha uma série de dados descritivos (nome completo, 

filiação, data e local de nascimento, altura, cor e tipo de cabelo, cor dos olhos, ofício, estado 

civil) e um histórico na carreira (ano de engajamento, comportamento, possíveis punições, 

etc.)453. Este quadro em muito se assemelhava às descrições anotadas pelos carcereiros e 

escrivães sobre os galés e demais presos que entravam na cadeia e na Penitenciária, embora a 

descrição destes fosse, na maioria das vezes, mais detalhada, contendo inclusive o tipo de voz 

(rouca, mansa, delgada, adocicada, cantada), de andar (cansado, ligeiro, pesado), de olhar 

(vivo, fito), entre outros. Ambas as fichas também continham um histórico de condenações e 

indisciplinas454. Isso nos sugere que provavelmente a intenção das autoridades policiais e 

carcerárias fosse a mesma, qual seja, de controle e identificação dos indivíduos quando 

fugissem ou desertassem. 

Em quase todos os processos criminais de fuga de presos, os carcereiros ou guardas 

eram apontados como facilitadores da evasão; quando não eram acusados de coniventes, eram 

considerados, no mínimo, negligentes. Essa proximidade entre prisioneiros e soldados parece 

ter ocorrido devido ao fato de eles compartilharem as mesmas condições de vida e, por isso, 

se perceberem como pertencentes ao mesmo grupo social, favorecendo a empatia mútua. 

Em 1853, o carcereiro Benedicto Joaquim Taborda soube pelo preso Manoel José de 

Azevedo que o soldado Izidro Adriano, que estava de sentinela, havia auxiliado na fuga de 

dois galés, ao atrair os outros soldados para a enfermaria:  

 

[...] essa fuga elle attribuia a hum soldado do corpo Fixo morador na rua de 
São Gonçalo que tem mulher e filhos de côr preta, [...] que estava só 

                                                 
 
452AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01499. 15 de maio de 1849, p. 241 f e v. 
453Como em: AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 879, 1862, p. 89 e ss. 
454Como em: AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 261, 1854, p. 51-55. 
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fallando consigo, e andando, e se pondo muito na janella que tem grade de 
ferro e fica por cima da porta donde ouve a fuga e que perto de dár oito 
horas elle sentinella chamou ao Commandante da guarda que viesse ver que 
estavão arrombando a prisão em cima e accudio o commandante da Guarda 
e os soldados, juntamente Eloi para abrir a prisão para passarem huma 
revista, e entrarão na prisão de chadrêz, e na infermaria; que nessa mesma 
occasião em que estavão na revista veio noticia debaixo que tinha fugido os 
galéz 455. 

 

Além disso, os baixos salários dos guardas eram um convite à corrupção456; o soldado 

do Corpo de Provisórios José Marcollino relatou que o galé que estava sob seus cuidados, 

José Machado de Souza, desejando obter uma fuga fácil, arriscou: “Quer dinheiro, ou vir 

comigo?”457. Em 1874, o soldado Fabrício Florindo da Costa, que trabalhava no Palácio de 

Governo, pediu ao galé Miguel Janino (ou Jardini) que “aprontasse o dinheiro e que ele havia 

de ver dous soldadinhos novos no dia da sahida”; o suborno ficou acertado em 80$000, e 

Fabrício foi encarregado de comprar uma lima. No dia da fuga, porém, Miguel e seu 

companheiro de corrente, Salvador Gregório, haviam sido escalados para trabalhar no quartel; 

por isso, tiveram que fazer um acordo com o galé João Barboza e, “mediante dez tostões”, 

conseguiram a troca para irem ao Palácio. Depois de receber o dinheiro, Fabrício mandou que 

os galés fossem despejar a sujeira na várzea e conservou-se a grande distância, enquanto os 

outros dois soldados ficaram deitados no chão, descansando458. 

Dois anos depois, outro plano foi arquitetado; as praças Lucio Firmino do Bonfim, 

Ricardo Jacintho da Cunha e Miguel Teixeira Marinho acertaram com os galés Antonio Jorge 

da Silva (conhecido como Antonio Constantino) e Francisco, escravo de Gabriel Ferreira 

Pinto, o valor de 80$000 para auxiliarem na fuga. Com metade do dinheiro, Lucio comprou 

uma pistola de dois canos, uma lata de pólvora, uma caixa de espoletas, um saco com chumbo 

e uma lima; a outra metade foi dividida entre os três soldados. Segundo o galé Francisco, a 

pistola havia sido comprada “para fazer fogo sobre paisanos que por ventura quisessem 

prender elles galés e guardas”459. 

Ademais, alguns presos conduzidos para os serviços públicos eram ex-soldados 

cumprindo sentenças, o que favorecia as relações interpessoais; Antonio Joaquim da Silva 

                                                 
 
455AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 261, 1853, p. 32-33.  
456Relatório do Chefe de Polícia em 10 de Novembro de 1878. In: RELATORIO COM QUE O EXM. SR. DR. 

JOÃO BAPTISTA PEREIRA PRESIDENTE DA PROVINCIA DE S. PAULO PASSOU A 
ADMINISTRAÇÃO DA PROVINCIA AO 2O. VICE-PRESIDENTE EXM. SR. BARÃO DE TRÊS RIOS. 
Santos: Typographia do “Diario de Santos”, 1878, p. A15-10. 

457AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 860, 1867, p. 45. 
458AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 1300, 1874, p. 66-67. 
459AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 2010, 1876, p. 14 e ss. 
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“vivia de seu soldo em qualidade de soldado, antes de ser preso”460; Antonio da Cruz Lima, 

preso na cadeia havia dois anos e meio, era ex-soldado da Guarnição Fixa461. O galé João José 

Alves d’Andrade havia sido soldado do Corpo Fixo e dissera a seu companheiro de corrente 

que, como ele conhecia soldados da Tropa de Linha, “era de suppôr que achasse um que lhe 

desse occazião de fugir”. Inclusive, durante o processo, apareceu a suspeita de que o soldado 

Ramos tivesse recebido 5$000 para auxiliar na evasão462. Por outro lado, alguns guardas 

também eram ex-presos; o guarda permanente José Cardozo de Oliveira esteve preso na 

cadeia da Capital por ter assassinado um companheiro na cidade de Bragança. Pouco tempo 

depois de sua saída463, já atuava como guarda, conduzindo os galés José Alves de Moraes e 

Joaquim Gomes para a limpeza no Quartel dos Permanentes. Em 9 de janeiro de 1862, os três 

se evadiram. Era de pleno conhecimento de todas as testemunhas, guardas permanentes, que 

um dos galés era primo de José Cardozo; segundo um depoimento, o galé havia dado dinheiro 

ao parente para comprar a lima para serrar as correntes.  

Digno de nota é o fato de o carcereiro saber que José Cardozo era um ex-prisioneiro e 

ainda assim confiar os galés aos seus cuidados. Do mesmo modo, o administrador Francisco 

Antonio de Oliveira admitiu a entrada do furriel Francisco Jozé Vieira Pinto como guarda 

interno da Penitenciária, e ajudante da escrituração, poucos meses depois dele ter cumprido, 

na própria instituição, a sentença de dois anos de prisão com trabalho por falsificação de 

documentos464. De fato, o conhecimento do histórico criminal desses homens não lhes tirou a 

possibilidade de trabalharem em cargos cuja boa conduta sempre foi considerada pré-

requisito.  

Evidentemente, nem sempre a convivência foi pacífica e alguns confrontos entre 

presos e soldados resultaram em mortes, como a do preso Mariano José de Mello, assassinado 

pelo soldado de 1ª. Linha João Dias465, e a do guarda nacional Mariano José (homônimo do 

preso), morto pelo galé Jozé Pereira Leme466. Não obstante, de um modo geral, observamos 

que as relações tendiam a ser mais harmoniosas. 

O carcereiro João Rodrigues Pinto compadeceu-se do negociante de molhados Pedro 

de tal, que havia sido enviado à cadeia por ter desacatado a Patrulha de Permanentes: 

                                                 
 
460AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 68, 1850, p. 12v. 
461AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 414, 1857, p. 59. 
462AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 277, 1849. 
463O carcereiro acreditava que fazia dois meses, mas o réu atestava que havia se passado um ano. AESP. Autos 

Crimes da Capital. Processo 879, 1862. 
464AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 715, 1861. 
465AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01499. 25 de julho de 1848. p. 232v e 233f. 
466AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 277, 1849. 
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No conflito da prizão o homem não trancou bem suas portas, e estando na 
Cadêa lembrou-se que algum ladrão lhe poderia ir a Caza, e roubar o que 
possuísse, e então consultou-me se poderia ir segurar seo armazém por que 
não era justo corresse o perigo de ficar em uma noite perdido. Eu vi que 
este homem não estava prezo por sentença, e unicamente posto em custodia 
para no dia seguinte ser julgado (...), reconheci a sua razão, e mais que tudo 
que era homem de bem, e finalmente que eu era o que por elle respondia, 
por tanto não duvidei acompanha-lo, a apenas segurou sua caza voltou 
commigo á Cadêa; e tendo tão limitado (ou para melhor dizer) nenhum 
delicto no dia seguinte foi solto 467. 

 

O capitão Antonio Rodrigues Velloso Pimenta, reformado do Exército e comandante 

da guarnição da Guarda Nacional, permitia que os galés, em suas folgas, trabalhassem 

fazendo cuias em um quarto nos fundos do Quartel. Muitas vezes, inclusive, o comandante os 

requeria na cadeia mesmo quando não havia serviço de limpeza, apenas para que pudessem 

terminar as cuias468. 

Já dissemos no capítulo anterior que os galés comerciavam com bastante tranquilidade 

pelas ruas da cidade de São Paulo. Isso, certamente, era feito com a anuência daqueles que os 

escoltavam: 

 

Digno é de lastima o hediondo espectaculo que a população da Capital 
observa, todos os dias, nos passeios, não só que fasem, pelas ruas, os 
forçados postos em trabalhos, no commercio livre a que se dão, de compra e 
venda de objectos, como nos actos de escandalosa immoralidade, que 
praticam, de parceria com as praças incumbidas de vigial-os e guardal-os. 
[...] A convivencia do galé com o agente que o guarda, encerra um vicio 
gravissimo, que cumpre evitar de prompto, para prevenir consequencias de 
funesto alcance 469. 

 

De nada adiantaram as recomendações oficiais para que os soldados “não consintão 

que os mesmos galés vão a outro qualquer logar se não áquelle, á que tem de ir em serviço, 

nem entrem em vendas ou lojas de ferragens [...] a fim de cessar o abuso de vagarem pelas 

ruas [...] e sahirem até para fora das pontes da Cidade”470. Os presos João José Alves 

d’Almeida e Jozé Leme Pereira compraram a lima com que serraram suas correntes enquanto 

                                                 
 
467Divisão de Acervo Histórico da Assembleia Legislativa de São Paulo (DAH / ALESP). Documentos avulsos 

manuscritos do Império. FGP 016 CP 33-026. Doc. 3. 1833. 
468AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 959, 1866. 
469Relatório do Chefe de Polícia. In: RELATORIO APRESENTADO A ASSEMBLÉA PROVINCIAL DE SÃO 

PAULO NA PRIMEIRA SESSÃO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA NO DIA 2 DE FEVEREIRO 
DE 1868 PELO PRESIDENTE DA MESMA PROVINCIA O CONSELHEIRO JOAQUIM SALDANHA 
MARINHO. São Paulo: Typographia do Ypiranga, 1868, p. A15-11. 

470AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01500. 7 de abril de 1851. p. 208f e v e 210f. 
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eram fiscalizados por um guarda nacional que não entrou na loja. Num outro dia, ao serem 

conduzidos para o quintal do Palácio de Governo, entraram em várias vendas “como as de 

João Moreira, e as de dous Alemães moradores na rua da Cruz Preta” e ali ofereceram 

aguardente para o guarda nacional Mariano José que os acompanhava. Também o convidaram 

para irem esperar algumas mulheres que iam levar-lhes comida, ao que Mariano José, 

embriagado, respondeu que “estava prompto para tudo”471. 

Os presos convidavam os guardas a passearem pela cidade, a comprarem em um lugar, 

a comerem e beberem em outro; e os guardas não só permitiam tal postura, como aceitavam 

as propostas; o cabo do Corpo Policial João da Cruz Lopes e o soldado José Antonio Ribeiro 

faziam a escolta do preso Francisco Machado Barcellos, que havia sido encaminhado para a 

Repartição da Polícia na Corte; quando desembarcaram do vapor, o preso chamou dois carros: 

um para sua mulher, que o havia acompanhado, e outro para ele e os policiais. O carro com a 

mulher seguiu em outra direção, enquanto Francisco, que conhecia a cidade, sugeriu que os 

três parassem em um hotel para poderem jantar. Durante a refeição, o preso pediu licença para 

ir ao banheiro, ao que os soldados consentiram; Barcellos, então, saiu por uma porta lateral e 

entrou em um carro que estava à sua espera472. 

Em outro caso, o guarda permanente José Soares de Souza testemunhou que, no dia da 

fuga dos presos, estes lhe deram de beber aguardente e vinho; em seguida, pediram para irem 

ao Bexiga comprar mais objetos, e ele e seu companheiro acederam a esse pedido; ali, ainda, 

os presos lhe pagaram mais bebida. Então, um deles acendeu um cigarro e lhe ofereceu; 

quando Soares de Souza estendeu a mão para apanhá-lo, foi rapidamente desarmado e 

obrigado a acompanhá-los para o mato473. 

Em contrapartida, havia casos em que eram os galés quem bebiam exageradamente. O 

permanente Delfino de Almeida foi punido por deixar que os presos a seu cargo se 

embriagassem474. Os condenados que faziam a faxina no Palácio no dia 18 de fevereiro de 

1847 foram postos de castigo por estarem bêbados e criarem desordens; do mesmo modo, os 

soldados que os acompanhavam foram responsabilizados475. Mas não eram apenas os que 

trabalhavam nos serviços públicos que tinham acesso a álcool; no interior da cadeia, as 

                                                 
 
471AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 277, 1849, p. 4-6. 
472Dez dias depois, Barcellos foi recapturado. AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 1217, 1871.  
473AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 879, 1862, p. 140 e ss. 
474AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01500. 5 de maio de 1851, p. 222v e 223f. 
475AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01498. 18 de maio de 1847, p. 93. 
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bebidas também entravam, apesar de ser expressamente proibido pelo regulamento. E, muitas 

vezes, eram os próprios soldados que as forneciam aos presos476. 

Também na cadeia, presos e guardas negociavam objetos. O preso Antonio Bueno, por 

exemplo, disse que comprou um ponche do guarda nacional Quintiliano Gomes Ferreira; já 

Marcelino Antonio alegou ter comprado um capote velho de um soldado. Entretanto, logo que 

esses soldados foram questionados pelos superiores sobre o comércio, declararam que haviam 

sido furtados477. 

Portanto, observamos que guardas e presos muitas vezes tinham um bom 

relacionamento: seja porque pertenciam à mesma classe social e ambos possuíam poucos 

recursos financeiros, seja porque eram igualmente pressionados por autoridades a seguirem 

uma determinada conduta; ou até por terem sido colegas na corporação ou na própria prisão. 

Assim, percebiam uma confluência de interesses que possibilitava a convivência harmoniosa 

e a conivência em certas ilegalidades. 

 

 

Negligência 

 

 

 A baixa estabilidade nos cargos das instituições prisionais levava ao desconhecimento 

das funções da profissão e das normas que as regulavam. Nesse sentido, a organização da 

cadeia e da Casa de Correção dependia muito mais das decisões arbitrárias de guardas e 

carcereiros do que dos regulamentos. Vigorava o costume em detrimento da lei. 

Na cadeia, para pregar uma espécie de “trote” no cabo Manoel Carsilio, que estava de 

guarda pela primeira vez, o ajudante do carcereiro João José da Silva Eloy entregou a chave 

da prisão ao soldado para que este pudesse retirar os galés à hora de acender os lampiões; 

Eloy iludiu-o, dizendo que essa era obrigação da guarda, quando na verdade era dele próprio, 

na ausência do carcereiro. Na ocasião, os galés Scipião e José Crioulo se aproveitaram da 

inexperiência do cabo e fugiram. Perguntado no inquérito por que razão entregou ao cabo a 

chave da prisão o ajudante respondeu “que foi por que veio a elle interrogado a cabeça a toa 

em dar a dita chave”478. 

                                                 
 
476AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01504. 2 de novembro de 1857. p. 79v e 80f. 
477AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01497. 8 de março de 1843, p. 158f e v. 
478AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 261, 1853, p. 42. 
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Em 1864, o padre vigário Joaquim Soares Ferreira, acusado de assassinato, fugiu da 

cadeia, mas o delegado só foi avisado três horas depois; o ajudante do carcereiro Antonio José 

de Moraes, encarregado da prisão na ocasião, justificou-se dizendo que não alertou a 

autoridade antes porque não tinha prática. Durante o inquérito, o delegado salientou que o 

ajudante fez “acompanhar suas respostas com risadas gostósas”. Indagado sobre o porquê 

desse despropósito, Antonio de Moraes respondeu: “de que servia chorar se não ha 

remedio?”479. 

Por não receberem treinamento adequado para as funções de vigilância e condução de 

presos, muitos guardas abriam oportunidades para que estes se evadissem. Poucos meses após 

a inauguração da Casa de Correção, os pretos Balbino e Jozé Mossambique conseguiram fugir 

porque o guarda carcereiro não havia fechado as grades do calabouço e nem da porta que dava 

para a parte ainda não edificada. Dez dias depois, o mesmo guarda, em vez de acompanhar o 

escravo Ignácio Creolo na execução da limpeza da Penitenciária, confiou-lhe a chave do 

pátio; este, então, pegou a escada utilizada pelos carpinteiros – que ainda não estavam 

trabalhando – e pulou os muros que davam para o Jardim Público. Nenhuma das sentinelas 

disse ter visto o acontecido. Em sua defesa, o carcereiro alegou que o feitor tinha acabado de 

se demitir e que, por isso, ele estava sobrecarregado480. 

Outras fugas ocorreram ao longo do período sem que nenhuma delas fosse pressentida 

pelas sentinelas481. É possível que eles de fato tivessem visto algo ou até mesmo ajudado os 

fugitivos, mas certamente não admitiriam aos seus superiores, sobretudo porque, caso fossem 

processados, a pena para negligência era metade do tempo daquela prevista por conivência, 

como vimos anteriormente.  

Em 1865, nos depoimentos sobre a evasão do escravo Joaquim que trabalhava na 

cozinha da Casa de Correção, quase todos os soldados que compunham a guarda externa e 

testemunharam no processo disseram que não viram a saída do preto porque tinham ido 

jantar482; pelo regulamento, eles e os demais empregados da Penitenciária deveriam comer o 

alimento fornecido na instituição, exatamente para evitar ausências desnecessárias483. Em 

                                                 
 
479AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 1165, 1864. 
480AESP. Penitenciária. C03271. 14 e 24 de Setembro de 1852. 
481Como em: AESP. Penitenciária. C03271. 30 de Agosto de 1854 e 14 de Setembro de 1855. 
482AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 797, 1865. 
483À exceção do diretor. Art. 102 do Regulamento de 5 de Maio de 1852: Para a Casa de Correcção da Capital. 

In: REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELO EX.MO GOVERNO PROVINCIAL para execução de diversas 
leis provinciaes colligidos e annotados pelo bacharel José Candido de Azevedo Marques e mandados imprimir 
pelo Ex.mo Sr. Dr. João Theodoro Xavier presidente da Provincia de S. Paulo na forma da lei que autorisou a 
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outro processo de fuga, os três responsáveis pelo calabouço (um guarda calabouço e dois 

guardas policiais) relataram que estavam todos dormindo durante a madrugada, ficando os 

escravos sem nenhuma sentinela de prontidão484.  

O desentendimento entre os guardas também abria brechas para os fugitivos, como no 

caso da evasão do escravo Pedro, ocorrida em novembro de 1880: 

 

Pedro, tendo pelas 6 horas da manhã varrido o calabouço, tomou o cisco e 
acompanhado do guarda interno João Pereira Bastos, em vez de ir lançal-o 
em um deposito que há dentro do edificio foi fazel-o fóra, sahindo por uma 
porta do fundo do estabelecimento, que só abre-se para dar lugar a remoção 
de materias fecaes. Na occasião em que Bastos abria esta e o preto 
transpunha os umbraes, um guarda companheiro de Bastos observa-lhe que 
aquella porta não se abria a taes horas. Bastos perturba-se, fecha-a deixando 
Pedro para o lado de fóra do edificio, o qual vendo-se só poz-se em fuga. 
Nesta porta, não obstante estar sempre fechada, conserva-se para maior 
segurança uma sentinella postada, que nessa occasião era a praça do Corpo 
Policial de nome José Sebastião de Oliveira Leitão, cuja obrigação é não 
deixar sahir escravos, quando mal acompanhados485. 

 

Nesse mesmo mês, o carcereiro João Bonifácio Gonçalves de Siqueira reclamou ao 

chefe de polícia que várias vezes as praças abandonavam os galés em seus serviços, como 

uma que se ausentou de seu posto quando acompanhava os condenados que levavam água 

para a cozinha. Segundo o diretor da Casa de Correção, Gonçalves de Siqueira havia lhe 

relatado o caso de outro modo, embora a atitude do guarda continuasse igualmente inusitada: 

 

Disse-me ele que a praça que vigiava essa parelha que tirava água de um 
dos poços do edifício, adormecera, e que ele retirara os presos sem que esta 
desse fé disso486. 

