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Resumo

Partindo de reflexões acerca das sociedades contemporâneas que são norteadas por políticas 

de prevenção e controle, principalmente nas instituições que as representam, especificamente 

a prisão, e valendo-se de textos de prisioneiros, esta escrita propõe um olhar diferenciado 

sobre  o  sujeito  que  está  inserido  nesse  mundo  tão  particular  de  castigos,  recompensas  e 

sujeições, onde os objetos falam, emudecem, descortinam e se escondem em cantos e contos. 

São recortes  modelados,  simulacros  de  tempos  e  momentos  diferentes  de  dois  ambientes 

prisionais, a Delegacia de Furtos e Roubos – antiga Casa de Detenção – e o Presídio Regional 

Adv. Nilton Gonçalves, em Vitória da Conquista, Bahia. Registros, reflexões, perplexidades, 

mimetismo, metamorfoses, murmúrios, performances, fantasias, alegrias, medos, um pouco 

de tudo das práticas de leitura e escrita desenvolvidas pelo projeto Letras de Vida: escritas de  

si, iniciativa que faz parte do Proler/Uesb de Vitória da Conquista. São utilizados fragmentos 

da  escrita  de  três  prisioneiros  e,  como estudo  de  caso, foi  analisado  o  discurso  da  obra 

autobiográfica de José Raimundo dos Santos, Zé Baixinho, e sua trajetória de vida enquanto 

novo-escritor e prisioneiro. A pesquisa bibliográfica soma reflexões sobre o contexto social no 

qual  estão  inseridas  as  prisões  e  valeu-se  de  autores  como  Foucault,  Deleuze,  Passetti, 

Goffman  e  Câmara.  Sobre  a  inserção  do  discurso  do  prisioneiro, se  recorreu  a  Bakthin, 

Foucault  e  Câmara,  entre  outras  leituras  relacionadas.  Também  foram  utilizados  dados 

estatísticos de órgãos oficiais e reportagens e entrevistas veiculadas na mídia. Dessas análises, 

restam lucubrações, desconfianças, constatações e esperanças sobre as tantas representações 

sociais possíveis ao egresso da prisão que se torna escritor,  mas não pode apagar a nova 

escrita em sua vida, mesmo que seja um ponto desbotado numa nova folha corrida. Por fim, 

aqueles que escrevem nas prisões de grades de ferro, de grades do espírito, encontram letras 

que vestem palavras e sugerem formas afirmativas do sujeito enquanto agente ativo de sua 

existência.

Palavras-Chave: Prisão. Prisioneiro. Escrita de si.
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Abstract

This study, based on reflections about contemporary societies which are guided by policies of 

prevention  and  control,  mainly  at  institutions  that  represent  them  –  more  specifically 

penitentiaries –, and on texts written by prisoners, proposes a different view of the subject 

living in a world filled with punishment, reward and subordination, where objects speak, go 

silent,  unveil  and  hide  themselves  in  corners  and  stories.  These  are  molded  portraits,  a 

simulation of different times and moments of two penal departments: The Police Precinct for 

Larceny  and  Theft  –  former  House  of  Detention  –  and  the  Nilton  Gonçalves  Regional 

Penitentiary, located in Vitória da Conquista, Bahia. This paper utilizes records, reflections, 

perplexities,  mimicry,  metamorphoses,  whispers,  performances,  fantasies,  happiness,  and 

fears, tapping upon all the practices of reading and writing developed by the Letras de Vida: 

escritas de si project, an initiative of Proler / Uesb of Vitória da Conquista. Fragments of 

prisoner writings of three former convicts were used and, as case study, the discourse of José 

Raimundo dos Santos´s autobiographical work (also known as Zé Baixinho) as well as his life 

journey as a neo-writer and prisoner are analyzed. The bibliographic research adds reflections 

about  the  social  context  in  which  prisons  are  inserted  and the  works  of  authors  such as 

Foucault, Deleuze, Passetti, Goffman and Câmara were used. In relation to the insertion of the 

discourse  of  the  prisoner,  the  works  of  Bakhtin,  Foucault  and Câmara,  and other  related 

literature were utilized. This study was also based on statistical data provided by government 

agencies as well as news reports and interviews broadcast in the media. From these analyses, 

the only findings that remain are ravings, distrust, observations, and hopes about the many 

social representations that may be assigned to the former convict who becomes a writer, but 

who cannot delete the new writing from his life, even if it is only a faded mark on a new sheet 

of paper.  Finally, those who write behind iron bars or their own spiritual bars, in jails, find 

letters that dress up words and suggest affirmative ways for the subject as an active agent of 

his existence.