 

A famosa fuga de presos da cadeia em 1884 causava estranheza ao presidente da 

província pelo fato de não ter sido encontrado nenhum único ferimento nos presos 

recapturados; A este propósito, o presidente disse: “A mim se me afigura fóra da questão, que 

não houve resistencia seria e organisada por parte da guarnição”487. Por outro lado, ao saírem 

às ruas para os serviços públicos, a mínima falta de atenção dos vigias era pretexto para a 

                                                                                                                                                         
 

reimpressão da Legislação Provincial. São Paulo: Typographia do Correio Paulistano de J. R. de Azevedo 
Marques, 1874, p. 246-277. 

484AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 462, 1855, p. 34-36, 84 e 87. 
485AESP. Penitenciária. C03280. 8 de Novembro de 1880. 
486AESP. Penitenciária. C03280. 4 e 9 de Novembro de 1880. 
487FALLA DIRIGIDA Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL D E S. PAULO NA ABERTURA DA 

2a. SESSÃO DA 26a. LEGISLATURA EM 10 DE JANEIRO DE 1885 PELO PRESIDENTE DR. JOSÉ LUIZ 
DE ALMEIDA COUTO. São Paulo: Typographia da “Gazeta Liberal”, 1885, p. 27-29. 
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evasão dos presos. Segundo o empregado do Matadouro Público, era costume dos guardas 

urbanos permanecerem sentados durante o tempo em que fiscalizavam os galés, prestando 

pouca atenção ao trabalho488.  

Muitos presos usaram como recurso para a evasão o pretexto de precisarem fazer 

necessidades corporais; com isso, conseguiam manter-se a uma distância considerável da 

vigilância, podendo empreender a fuga mais facilmente. Na madrugada de 19 de outubro de 

1855, os escravos do calabouço Manoel e Maximiano disseram ao guarda policial Joaquim 

Francisco Maciel que precisavam ir à latrina, pois o barril de limpeza, que normalmente 

usavam, estava cheio; Maciel os conduziu até a latrina e permaneceu a uns dez passos de 

distância, encostando-se em uma taipa. Os escravos fecharam a porta e saíram por cima, 

pulando os muros da Penitenciária; diante da demora dos presos, o guarda reclamou: “Com os 

diabos, voces estão mijando pregos e obrando anzóes?”. Interrogado sobre por que razão não 

havia acompanhado os pretos até a latrina, Joaquim Francisco Maciel respondeu que “vio os 

ditos pretos entrarem na latrina e feixarem a porta, e por isso entendendo que elles querião 

obrar juntos por isso não foi ver”489. Perguntado ao guarda do calabouço, Francisco de Paula 

Gomes, responsável pela prisão dos escravos, por que ele não havia mandado os dois guardas 

acompanharem os escravos, ele respondeu que: 

 

[...] mandou-os só com Maciel porque o outro estava dormindo. Perguntado 
porque o não accordou? Respondeo que não o accordou por que estava 
dormindo, e por que estando elle respondente á porta do chadrez que dista 
da latrina cerca de vinte passos, nunca se persuadio que tendo elles ido com 
Maciel viessem a fugir por cauza do [taboado] da mesma latrina490 

 

Em 15 de fevereiro de 1877, o escravo Antonio, encarregado de demolir uma casinha 

nos muros da Penitenciária obteve do guarda responsável por fiscalizá-lo a permissão para ir à 

latrina. Entretanto, em vez disso, o escravo foi até a casa do diretor – um sobrado que ficava 

nas dependências da Casa de Correção –, vestiu-se com camisa branca, calça de casimira 

preta, colete preto, paletó de brim branco e chapéu preto, e saiu tranquilamente pela porta da 

frente. Quatro dias depois, o carcereiro da cadeia encontrou-o às nove horas da noite na Rua 

da Quitanda, conversando em uma roda de pretos, ainda trajando as roupas do diretor491. Anos 

depois, em setembro de 1889, Vicente José Bernardes Filho foi tirado da prisão para ser 

                                                 
 
488AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 691, 1859, p. 11 e 15. 
489AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 462, 1855, p. 36-40. 
490Ibidem, p. 35-36. 
491AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 1822, 1877. 
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levado ao banheiro, que ficava entre as oficinas da Penitenciária. Ali permaneceu, “ou por 

combinação com o soldado que o acompanhava ou por negligência d’este”, onde pode saltar o 

muro e escapar492. 

Fora das dependências da cadeia e da Casa de Correção, esse artifício era utilizado 

com frequência ainda maior; escondidos em uma moita, os galés podiam se desvencilhar de 

suas correntes e realizar a fuga.  Em 1867, o galé José Machado pediu licença ao guarda para 

ir a um valo na Estrada de Santo Amaro fazer suas necessidades e lá conseguiu retirar a 

calceta de ferro que se prendia ao pé sem cortá-la493; da mesma maneira, o galé Joaquim 

Pedro limou sua corrente em um quarto no fundo do Quartel da Guarnição e, ao pedir para ir 

urinar em uma moita, retirou as correntes e conseguiu fugir494.  

Em 1869, os galés Elias e Jacyntho pediram aos guardas nacionais para fazerem uma 

necessidade em uma moita próxima ao chafariz Moringuinho e, fingindo fazê-la, sacudiram as 

correntes e as arrebentaram, uma vez que já as tinham limado previamente, cobrindo as partes 

cortadas com cera de terra. Os dois guardas ficaram a certa distância conversando, enquanto 

um deles, Américo Joaquim Ramos, virava de costas para também se aliviar; quando se 

voltou de frente, perguntou a seu companheiro Bento Cubas onde estavam os galés, ao que 

este respondeu “Quer ver que os sujeitos nos embaçarão?!”495.  

O galé Salvador Gregório havia tirado a cabeça do prego que prendia a corrente em 

seu pé e esperou durante dias, sem que ninguém percebesse a manobra, para encontrar a 

melhor hora de retirar o prego e, rapidamente, ir embora; em dia 24 de março de 1878, foi 

despejar o lixo da cozinha da Casa de Correção nos fundos do edifício e aproveitou a ocasião 

em que o único guarda que o escoltava, Manoel Alexandre de Queiroz, foi a uma moita “fazer 

precisão”496.   

A queixa recorrente das autoridades era a de que essas fugas ocorriam principalmente 

porque os guardas não verificavam se as correntes estavam em boas condições antes de 

saírem da cadeia com os galés, sendo que nem mesmo os carcereiros passavam revista na 

                                                 
 
492AESP. Penitenciária. C03280. 22 de Setembro de 1889. 
493AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 860, 1867. 
494AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 1131, 1868. 
495AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 568, 1869, p. 8-12. Neste processo, os réus foram julgados em 

separado, pois o defensor de Américo Ramos não compareceu no dia do julgamento. Até então, os galés ainda 
não tinham sido encontrados, e, por isso, perante o júri, prevaleceu a versão dos guardas de que a fuga havia 
sido uma fatalidade; por nove votos, o júri considerou Bento Cubas inocente. No entanto, quando Américo foi 
julgado, os galés já haviam sido capturados e depuseram no tribunal, alegando que haviam conseguido fugir 
porque “approveitarão ambos a distracção dos guardas”; desta forma, Américo foi considerado culpado e 
condenado a um ano de prisão com trabalho. Ibidem, p. 89-90 e 96-97. 

496AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 1246, 1878. 
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volta, como mandava o regulamento. No caso das fugas da dupla de galés Salvador e Miguel 

Janino e de Liberalino Rodrigues Machado, ocorridas em 1874 com apenas uma semana de 

diferença, os grilhões haviam sido cortados cinco a seis dias antes da evasão. O carcereiro 

Joaquim Romualdo dos Santos admitiu que no primeiro caso não houve a revista “por não 

estar em costume” e no segundo “porque nem sempre está na cadêa á hora em que os galés 

regressão e porque é só para tanta cousa”497. 

Os chefes de policia tentaram uma série de medidas para impedir essas fugas 

corriqueiras; em 1845, o chefe de polícia solicitou ao comandante de permanentes que 

mandasse mais guardas para acompanharem as correntes, para que existisse pelo menos um 

guarda para cada preso498. No ano seguinte, ordenou ao carcereiro que não deixasse saírem 

galés sem sua ordem expressa por escrito; ele teria também de exigir recibo do comandante da 

escolta que os conduzia499. Entretanto, ou essas normas não surtiram o efeito esperado, ou 

foram esquecidas com o passar do tempo. No caso anteriormente relatado, o carcereiro 

Romualdo dos Santos alegou que a ordem que mandava revistar as correntes era de 1866, 

muito antes de ele ser carcereiro e que, por isso, não a conhecia.  

Depois que este carcereiro saiu do cargo, assumiu João Ribeiro de Araújo que, em 

1878, sofreu um processo de responsabilidade por, entre outras coisas, deixar de verificar as 

correntes dos galés500; ainda em 1883, novamente se recomendava ao carcereiro que não 

entregasse preso algum a menos de duas praças501. Ao que parece, o que prevalecia na 

condução da cadeia eram os costumes estabelecidos, passados oralmente de um carcereiro a 

outro, e não as inúmeras ordens expedidas pelos chefes de polícia, provavelmente arquivadas 

em algum canto intocado do edifício.  

Todavia, não podemos deixar de levar em conta a justificativa que Romualdo 

ofereceu. De fato, eram apenas o carcereiro e seu ajudante para administrar mais de oitenta 

presos, e coordenar a manutenção da ordem e segurança do estabelecimento502. Some-se a 

isso a falta de armamentos na cadeia; em 26 de maio de 1845, o carcereiro reclamava ao chefe 

de polícia que a guarda não estava munida nem de baionetas, nem de espadas. Em 12 de junho 

                                                 
 
497AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 1300, 1874. 
498AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01497. 15 de março de 1845. p. 235v e 236f. 
499AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01498. 8 de agosto de 1846. p. 301v e 302f. 
500AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 1246, 1878. 
501AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01553. N. 68. 
50283 presos no dia 31 de outubro de 1878. Relatório do Chefe da Policia em 10 de Novembro de 1878. In: 

RELATORIO COM QUE O EXM. SR. DR. JOÃO BAPTISTA PEREIRA PRESIDENTE DA PROVINCIA  
DE S. PAULO PASSOU A ADMINISTRAÇÃO DA PROVINCIA AO 2o. VICE-PRESIDENTE EXM. SR. 
BARÃO DE TRÊS RIOS. Santos: Typographia do “Diario de Santos”, 1878, p. A15-10. 
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do mesmo ano, solicitava “uma nova escada, pois a outra quebrou, para que os sentinelas 

possam sobre ela vigiar melhor a prisão denominada ‘Tenção’ ”503. Em diligência para a 

busca do réu José Antonio Mariano Coitinho, em 1856, a escolta não conseguiu efetuar a 

captura “porque as armas de fogo que forão dadas aos soldados da diligencia não davão fogo, 

pelo máo estado em que se achavão”504.    

Outro problema enfrentado pela cadeia ao longo do século foi o pequeno número de 

soldados que faziam a guarda. Em 1853, o soldado da Guarnição Fixa Benedicto Jozé Salles 

foi condenado a seis anos de trabalho nas fortificações por ter dormido durante a guarda, 

quando a prisão foi arrombada e os presos fugiram; entretanto, o conselho converteu sua pena 

para galés por considerar a “menoridade do Réo, mui pouco tempo de praça, e ao serviço 

dobrado que havia feito”505 Na madrugada de 8 de maio de 1883, o espanhol Arthur Michele 

Gonçalves e o escravo Raymundo saíram da prisão térrea n.º 2 por uma abertura que fizeram 

no interstício da janela, sem que nenhuma sentinela notasse; por isso, a administração pedia 

que a guarda fosse aumentada506.    

Dessa forma, muitos fatores parecem ter contribuído para a negligência dos guardas e 

a consequente fuga dos condenados, entre eles, o desinteresse dos empregados – devido aos 

baixos salários e da pouca profissionalização – e a precariedade das instituições prisionais, 

desprovidas de armamentos e de vigilância suficientes. Além disso, o bom relacionamento 

com os sentenciados pode ter estimulado a negligência; o que não quer dizer que, por isso, os 

agentes policiais estivessem sendo manipulados pelos presos. De fato, os processos criminais 

registram apenas os casos em que houve quebra da norma; provavelmente muitas situações 

semelhantes a estas ocorreram, sem maiores consequências. 

Assim, as relações entre guardas e presos eram muito mais complexas do que esse 

suposto par de opostos poderia à primeira vista representar; os guardas não eram vistos pelos 

presos como imponentes braços do Estado, nem os encarcerados eram vistos por aqueles que 

os fiscalizavam como a escória da sociedade. Não havia um antagonismo instituído; os 

conflitos existiam ali como em qualquer outro ambiente social. Na verdade, sofrendo 

acomodações e reajustes às imposições legais, as relações eram bem mais harmoniosas do que 

as autoridades poderiam querer. 

                                                 
 
503AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01497. p. 34v e 35f. E01498. p. 43f. 
504AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 477, 1856, p. 13-15. 
505AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 106, 1859, p. 3-5. 
506AESP. Penitenciária. C03280. 8 de Maio de 1883. 
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4 A SITUAÇÃO PRISIONAL A PARTIR DE 1870 

 

 

A abertura da Casa de Correção e a criação do calabouço para os escravos não foram 

suficientes para diminuir a quantidade de presos da Cadeia Pública de São Paulo. A lei de 

1844, que havia organizado as cadeias em classes, nunca foi executada507 e a capital 

continuou sendo a única receptora dos presos de toda a província. Por falta de prisões, a 

classificação imposta pelo Regulamento Especial também nunca foi estritamente feita.  

As reformas que se faziam no edifício eram apenas paliativos, diante do péssimo 

estado em que este se encontrava; a cadeia era pouco ventilada, suas prisões eram inseguras e 

de aspecto insalubre. Alguns presidentes da província insistiram para que o prédio da Câmara 

e Cadeia fosse transformado todo ele em prisões, já que os recintos existentes não davam 

conta de abrigar tanta gente. Nesse sentido, ainda em 1856, a Assembleia Provincial aprovou 

o orçamento municipal, que previa o gasto de 5:000$000 para que se convertesse a parte 

ocupada pela Câmara em prisão, e também autorizou a despesa com o aluguel de uma casa 

que servisse de Paço. Entretanto, o presidente José Joaquim Fernandes Torres considerou a 

medida desnecessária e não permitiu que a Câmara saísse do Largo São Gonçalo, 

apresentando como justificativas a importância do edifício histórico e a certeza de que a 

quantidade de presos em breve seria reduzida. Em suas palavras: 

 

[...] a necessidade de se dar maior espaço ás actuaes prisões, em que se 
achão accumulados criminosos de todos os pontos da Provincia não é um 
motivo sufficiente para prival-a de seus antigos Paços, a que se ligão tantas 
recordações de gloria patria; porquanto é certo que o numero desses presos 
diminuirá consideravelmente, logo que como é de esperar, cada Comarca 
possa contar em seu centro uma boa Cadêa. Alem disso que, se decretardes 
a continuação das obras da Casa de Correcção, menor será ainda o numero 
de presos ali retidos 508. 

 

Assim, a demora na solução do problema da cadeia se deveu, em parte, à esperança de 

que, em pouco tempo, a Casa de Correção estaria concluída e todos os condenados à prisão 

                                                 
 
507RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 

PRESIDENTE DA PROVINCIA O EXM. SR. DR. ANTONIO DA COSTA PINTO SILVA no dia 5 de 
Fevereiro de 1871. S. Paulo: Tipografia Americana, 1871, p. 15. 

508DISCURSO COM QUE O ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR SENADOR JOSÉ 
JOAQUIM FERNANDES TORRES, presidente da provincia de S. Paulo, abrio a Assembléa Legislativa 
Provincial no anno de 1858. S. Paulo: Typographia Dous de Dezembro de Antonio Louzada Antunes, 1858, p. 
31-32. 
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com trabalho seriam para lá remetidos. Entretanto, a abertura de vagas na Penitenciária 

ocorreu muito lentamente e não pôde acompanhar o número de condenados a essa pena. 

 

 

4.1 A TRANSFERÊNCIA DA CADEIA  

 

 

Quando o segundo e terceiro raios foram abertos, ainda na década de 50, a capacidade 

da Casa de Correção chegou a 120 presos. Nessa época, a cadeia conseguiu manter uma 

média em torno de 180 presos, número excessivo para as dimensões do edifício, mas, em todo 

caso, estável. Entretanto, na década seguinte, não houve ampliação de vagas na Penitenciária 

e o reflexo disso foi um progressivo aumento da população carcerária na cadeia, passando de 

209 presos em 1860 para 248 em 1869 (ver Tabela 5). Tal era a quantidade de presos 

apinhados nas prisões que, durante uma epidemia de varíola, foi necessário estabelecer uma 

enfermaria na sala destinada às sessões da Câmara, removendo-a temporariamente para outra 

localidade509, como havia ocorrido nos tempos da Revolução Liberal. Ainda no sentido de 

arranjar mais espaço na cadeia, a partir de 1864, todas as mulheres, inclusive as condenadas a 

pena simples, passaram a ser encaminhadas a uma prisão coletiva existente na Casa de 

Correção510.  

Em alguns anos, os relatórios dos presidentes da província discriminaram as penas às 

quais os presos da cadeia haviam sido condenados; esses dados indicam que a cadeia absorvia 

boa parte dos sentenciados destinados a Penitenciária (ver Tabela 6). Com base no mapa dos 

presos existentes na cadeia, vemos que, na década de 1860, mais de um quinto da população 

desta instituição era composto por presos condenados a prisão com trabalho, que deveriam 

estar cumprindo a pena na Casa de Correção. Assim, apesar do Código Criminal prescrever a 

pena de prisão com trabalho, nesse período 43% dos condenados não podiam cumpri-la por 

falta de células disponíveis. 

 

                                                 
 
509RELATORIO QUE POR OCCASIÃO DA ABERTURA DA ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL 

DE S. PAULO no dia 3 de Fevereiro de 1864 apresentou o elmo e Ex.mo Senhor Conselheiro Doutor Vicente 
Pires da Motta presidente da mesma província. S. Paulo: Tipografia Imparcial de Joaquim Roberto de 
Azevedo Marques, 1864, p. 6. 

510AESP. Autos Crimes da Capital. Processo 665, 1869, p. 9. 
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Tabela 5 – Número de encarcerados mantidos na cadeia e na Casa de Correção (1852-1874) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
* Média feita com base em dados apresentados nos relatórios. 
1 Esta coluna indica os presos que eram abrigados na Casa de Correção, mas que não 
viviam sob o regime auburniano: as mulheres – que viviam em prisão comum – e os 
escravos do calabouço. Nem sempre estes dados estavam especificados nos 
relatórios, o que indica que possivelmente eles estivessem contemplados no número 
geral de presos da Casa de Correção. 
 
FONTE: Relatórios dos presidentes da província de São Paulo (1852-1875). 

 

Tabela 6 – Mapa dos presos existentes na Cadeia da Capital (1865-1870) 
 
  jan/1865 jan/1867 dez/1867 dez/1868 jan/1870 

Pena de morte 6 18 24 28 25 
Galés 117 132 124 118 138 
Prisão com 
trabalho 

43 63 42 50 58 

Prisão simples 1 8 4 9 7 
Outros* 32 4 24 30 20 

Soma 199 225 218 235 248 
 
* pronunciados, indiciados, à espera de julgamento, em custódia ou em prisão correcional. 
 
FONTE: Relatórios dos presidentes da província de São Paulo (1865-1871) 

ANOS CADEIA  CASA DE 
CORREÇÃO 

OUTROS NA CASA DE 
CORREÇÃO1 

1852 186* 10 - 
1853 - 32 - 
1854 190* 32 - 
1855 - 42 - 
1856 165 80 20 escravos 
1857 - 78 - 
1858 - 118 - 
1859 175* 133 17 escravos 
1860 209 122 6 escravos 
1861 - 127 - 
1862 - 126 - 
1863 - 103  - 
1864 - 110 8 mulheres 
1865 199 116 9 mulheres 
1866 225 122 10 mulheres e 15 escravos 
1867 218 112 13 mulheres 
1868 235 119 14 mulheres e 20 escravos 
1869 248 120 13 mulheres 
1870 225 141 15 mulheres 
1871 184 160 17 mulheres 
1872 134 160 20 mulheres e 23 escravos 
1873 122 150 14 mulheres 
1874 113 - - 
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A década de 1870, entretanto, trouxe para São Paulo profundas transformações nos 

âmbitos econômico, cultural, institucional e de infraestrutura que mais tarde a tornariam uma 

grande cidade511. Ainda em 1867, havia sido inaugurada a estrada de ferro de 139 km que 

ligava Santos a Jundiaí, passando pela Capital. Já no final da década de 70, eram mais de 

1.200 km de linhas férreas que ligavam várias cidades do interior (Campinas, Limeira, Itu, 

Sorocaba, Piracicaba) ao porto de Santos, tendo a capital como pólo agregador. Com a 

melhora nos transportes, a exportação de café aumentou consideravelmente, trazendo 

crescimento econômico também para a cidade, por ser a principal intermediária. Assim, 

outros setores de infraestrutura puderam ser aperfeiçoados. Em 1872, por exemplo, a 

iluminação, que era feita a querosene, foi substituída por combustores a gás. As instituições 

carcerárias também receberam este investimento: uma portaria decretou a compra de 19 

combustores para a Cadeia e 27 para a Casa de Correção512. 

Em dezembro de 1872, entrava na presidência da província o professor da Faculdade 

de Direito Dr. João Theodoro Xavier de Matos, conhecido por implementar os primeiros 

grandes melhoramentos e “impulsionar o progresso da cidade”. Nos três anos em que foi 

presidente, remodelou a cidade, abrindo um acesso do bairro da Luz ao Brás e do Brás ao 

centro; ofereceu recursos para o alargamento de ruas; reformou o Palácio do Governo; 

retificou o rio Tamanduateí, construindo nele a Ilha dos Amores; promoveu o recenseamento 

da população da província e organizou uma exposição provincial, como preparação para a 

Exposição Internacional da Filadélfia513. Em seu governo, também, a Assembleia Provincial 

aprovou o primeiro código de posturas sistematizado da cidade.  

Sobre esse período, escreve Maria Luiza Ferreira de Oliveira: 

 

                                                 
 
511Sobre este período da história paulistana, ver: MORSE, Richard. Formação histórica de São Paulo: De 

comunidade à metrópole. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1970, cap. XII a XVI. Entre os trabalhos 
mais recentes, destacamos: OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira de. Uma senhora na Rua do Imperador: 
população e transformações urbanas na cidade de São Paulo, 1870-1890. In: GRINBERG, Keira; SALLES, 
Ricardo (org.). O Brasil Imperial. 1870-1889. São Paulo: Civilização Brasileira, vol. III, 2009, cap. V, p. 
155-198. 

512Relatório de iluminação a gás. In: RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA 
PROVINCIAL PELO EXM. SR. DR. JOÃO THEODORO XAVIER presidente da Província em cinco de 
Fevereiro de 1873. S. Paulo: Tipografia Americana, 1873, p.A1-38. Nesse sentido, Eurípedes Simões de Paula 
marcou o ano de 1872 como a segunda fundação da cidade, por ter sido este o ano da inauguração da Estrada 
de Ferro de Jundiaí a Campinas, o início da iluminação a gás e do tráfico de bondes puxados por burros. 
Também pesou para a escolha da data, o fato de ter tido início o governo de João Theodoro. Cf. OLIVEIRA, 
M. L. F. de. Op. cit., p. 161-162. 

513MENEZES, Raimundo de. João Teodoro, uma figura curiosíssima e excêntrica, foi o primeiro presidente que 
aformoseou São Paulo. In: Histórias da história de São Paulo. São Paulo: Melhoramentos, 1954, p. 234-239. 
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Uma cidade ainda com ares de improvisada, mas que [...] incomodava os 
setores sociais, os quais iriam, em embates e composições, propor projetos e 
buscar modificações na sua feição. [...] Nos relatórios dos presidentes da 
Província de fevereiro, junho e dezembro de 1872, nas vésperas da 
administração João Theodoro, já podem ser lidas uma urgência, uma 
impaciência e uma vontade de transformar estruturas enraizadas na vida da 
cidade e da província514. 

 

Essa nova proposta da organização e embelezamento da cidade tornou a cadeia no 

centro da cidade um incômodo para as autoridades. As prisões sem muros apresentavam o 

mundo do crime muito próximo da população, o que era um risco para a sociedade e pouco 

contribuía para a correção dos encarcerados. Fora isso, havia o inconveniente de funcionar a 

câmara no mesmo espaço da cadeia: “mais de uma vez as exhalações das prisões têm 

prejudicado a saude de vereadores ou jurados”515.  

Sob esta nova perspectiva, não havia mais sentido a existência da Casa de Câmara e 

Cadeia. Somava-se a isso a constatação de que o número de presos aumentava em um ritmo 

que o prédio não podia comportar; urgia, portanto, a criação de um estabelecimento próprio 

para o encarceramento e longe do centro da cidade. Conforme o presidente da província 

Antonio Candido da Rocha:   

 

[...] collocada em uma das mais bellas praças, [a cadeia] é um espectaculo 
triste que todos os dias offerece aos nossos olhos; e ahi os presos, em 
constante contacto para a rua, commettem actos de immoralidade que 
cumpre evitar. Julgo, pois, ser da mais reconhecida conveniencia construir-
se outra, sob um melhor plano, em uma localidade mais apropriada516. 

 

Desse modo, com a Lei N. 86 de 18 de Abril de 1870, o governo autorizou a 

construção de uma nova cadeia no terreno contíguo ao da Penitenciária, no bairro da Luz e, 

também, que fossem feitas reformas no edifício do Largo São Gonçalo para que pudesse 

receber o Paço da Assembleia Provincial, além de seguir alojando a Câmara Municipal e a 

casa de audiências. O presidente Antonio Candido da Rocha, então, mandou organizar o 

projeto de um edifício com capacidade para 350 presos; contudo, concluiu que o terreno 

designado pela lei era muito pequeno e iniciou as negociações para a compra do terreno em 

                                                 
 
514OLIVEIRA, M. L. F. de. op. cit. p. 181. 
515RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 

PRESIDENTE DA PROVINCIA EXM. SR. DR. SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA em 2 de Fevereiro de 1876. 
S. Paulo: Typographia do “Diario”, 1876, p. 60. 

516RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 
PRESIDENTE DA PROVINCIA O EXM. SR. DR. ANTONIO CANDIDO DA ROCHA no dia 2 de 
Fevereiro de 1870. S. Paulo: Typographia Americana, 1870, p. 40. 
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frente, de propriedade do Recolhimento da Luz. Mandou extrair do Rio Grande 306,5 braças 

cúbicas de granito e, antes mesmo de acertar a aquisição do local, foram trazidas as primeiras 

levas deste material517. Entretanto, devido à demora da estação chuvosa em 1871, as obras não 

foram realizadas518.  

No intuito de continuar as medidas de Candido da Rocha, dois anos depois, o 

presidente João Theodoro desapropriou, ao custo de 18:000$000, os terrenos em frente à 

Penitenciária para a edificação da nova cadeia que desejava “realizar em condições 

architectonicas de belleza, segurança e commodidade” 519. Em 2 de setembro de 1874, 

contratou o major Benedicto Antonio da Silva para o fornecimento das pedras destinadas à 

construção da cadeia e, no dia 29, solicitou o assentamento de trilhos de bondes para o 

transporte das pedras da Estação da Luz até o terreno520.  

Porém, em junho de 1875, o novo presidente Sebastião José Pereira considerou a obra 

muito grandiosa para as reais necessidades e condições financeiras da cidade; entendeu que o 

melhor era concentrar os recursos no término da planta da Casa de Correção. Desse modo, a 

cadeia não precisava ser muito ampla, bastando a construção de uma simples casa de 

detenção: 

 

Considero palpitante a necessidade de remover os presos da Cadêa em que 
se achão; entendo, porém, que não deve tratar-se da construcção de uma 
nova Cadêa. Aquella necessidade será convenientemente attendida, 
fazendo-se na Casa de Correcção os indispensaveis commodos. A nova 
Cadêa foi orçada em 860:000$000. Essa despeza não póde ser feita, porque 
a Provincia, além de compromissos a solver, tem outras necessidades a 
attender. [...] A despeza com o augmento da Casa de Correcção será 
modica, e poderá ser realizada gradualmente521. 

 

                                                 
 
517RELATORIO COM QUE O EXM. PRESIDENTE DR. ANTONIO CANDIDO DA ROCHA passou a 

administração da Provincia ao Exm. Conselheiro Vicente Pires da Motta 1o. vice-presidente da mesma. S. 
Paulo: Typographia Americana, 1870, p. 14-15. 

518RELATORIO COM QUE O EXM.º SR. DR. ANTONIO DA COSTA PINTO SILVA, presidente da 
Provincia, passou a administração da mesma ao Exm. Sr. Conselheiro Vicente Pires da Motta 1o. vice-
presidente. S. Paulo: Typographia Americana, 1871, p. 4. 

519RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 
PRESIDENTE DA PROVINCIA O EXM. SR. DR. JOÃO THEODORO XAVIER em 5 de Fevereiro de 
1874. S. Paulo: Typographia Americana, 1874, p. 40. 

520RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 
EXM. SR. DR. JOÃO THEODORO XAVIER presidente da provincia no dia 14 de Fevereiro de 1875. S. 
Paulo: Typographia do “Diario”, 1875, p. 5 e 41. 

521RELATORIO APRESENTADO PELO EXM. SR. DR. SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA Presidente da 
Provincia á Assembléa Legislativa Provincial no dia 27 de Junho de 1875 por occasião da abertura de sua 
reunião extraordinaria. S. Paulo: Typographia do “Diario”, 1875, p. 9. 
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De fato, voltando à Tabela 5, percebemos que a cadeia teve uma diminuição sensível 

no número de condenados nos primeiros anos da década de 1870. Dois fatores pontuais foram 

decisivos para essa queda: primeiramente, em 1870, a Casa de Correção havia ampliado sua 

capacidade para 160 presos; depois, em junho de 1871, houve a remessa de 98 condenados a 

galés perpétuas para o presídio de Fernando de Noronha522, promovida pelo próprio Sebastião 

José Pereira, então chefe de polícia.  

Assim, diante de duas propostas tão divergentes – a construção de uma nova cadeia ou 

o estabelecimento de uma casa de detenção mais simples –, a Assembleia Provincial optou 

pela solução menos custosa e, com a Lei N. 2 de 2 de Julho de 1875, decidiu converter a casa 

do diretor da Penitenciária em Casa de Detenção. Ademais, essa lei afastava de vez a 

possibilidade da edificação de outra cadeia, pois não só permitia que o governo dispusesse do 

terreno que havia sido adquirido para tal intento523, mas também garantia, de acordo com o 

disposto no artigo, a concentração da verba para o término da Casa de Correção, pois abria 

um crédito de 80:000$000 para o aumento das células. 

Os trabalhos para a conversão do sobrado do diretor em prisão e a construção de outra 

casa para este empregado foram contratados pela quantia de 63:800$000524, e começaram 

logo após a aprovação da lei; já a remoção dos presos da cadeia ocorreu em 9 de maio de 

1877525. Enquanto isso, Giacomo Gaudino e Pedro Ricardino trabalhavam nas obras de 

transformação do edifício de Câmara e Cadeia em Paço Provincial e Municipal, sob o plano 

do engenheiro Eusebio Stevaux526. 

Cadeia e Casa de Correção passariam, então, a conviver no mesmo espaço. Com esta 

medida, ficava clara a mudança da relação que a cidade mantinha com os encarcerados. Se 

antes os presos da cadeia podiam manter a sociabilidade com os habitantes da cidade, 

                                                 
 
522Relatório da Repartição da Polícia de 15 de janeiro de 1872. In: RELATORIO APRESENTADO Á 

ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA O 
EXM. SR. DR. JOSÉ FERNANDES DA COSTA PEREIRA JUNIOR em 2 de Fevereiro de 1872. S. Paulo: 
Typographia Americana, 1871(sic), p. S2-38. Ver capítulo 2.  

523Em 1879, pela Lei N. 37 de 7 de abril, o governo foi autorizado a vender o terreno em hasta pública por 
quantia superior a 25:000$000; entretanto, a transação não foi realizada. 

524RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 
PRESIDENTE DA PROVINCIA EXM. SR. DR. SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA em 2 de Fevereiro de 1876. 
S. Paulo: Typographia do “Diario”, 1876, p. 59. 

525Relatório da Penitenciária de 27 de dezembro de 1877. In: ANNEXOS AO RELATORIO COM QUE O 
EXM. SR. DR. SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA passou a administração da Provincia ao 5o. vice-presidente 
Monsenhor Joaquim Manoel Gonçalves de Andrade. S. Paulo: Typographia do “Diario”, 1878, p. A8-4. 

526Relatório da Diretoria Geral de Obras Públicas em São Paulo de 31 de dezembro de 1877. In: ANNEXOS AO 
RELATORIO COM QUE O EXM. SR. DR. SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA passou a administração da 
Provincia ao 5o. vice-presidente Monsenhor Joaquim Manoel Gonçalves de Andrade. S. Paulo: Typographia 
do “Diario”, 1878, p. A6-10. 
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estabelecendo contatos e garantindo certas liberdades, como a compra de bens e alimentos, 

agora permaneceriam isolados dentro dos muros da Penitenciária, tal qual os sentenciados da 

Casa de Correção. Nesse sentido, o diretor da Penitenciária observou a reação dos galés com a 

transferência da cadeia e, consequentemente, com o isolamento por ela provocado: 

 

Teve lugar no dia 9 de Maio do corrente anno a remoção dos presos, que 
existião na antiga cadêa, para a nova, construida dentro dos muros desta 
penitenciaria. Nenhum accidente desagradavel deu-se até hoje nesta prisão: 
não obstante ella precisa de um regulamento. Os galés [...] sem nenhum 
estimulo, e desgostosos da mudança de prisão são difficilmente contidos por 
falta de applicação de penas disciplinares527.  

 

Do mesmo modo, com a mudança, a província demarcava e concentrava 

territorialmente o espaço de conservação de todos os transgressores da lei para fora do centro 

da cidade, longe da agitação da vida urbana. 

 
 
Figura 2 – Cadeia Pública da Avenida Tiradentes (antiga Casa de Correção). Fotografia de Aurélio Becherini, c. 

1920. Vista a partir da antiga torre da Caixa d’água; à esquerda, a Avenida Tiradentes; no centro, o 
pátio da cadeia. PONTES, João Alfredo Vidigal (org.). São Paulo de Piratininga: de pouso de tropas 
a metrópole. São Paulo: O Estado de S. Paulo / Editora Terceiro Nome, 2004. 1CD-ROM. 

                                                 
 
527Relatório da Penitenciária de 27 de Dezembro de 1877. In: ANNEXOS AO RELATORIO COM QUE O 

EXM. SR. DR. SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA passou a administração da Provincia ao 5o. vice-presidente 
Monsenhor Joaquim Manoel Gonçalves de Andrade. S. Paulo: Typographia do “Diario”, 1878, p. A8-4. 
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A opção do governo pela transferência para o mesmo espaço da Penitenciária, embora 

fosse improvisada, pareceu uma boa medida, já que, nos primeiros anos de funcionamento da 

Casa de Detenção, o número de presos permaneceu baixo, o que levava a crer que teria sido 

precipitada a construção de uma cadeia com capacidade para 350 presos (ver Tabela 7).  

Tabela 7 – Número de encarcerados mantidos na cadeia e na Casa de Correção após 
a transferência da cadeia (1878-1888) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
* 

Média feita com base em dados apresentados nos relatórios. 
1 Esta coluna indica os presos que eram abrigados na Casa de Correção, mas que não 
viviam sob o regime auburniano. São as mulheres, que viviam em prisão comum, e os 
escravos do Calabouço. Nem sempre estes dados estavam especificados nos relatórios, o 
que indica que possivelmente eles estivessem contemplados no número geral de presos da 
Casa de Correção. 
 
FONTE: Relatórios dos presidentes da província de São Paulo (1879-1889). 

 

Diante das novas condições da cadeia, fisicamente separada da sociedade e com um 

número reduzido de presos, era possível pensar, também para estes presos, em iniciativas que 

os levassem à regeneração. O chefe de polícia Joaquim de Toledo Pisa e Almeida propôs que 

fosse admitido o trabalho voluntário para “evitar que a ociosidade, aggravando a pena, 

concorra para a immoralidade no centro das prisões e produza extensos males á sociedade 

pelas reincidencias”. Para tanto, sugeriu a criação de duas oficinas, inclusive aproveitando o 

conhecimento que os galés já tinham para a realização de chapéus de palha. Por isso, pedia 

uma ampla reforma no regulamento da cadeia: 

 

A collocação da cadêa na area da Penitenciaria torna, a meo ver, obrigatoria 
a medida de que fallo. Ao lado de officinas onde o trabalho e a disciplina 

ANOS CADEIA  CASA DE 
CORREÇÃO 

OUTROS NA CASA DE 
CORREÇÃO1 

1878 83 156 12 mulheres e 9 escravos 

1879 96 152 13 mulheres e 18 escravos 

1880 103 141 15 mulheres e 11 escravos  

1881 - - - 

1882 114 146 13 mulheres 

1883 144 153 14 mulheres e 19 escravos 

1884 200* 158 14 mulheres 

1885 200* 157 14 mulheres 

1886 240* 152 16 mulheres 

1887 250* 150 14 mulheres 

1888 214 164 17 mulheres 
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produzem grande reforma moral, não podem estar dezenas de pessoas 
consumindo a vida em perigosa promiscuidade. É o único meio de 
harmonisar dous systemas que se repellem. No regimen das prisões não 
vejo medida de maior alcance528. 

 

Para garantir a eficácia dessas novas resoluções, o presidente da província barão de 

Guajará decretou, em Ato de 11 de maio de 1883, que os dois estabelecimentos fossem 

dirigidos pelo mesmo funcionário, o administrador da Casa de Correção529. Paralelamente, em 

23 de julho deste mesmo ano, era solicitado ao carcereiro que fossem cortados “a escovinha” 

o cabelo de todos os indivíduos que entrassem na cadeia530, como que a exercer o mesmo 

ritual de passagem imposto na instituição vizinha. 

Ainda no sentido de manter o isolamento dos presos, em 5 de setembro, a Câmara 

Municipal pedia autorização do diretor da Penitenciária para que a limpeza da cadeia pudesse 

ser feita nas bacias de esgoto colocadas nesta instituição pela Companhia Cantareira de 

Esgotos “até que igual melhoramento se possa obter para o edificio da Cadêa”, visto que por 

ali a limpeza ainda era feita pelos galés “em barris condusidos pelas ruas, com grave 

encommodo dos transeuntes e dos habitantes d’aquelle bairro”531. 

Entretanto, a falta de novos investimentos nas duas instituições levou à estagnação da 

Casa de Correção e, consequentemente, a um gradual inchaço da cadeia, especialmente a 

partir da década de 1880 (ver novamente Tabela 7). Outro fator que contribuiu para a 

elevação do número de presos foi o progressivo aumento da população da cidade a essa 

época. São Paulo havia se tornado a grande agenciadora da movimentação econômica da 

província, o que atraía uma multiplicidade de grupos em busca de oportunidades, que tinham 

sua viagem à capital facilitada pelas estradas de ferro.  
                                                 
 
528Relatório do Chefe de Polícia em 10 de novembro de 1878. In: RELATORIO COM QUE O EXM. SR. DR. 

JOÃO BAPTISTA PEREIRA presidente da Provincia  de S. Paulo passou a administração da Provincia ao 2o. 
vice-presidente Exm. Sr. Barão de Três Rios. Santos: Typographia do “Diario de Santos”, 1878, p. A15-11. 

529FALLA DIRIGIDA Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL D E S. PAULO NA ABERTURA DA 
1a. SESSÃO DA 25a. LEGISLATURA EM 16 DE JANEIRO DE 1884 PELO PRESIDENTE BARÃO DE 
GUAJARÁ. São Paulo: Typographia da “Gazeta Liberal”, 1884, p. 31. 

530AESP. Correspondência da Polícia com o carcereiro da Cadeia Pública de São Paulo (1881-1884). E01553. 23 
de julho de 1883. 

531AESP. Penitenciária. C03280. 5 de setembro de 1883. Aparentemente, essa medida nunca foi tomada, pois, em 
1886, o chefe de polícia pedia o estabelecimento de latrinas e o encanamento de águas da cadeia, que ainda era 
feito pelo sistema de cubos de madeira com o argumento de que “tendo de ser feita a limpeza em logar distante 
da cadêa, é preciso distrahir-se um grande numero de soldados da guarda, nas tres e mais viagens, quando 
escoltam os galés, o que dá grande incommodo áquelles, e facilita a evasão destes”. Relatório do Dr. Chefe de 
Polícia Manoel Juvenal Rodrigues da Silva. In: RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA 
LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA JOÃO ALFREDO 
CORRÊA DE OLIVEIRA no dia 15 de Fevereiro de 1886. São Paulo: Typographia a vapor de Jorge Seckler 
& C., 1886, p. A7-19.  
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Formou-se, assim, um grande grupo, bastante heterogêneo, de homens pobres, no qual 

se misturavam escravos, africanos livres, libertos, libertos condicionais, escravos fugidos e 

colonos imigrantes. Pelas ruas da São Paulo oitocentista cruzavam-se pessoas de todo tipo, 

com os mais diversos ofícios e interesses. Nesses encontros, fatalmente ocorriam brigas e 

confrontos de todo tipo, que invariavelmente culminavam em ações consideradas criminosas. 

Em relatório de 1883, o chefe de polícia apresentava um quadro sobre os crimes cometidos na 

Província de São Paulo durante o triênio 1880-1882, no qual se observava um significativo 

aumento. Em 1880, foram cometidos 97 crimes; em 1881, esse número havia saltado para 

205; e, em 1882, subiu para 245 crimes532.  

Consequentemente, mais pessoas eram conservadas na cadeia, como condenados, 

indiciados ou detidos temporariamente. Os presos viviam amontoados, impossibilitando a 

realização dos aventados projetos que visavam à regeneração; a Cadeia da Capital era 

considerada “insufficiente para conter o numero de detidos, e que tende a crescer, com o 

augmento da população”533. 

Por esse motivo, vemos que a transferência da cadeia para o sobrado do diretor da 

Casa de Correção foi uma decisão tomada tendo como base uma situação de curto prazo, que 

em sete anos já se mostrava insatisfatória. Nos anos de 1884 e 1885, havia mais de vinte 

presos em cada prisão, o que dificultava a vigilância e comprometia a segurança do 

estabelecimento. A grande fuga ocorrida em 1884 indica a precariedade da instituição diante 

da aglomeração de presos. Na madrugada do dia 2 de outubro, os presos arrombaram o 

ferrolho da portinhola do xadrez nº. 5 e saíram um a um, num total de 26 fugitivos534. 

Outro inconveniente, segundo o chefe de polícia Manoel Juvenal Rodrigues da Silva, 

era que a nova instalação da cadeia possuía apenas oito salas que serviam de prisões, não 

                                                 
 
532FALLA DIRIGIDA Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL D E S. PAULO NA ABERTURA DA 

2a. SESSÃO DA 24a. LEGISLATURA EM 10 DE JANEIRO DE 1883 PELO PRESIDENTE 
CONSELHEIRO FRANCISCO DE CARVALHO SOARES BRANDÃO. São Paulo: Typographia do 
Ypiranga, 1883, p. 6.  

533FALLA DIRIGIDA Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL D E S. PAULO NA ABERTURA DA 
2a. SESSÃO DA 26a. LEGISLATURA EM 10 DE JANEIRO DE 1885 PELO PRESIDENTE DR. JOSÉ LUIZ 
DE ALMEIDA COUTO. São Paulo: Typographia da “Gazeta Liberal”, 1885, p. 24. 

534A saber: Manoel Luiz Alves de Moraes, José Mariano da Conceição, Benjamim Antonio Corrêa, Domingos 
José Moreira, Luiz Bianche, José Gregorio, João de Brotas, Joaquim Soares de Gouvêa, Manoel Ignacio de 
Oliveira, Jeremias Mathias Corrêa de Almeida, José Antonio de Moraes, Antonio Leme de Siqueira, Antonio 
José de Souza, Candido Americo Lisboa, Antonio Francisco de Paula, Vicente José Martins, Benedicto 
Martins de Siqueira, Justino Peixoto da Motta, João Theodoro Martins, João Adriano de Oliveira (vulgo 
“Peludo”), João Spiner, José Dionizio dos Santos, Marcellino Jação do Prado, Prudente Alves do Amaral, José 
Lopes e Manoel Borges dos Santos. Destes, dois morreram, quatro ficaram feridos e doze foram capturados. 
FALLA DIRIGIDA Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL D E S. PAULO NA ABERTURA DA 
2a. SESSÃO DA 26a. LEGISLATURA EM 10 DE JANEIRO DE 1885 PELO PRESIDENTE DR. JOSÉ LUIZ 
DE ALMEIDA COUTO. São Paulo: Typographia da “Gazeta Liberal”, 1885, p. 26-31. 
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oferecendo as acomodações precisas para a realização da classificação dos presos ou mesmo 

para que os materiais utilizados pelos presos fossem guardados em local adequado: 

 

Pelo que acham-se na mesma prisão: réos condemnados e réos indiciados, e, 
ainda, bahús, caixas, roupas, esteiras, molhos de palha, pedaços de couros, 
cubos de despejos, etc., parecendo ao espectador, que cada prisão é um 
armazem, onde difficilmente póde o Carcereiro fazer as visitas diárias535. 

  

O chefe de polícia citava, ainda, outro grande motivo pelo qual a cadeia estava tão 

cheia: o velho costume de enviar os presos para a cidade de São Paulo, mesmo de lugares 

onde existiam boas cadeias, para esperar o julgamento ou mesmo antes da culpa formada, o 

que, ressaltou ele, resultava em gastos inúteis com transporte e escolta. Tal era a situação que 

Rodrigues da Silva teve que expedir uma circular proibindo o envio de presos de outras partes 

da província para a capital, senão em “casos especialíssimos”536. O novo estabelecimento, que 

tinha sido concebido para ser apenas uma Casa de Detenção, continuava, portanto, cumprindo 

a mesma função do antigo, como cadeia central da província. 

Por outro lado, a falta de ampliação de vagas na Casa de Correção, fazia com que mais 

uma vez os condenados à prisão com trabalho tivessem de ser alojados na cadeia537. Nos anos 

1880, o descompasso entre a quantidade de vagas na Penitenciária e de condenados a trabalho 

cresceu exponencialmente. O número de condenados a essa pena que tinham que ficar 

forçosamente na cadeia saltou de nove, em 1880, para 99 no final da década (ver Tabela 8). 

Tabela 8 – Mapa dos presos existentes na Cadeia da Capital (1873-1889) 
 
  dez/1873 jan/1875 nov/1878 dez/1879 out/1880 jan/1889 

Pena de morte 7 5 8 8 5 3 
Galés 55 60 46 43 49 74 
Prisão com 
trabalho 

5 27 10 9 9 99 

Prisão simples 31 4 4 3 4 5 
Outros* 24 17 13 33 36 33 

Soma 122 113 81 96 103 214 
 
* pronunciados, indiciados, à espera de julgamento, em custódia ou em prisão correcional. 
 
FONTE: Relatórios dos presidentes da província de São Paulo (1874-1889) 

                                                 
 
535Relatório do Dr. Chefe de Polícia Manuel Juvenal Rodrigues da Silva de 20 de janeiro de 1886. In: 

RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO 
PRESIDENTE DA PROVINCIA JOÃO ALFREDO CORRÊA DE OLIVEIRA no dia 15 de Fevereiro de 
1886. São Paulo: Typographia a vapor de Jorge Seckler & C., 1886, p. A7-19. 

536Ibidem, p. A7-20 e 21. 
537Relatório da Penitenciária de 12 de novembro de 1886. In: AESP. Penitenciária. C03280.  
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Enquanto nos anos 1870, a improvisação imposta pela Lei de 1875 pôde garantir 

minimamente a acomodação dos presos, a década seguinte escancarava a precariedade da 

situação e tornava essa realidade paulatinamente insustentável. O presidente barão de 

Parnaíba denunciava que, em 1887, já eram mais de trinta presos em cada uma das oito 

divisões existentes na antiga casa do diretor. Diante dessa situação, ele propunha a restauração 

da lei de 1870 para a construção de uma nova cadeia538. A Assembleia havia decidido, porém, 

conceder 20 contos de réis apenas para aumento e reparo do edifício. A esta medida, replicava 

o chefe de polícia: 

 

Releva, porém, notar que o referido proprio [o edificio da cadeia da capital], 
a que faltam desde a capacidade e segurança indispensaveis até às mais 
elementares condições de hygiene e salubridade, não necessita de simples 
augmento e reparos, mas de ser quanto antes substituído por um edificio 
que, harmonisando-se com as exigencias da moderna sciencia penal, 
satisfaça no presente e consulte às necessidades do futuro. Desta verdade 
convenceu-se V. Exc. [presidente da província] quando, não há muito 
tempo, vizitou a precitada cadeia, e resolveu desde logo não lançar mão da 
verba votada, cujo dispendio seria totalmente improficuo. Sem duvida, além 
da demora, são precisos não pequenos capitaes para a construcção de um 
edificio nas condições expostas539. 

 

Em janeiro de 1889, ainda, o diretor da Penitenciária insistia no pedido da construção 

de uma nova cadeia: 

  

[...] attendendo que cada dia cresce consideravelmente o numero de presos 
preventivamente condemnados a galés ou prisão simples, e que em cada 
compartimento da Cadêa actual já estão reunidos 30, 40 e mais homens. 
Além de ser isto prejudicial á hygiene, offerece perigo grave. A cadêa é 
uma velha casa, já estragada, com fendas nas paredes exteriores, 
excessivamente pequena para 100 presos e imprestavel para os 190 e tantos 
que ahi se acham540. 

 

                                                 
 
538RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO 

PRESIDENTE DA PROVINCIA BARÃO DO PARNAHYBA no dia 17 de Janeiro de 1887. São Paulo: 
Typographia a vapor de Jorge Seckler & Comp., 1887, p. 128-130. 

539Relatório do Chefe de Polícia interino Dr. Luiz Lopes Baptista dos Anjos Junior em 30 de novembro de 1886. 
In: RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO 
PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA BARÃO DO PARNAHYBA no dia 17 de Janeiro de 1887. São 
Paulo: Typographia a vapor de Jorge Seckler & Comp., 1887, p. A5-9. 

540Relatório da Penitenciária. In: RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA 
PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA DR. PEDRO VICENTE DE 
AZEVEDO no dia 11 de Janeiro de 1889. São Paulo: Typographia a vapor de Jorge Seckler & Comp., 1889, p. 
A3-5. 
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Neste mesmo relatório, o chefe de polícia considerava a cadeia um “antro de 

corrupção”, cujo único melhoramento feito nos últimos tempos era o estabelecimento de 

latrinas e encanamento de água três anos antes541. Entretanto, ainda que a instalação da cadeia 

no mesmo espaço da Penitenciária fosse considerada por estas autoridades uma solução 

precária e provisória, manteve-se para além do final do Império. 

 

 

4.2 NEM AUBURN, NEM FILADÉLFIA  

 

 

Durante a sua gestão, o diretor da Casa de Correção, Francisco Antonio de Oliveira, 

não se cansava de enunciar os benefícios que a instituição produzia nos sentenciados, 

especialmente por terem escolhido o sistema auburniano, pois o trabalho em comunidade 

fazia com que o condenado sentisse menos o isolamento. Ainda segundo o diretor, este 

modelo era mais humano do que o da Filadélfia, que pregava o isolamento absoluto, para ele, 

a completa supressão da vida social e, por fim, a morte da razão542. 

Apesar dos elogios ao regime adotado e ao funcionamento da instituição, entretanto, 

Francisco de Oliveira sempre lutou pela melhoria do estabelecimento, propondo novas 

construções, como uma casa de sistema celular para receber as mulheres (com enfermaria e 

sala de trabalho), compartimentos seguros para a internação dos presos alienados, além de 

considerar o aumento dos vencimentos dos empregados uma medida imprescindível543. 

                                                 
 
541Relatório do Chefe de Polícia Desembargador Ernesto Julio Bandeira de Mello no dia 7 de janeiro de 1889. In: 

Ibidem, p. A1-12. 
542Cabe ressaltar que, em 1855, ainda no início do funcionamento da Casa de Correção, o diretor Francisco de 

Oliveira não se mostrava tão taxativo em relação aos malefícios que o sistema da Filadélfia poderia produzir; 
inclusive, em sua opinião, o único impedimento para o emprego deste sistema na instituição era a disposição 
do edifício. “Entre o systema de Auburn [...] e o de Philadelphia [...] difícil é por certo a preferencia. Ambos 
podem ter suas imperfeições, ambos suas vantagens [...]. Seja qual for o systema, que a experiencia apresente 
para o futuro como preferivel, é bem certo que já mais [sic] poderá ser exequivel n’esta Penitenciaria, por 
causa da sua construcção, outro regimen senão o que nella está adoptado”. Somente nove anos depois foi que 
sua posição em favor do regime auburniano se mostrou mais contundente. DISCURSO COM QUE O 
ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR DR. JOSÉ ANTONIO SARAIVA, presidente da 
provincia de S. Paulo, abrio a Assembléa Legislativa Provincial no dia 15 de Fevereiro de 1855. S. Paulo: 
Typographia 2 de Dezembro de Antonio Louzada Antunes, 1855, p. 10. Relatório da Penitenciária de 29 de 
dezembro de 1864. In: ANNEXOS DO RELATORIO APRESENTADO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
PROVINCIAL DE SÃO PAULO NA SEGUNDA SESSÃO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA PELO 
PRESIDENTE O CONSELHEIRO JOÃO CRISPINIANO SOARES. S. Paulo: Typographia Imparcial de 
Joaquim Roberto de Azevedo Marques, 1865, p. 21-22. 

543RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 
PRESIDENTE DA PROVINCIA O EXM. SR. DR. ANTONIO CANDIDO DA ROCHA no dia 2 de 
Fevereiro de 1870. S. Paulo: Typographia Americana, 1870, p. 39. 
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Também não hesitava em reclamar reformas para aquilo que já estava se deteriorando; em 

1871, por exemplo, solicitava a substituição do muro que fechava o edifício, feito de taipa e 

que já apresentava fendas, por um feito de pedra e argamassa544. 

Em 9 de agosto de 1871, após passar alguns anos com a saúde debilitada, Francisco 

Antonio de Oliveira faleceu, tendo permanecido mais de dezoito anos à frente da 

administração da Penitenciária. Para substituí-lo, foi nomeado pelo presidente da província o 

conselheiro Manoel Dias de Toledo com a recomendação de haver dedicado quase 40 anos de 

sua vida ao estudo e ensino do direito penal545. 

Francisco de Paula Ferreira de Rezende, nascido na cidade de Campanha, em Minas 

Gerais, morou na capital paulistana, para estudar na Faculdade do Largo de São Francisco, 

entre os anos de 1849 e 1855. No 3º ano do curso, teve aulas com Manoel Dias e assim se 

recordava de seu professor em seu livro de memórias: 

 

O lente de direito criminal era o Dr. Manuel Dias de Toledo. Alto, 
corpulento, de gravata e de pescoço muito alto, o Dr. Manuel Dias era um 
homem, que se movia como se por ventura não tivesse juntas ou como se 
fosse uma só peça inteiriça. [...] Não creio que fosse dotado de muito grande 
inteligência; e de todos os lentes do curso talvez fosse o único que fazia as 
suas preleções por caderneta. [...] Entretanto, como lia quase tudo, quanto 
de mais notável aparecia, tanto a respeito da prática, porém, muito 
principalmente a respeito da teoria do direito criminal, a sua caderneta, 
muito longe de ser, como se poderia supor, uma dessas obras que eram 
desde logo destinadas para constituírem o padrão granítico ou o mais 
acentuado da fixidez, da ignorância, e muito mais talvez do que tudo, da 
preguiça; era pelo contrário mais ou menos progressiva. Por essa razão, 
ainda que geralmente não se tivesse por ele como lente uma muito grande 
estima; eu nunca deixei, no entretanto, de o considerar pela minha parte 
como sendo talvez um dos melhores; porque, lente muito embora que não 
era de altos voos ou de uma simples caderneta, todos os seus discípulos não 
deixavam por isso de ficar sabendo tudo quanto havia de melhor ou de mais 
adiantado sobre aquela matéria546. 

 

Logo em seu primeiro relatório, o novo diretor fez uma série de críticas ao sistema 

auburniano, ao contrário do que pensava o falecido diretor. Segundo ele, tentando promover o 

trabalho como fator regenerador do cidadão, este sistema falhara, ao torná-lo obrigatório, pois 

o trabalho havia passado, assim, a ser parte da punição. Já no sistema da Filadélfia – no qual o 

                                                 
 
544AESP. Penitenciária. C03279. 4 de julho de 1871. 
545RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO 

PRESIDENTE DA PROVINCIA O EXM. SR. DR. JOSÉ FERNANDES DA COSTA PEREIRA JUNIOR em 
2 de Fevereiro de 1872. S. Paulo: Typographia Americana, 1871 (sic), p. 13. 

546REZENDE, Francisco de Paula Ferreira de. Minhas recordações. Imprensa Oficial: Belo Horizonte, 1987, 
p.280. 
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isolamento era diuturno –, o trabalho era voluntário e, por isso, era visto pelo sentenciado 

como uma maneira de amenizar a pena; nesse sentido, sendo o trabalho espontâneo, seu fator 

regenerador era realçado. Então, Dias de Toledo aproveitava o fato de que a Assembleia havia 

decretado a construção de uma nova cadeia – pela lei de 1870 – sem definir qual o plano da 

obra, para sugerir o modelo de isolamento absoluto: 

 

Não é de crêr-se que a illustrada administração pretenda erigir uma prisão 
como a que se quer abandonar. [Também] seria um horrivel anachronismo 
seguir o plano primitivo, de levantar altos muros fechados por fortissimas 
portas para encerrar ali o criminoso; importando-se pouco ou nada com elle 
emquanto dura a pena e muito menos com a sociedade depois que ella 
expira. [...] É indispensavel, nas construcções novas, seguir o progresso da 
sciencia, aproveitando tudo quanto a theoria e experiencia dos outros povos 
nos têm transmitido, como mais conducente ao fim de aliviar a pena com a 
correcção moral do culpado547. 

 

A Casa de Correção ficaria destinada aos presos condenados a galés – baseado na 

comutação prevista pelo artigo 311 do Código Criminal – e todos aqueles que habitaram por 

muito tempo as prisões em comum, que seriam mais refratários às vantagens da prisão de 

modelo Filadélfia. Segundo o diretor, o sistema de Auburn já havia caído em descrédito na 

Europa e nos Estados Unidos e, desde então, o sistema penitenciário que vinha sendo 

sistematicamente adotado era o de isolamento absoluto. Entre os teóricos que defendiam essa 

reforma, o diretor citava também John Howard, Dr. Julius, Crouford, Moreau, Christof, entre 

outros, no intuito de justificar a decisão que ora tomava548. 

Entre as novas medidas propostas por Dias de Toledo, além da construção de uma 

penitenciária de modelo Filadélfia, estavam a supressão da pena de morte, de galés e das 

penas perpétuas, e a diminuição das temporárias; criação de uma casa de refúgio, “meio termo 

entre o collegio e a prisão”, para os menores de 20 anos; a reintegração do condenado na vida 

social, por meio de associações filantrópicas intituladas “Sociedades de patrocinio dos 

liberados”; a criação de um depósito no centro da cidade para a venda das obras feitas na 

Penitenciária e para contratos para fornecimentos de produtos em grande escala; a contratação 
                                                 
 
547Relatório da Penitenciária de 15 de dezembro de 1871. In: RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA 

LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA O EXM. SR. DR. 
JOSÉ FERNANDES DA COSTA PEREIRA JUNIOR em 2 de Fevereiro de 1872. S. Paulo: Typographia 
Americana, 1871 (sic), p. S3-4. 

548Relatório da Penitenciária de 15 de dezembro de 1871. In: RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA 
LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA O EXM. SR. DR. 
JOSÉ FERNANDES DA COSTA PEREIRA JUNIOR em 2 de Fevereiro de 1872. S. Paulo: Typographia 
Americana, 1871 (sic), p. S3-3. 
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de mestres “estranhos ao estabelecimento” para as oficinas; o concurso das repartições e 

estabelecimentos públicos para as obras de encadernação e para a manufatura de fardamento e 

calçado; uma revisão do regulamento; o aumento dos vencimentos dos empregados; e, 

finalmente, o encanamento das águas pluviais, por serem as paredes do edifício de terra. Outra 

medida inovadora de Manoel Dias era a utilização de recursos fotográficos como forma de 

identificação dos presos549. Provavelmente esta proposta tenha sido inspirada na determinação 

do diretor da Casa de Correção da Corte e ex-médico da instituição, Dr. Luiz Vianna de 

Almeida Valle que, em 1870, comprou uma “machina de photographar” no intuito de 

estabelecer uma “galeria de todos os condenados”550. 

A este respeito, em relatório de dezembro de 1873, o diretor reiterava seus pedidos, 

dizendo que estes haviam recebido uma nova confirmação no Congresso das Prisões, reunido 

em Londres, conforme havia lido na obra Questão Penitenciária, de E. Robin. Este congresso, 

que contou com a participação de 200 delegados de vários países, ratificava as suas propostas 

como sendo tributárias dos “principais resultados a que chegou a sciencia penitenciaria em 

nossa epocha”551.  

Enquanto a nova penitenciária não era construída, Toledo pedia melhoramentos para a 

Casa de Correção, como a realização de um encanamento para que se pudesse aproveitar as 

águas que sobravam no Jardim Público e o conserto dos cubículos do terceiro raio que se 

achavam quase todos estragados552.  

Três anos depois, com a morte deste diretor, assumiu seu lugar Joaquim Mariano 

Galvão Bueno, então almoxarife e professor de primeiras letras da Casa de Correção553. Das 

                                                 
 
549Ibidem, p. S3-5 a S3-9. Relatório do Chefe de Polícia Joaquim José do Amaral de 15 de janeiro de 1874. In: 

RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 
PRESIDENTE DA PROVINCIA O EXM. SR. DR. JOÃO THEODORO XAVIER em 5 de Fevereiro de 
1874. S. Paulo: Typographia Americana, 1874, p. S1-21.  

550A galeria dos condenados, composta de dois álbuns, faz parte do acervo da Coleção Dona Theresa Cristina, 
constante na Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. KOUTSOUKOS, Sandra 
Sofia Machado. A galeria dos condenados. Revista STUDIUM, n.º 15, verão 2004. ISSN: 1519-4388. 
Disponível em: <http://www.studium.iar.unicamp.br/15/index.html>. Último acesso em: 19 de outubro de 
2010. A identificação por meio da fotografia servia para o estudo dos tipos criminosos, que o Dr. Almeida 
Valle separou em várias categorias como: gatuno, envenenador, assassino, vagabundo etc. PESSOA, Gláucia 
Tomaz de Aquino. Trabalho e resistência na Penitenciária da Corte (1850-1876). 2000. 180f. Dissertação 
(Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2000, p. 135-136. 

551AESP. Penitenciária. C03279. 26 de dezembro de 1873. 
552Ibidem. 
553Joaquim Mariano, que era almoxarife desde 1861, permaneceu na direção da Penitenciária até 17 de março de 

1888, quando lhe foi concedida a aposentadoria; em seu lugar foi nomeado o bacharel Aquilino Leite do 
Amaral Coutinho. Um ano depois, em 19 de junho de 1889, assumiu o cargo Manoel Dias de Toledo Júnior, 
filho do ex-diretor, que havia sido escrivão da Casa na década de 1870. AESP. Penitenciária. C03275. 30 de 
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medidas de Dias de Toledo, o novo administrador conseguiu realizar os contratos com 

negociantes para o desenvolvimento das oficinas, o que levou a uma considerável redução de 

despesas554. No mais, permaneceu tudo como no tempo de Francisco Antonio de Oliveira, 

inclusive os pedidos de mudança não atendidos (criação de prisão celular para as mulheres, 

aumento dos vencimentos dos funcionários, etc.). 

Com relação à estrutura do edifício, em 1875, Joaquim Mariano solicitava, entre 

outras coisas, o encanamento de água e esgotos para a construção de latrinas e de uma casa de 

banhos e a criação de uma biblioteca de uso dos presos com livros de religião e de artes e 

ofícios para ampliação do ensino e reflexão. Pedia também a conclusão do edifício segundo a 

planta original, o que significaria a construção de mais um andar. Entretanto, a Assembleia 

decidiu concentrar as verbas aprovadas na transformação do sobrado do diretor em Casa de 

Detenção555. Dentre os melhoramentos solicitados, este diretor efetivamente conseguiu a 

construção de uma prisão para os presos acometidos de doenças contagiosas, em abril de 

1875556, cujo pedido e planta, aliás, haviam sido feitos por Francisco de Oliveira em 1861557.  

Assim, percebemos uma crescente degradação do sistema carcerário da cidade por 

conta da falta de investimentos para novas obras e também pelos poucos recursos voltados 

para a manutenção do que já existia. Não havia concretamente um plano para melhoria da 

estrutura prisional; a transferência da cadeia para o espaço da Penitenciária soava mais como 

uma solução emergencial e não como um projeto deliberado. A Assembleia Provincial apenas 

aprovava verbas para reformas e consertos e, assim mesmo, só quando a situação se mostrava 

insustentável, após insistentes pedidos dos diretores ou dos chefes de polícia. O mesmo 

ocorria em relação à manutenção dos serviços internos da cadeia e ao fornecimento dos 

materiais indispensáveis aos presos; em 1876, por exemplo, o diretor reclamava que as roupas 

dos sentenciados estavam completamente estragadas, pois a última remessa havia sido feita 

havia dois anos558.  

                                                                                                                                                         
 

novembro de 1861. RELATORIO COM QUE O EXM. SNR. DR. FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES 
ALVES passou a administração da Provincia de S. Paulo ao Exm. Snr. Dr. Francisco Antonio Dutra Rodrigues 
1o. Vice-Presidente no dia 27 de Abril de 1888. São Paulo: Typographia a vapor de Jorge Seckler & Comp., 
1888, p. 17. AESP. Penitenciária. C03282. 19 de junho de 1889. 

554Ver subcapítulo 2.1. 
555RELATORIO APRESENTADO AO ILLM. E EXM. SR. DR. JOÃO THEODORO XAVIER, PRESIDENTE 

DA PROVINCIA DE S. PAULO, PELO CHEFE DE POLICIA JOAQUIM JOSÉ DO AMARAL, juiz de 
direito. S. Paulo: Typ. Do Correio Paulistano de J. R. de Azevedo Marques, 1875, p. 25. AESP. Penitenciária. 
C03279. 17 de dezembro de 1875. 

556AESP. Penitenciária. C03279. 17 de abril de 1875. 
557AESP. Penitenciária. C03275. 3 de julho de 1861. 
558AESP. Penitenciária. C03279. 24 de janeiro de 1876. 
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Em 12 de março de 1877, após fortes chuvas, um lanço de 40 metros do muro externo 

desmoronou559, seis anos depois de Francisco de Oliveira detectar fendas. Em dezembro de 

1879, em outro período de copiosas chuvas, o presidente atentava para a necessidade de 

substituição do fraco muro de taipa por uma muralha em volta do edifício560. Dois meses mais 

tarde, a 6 de fevereiro, novamente caía uma parte do muro do lado esquerdo. Quatro praças 

foram solicitadas para reforçar a segurança561 durante a reconstrução, cuja despesa autorizada 

foi de 1:700$000; porém, no dia 10, mais um flanco cedeu, do mesmo lado, com 50 metros de 

extensão. Diante dessa situação, o presidente da província mandou o diretor de Obras Públicas 

organizar um orçamento para a reconstrução deste trecho do muro, agora com tijolos. No 

entanto, este encarregado observou que o lado direito ameaçava cair, considerando mais 

prudente substituir também essa parte562. Com esse diagnóstico, finalmente, pela Lei N.33 de 

22 de março de 1880, a Assembleia liberou 14:000$000 para a execução da obra; entretanto, 

em 1885, o mapa de Obras Públicas apresentava a notificação de reconstrução do muro 

exterior em 12 de fevereiro, o que indica que o problema ainda não estava plenamente 

solucionado563. 

Em julho de 1879, foi realizado o encanamento para prover a Penitenciária de água, 

restabelecendo o antigo encanamento do tanque do Bexiga, passando pelo Jardim Público até 

chegar à instituição. Anteriormente, “[...] o estabelecimento contendo quase 200 presos, tendo 

na sua área a Detenção, éra apenas servido por um poço, que dava agua, mesmo na estação 

das chuvas, em quantidade insufficiente para as necessidades da lavanderia, do consumo dos 

presos, abluções e limpeza dos cubiculos”564. Entretanto, essa melhoria não se estendeu para o 

escoamento dos esgotos que continuou a ser feito pelo sistema de latrinas. Além disso, a 

cobertura do edifício estava deteriorada, especialmente na parte das oficinas, o que resultava 

em um grande número de goteiras565; em agosto de 1884566, o telhado foi consertado, mas 

                                                 
 
559AESP. Penitenciária. C03279. 13 de março de 1877. 
560AESP. Penitenciária. C03280. 6 de fevereiro de 1880. 
561AESP. Penitenciária. C07658. 9 de fevereiro de 1880. 
562RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 

PRESIDENTE DA PROVINCIA LAURINDO ABELARDO DE BRITO no dia 13 de Janeiro de 1881. 
Santos: Typographia á vapor do Diario de Santos, 1881, p. 49-50. 

563RELATORIO COM QUE O EXMO. SR. DR. JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA COUTO Presidente da Provincia 
de S. Paulo passou a administração ao 1o. Vice-Presidente, Exm. Sr. Dr. Francisco Antonio de Souza Queiroz 
Filho. São Paulo: Typographia do Correio Paulistano, 1886, p. 22 e 24. 

564Relatório da Diretoria Geral de Obras Públicas de 29 de Dezembro de 1879. In: RELATORIO 
APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO PRESIDENTE DA 
PROVINCIA LAURINDO ABELARDO DE BRITO no dia 5 de Fevereiro de 1880. Santos: Typographia á 
vapor do Diario de Santos, 1880, p. A13-10. 

565Ibidem, p. A12-35. 
566AESP. Penitenciária. C03280. 5 de novembro de 1884. 
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cinco anos depois, estava novamente destruído. O fogão do estabelecimento estava 

completamente estragado, dificultando o preparo da comida dos sentenciados e sendo 

necessário um gasto maior de lenha567.  

Os pedidos de novas construções, como a prisão celular para as mulheres e a 

conclusão do edifício, eram tantas vezes repetidos e nunca autorizados que, em 1881, Joaquim 

Mariano sugeria ao presidente que ao menos solicitasse à Assembleia verbas para o conserto 

daquilo que estava se deteriorando: 

 

Quando, Exm. Sr., não seja pelos illustres representantes da Provincia 
entendido, em sua sabedoria, ser acertado concluir e melhorar este 
estabelecimento, faz-se comtudo necessario que se dignem elles votar 
uma quota para reparar os estragos occasionados pelo tempo, 
evitando-se assim a ruina total deste importantíssimo edificio568. 

 

 Por outro lado, as melhorias que não requeriam grandes gastos podiam ser autorizadas 

pelo próprio presidente da província com o uso da verba já consignada. Em 11 de setembro de 

1881, por exemplo, era entregue à cidade um veículo policial para o transporte dos presos, 

construído por João Hensi por 2:350$000 e que tinha acomodação para quatro presos569. Já o 

pedido de instalação de um telefone na Penitenciária, por sua vez, considerado por Joaquim 

Mariano de “incontestável necessidade”, não pôde ser atendido pelo vice-presidente Luís 

Carlos de Assumpção, pois envolvia despesas maiores com infraestrutura, necessitando, 

assim, de aprovação prévia da Assembleia570.  

Portanto, diante da falta de investimentos, a penitenciária continuava em franca 

decadência, apesar dos esforços do diretor. O vice-presidente da província conde de Três 

Rios, em 1882, considerava que a Casa de Correção apresentava em sua história dois 

momentos bem distintos: um notável sucesso no início, seguido da estagnação e deterioração. 

“Depois deste fervôr da iniciativa, houve uma certa paralisação, como se em assumpto desta 

                                                 
 
567AESP. Penitenciária. C03280. 11 de julho de 1881. 
568RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 

PRESIDENTE DA PROVINCIA LAURINDO ABELARDO DE BRITO no dia 13 de Janeiro de 1881. 
Santos: Typographia á vapor do Diario de Santos, 1881, p. 43. 

569Relatório do Chefe de Polícia João Augusto de Padua Fleury em 20 de outubro de 1880. In: RELATORIO 
APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO PRESIDENTE DA 
PROVINCIA LAURINDO ABELARDO DE BRITO no dia 13 de Janeiro de 1881. Santos: Typographia á 
vapor do Diario de Santos, 1881, p. A3-28. O projeto deste veículo foi encontrado por Rosemberg na 
documentação do Arquivo do Estado e ilustra a capa de sua tese. AESP. C02595. E01532. Apud 
ROSEMBERG, André. Polícia, policiamento e o policial na província de São Paulo, no final do Império: a 
instituição, prática cotidiana e cultura. 2008. 437 f. Tese. (Doutorado em História Social) – Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

570AESP. Penitenciária. C03280. 30 de agosto de 1884. 
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ordem se podesse considerar completa a acção dos poderes publicos”. Apesar das inovações 

científicas no campo da questão penitenciária, continuava o vice-presidente, a Casa de 

Correção havia conservado seus moldes primitivos e agora “não póde suportar, sem os 

funestos resultados da agglomeração, os presos que recebe”571. 

Em 8 de outubro de 1884, foi nomeada uma nova comissão inspetora composta pelo 

Conselheiro André Augusto Padua Fleury, como presidente; Dr. Francisco Rangel Pestana, 

como secretário e os demais membros Dr. Antonio Pinto do Rego Freitas e os conselheiros 

Manuel Antonio Duarte de Azevedo e Joaquim Pedro Villaça572. Muitos dos problemas 

apontados pela comissão eram os mesmos observados por Manoel Dias de Toledo treze anos 

antes e reiterados por Joaquim Mariano durante este período. 

 Após algumas visitas ao estabelecimento, o grupo organizou um relatório e o entregou 

ao presidente da província em 12 de novembro de 1885. Nele, constavam importantes 

observações sobre a presença de erros na planta do edifício, que não condizia com as 

propostas dos teóricos europeus (ver Figura 3). Em primeiro lugar, cada raio tinha três 

corredores, em vez de um só, o que dificultava a vigilância. Não havia um ponto convergente, 

conforme o modelo panóptico573, do qual o chefe do estabelecimento ou o seu encarregado 

pudesse dirigir e inspecionar, sem se deslocar, todos os serviços essenciais. Ademais, os 

corredores centrais mediam 2,75m e os laterais, 3,50m, largura absolutamente desnecessária e 

que poderia ter sido aplicada para a construção de celas maiores; estas tinham somente 2,35 m 

de comprimento, 1,12 m de largura e 3,15 m de altura. Se fossem um pouco mais espaçosas, 

não produziriam o abafamento que acarretou na substituição das chapas de ferro por grades; 

as portas inteiriças, segundo a comissão, constituíam um elemento importante nas casas de 

correção, a fim de evidenciar o isolamento para o sentenciado. 

                                                 
 
571RELATORIO DIRIGIDO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 1O. VICE-

PRESIDENTE DA PROVINCIA CONDE DE TRES-RIOS e appresentado no acto da installação da mesma 
assembléa pelo 4o. vice-presidente Dr. Manoel Marcondes de Moura e Costa. Santos: Typographia á vapor do 
Diario de Santos, 1882, p.20-21. 

572Relatório da Comissão Inspetora da Penitenciária de 12 de novembro de 1885. In: RELATORIO 
APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO PRESIDENTE 
DA PROVINCIA JOÃO ALFREDO CORRÊA DE OLIVEIRA no dia 15 de Fevereiro de 1886. São Paulo: 
Typographia a vapor de Jorge Seckler & C., 1886.p.A8-1 a A8-25. 

573Estrutura arquitetônica constituída de uma torre central a partir da qual se pode observar todas as celas, sem 
ser visto. Ver BENTHAM, Jeremy. O Panóptico. (TADEU, Tomaz org.). 2.ª ed. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2008. 
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Figura 3 – Planta da Casa de Correção de São Paulo. Relatório da Comissão Inspetora da 
Penitenciária de 12 de novembro de 1885. In: RELATORIO APRESENTADO Á 
ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO 
PRESIDENTE DA PROVINCIA JOÃO ALFREDO CORRÊA DE OLIVEIRA no 
dia 15 de Fevereiro de 1886. São Paulo: Typographia a vapor de Jorge Seckler & 
C., 1886, planta n.º 1. 

 

 

Nesse sentido, a comissão entendia que, ao fim e ao cabo, a não conclusão do edifício 

ao fim e ao cabo não era de todo ruim, diante de uma planta tão defeituosa e prejudicial ao 
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preso e à condução do sistema penitenciário. Considerava, ainda, a situação imposta a partir 

de 1877 – de estarem no mesmo terreno dois sistemas carcerários completamente distintos –

absolutamente caótica e solicitava, com urgência, o estabelecimento de uma nova cadeia, 

“cuja construção há 14 annos se julgava já necessaria!”.   

Ela propunha, então, a organização de plantas e orçamento para a construção de uma 

prisão celular de isolamento absoluto no terreno em frente à Casa de Correção, que possuía 

476 m de comprimento por 150 m de largura. A nova cadeia teria capacidade para 400 presos, 

servindo também como prisão preventiva – para garantir a segurança do indiciado e evitar sua 

corrupção por parte dos condenados – e como local de execução das penas de curta duração, 

conforme consentiam os especialistas nos congressos internacionais realizados em Londres e 

Estocolmo574. Para a construção, a comissão sugeria como mão-de-obra o trabalho dos 

sentenciados e, para isso, recomendava a criação de oficinas na Casa de Correção que 

habilitassem os presos a participar da construção da nova prisão, como as de ferreiro, 

carpinteiro, marceneiro e uma olaria.  

Entretanto, as sugestões indicadas pela comissão não foram prontamente seguidas e a 

Casa de Correção continuou em um crescente estado de degradação. Em 1887, o presidente 

Barão da Parnaíba dizia que, após examinar o edifício atual da Penitenciária, chegava à 

conclusão de que era “completamente imprestável” e que “os reparos e concertos seriam em 

pura perda”575.  

 

 

Doenças, alienação mental e suicídios 

 

 

A condição decadente da Casa de Correção também podia ser observada pelo 

crescente número de notificações de suicídios e tentativas de suicídio entre os sentenciados. 

                                                 
 
574Os especialistas divergiam apenas quanto às penas de longa duração, havendo vários tipos de modelos a esse 

respeito. No regime belga, por exemplo, a primeira parte da pena era cumprida no sistema de isolamento 
absoluto e a segunda parte no sistema auburniano. Já no regime inglês, a pena era dividida em três partes: a 
primeira era realizada em regime de separação individual; a segunda parte era o trabalho em obras públicas ou, 
em alguns casos, segundo o sistema auburniano, e a terceira parte era a liberdade condicional. Entretanto, o 
detento só ingressava neste último período se tivesse mérito, que era calculado por um sistema de anotações 
diárias. Caso contrário, cumpria o resto da pena sob o regime da segunda parte. Relatório da Comissão 
Inspetora da Penitenciária de 12 de novembro de 1885. In: op. cit., p.A8-17 a 24.  

575RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO 
PRESIDENTE DA PROVINCIA BARÃO DO PARNAHYBA no dia 17 de Janeiro de 1887. São Paulo: 
Typographia a vapor de Jorge Seckler & Comp., 1887, p.127. 
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Por meio da documentação administrativa desta instituição, podemos observar que esses casos 

eram pouco mencionados até a década de setenta, tendo um aumento significativo a partir de 

então, conforme gráfico abaixo. 

 

Gráfico 2 - Suicídios e tentativas de suicídio ocorridos entre os presos da 
Casa de Correção por décadas (1852-1891)
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 FONTE: AESP. Penitenciária. C03271 a C03282. 

 

Desse modo, vemos que, até 1871, a Penitenciária havia registrado apenas cinco casos, 

sendo todos de tentativa de suicídio. Nos vinte anos seguintes, contudo, o número subiu para 

18, dos quais 50% foram de suicídios efetivamente. Analisando esse período por décadas, o 

crescimento se mostra ainda mais expressivo nos anos 1880: enquanto na década de 1870 

houve seis casos de suicídio, a década seguinte apresentou três suicídios e nove tentativas576.  

Por isso, consideramos que tal resultado indica uma tendência ao agravamento das 

condições de vida neste cárcere, já que mais pessoas cometeram ou tentaram cometer suicídio 

ao longo das décadas; essa constatação, aliada aos dados apresentados anteriormente e que 

mostram a falta de investimento significativo na instituição a partir desse mesmo período, 

culminaram em uma situação bastante deteriorada para os presos na última década do 

Império. Cabe lembrar que o aumento da população em nada influiu para o aumento dos casos 

no período de 1872 a 1891, uma vez que o número de presos em celas manteve-se constante 

(160 presos), desde a última ampliação de vagas em 1870.  

                                                 
 
576Para a montagem deste gráfico, foram contemplados apenas os casos em que os nomes dos presos eram 

citados, a fim de que fossem analisados os indivíduos e não as situações isoladas; dessa forma, os sentenciados 
que tentaram suicídio foram considerados uma única vez, apesar de eventualmente terem repetido a tentativa. 
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O número de tentativas de suicídio na década de 1880 era tão preocupante que, em 

outubro de 1889, o presidente da província José Vieira Couto de Magalhães cobrou 

explicações ao diretor da Penitenciária sobre as causas das constantes ocorrências entre os 

homens que habitavam as células daquele estabelecimento. O diretor procurou explicar este 

fenômeno, creditando ao sistema auburniano parte da culpa; segundo ele, os Estados Unidos 

abandonaram este regime justamente por causa dos frequentes suicídios. Argumentava que o 

silêncio absoluto tornava este sistema ainda mais penoso; contudo, não defendia a sua 

supressão, pois seria uma ameaça à segurança da Casa de Correção. Além disso, dizia ele, no 

caso brasileiro, o Código Criminal, “aliás publicado quando não estava ainda experimentado 

no nosso paiz e no nosso clima o systema penitenciario”, impunha penas muito longas, o que 

fazia com que o regime fosse ainda mais degradante577.  

Nesse sentido, é possível que o aumento dos casos de tentativas de suicídio e suicídios 

– e de loucura e algumas doenças crônicas como veremos adiante –, a partir da década de 

setenta, se devesse ao fato de que, nessa época, um maior número de presos chegava aos doze 

ou vinte anos de cumprimento da pena integralmente nesta instituição, sofrendo assim as 

condições deste regime por mais tempo. Além disso, as penas muito longas, mesmo que ainda 

não estivessem sendo cumpridas por muito tempo, diminuíam a perspectiva do sentenciado à 

reintegração na sociedade; e ainda havia as condenações a penas de prisão com trabalho 

perpétuas que representavam um contrassenso ao sistema penitenciário que se pretendia 

empregar, já que, por definição, não pretendiam à regeneração do condenado.   

Na prática do suicídio, os sentenciados utilizavam diversos instrumentos que tinham 

ao seu alcance para uso cotidiano, como ferramentas que empregavam nos trabalhos das 

oficinas ou objetos existentes em seus cubículos. Em novembro de 1876, o preso Manoel 

Pereira da Silva foi encontrado pelos guardas da ronda noturna suspenso à porta da célula pela 

cinta de couro que usava; dois anos depois, Joaquim Antonio Lopes se estrangulou com o 

lençol da cama. O mesmo fez Agostinho de Escobar Bueno “com o emprego do cinturão e um 

lenço, os quais faziam parte do seu uniforme”578. O sentenciado Eduardo, escravo de Antonio 

Osorio, tentou se enforcar com um fio de barbante em sua célula, na noite de 11 de dezembro 

de 1887579. Em setembro de 1889, Sebastião Rivero Moreno procurou degolar-se com um 

pedaço de folha de flandres, “aza de sua caneca”580; no mês seguinte, Pedro de Barros Cobra 

                                                 
 
577AESP. Penitenciária. C03280. 24 de outubro de 1889.  
578AESP. Penitenciária. C03279. 30 de novembro de 1876, 27 de outubro e 17 de novembro de 1878. 
579AESP. Penitenciária. C03280. 12 de dezembro de 1887. 
580AESP. Penitenciária. C03280. 15 de setembro de 1889. 
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tentou se suicidar cortando o ventre “com uma pequena faca, que lhes é permittida como 

instrumento essencial na confecção de chapéu de palha, em que trabalhão nos cubiculos”581. 

José Clemente (ou Clementino) da Silva tentou por três vezes se matar: em outubro e 

dezembro de 1889 e em janeiro de 1890. Na primeira vez, cortou a garganta com uma folha 

de flandres; depois, ainda na enfermaria, quebrou um vidro de remédio e com ele cortou o 

ventre; e, um mês depois, realizou o mesmo procedimento, usando como instrumento um caco 

do vaso noturno que ficava em sua cela582.  

Aliado ao suicídio, outros distúrbios parecem ter sido provocados pelo silêncio e o 

isolamento dos presos. Em 9 de agosto de 1873, foi encontrado em seu cubículo, enforcado 

em um barbante, o sentenciado João Francisco Rodrigues; segundo o diretor, este preso 

praticava onanismo e havia um ano, mais ou menos, “começou a sentir as consequencias desta 

enfermidade, já por extrema debilidade, já pelo enfraquecimento de suas faculdades”583.  

A alienação mental foi outro fenômeno bastante corriqueiro na Penitenciária e, 

inclusive, também teve um ligeiro aumento na década de oitenta (ver Gráfico 3). Em abril de 

1880, Alexandre Ferreira dos Santos, que já havia manifestado sintomas de alienação mental, 

feriu gravemente a outro preso, sem que tivesse havido provocação ou discussão, o que 

reforçava a hipótese, segundo o diretor, de que a causa da agressão fosse a doença584.  

Gráfico 3 - Casos de alienação mental ocorridos entre os presos 
da Casa de Correção (1852-1891)
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581AESP. Penitenciária. C03280.  19 de outubro de 1889. 
582AESP. Penitenciária. C03280. 16 de outubro e 18 de dezembro de 1889. C03281. 12 de janeiro de 1890. 
583AESP. Penitenciária. C03279. 9 de agosto de 1873. 
584AESP. Penitenciária. C03280. 8 de abril de 1880. 
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É certo que alguns presos poderiam sofrer desses transtornos antes de entrar na 

Penitenciária ou mesmo que a aparição dos sintomas tivesse outras causas, mas não se pode 

descartar que as condições de vida na instituição talvez propiciassem esses acessos. Em 9 de 

outubro de 1865, o diretor recomendava a remoção de um sentenciado, que havia um mês 

apresentava desarranjo das faculdades mentais: “O estado de perturbação moral em que se 

acha o preso Antonio Luis, vulgo Barbadinho me faz crer que a sua remossão immediata para 

a Cadeia, influirá indubitavelmente para o seu melhoramento”585. Alexandre Ferreira dos 

Santos também conseguiu a sua transferência, pois, segundo o diretor da Casa de Correção, “a 

prizão cellular aggrava os seus soffrimentos”586. 

A tentativa de suicídio foi, inclusive, em alguns casos, atribuída à condição de 

alienação mental do sentenciado. Em 1886, José Rodrigues dos Santos, vulgo Cacique, que 

“soffria das faculdades mentais”, estrangulou-se nas grades de seu cubículo587; dois anos 

depois, o preso Manoel Cezareo, apresentado como tendo, há dias, um “desarranjo nas 

faculdades mentais”, cortou sua garganta com uma tesoura, na oficina de alfaiate, onde 

trabalhava588. No ano seguinte, o sentenciado Gabriel Jeremias de Souza foi diagnosticado 

como portador de “monomania suicida”, que se manifestava por frequentes acessos, devendo 

ele ser constantemente vigiado pelos empregados da instituição. Por este motivo, o médico da 

Penitenciária, Luis Lopes Baptista dos Anjos, solicitava a sua remoção para o Hospício de 

Alienados, onde poderia ser convenientemente tratado589. 

Numa ocasião em que o diretor da Penitenciária, Joaquim Mariano, solicitava a 

remoção de mais um preso para o Hospício, o diretor deste estabelecimento, Frederico 

Antonio de Alvarenga, explicava que, dos 177 alienados ali existentes, oito vinham da 

Penitenciária; contudo o edifício só possuía dez prisões destinadas aos pacientes furiosos, de 

modo que os réus pacíficos eram colocados junto com os demais alienados “em salas que não 

offerecem a segurança precisa para conter criminosos”. Por isso, Alvarenga salientava que as 

remoções de sentenciados deveriam ser feitas apenas em caso de absoluta necessidade590. 

Em resposta, Joaquim Mariano disse que já agia deste modo, solicitando a remoção 

apenas daqueles que perturbavam o silêncio e o asseio da Casa; argumentou, ainda, que o 

preso em questão, Joaquim Thiago da Cruz, sujava frequentemente a sua cela, pois “deleita-se 

                                                 
 
585AESP. Autos crimes da Capital. Processo 490, 1865, p. 16. 
586AESP. Autos crimes da Capital. Processo 664, 1875, p. 30. 
587AESP. Penitenciária. C03280. 29 de maio de 1886. 
588AESP. Penitenciária. C03280. 12 de abril de 1888. 
589AESP. Penitenciária. C03280. 29 de setembro de 1889. 
590AESP. Penitenciária. C03280. 17 de outubro de 1884. 
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em quebrar ou virar os vasos que lhes são ministrados”591. Cabe lembrar que, desde 1870, 

uma das medidas insistentemente pedidas pelos diretores era justamente a construção de um 

compartimento na Casa de Correção destinado a abrigar os presos alienados, a fim de evitar a 

inconveniente transferência para o Hospício já bastante cheio. 

O número de presos com doenças crônicas também era grande, sendo que muitos dos 

casos chegavam a ser fatais; eram frequentes as doenças relacionadas ao sistema respiratório 

como asma, tuberculose, apoplexia (derrame), hidropisia (edema) e gangrena pulmonares, 

além de outras como reumatismo, causadas pelo frio e a umidade. Havia também problemas 

digestivos e outros relacionados à má alimentação como gastrite, diarreia, enterocolite, 

escorbuto e anemia. Por último, associados à insalubridade, estavam a nefrite, o tifo e a 

hepatite, essa última considerada a “moléstia das prisões”592. 

Segundo a comissão de 1885, uma das causas para o grande número de presos 

afetados por doenças crônicas era a própria planta do edifício. Cada raio, como dissemos 

anteriormente, possuía três corredores, de modo que cada cela ficava entre um corredor lateral 

e o central; assim elas não recebiam não recebiam a luz direta do Sol. Ademais, o solo do 

corredor central elevava-se 1,28 m acima das células, o que as tornava ainda mais frias, 

úmidas e, consequentemente, insalubres. Em outras penitenciárias, as janelas eram 

normalmente colocadas nas paredes exteriores, do lado oposto ao corredor; além disso, o 

edifício costumava ser construído a um metro do nível do solo. Sobre esse assunto, a 

comissão resgatou o relatório de um médico da instituição em 1874, em resposta à Secretaria 

de Estado dos Negócios da Justiça: 

 

As molestias mais frequentes, segundo minha longa observação [...] são as 
afecções do aparelho digestivo, hepatites, bronchites e lymphatites. É 
crença minha que estas affecções [...] e suas diversas transformações são em 
maxima parte devidas á defeitos, por assim dizer, organicos da 
penitenciaria, e por isso muitos delles já irremediaveis. [...] Os cubiculos 
são muito centraes, de modo que os salutares effeitos da insolação não se 
fazem ahi sentir. Prodigalizou-se em demasia o soalhamento de tijolos, o 
que sobremodo concorre para manter ahi a frieza e a humidade. No centro 
dos raios devia ter sido dispensado o plateau, que se ergueu e que só pode 

                                                 
 
591AESP. Penitenciária. C03280. 23 de outubro de 1884. 
592Relatório do administrador da Casa de Correção de 5 de janeiro de 1860. In: DOCUMENTOS COM QUE O 

ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR SENADOR JOSÉ JOAQUIM FERNANDES 
TORRES, presidente da provincia de S. Paulo, instruio o Relatorio  da abertura da Assembléa Legislativa 
Provincial no dia 2 de Fevereiro de 1860. S. Paulo: Typographia Imparcial de Joaquim Roberto de Azevedo 
Marques, 1860, p. S1-12. 
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apresentar os effeitos da embebição da humidade, sem compensadora 
vantagem conhecida593. 

 

Cinco anos antes, o médico da Penitenciária, Francisco Honorato de Moura, já alertava 

para outro aspecto negativo da construção, que causava muitos males entre os presos, 

especialmente doenças reumáticas. Segundo ele, os presos saíam das oficinas à tarde, com a 

temperatura do corpo elevada e, algumas vezes, chegavam transpirando para então dormirem 

em cubículos muito frios. Como havia sido substituída a porta inteiriça por grades de ferro, as 

células passaram a ter comunicação direta com o ar dos raios, o que gerava uma forte 

corrente; essa situação piorava no inverno e nas noites de fortes ventos. Por isso, o médico 

solicitava a colocação de portas nas extremidades dos raios e o envidraçamento das 

seteiras594, para que pudessem ser fechadas por dentro “a vontade dos sentenciados”595.  

O problema era agravado pela falta de roupas para proteger os presos do frio; em 

junho de 1871, o diretor pedia autorização para a compra de 76 cobertores de lã porque os 

outros estavam estragados e o inverno naquele ano estava muito rigoroso596. Em novembro 

daquele ano e em abril de 1872, Francisco Honorato de Moura reiterava seus pedidos, 

explicando que os presos, especialmente os mais velhos e os “cacheticos”, tinham que ser 

mais bem agasalhados597. No inverno de 1887, o diretor Joaquim Mariano reclamava por 

colchões para os presos, considerando que a causa das muitas enfermidades eram as frias 

tábuas dos leitos nos cubículos598.  

Mas, embora as reclamações feitas no início dos anos 1870 e aquelas feitas na década 

de 1880 fossem semelhantes, havia uma importante distinção entre elas. Em 1869, enquanto o 

doutor Honorato de Moura criticava os defeitos do edifício, ele elogiava insistentemente “os 

cuidados de asseio, alimentação599, vestuario” da Casa de Correção. Já na década de 1880, a 

                                                 
 
593Relatório da Comissão Inspetora da Penitenciária de 12 de novembro de 1885. In: op. cit., p. A8-10 e 11.  
594Vigias instaladas do lado oposto ao da entrada da cela, para que os guardas que passassem pelo corredor 

central pudessem observar os presos. 
595AESP. Penitenciária. C03279. 24 de junho de 1869.  
596AESP. Penitenciária. C03279. 11 de junho de 1871. 
597Relatório do cirurgião da Penitenciária Francisco Honorato de Moura de 7 de novembro de 1871. In: 

RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO 
PRESIDENTE DA PROVINCIA O EXM. SR. DR. JOSÉ FERNANDES DA COSTA PEREIRA JUNIOR em 
2 de Fevereiro de 1872. S. Paulo: Typographia Americana, 1871 (sic), p. S3-10. AESP. Penitenciária. C03279. 
16 de abril de 1872. 

598AESP. Penitenciária. C03279. 2 de junho de 1887. 
599Em relação à alimentação, houve uma controvérsia entre o diretor Francisco Antonio de Oliveira e o médico 

Francisco Honorato de Moura sobre o uso do charque entre os presos. Segundo o médico, a má qualidade da 
carne oferecida teria acarretado na morte de alguns presos por diarreia. Outra reclamação do médico em 
relação ao diretor era de que este teria chamado um homeopata para cuidar de um sentenciado, enquanto ele 
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falta de higiene e de manutenção da estrutura da Penitenciária eram constantemente 

mencionadas e tendiam a ser agravantes do problema; o telhado das oficinas necessitava de 

cuidados urgentes, pois chovia lá dentro como se não houvesse cobertura. Por conta disso, o 

soalho estava podre e havia sérios riscos de desabamento600. Essas condições certamente 

afetavam a saúde dos sentenciados. No Natal de 1887, o preso João Francisco dos Santos 

faleceu de “miséria orgânica”, em decorrência “das condições anti-higienicas dos 

cubiculos”601. 

Dessa forma, embora algumas doenças fossem comuns entre pessoas submetidas à 

prisão, a proporção da mortalidade na Casa de Correção de São Paulo, desde a fundação até 

1884, era de 21%, bastante acima da média internacional; a comissão de 1885 citou como 

exemplo a prisão celular de Louvain, na Bélgica, cujo índice de mortalidade nas décadas de 

1860 e 1870 oscilou entre 1,29 e 3%. Mesmo entre as prisões comuns europeias, a 

mortalidade média não chegava a 4%, como na França em 1869602. Contudo, a comissão 

ofereceu outro dado que permitia uma comparação ainda mais clara e direta: o índice de 

mortalidade das mulheres na Penitenciária de São Paulo no mesmo período era de 5%, ou um 

quarto do índice masculino. Nesse sentido, é provável que elas sofressem menos os efeitos do 

regime e da insalubridade, por estarem confinadas em uma prisão comum e, com isso, não 

sofrerem as influências nocivas da estrutura das células, como a corrente de ar e o corredor 

central mais alto. Assim, a comissão concluía a sua exposição da seguinte forma: 

  

E poderá a sociedade, á titulo do exercicio do direito de punir, sujeitar os 
condemnados á esse depauperamento de forças produzido pela habitação á 
noite em cavidades humidas e frias, cuja capacidade cubica de ar pouco 
excede de oito metros? Poderá a administração publica substituir assim a 
pena de prisão pela de morte gradual, que resulta do definhamento ou 
envenenamento lento do condemnado? A commissão julga de seu dever 
representar aos poderes competentes, para ao menos não incorrer com o seu 
silencio na grave responsabilidade de apoiar a conservação de um edifício, 
que é inferior ás cadêas bem arejadas e limpas603. 

                                                                                                                                                         
 

era o médico oficial do estabelecimento. Esse embate ganhou, inclusive, as páginas do jornal Correio 
Paulistano, nos números 4095 a 4097, em fevereiro de 1870. Após denúncia do médico, saíram em favor do 
diretor Américo de Campos e o médico homeopata Candido Ribeiro dos Santos. De qualquer forma, este 
problema, como atestava o próprio Honorato de Moura, parece ter sido pontual. 

600Relatório da Penitenciária. In: RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA 
PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA DR. PEDRO VICENTE DE 
AZEVEDO no dia 11 de Janeiro de 1889. São Paulo: Typographia a vapor de Jorge Seckler & Comp., 1889, p. 
A3-4. 

601AESP. Penitenciária. C03280. 26 de dezembro de 1887. 
602Relatório da Comissão Inspetora da Penitenciária de 12 de novembro de 1885. In: op. cit., p. A8-12 e 13. 
603Ibidem, p. A8-13. 
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Como forma de atenuar os danos causados pela estrutura do edifício da Penitenciária, 

a comissão sugeria que os sentenciados cumprissem suas penas ao ar livre, participando do 

nivelamento do terreno fronteiro ou trabalhando na drenagem da várzea do Tamanduateí, a 

500 metros da instituição; como vimos, nenhuma destas medidas foi tomada. Em 

contrapartida, havia esforços por parte dos empregados da Casa de Correção em oferecer 

melhores condições de saúde para os sentenciados. Em 1881, o diretor elogiava o trabalho do 

facultativo Dr. Joaquim Pedro Villaça, no intuito de diminuir a taxa de mortalidade entre os 

presos da instituição604. Em 27 de maio de 1889, um cirurgião-dentista morador ao Largo da 

Sé, no número 13, oferecia seus serviços gratuitamente aos presos pobres da cadeia e da 

Penitenciária605. Se essas iniciativas trouxeram benefícios pontuais, não puderam, contudo, 

evitar os danos causados pela má-alimentação e pela insalubridade.  

No sobrado que funcionava como cadeia, os presos também sofriam com moléstias 

crônicas. O médico responsável, Dr. Antonio Coutinho, reclamava que a enfermaria só 

possuía 18 camas e que três delas estavam permanentemente ocupadas: uma era ocupada por 

um preso que trabalhava como enfermeiro; outra, por um doente que sofria de asma crônica e 

estava há quase dez anos sem sair da enfermaria; e a última era ocupada já há dois anos por 

um preso acometido de paralisia:  

 

Estas camas são demasiadamente insufficientes pelos doentes que tem a 
Cadeia, numero que augmenta-se de dia para dia, havendo mensalmente 
perto de 200 presos, que ao chegar sentem-se logo doentes, não só por causa 
da alimentação a que não estão habituados, como tambem pela pouca 
hygiene que não offerece o edificio. Há occasiões em que o numero de 
doentes é tal, que é necessario por esteiras pelo chão606. 

 

Porém, o regime de isolamento da Penitenciária e a clausura em um local que não 

oferecia boas condições parecia ser um componente ainda mais danoso para o encarcerado. 

Em 6 de dezembro de 1876, faleceu o sentenciado Benedicto Ribeiro Frasão607; em quase 

exatos dez anos, a 5 de dezembro de 1886, morria o preso Joaquim da Cruz608. Além da 

                                                 
 
604RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 

PRESIDENTE DA PROVINCIA LAURINDO ABELARDO DE BRITO no dia 13 de Janeiro de 1881. 
Santos: Typographia á vapor do Diario de Santos, 1881, p. 42. 

605AESP. Penitenciária. C03280. 
606AESP. Penitenciária. C03280. 18 de novembro de 1888. 
607AESP. Penitenciária. C03279. 7 de dezembro de 1876. 
608AESP. Penitenciária. C03280. 6 de dezembro de 1886. 
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coincidência das datas, os presos haviam morrido por causa da mesma doença: “marasmo”. 

Chernoviz, em seu dicionário de medicina popular, assim descreveu este estado de saúde: 

 

MARASMO.  Assim se chama o emmagrecimento extremo de todo o 
corpo: consequencia ordinaria de grande numero de molestias chronicas. O 
marasmo apodera-se frequentemente das pessoas profundamente 
descorçoadas, quer por causas moraes, quer por enfraquecimento resultante 
de alguma molestia grave, quando se persuadem que não lhes é mais 
possivel voltar á saude; mas se elles mesmos se abandonam, não é motivo 
para abandonal-os. A mudança de ar, as viagens, o regimen tonico, o vinho 
generoso, as aguas mineraes ferruginosas, triumpham assaz frequentemente 
do marasmo occasionado pelo pezar ou pelo abatimento, que succede aos 
soffrimentos de uma longa molestia609. 

 

Em 1885, um preso havia solicitado ao diretor Joaquim Mariano para trabalhar nos 

serviços de jardinagem nos pátios do estabelecimento; contudo, logo desistiu porque: 

  

[...] dentro de uma hora de trabalho ligeiro fôra vencido pelo cançaço, com 
grande admiração do director e sua, pois, antes de ser preso, era homem 
capaz de longas e grandes fadigas. Esse homem tinha as forças atrophiadas 
nos estreitos, humidos e sombrios cubiculos, sem luz nem ar sufficientes e 
necessarios á vida610. 

 

Portanto, os dados apresentados neste subcapítulo indicam que houve uma piora nas 

condições de saúde dos presos – a partir da década de 1870 e especialmente na década de 

1880 – e que esta esteve diretamente relacionada com a falta de investimentos e a consequente 

degradação das instituições carcerárias, constatada no mesmo período. Estas conclusões 

revelam, no entanto, um aparente paradoxo: paralelamente, nessa época, a cidade apresentou 

um importante crescimento econômico e material, conforme dissemos anteriormente; assim, 

no momento em que a província e a capital gradualmente se enriqueciam e deixavam de sofrer 

a escassez de recursos observada em décadas anteriores, os investimentos no setor carcerário 

se mostravam cada vez menores. 

 

 

 

 

                                                 
 
609CHERNOVIZ, Pedro Luiz Napoleão. Diccionario de medicina popular e das sciencias accessorias para 

uso das familias. 6ª ed. Paris: A. Roger & F. Chernoviz, 1890 [1842], p. 379. 
610Relatório da Comissão Inspetora da Penitenciária de 12 de novembro de 1885. In: op. cit., p. A8-9. 
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4.3 O SISTEMA PRISIONAL FRENTE ÀS TRANSFORMAÇÕES DA CIDADE  

 

 

O presidente Laurindo Abelardo de Brito ofereceu uma descrição da Penitenciária em 
seu relatório de 1881:  

  

O estado sanitario da casa continúa a não ser satisfactorio; a enfermaria 
acha-se sempre repleta de enfermos, para o que poderosamente contribue, 
sem duvida alguma, o estado ruinoso do edificio. As cellulas offerecem um 
aspecto medonho; as paredes denegridas pelo tempo, e o soalho reduzido a 
fragmentos, etc., etc., etc611. 

 

O emprego no final da frase da fórmula “etc., etc., etc” indica que não era a primeira 

vez que essa descrição era feita e, com esse artifício, talvez ele quisesse enfatizar que não era 

necessária a repetição integral dos problemas pelos quais passava a Casa de Correção, já que a 

Assembleia Provincial estava ciente dessa situação precária por meio de relatórios anteriores.   

Em setembro de 1883, o diretor pedia mais uma vez a conclusão do edifício; em 

resposta, o conselheiro André Fleury, futuro membro da Comissão Inspetora considerava que 

não era necessário o término da obra, pois este modelo não existia mais em parte alguma da 

Europa e nem nos Estados Unidos, e o que convinha era “a Provincia decretar a erecção de 

um novo edificio pelo systema panotico”612. Assim, em 1885, a comissão terminava seu 

relatório solicitando à Assembleia uma subvenção anual de 50:000$000 para a realização da 

construção desta nova instituição; nesse mesmo ano, entretanto, o diretor de Obras Públicas, 

no intuito de obter melhoras mais imediatas da condição dos sentenciados, requereu uma 

consignação anual de 30:000$000 para a execução das obras necessárias no edifício 

existente613. 

Em resposta aos dois pedidos, no orçamento de maio de 1886, a Assembleia aprovou 

um crédito de 20:000$000 para a construção de mais um raio do edifício e 30:000$000 para a 

realização da nova penitenciária, “de conformidade com o plano sugerido pela commissão 

respectiva”614. Mas, o presidente da província, barão de Parnaíba, considerou muito pequeno 

                                                 
 
611RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO 

PRESIDENTE DA PROVINCIA LAURINDO ABELARDO DE BRITO no dia 13 de Janeiro de 1881. 
Santos: Typographia á vapor do Diario de Santos, 1881, p. 42. 

612AESP. Penitenciária. C03280. Maço de setembro de 1883. 
613FALLA DIRIGIDA Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL D E S. PAULO NA ABERTURA DA 

2a. SESSÃO DA 26a. LEGISLATURA EM 10 DE JANEIRO DE 1885 PELO PRESIDENTE DR. JOSÉ LUIZ 
DE ALMEIDA COUTO. São Paulo: Typographia da “Gazeta Liberal”, 1885, p. 101. 

614Artigos 26 e 28 da Lei N. 124 de 28 de maio de 1886. 



160 
 

  

o valor concedido para reparos e aumento, e preferiu sujeitar à apreciação da Assembleia a 

proposta de reunir os dois orçamentos para a construção da nova instituição, acabando assim, 

com o “pessimo systema de querer-se aproveitar o inutil, gastando-se no decurso de annos, 

somma igual á que se teria de despender com uma obra nova e completa”615. 

No ano seguinte, a Assembleia autorizou o governo a organizar, por meio da 

Repartição de Obras Públicas, um plano e um orçamento para a construção da nova 

penitenciária616. Assim, vemos que a província de São Paulo não investiu na conclusão e 

reforma da Casa de Correção porque, ao fim e ao cabo, considerou que o gasto seria 

desnecessário, visto que a pretensão era a construção de uma nova penitenciária seguindo 

moldes mais modernos. Entretanto, essa solução foi seguidamente adiada, permanecendo a 

Penitenciária e a cadeia no estado improvisado de 1877 até o final da monarquia e, pelo 

menos, por mais trinta anos durante o período republicano.  

Enquanto isso, os presos sofriam toda sorte de privações nos estabelecimentos 

carcerários. Observemos o desabafo do chefe de polícia interino Salvador Antonio Moniz 

Barreto de Aragão que, por ter sido nomeado chefe de polícia do Rio de Janeiro em fevereiro 

de 1888, despedia-se do cargo neste relatório de 24 de março: 

 

Na Capital, os presos vivem em agglomeração perigosa, faltando-lhes tudo, 
inclusive ar e luz. Não fallarei da Penitenciaria sem systema, uma 
verdadeira masmorra, mais propria para perseguir os que nella têm a 
desgraça de serem encerrados, do que para corrigi-los, como deve querer a 
sociedade. Os cubiculos de isolamento são verdadeiras sepulturas em vida, 
e só a simples presença delles, é para arripiar as carnes do ser o mais cruel e 
affeito ao cynismo do crime. Emquanto não fosse possivel edificar-se uma 
nova Penitenciaria, como já merece ter a adiantada Provincia de S. Paulo, 
lembraria a V. Exc. determinar antes que os presos vivessem em commum, 
em prisões vastas e arejadas, como nas demais cadêas do interior, ou que de 
cada três cubiculos se fizesse um, onde vivessem dous ou tres presos 
conjunctamente. Esta providencia é mais humana, do que condemnar-se á 
morte lenta um individuo em um espaço onde os movimentos são difficeis, 
respirando-se uma athmosphera humida e perniciosa. Repito o que disse a 
V. Exc. ao meu anterior Relatorio: Jamais a Provincia de S. Paulo terá 
cadêas, a perdurar o systema de se decretar pequenas verbas para o concerto 
e reparos de cada qual. Uma somma consideravel e que reunisse todas as 
distribuidas para as diversas cadêas, seria bastante para a construcção de 

                                                 
 
615RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO PELO 

PRESIDENTE DA PROVINCIA BARÃO DO PARNAHYBA no dia 17 de Janeiro de 1887. São Paulo: 
Typographia a vapor de Jorge Seckler & Comp., 1887, p. 127-128. 

616Artigo 34 da Lei N. 95 de 11 de abril de 1887. 
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uma, de duas ou de tres, a começar pela da Capital, e depois de certo 
numero de annos possuir-se-hia algumas boas cadêas dignas desse nome617. 

 

No entanto, há que se ponderar que, embora o regime de isolamento absoluto fosse 

recomendado nos congressos internacionais para penas curtas ou para a primeira parte das 

penas mais longas, a construção de um estabelecimento próprio para esse fim, com celas 

individuais e capacidade para abrigar os presos condenados a essa pena, exigia a captação de 

muitos recursos618. Em contrapartida, pensando nessa dificuldade, a comissão de 1885, já 

apontava como solução a utilização dos presos condenados a prisão com trabalho ou a galés 

nas obras: 

 

A commissão inspectora não desconhece a força da rotina, os argumentos 
que ella costuma oppôr á qualquer melhoramento e, o que é mais, o 
desanimo, a descrença nascida da instabilidade de nossas administrações. 
Um dos embaraços, que parece insuperavel, é o que resulta do máo estado 
das finanças. Mas a organisação do trabalho, á que por lei estão obrigados 
os condemnados, dará á provincia diariamente o producto de 10 horas por 
individuo ou de 3.000 horas em carcere como o da capital, cuja média não é 
inferior á 300 sentenciados. Ora, si a casa de correcção, que não produz 
cousa alguma, concorrer com um pessoal que dê annualmente o producto de 
900.000 horas de trabalho, tornar-se-há factor da riqueza provincial, 
melhorando o delinquente, conforme o fim principal da pena, em vez de 
pesar sobre o orçamento, constituida, como se acha, em escola de vicios e 
crimes, ou fóco de infecção moral619. 
 

 No ano seguinte, o chefe de polícia Luiz Lopes endossava a opinião da comissão, 

sugerindo um planejamento para uma construção a longo prazo para que “possa ser construído 

parcialmente – é quanto basta para que afinal, sem maior onus, tenhamos uma cadeia 

condigna desta adiantada capital”620. Assim, embora o fator financeiro deva ser levado em 

conta, outras variáveis parecem ter contribuído para a decadência do sistema carcerário da 

cidade de São Paulo.  

                                                 
 
617Relatório apresentado pelo Chefe de Polícia interino o Juiz de Direito Salvador Antonio Moniz Barreto de 

Aragão. In: RELATORIO COM QUE O EXM. SNR. DR. FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES 
PASSOU A ADMINISTRAÇÃO DA PROVINCIA DE S. PAULO AO EXM. SNR. DR. FRANCISCO 
ANTONIO DUTRA RODRIGUES 1o. Vice-Presidente no dia 27 de Abril de 1888. São Paulo: Typographia a 
vapor de Jorge Seckler & Comp., 1888, p. A-13. 

618 MELOSSI, D.; PAVARINI, M. op. cit., p.89. 
619Relatório da Comissão Inspetora da Penitenciária de 12 de novembro de 1885. In: op. cit., p. A8-25. 
620 Relatório do Chefe de Polícia interino Dr. Luiz Lopes Baptista dos Anjos Junior em 30 de novembro de 1886. 

In: RELATORIO APRESENTADO Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE SÃO PAULO 
PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA BARÃO DO PARNAHYBA no dia 17 de Janeiro de 1887. São 
Paulo: Typographia a vapor de Jorge Seckler & Comp., 1887, p.A5-9. 
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Como vimos, o sistema auburniano era visto pelas autoridades como uma 

possibilidade de aumento da receita da província, o que de fato ocorreu com relativo sucesso 

na década de 1870, quando foi implantado o sistema de contratação por particulares. 

Entretanto, a partir dos anos 1880, nenhum contratante se dispôs a arrematar as oficinas; nesse 

sentido, o diretor da Casa de Correção recomendava medidas para estimular a produção das 

oficinas:   

 

Sendo pensamento da administração tornar o mais productivo possivel, na 
razão das forças e aptidão dos presos operarios o trabalho das officinas 
d’esse estabelecimento fazendo-as custear pela directoria e executar o 
regulamento em vigor na parte que se refere a venda dos productos tomando 
até novas medidas, se tanto fôr necessario, haja Vmce de propor com 
urgencia os melhoramentos que lhe parecerem convenientes para 
reorganisação d’esse serviço. Outro sim, convindo tirar d’esde já o maior 
partido do trabalho creado com o fim de compensar, quanto fôr possivel a 
despeza que faz a Provincia. [...] Para conjurar uma tal situação não 
antevejo outro recurso senão aquelle de desenvolver o trabalho industrial 
em alta escala, montando-se as officinas com machinas e instrumentos 
apropriados ás diversas industrias aqui exercidas, e a sua direcção confiada 
a mestres de reconhecida capacidade. Comprar em primeira mão a materia 
prima para o trabalho, crêar no centro da cidade uma agencia que promova 
a venda dos objectos manufacturados; finalmente prontificar-se no 
estabelecimento o calçado e fardamento dos corpos militares da 
Provincia621. 

 

Com o desenvolvimento do maquinário das fábricas no final do século XIX, ficava 

difícil para os produtos carcerários concorrerem com produtos industriais de melhor 

qualidade; pois o trabalho nas penitenciárias tendia a ser menos industrializado e mais 

próximo da manufatura, uma vez que o que garantia a produtividade e o lucro era 

fundamentalmente o baixo custo da mão-de-obra622. Assim, a constatação de que a Casa de 

Correção jamais conseguiria ser autossuficiente pode ter influenciado as autoridades a não 

mais investirem nesse sistema penitenciário.  

O aumento da população da cidade de São Paulo, a partir da década de 1870, 

igualmente contribuiu para a decadência das instituições carcerárias; na década de 1880, 

                                                 
 
621AESP. Penitenciária. C03280. 30 de janeiro e 18 de fevereiro de 1882 e 5 de novembro de 1884.  
622Os pesquisadores italianos Dario Melossi e Massimo Pavarini, analisando as penitenciárias norte-americanas e 

europeias, oferecem uma interpretação para o surgimento e a decadência dessas instituições. Segundo eles, 
estes estabelecimentos foram criados, no contexto do desenvolvimento industrial, para disciplinar a população 
renitente para o trabalho, numa época em que a mão-de-obra ainda era escassa; além disso, os produtos 
fabricados pelos presos contribuíam para o mercado, puxando o salário dos operários para baixo, já que o 
pecúlio era irrisório. Quando, porém, houve o aumento populacional nesses países, não era mais necessário 
esse mecanismo, pois o excedente da população já garantia a baixa dos salários dos trabalhadores livres. 
MELOSSI, D.; PAVARINI, M. op. cit., p.85-87. 
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ainda, a cidade sofreu mais um impacto populacional, com a chegada de levas e levas de 

imigrantes europeus; no censo de 1886, a população da capital chegou a 47.697 habitantes, 

dos quais os imigrantes italianos, portugueses, alemães, austríacos, espanhóis, franceses e 

ingleses totalizavam 11.731623. Dessa maneira, a Casa de Correção, que nunca conseguiu dar 

conta de receber todos os condenados a prisão com trabalho, viu nessa última década sua 

capacidade ainda mais defasada624.   

Outra questão que inviabilizava a reforma do sistema penitenciário, como já 

apontamos anteriormente, era que ela passava necessariamente por uma reforma na legislação 

criminal do país. Desde a década de 1870, grassavam críticas à longa duração das penas e às 

penas perpétuas, que dificultavam a capacidade das instituições carcerárias de gerir os presos 

e pouco estimulavam a sua regeneração – favorecendo, ao contrário, a degeneração mental e 

física. A pena de galés, ao longo do século, foi considerada infamante e muitas autoridades 

ansiavam pela sua supressão; havia também, desde a formulação do Código Criminal, 

questionamentos sobre a pena de morte, os quais aumentaram significativamente a partir de 

meados do século.  

No sentido de responder a essas demandas, foi promulgado em outubro de 1890, já no 

período republicano, o Código Penal. Nele, foram abolidas as penas de morte, galés e os 

açoites; além disso, todas as penas eram temporárias, não podendo exceder a 30 anos. A 

maior parte dos crimes passou a ser punido com prisão celular, que consistia na reclusão em 

um “estabelecimento especial com isolamento cellular e trabalho obrigatório”625. O regime 

imposto pelo novo código era progressivo, semelhante ao sistema irlandês, no qual o 

isolamento diuturno correspondia apenas à primeira parte da pena, que seria de, no máximo, 

dois anos; na segunda parte, o condenado era submetido ao “trabalho em commum, 
                                                 
 
623FERNANDES, Florestan; BASTIDE, Roger. Brancos e negros em São Paulo. Coleção Brasiliana, v. 305. 

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1971, p.52. 
624Além disso, com o aumento da população, houve um correspondente aumento da pobreza e da criminalidade, 

que pressionava as instituições carcerárias. Para entender essa dinâmica, os pesquisadores Georg Rusche e 
Otto Kirchheimer retomaram o princípio da less eligibility – originalmente concebido como parte das regras 
estabelecidas na nova lei inglesa de ajuda aos pobres (Poor Law Amendment Act - 1834) – e ampliaram este 
conceito para as condições penitenciárias. Deste modo, esse princípio pressupõe que a condição de vida do 
encarcerado tem de ser inferior ao de um trabalhador livre e, ao mesmo tempo, superior ao de um desocupado, 
para que a prisão mantenha seu caráter de intimidação. Se as condições de vida das camadas mais baixas da 
sociedade forem ruins, consequentemente a situação carcerária terá que ser pior. RUSCHE, Georg; 
KIRCHHEIMER, Otto. Punishment and Social Structure. New Brunswick: Transaction Publishers, 2003 
[or.1939]. Sobre essa questão, Dario Melossi complementa, dizendo que “o que se chama de decadência é a 
deterioração do regime interno da prisão que abandona a finalidade econômica e ressocializante, e aumenta 
suas tendências punitivas e terroristas”. MELOSSI, D.; PAVARINI, M. op. cit., p.72-78 e 87-88. 

625 Artigo 45 do Código Penal. Outras penas eram instituídas em menor grau: reclusão, banimento, prisão com 
trabalho obrigatório (a ser desempenhado em penitenciárias agrícolas ou prisões militares), prisão disciplinar, 
interdição, suspensão ou perda de cargo público e multa (art.43). 
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segregação nocturna e silencio durante o dia”; se tivesse bom comportamento, após um 

mínimo de três anos, o preso poderia ser remetido a uma penitenciária agrícola; e, se 

mantivesse o bom comportamento, poderia receber o livramento condicional626. 

A diminuição das penas impostas pelo novo código tinha como objetivo, entre outros, 

amenizar o problema de superlotação das cadeias. Em 1885, por exemplo, o preso João das 

Neves foi condenado a oito anos de prisão com trabalho pelo “velho código criminal”; em 7 

de fevereiro de 1891, seu advogado, Juvenal Parada, solicitou a execução de sua pena, pois 

argumentava que o novo código previa, pelo mesmo crime, a pena máxima de quatro anos de 

prisão celular: “Ora, tendo sido condemnado em 24 de Dezembro de 1885, claro está ter 

cumprido a pena em vista da disposição do art. 3º do novo código que manda que o facto 

anterior seja regido pela lei nova [...] se for punido com pena menos rigorosa”. Assim, dois 

dias após ter dado entrada com o requerimento, João das Neves recebeu o alvará de soltura627.  

Dessa maneira, observa-se um esforço por parte dos legisladores em assimilar os mais 

modernos conceitos penais, no intuito de corrigir os problemas encontrados durante a vigência 

do Código Criminal; contudo, assim como o código de 1830, o Código Penal possuía um 

artigo concebido para ser temporário, mas que, no fim das contas, virou regra geral: 

Art. 409. Emquanto não entrar em inteira execução o systema penitenciario, 
a pena de prisão cellular será cumprida como a de prisão com trabalho nos 
estabelecimentos penitenciarios existentes, segundo o regimen actual; e nos 
logares em que os não houver, será convertida em prisão simples, com 
augmento da sexta parte do tempo. 

Desse modo, enquanto não se construíam as penitenciárias, os presos permaneciam em 

prisões simples, da mesma maneira que ocorria na vigência do Código Criminal (conforme o 

art. 49) com os presos condenados a prisão com trabalho em locais onde não havia Casa de 

Correção. Assim, as novas formulações do Código Penal, que pretendiam atenuar o 

sofrimento dos sentenciados e promover a regeneração dos presos, como anteriormente as do 

Código Criminal, permaneceram por muitos anos apenas no papel. 

Ainda em 1889, a Assembleia aprovou a verba de 60:000$000 para o começo da 

construção da nova cadeia628. Entretanto, outro terreno deveria ser escolhido, uma vez que no 

terreno em frente à Penitenciária estava sendo construído o Quartel da Força Pública629; em 

                                                 
 
626Artigos 45 a 52. 
627AESP. Autos crimes da Capital. Processo 2432, 1891. 
628Artigo 7 da Lei N. 107 de 9 de abril de 1889. 
629Inaugurado em 1891. MARTINS, Antonio Egydio. São Paulo Antigo. 1554 a 1910. São Paulo: Paz e Terra, 

2003 [1911], p. 225. 
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abril de 1889, foi encarregado da construção da obra o engenheiro Francisco de Paula Ramos 

de Azevedo630. Entretanto, a construção da nova penitenciária só foi autorizada pela Lei N. 

267-A de 24 de novembro de 1905, tendo o lançamento da pedra fundamental ocorrido apenas 

em 13 de maio de 1911. As obras se arrastaram por nove anos, sendo que a inauguração do 

edifício no Carandiru ocorreu somente em 21 de abril de 1920631. Portanto, observamos que, 

entre o decreto que aprovava o Código Penal e a inauguração de um estabelecimento próprio 

para este fim, deu-se um intervalo de 30 anos, o que indica que a presença de obstáculos para 

a implantação de um sistema penitenciário não era um apanágio do período imperial. 

 

Durante o período estudado nesta pesquisa, observamos mudanças na relação que a 

sociedade tinha com os presos e na forma que estes interagiam com a cidade. Até a década de 

1870, os presos mantinham certa liberdade, podendo comprar ou vender produtos no intervalo 

dos trabalhos públicos e conversar com as pessoas entre as grades da cadeia; o relacionamento 

com os guardas e os empregados tendia mais para a amizade do que para o conflito. Mesmo 

na Casa de Correção, estar de um lado ou outro das grades parecia algo muito mais ligado às 

circunstâncias do que ao caráter natural do homem; nesse sentido, a infração era vista como 

um delito que podia ser corrigido, mediante a sujeição ao sistema penitenciário. 

Contudo, a partir da década de 1870, percebemos que, com o aumento populacional 

vertiginoso da cidade de São Paulo, a população carcerária também cresceu 

consideravelmente e, deste modo, as propostas de modernização da estrutura prisional, 

baseadas nos modelos europeus e norte-americanos de punição e correção, não puderam ser 

efetivamente organizadas, especialmente levando-se em conta o alto custo para sua 

implantação em grande escala; nesse sentido, ao longo dos anos, foram deixadas de lado. 

Some-se a isso a tendência deste período de considerar o delito como fruto das características 

                                                 
 
630EXPOSIÇÃO COM QUE O EXM. SNR. DR. PEDRO VICENTE DE AZEVEDO passou a administração da 

provincia de São Paulo ao Exm. Snr. Doutor Barão de Jaguára no dia 11 de Abril de 1889. São Paulo: 
Typographia a vapor de Jorge Seckler & Comp., 1889, p. 28. 

631A inauguração formal foi em 1920, mas os primeiros condenados só foram recolhidos no ano seguinte. 
Evaristo Moraes comentava, em 1923, que a Penitenciária do Estado de São Paulo era a única do país onde, a 
rigor, se podia praticar a prisão celular; isso demonstra, mais uma vez, a dificuldade em se construir uma 
instituição prisional nos moldes dos modernos sistemas penitenciários. SALLA, F. op. cit., p. 149 e 198. 
Paralelamente ao que verificamos em relação à construção da Casa de Correção de São Paulo em meados do 
século XIX (ver capítulo 1), é curioso notar que, durante a construção da Penitenciária do Carandiru, os jornais 
também elogiavam a iniciativa do governo paulista em erigir uma instituição modelo, representante do 
desenvolvimento e do espírito empreendedor do estado. Já os governadores traziam autoridades de outros 
estados e até de outros países para visitarem as obras. Ibidem, cap. IV e V.  
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intrínsecas ao infrator632; o diretor da Casa de Correção da Corte, Dr. Luiz Vianna de Almeida 

Valle, por exemplo, observou que a instituição que administrava não reformava os 

condenados; porém, essa constatação, longe de indicar um defeito no sistema penitenciário, 

revelava, para ele, a condição própria dos criminosos, vistos como “massas gangrenadas” ou 

“parte cancerosa da sociedade”633.  

Também foi essa a percepção das autoridades paulistas quando lidaram com a questão 

dos galés; eles, que outrora circulavam pelas ruas, passaram a ser despachados para Fernando 

de Noronha ou permaneciam recolhidos entre os muros da cadeia. De igual modo, em seu 

relatório de 1880, o chefe de polícia da província de São Paulo, João Augusto de Pádua 

Fleury, parecia corroborar com essa tese: 

 

O vagabundo, o desordeiro, o jogador, o bêbado, o ratoneiro, a prostituta e 
os menores abandonados ao vicio e á especulação de criatura desprezível, 
são os tipos d’essas classes perigosas, e não pouco concorre para o 
movimento da Penitenciária634. 

 

Aos poucos, os presos passaram a vistos como vetores da desordem e da barbárie, 

difíceis ou mesmo impossíveis de serem regenerados; por isso, a solução foi recolhê-los longe 

das vistas da sociedade; optou-se assim pelo simples isolamento e contenção dos criminosos 

como forma de garantir o controle social.   

 

 

 

                                                 
 
632“É possível perceber que, no final da década de 1860 e ao longo da de 1870, tem início a conformação de um 

discurso em torno do crime e do encarceramento que apontaria para uma negação sutil do indivíduo genérico, 
universal, contemplado pela lei. Ao criminoso como cidadão que rompe, de seu livre-arbítrio, o pacto legal, 
sucede o criminoso portador de uma enfermidade”. SALLA, F. op. cit., p. 128. Fernando Salla demonstra que, 
a partir do período republicano, essa tendência fica mais clara, sobretudo com as proposições do senador Paulo 
Egydio e do médico Nina Rodrigues, sob influência da escola penal positivista de Cesare Lombroso, a 
despeito das proposições do direito clássico apresentadas no Código Penal. Ibidem, cap. IV. 

633PESSOA, G. T. de A. op. cit., p. 123 e 135. 
634Relatório do Chefe de Policia em 10 de Dezembro de 1879. In: RELATORIO APRESENTADO Á 

ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S. PAULO PELO PRESIDENTE DA PROVINCIA 
LAURINDO ABELARDO DE BRITO no dia 5 de Fevereiro de 1880. Santos: Typographia á vapor do Diario 
de Santos, 1880, p. A12-45. 
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FONTES 

 

 

FONTES MANUSCRITAS 

 

AESP – Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 

Autos crimes da capital: 

- 102 processos (1849-1891) 

 

Cadeia Pública de São Paulo: 

- 4 livros de diversos assuntos: Relatório das cadeias – E01486 (1843-1855), 

Registro dos carcereiros – E01609 (1881-1904), Movimento geral dos presos – 

E11960 (1885-1900), Atos referentes a funcionários de cadeias municipais – 

E01625 (1857-1879). 

- 3 caixas sobre cadeias – C03268 a C03270 (1832-1889) 

 

Casa de Correção (Penitenciária): 

- 13 caixas da Penitenciária – C03271 a C03282 e C07658 (1852-1889) 

- 1 livro de registro de visita a penitenciária – E01487 (1859-1868) 

 

Correspondência do Chefe de Polícia com diversas autoridades: 

- 5 livros de Correspondência do Chefe de Polícia com diversas autoridades – 

E01497 a E1500 e E1504 (1842-1851 e 1857-1858) 

- 1 livro de Correspondência reservada do Chefe de Polícia – E01496 (1842-1865) 

 

Correspondência da Polícia: 

- 1 livro de Correspondência da Polícia com o Governo – E01475 (1842-1846) 

- 1 livro de Correspondência da Polícia com o carcereiro da Cadeia Pública da 

Capital – E01553 (1881-1884). 
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DAH / ALESP – Divisão do Acervo Histórico da Assembléia Legislativa de São Paulo 

 

Documentos avulsos manuscritos do Império 

 

 
FONTES IMPRESSAS 

 

 

Coleção de leis e regulamentos 

 

COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRAZIL DE 1830: Parte Primeira. Lei de 16 
de dezembro de 1830. Codigo Criminal do Imperio do Brazil. Rio de Janeiro: Typographia 
Nacional, 1876, p. 142-200. 

 

COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRAZIL DE 1832: Parte Primeira. Lei de 29 

de novembro de 1832: Codigo do Processo Criminal. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 

1906, 3 ed., p. 154-200. 

 

COLLECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO IMPERIO DO BRAZIL DE 1834. Nº 
367 – Em 29 de outubro de 1834: Dá instruções para a arrecadação dos serviços dos africanos. 
Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1866, p. 278-281. 

 

COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRAZIL DE 1842: Parte Segunda. 

Regulamento N.º 120 de 31 de Janeiro de 1842: Regula a execução da parte policial e 

criminal da Lei N.º 261 de 3 de Dezembro de 1841. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 

1843, p. 66-70. 

 

COLLECÇÃO DAS LEIS PROMULGADAS PELA ASSEMBLÉA LEGISLATIVA DA 

PROVINCIA DE S. PAULO (1835-1889) 

 

DECRETOS E RESOLUÇÕES DO GOVERNO PROVISORIO DO ESTADO DE S. 
PAULO de 18 de Novembro de 1889 a 17 de Outubro de 1890. São Paulo: Typographia do 
“Diario Official”, 1913. 
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DECRETOS E RESOLUÇÕES DO GOVERNO PROVISORIO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO de 18 de Outubro de 1890 a 30 de Junho de 1891. São Paulo: Typographia do 
“Diario Official”, 1897. 

 

LEIS E RESOLUÇÕES DECRETADAS PELO CONGRESSO LEGISLATIVO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO em 1891. São Paulo: Typographia do “Diario Official”, 1898. 

 

REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELO EX.MO GOVERNO PROVINCIAL para execução 

de diversas leis provinciaes colligidos e annotados pelo bacharel José Candido de Azevedo 

Marques e mandados imprimir pelo Ex.mo Sr. Dr. João Theodoro Xavier presidente da 

Provincia de S. Paulo na forma da lei que autorisou a reimpressão da Legislação Provincial. 

São Paulo: Typographia do Correio Paulistano de J. R. de Azevedo Marques, 1874, p. 240-

277; 281-287; 332-335; 462-464; 779. 

 

Relatórios dos presidentes da Província de São Paulo (1838-1890) 

 

Relatórios das Comissões de Visitas (1829-1841) 

 

SANT’ANNA, Nuto. Documentário Histórico. Departamento de Cultura, 1951, vol.II, p. 71-

129. 
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ANEXO A – REGULAMENTO ESPECIAL DA CADEIA DA CAPITAL  (1842)635 

 

“Ill. mo Sr. Participo a V. S.ª que tenho approvado provisoriamente o Regulamento da 

cadêa d’esta Capital, que acompanhou o officio de V.S.ª com data do 1.º do corrente, e que 

com este reverti por copia, e que passo a leval-o a presença do Ex.mo Ministro dos Negocios 

da Justiça, apoiando a requisição de V.S.ª para a creação d’um Ajudante do Carcereiro, que 

parece com effeito indipensável na Cadea da Capital. Quanto á requisição dos commodos 

precisos para se elevarem ao numero de 7 as prisoens no dito Estabelecimento, será a 

competente requisição levada em tempo a Assemblea Legislativa Provincial. D.s G.e a V. S.ª. 

Palacio do Governo de S. Paulo 15 de Agosto de 1842 – Barão de Mont’Alegre = Snr. D.or 

Chefe de Policia da Provincia. 

 

Regulamento especial da Cadea da Capital  

 

Capítulo 1.º 

Da policia das prisoens 

  

Art.º 1.º O Carcereiro he o administrador das prisões, e encarregado de manter n’ellas a 

ordem, e exacta disciplina, guardando os presos com toda a segurança, e cautéla. No exercicio 

de suas funcções observará as Leis, a Secção 7.ª do Capitulo 5.º do Regulamento N.º 120 de 

31 de Janeiro de 1842, e o presente Regulamento especial. 

 

Art.º 2.º Desde o 1.º d’Abril até 30 de Setembro, as portas exteriores da Cadea serão abertas 

as seis horas da manhaã, e feichadas ás ôito da noite, e desde o 1.º de Outubro até 31 de 

Março serão abertas as 5 horas da manhaã e feixadas as nove da noite tocando-se n’esta 

occasião o sino por espaço de cinco minutos. 

 

Artigo 3.º Depois do toque do sino reinará o mais profundo silencio nas prisoens, e as portas 

poderão ser abertas unicamente para entrada de presos, ou por causa justificada de muita 

ponderação. 

 

                                                 
 
635 AESP. Correspondência do Chefe de Polícia. E01497. 15 de Agosto de 1842, p.64f - 68v. 
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Art. 4.º As prisoens serão varridas todos os dias pela manhaã, e lavadas de quinze em quinze 

dias, conservando-se sempre em estado de limpeza. N’este trabalho, bem como em qualquer 

outro dentro do recinto das prisoens, serão empregados todos os presos alternadamente, a 

excepção d’aquelles, que apresentarem quem por elles faça o serviço que lhes tocar. 

 

Art.º 5.º As sete horas da manhaã, e as cinco da tarde serão limpos e lavados os vasos que 

servem para deposito de excrementos em cada prisão. 

 

Art.º 6.º Depois do sol posto serão acezos os lampioens collocados no interior das prisões e 

assim se conservarão athe amanhecer, ficando á cargo d’um preso, semanariamente designado 

pelo Carcereiro d’entre todos o cuidado da limpeza dos lampiões de cada prisão, e 

conservação das luzes, sendo castigado quem acintemente apagal-as. 

 

Art. 7.º Unicamente he permittido fallar-se aos presos desde às déz horas da manhaã athe o 

meio dia, e das tres athe quatro horas da tarde fora d’essa occasião, ninguem entrara na Cadea 

para fallar aos presos, nem se chegará ás grades da mesma, sem ordem escripta da 

Authoridade encarregada de sua inspecção. Em nenhum cazo consentir se há o ingresso de 

alguem no interior das prisoens. 

 

Art.º 8.º A disposição do art.º antecedente não se entende à respeito das Authoridades que 

forem á Cadea fazer alguma diligencia de seos officios, nem á respeito das Commissões 

nomeadas pela Camara Municipal, e virtude da Lei de seo regimento, as quais devem 

apresentar o competente Diploma ao Carcereiro para que lhes sejão franqueadas as prisoens. 

 

Art. 9.º Os presos desobedientes, rixosos e torbulentos, cujos actos perturbem o socego, 

ordem, e policia das prizoens, podem ser encerrados pelo Carcereiro em prizão solitaria por 

um a cinco dias, ou lhes serão postos ferros por duas athe doze horas, ou soffrerão abstinencia 

parcial por um a cinco dias. 

 

Art. 10. Quando o caso fôr de maior gravidade, o Carcereiro dará parte á Authoridade 

encarregada da inspecção da Cadêa, que, a vista das circunstancias occorrentes, poderá fasêr 

conservar os prezo em prisão solitaria, em ferros, ou em abstinencia parcial pelo tempo que 

for conveniente. 
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Art. 11. Todos os dias, na hora da recolhida, o Carcereiro examinará com muito escrupulo, e 

attenção o estado das grades, e portas das prisoens, correndo minuciosamente por todas ellas 

hum ferro preparado de aço, e proprio para isso. 

 

Art. 12. Duas vezes em cada semana, e sempre que haja motivo de suspeita, o Carcereiro 

acompanhado de sufficiente escolta procederá á minucioso exame no interior das prisoens, em 

ordem a verificar se tem, e conservão a segurança precisa, se há tentativa de arrombamento, e 

se em poder dos presos existem objectos prohibidos. 

 

Capitulo 2.º 

Dos livros da Cadêa 

 

Art. 13. O Carcereiro terá quatro livros limpos, sem borrões, entrelinhas, ou rasuras, todos 

rubricados, numerados, e encerrados pelo Delegado da Capital cujo destino será o seguinte. 

§1.º O livro d’entradas, no qual serão declaradas todas as circunstancias indicadas nos 

Artigos 158, 159 e 160 do Regulamento N. 120 de 31 de Janeiro de 1842. A 

escripturação será feita conforme o modêlo juncto. 

§2.º O livro que contenha o indice alphabetico dos nomes de todos os presos 

especificando-se o numero da folha do livro d’entrada, em que se acha o respectivo 

assento. 

§3.º O livro de obito dos presos, que fallecerem, no qual se deve lavrar o termo 

exigido pelo artigo 161 do Regulamento N. 120 de 31 de Janeiro de 1842. 

§4.º O livro, em que devem ser lavrados os termos de visita das prisoens. 

 

Capitulo 3.º 

Da tabella das raçoens, sua distribuição, e modo de fornecel-as 

 

Art. 14. No principio de cada mês formará o Carcereiro huma lista de todos os presos pobres, 

na qual serão addicionados os nomes dos que entrarem na Cadea no decurso do mês. Esta lista 

será entregue ao encarregado da distribuição das raçoens, e por ella se entregará o almoço e 

jantar dos presos, sendo cada um chamado por seu nome. 

 

Art. 15. Ás oito horas da manhaã se dará á cada preso pobre um prato ordinario de arros 

cosido, regulando-se uma quarta d’arros para cincoenta pessoas. 
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Art.º 16. Á huma hora da tarde se dará a cada prezo pobre huma porção rasoavel de feijão 

cosido temperado com manteiga de porco, e outra porção de farinha, regulando-se huma 

quarta de feijão para quarenta pessoas, e meio alqueire de farinha para cincoenta. 

 

Art. 17. Nos Domingos, não sendo de Quaresma se dará mais ao jantar a cada preso meia libra 

de carne cosida verde ou secca. 

 

Art. 18. Em cada prisão haverão os barris que forem precisos, bem limpos e lavados, os quais 

serão diariamente cheios d’ágoa pura para bebida dos presos. 

 

Art.º 19. Os escravos presos que não receberem alimento de seos senhores, terão huma ração 

igual a dos presos pobres, e na occasião de sua soltura será paga ao Cófre respectivo à quantia 

diaria de 160 r.s pelo tempo, em que estiverem presos, sendo de 400 r.s se estiverem na 

Enfermaria. Ficão sujeitos á disposição do art. 154 do Regulamento N.120 de 31 de Janeiro de 

1842. 

 

Art. 20. A Authoridade encarregada da inspecção da Cadêa, tendo em consideração o numero 

de presos annualmente existentes n’ella, o preço regular dos generos e mais despezas precizas, 

formará hum orçamento da despesa annual com o sustento dos presos pobres, e, por meio 

d’Editaes, e Annuncios nos Periodicos, convidará os que se quiserem encarregar do 

fornecimento do almoço e jantar aos prezos, a que compareção perante elle no praso de déz 

dias a fim de contractar-se o fornecimento, sendo preferido quem por menos o fizer, melhores, 

e mais seguras vantagens offerecer. Este contracto será apresentado ao Chefe de Policia, que o 

levará a presença do Governo Provincial para sua difinitiva approvação. 

 

Art. 21. O arrematante alem de comprometter-se a fornecer generos sãos, e de boa qualidade, 

e distribuir as raçoens nos termos 14 e seguintes d’este Regulamento, sujeitar-se-há mais a 

pagar huma muleta de vinte mil reis no caso de faltar á qualquer de suas obrigações [fi]cará de 

nenhum vigor o contracto, e o arrematante obrigado a pagar huma muleta de cem mil reis, 

quando forem repelidas as faltas d’exacção no cumprimento do mesmo contracto. 

 

Art. 22. O arrematante receberá na Thesouraria da Provincia a quantia ajustada em prestações 

mensais, cujo pagamento lhe será feito à vista d’um attestado passado pela Authoridade 



183 
 

  

encarregada da inspecção da Cadêa, e rubricado pelo Chefe de Policia, quando estiver na 

Capital. 

 

Art. 23. Não apparecendo arrematente, a Authoridade encarregada da inspecção da Cadea 

incumbirá a huma pessoa capas a tarefa de preparar a comida e distribuil-a aos presos, 

arbitrando-lhe huma gratificação modica: e ajustará o fornecimento mensal ou trimensal dos 

generos necessarios com quem offerecer mais vantagem, tanto no que respeita á sua melhor 

qualidade, como á respeito do preço mais moderado, fasendo para isso convites por Editaes, e 

Periodicos. 

 

Art. 24. N’este caso a Authoridade encarregada da inspecção da Cadêa receberá na 

Thesouraria da Prov.ª a quantia mensalmente destinada para sustento dos presos, prestando 

contas na mesma Repartição. 

 

Capítulo 4.º 

Da classificação, e subdivisão das prisões da Cadêa 

 

Art. 25. A prisão n.º 1.º he destinada aos que tem sido condemnados a doze annos de galés, 

prisão, ou pena [maior] exceptuados unicamente os presos menores de vinte um annos (não 

condemnados a galés ou prisão perpetua) os quais serão conservados na prisão n.º 2º. 

 

Art.º 26. A prisão n.º 2º he destinada aos que tem sido condemnados por crimes 

inaffiançaveis, cuja pena fôr menor de doze annos de galés ou prisão, bem como aos 

condemnados por crimes de furto. Os Escravos presos a requerimento dos Senhores serão 

conservados nesta prisão ou na de n.º. 3º. 

 

Art.º 27. A prisão n.º 3.º he destinada aos que se achão pronunciados por crimes 

inaffiançaveis e de furto excepto os que forem menores de vinte hum annos, os quais serão 

postos na prisão n.º 4.º. 

 

Art. 28. A prisão n.º4 he destinada aos que se achão pronunciados por crimes affiançaveis. 
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Art. 29. A prisão n.º 5.º he destinada aos que forem postos em custodia, aos presos antes de 

culpa formada quando essa prisão tem logar, aos recrutados, e aos condemnados em crimes, a 

que estiver ligada pena ate seis meses de prisão. 

 

Art. 30. A prisão n.º 6.º he destinada aos presos que tem condição qualificada na sociedade, 

huã ves que isto se não opponha á sua segurança, e policia das prisões. 

 

Art. 31. A prisão n.º 7.º he destinada para as mulheres. 

 

Art. 32. A prisão n.º 8.º he solitaria e só propria para castigo dos presos. 

 

Capitulo 5.º 

Disposições geraes 

 

Art. 33. Logo que os presos postos em custodia, ou antes de culpa formada, forem 

pronunciados, serão transferidos para a respectiva prisão, tendo logar a mesma transferência a 

respeito dos pronunciados que forem condemnados. 

 

Art. 34. Quando algum preso apresentar verdadeiros sentimentos de moralidade, ou dér 

publicos e repetidos signaes de arrependimento, será transferido para a prisão immediata 

áquella em que se achar por ordem escripta da Authoridade encarregada da inspecção da 

Cadêa, devendo participar este caso com todas as suas circunstancias ao Chefe de Policia. 

 

Art. 35. O Carcereiro não tem arbitrio de conservar os presos em prisão diversa d’aquella, que 

se acha marcada nos art.os 25 e seguintes d’este Regulamento, o que será examinado nas 

visitas da Cadêa. 

 

Capitulo 6.º 

Da Enfermaria 

 

Art. 36. O preso, que se apresentar doente, será inspeccionado pelo Facultativo da Cadêa, e, 

sendo por elle reconhecida a existencia da molestia, passará para a Enfermaria, onde será 

conservado com toda a segurança, e tratado com humanidade. 
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Art. 37. Logo que desapparecer a molestia regressara o preso para a prisão, em que se achava, 

não se consentindo jamais que estejão na Enfermaria prezos não doentes, 

 

Art. 38. Aos presos doentes, que forem pobres, se formará razoavelmente o alimento que fôr 

indicado pelo Facultativo. 

 

Art. 39. D’entre os prezos escolherá o Carcereiro hum, ou dous que sirvão de Enfermeiros, 

vigiando que sejão cumpridas as ordens do Facultativo á respeito das horas e modo de 

ministrar os remedios aos doentes. 

 

 Secretaria da Policia de S. Paulo 1.º de Agosto de 1842. 

 Rodrigo Antonio Monteiro de Barros 

 

Secretaria do Governo de S. Paulo 15 de Agosto de 1842 

Francisco Gomes d’Almeida 

 

Modêlo da escripturação do livro d’entradas. 

 

Assento de entradas 

 F... natural da Villa ou Cidade de ... da 

Provincia de ... idade de ... annos, filho de 

F... estado... estatura... rosto... cabellos... 

barba... olhos... nariz... com uma verruga na 

face esquerda (ou qualquer signal visivel que 

tenha no corpo); preso a ordem de Fº... 

Delegado (ou qualquer outra Authoridade) da 

Cidade ou Villa, ou Freguesia de... 

pronunciado pelo crime de... (se estiver) ou 

condemnado a... mezes ou annos de prisão 

com trabalho, ou simples. Veio 

acompanhado da guia (se a trouxer), cujo 

theor é o seguinte (segue a transcripção da 

guia). S. Paulo... de... de... 

Observações 

Por ordem de F. Juis Municipal (ou outra 

Authoridade) de ... foi remettido para a 

Cadêa da Cidade ou Villa de ... em ... do mês 

de .... 

 

No dia... de... de... foi transferido para a 

Enfermaria. 

 

No dia... de... de... regressou da Enfermaria. 

 

No dia... de... de... foi mudado da prisão n.º... 

para a de n.º... por ordem do Delegado 9ou 

outra Authoridade). F.... 
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           F. Carcereiro 

 

No dia... de ... de... foi apresentada a nota de 

culpa declarando estar preso como indiciado 

no crime de..., sendo testemunhas F.le t.al. A 

nota é passada pelo Escrivão F.l e assignada 

pelo Delegado (ou outra Authoridade) de... F. 

 

No dia... de... de... o Escrivão F... intimou ao 

preso a sentença proferida pelo Jury (ou 

outro Juizo), pela qual foi condemnado a... 

 

No dia... de ... de... foi apresentado o Alvará 

de soltura, que he passado pelo Escrivão F. e 

assignado por F. Delegado (ou outra 

Authoridade) da Villa... Freguesia... ou 

Cidade de.... 

No dia... de... de... faleceo, como consta do 

Livro respectivo, e foi sepultado no 

Cemiterio (ou qualquer outro logar). 

         F. Carcereiro 

 

Secretaria da Policia de S. Paulo 1.º de 

Agosto de 1842. Rodrigo Antonio Monteiro 

de Barros. 

 

Secretaria do Governo de S. Paulo 15 de 

Agosto de 1842. 

Francisco Gomes d’Almeida. 

 

 Com esta será entregue ao Carcereiro da Cadêa desta Capital o Regulamento para a 

mesma, e modelo juncto, ambos datados de 15 do corrente, que terão vigor desde já, devendo 

ser [ponctualmente] observados, ficando sem vigor qualquer disposição em contrario, que não 

seja firmada em Lei. 

 

S. Paulo 20 de Agosto de 1842. 

Rodrigo Antonio Monteiro de Barros”.  
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