Keywords: prison, prisoner, self-writing.

  
5



Agradecimentos

Agradeço à professora Heleusa Câmara, cujas orientações, incentivo, agradáveis conversas, 
narrativas  e  fluências  de  bem viver  foram fundamentais  para  o  início  e  conclusão  deste 
trabalho.

A todos  os  professores  do  Programa  de  Pós-Graduação  em Letras:  Cultura,  Educação  e 
Linguagens da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que, cada um, à sua maneira e 
particularidades  das  disciplinas,  compôs  a  base  onde  se  pôde  construir  este  esforço 
acadêmico.

Aos professores Edson Passetti,  Marcus Antônio Assis Lima e Raimundo Matos, por terem 
aceitado contribuir com esta empreitada, e pelas tão caras observações depois da leitura do 
primeiro escrito deste trabalho.

À minha mãe Benildes Rodrigues, pela grande guerreira que é, pelo amor, carinho e incentivo 
que sempre me deu.

Aos colegas, pelas boas vivências, não só nos corredores “uesbianos”, entre uma aula e outra, 
mas também nos cafés com “chiringa”, ou “avoador”,  como preferem outros, e nas fartas e 
alegres mesas.  

As especiais contribuições dos colegas Helder Rocha e Fábio Agra que, em nossos diálogos 
de taberna, surgiram parcerias acadêmicas e literárias. Também às colegas Cássia Eugênia e 
Aparecida Brasileiro, pela camaradagem e compartilhamento de informações.  

À Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, por ter sempre sido a minha feliz casa, em 
muitas vezes se tornando o meu endereço oficial.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que viabilizou 
este trabalho por meio de financiamento de bolsa pesquisa.  

  
6



Sumário

1– E, na fria rigidez, agita-se a alma ....................................................................................9

1.1 - Aço, concreto e bits.....................................................................................12

1.2 - Ossos e cartilagens......................................................................................14

1.3 - Vozes dissidentes …....................................................................................18

2 – Quando se escreve em si: recortes de escritas prisionais.............................................21

2.1 – Onde se assentam os monstros ...................................................................24

2.2 - A boca …..................................................................................................... 27

2.3 - As entranhas ................................................................................................34

2.3.1 – O silêncio das fugas  ...........................................................................46

2.3.2 - Cúmplices e reféns …..........................................................................48

2.3.3 - “Eu não nasci aqui, um dia eu saio”….................................................52

2.4 - Marca do chip em brasa ..............................................................................55

2.5 - O Volante e as grades – uma análise do livro autobiográfico Km 47, Parada 

da Solidão – Vida de Caminhoneiro, de José Raimundo dos Santos 

…..........................................................................................................................58

2.6 – Evasões .......................................................................................................72

3 – Serrando grades e derrubando muros ….....................................................................79

                   3.1 – Alvará de soltura.........................................................................................82   

5 - Referências …..................................................................................................................90

6 – Anexos .............................................................................................................................93

  
7



De todo o escrito só me agrada aquilo que uma pessoa escreveu com 
sangue. Escreve com sangue e aprenderás que o sangue é escrito.

Do ler e escrever - Assim Falava Zaratustra. Nietzsche
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1 - E, na fria rigidez, agita-se a alma

Elias  Canetti,  no  livro  autobiográfico  Uma Luz  em Meus  Ouvidos  (1980),  relata 

como a experiência de estar presente nas manifestações do  dia 15 de julho de 19271,  em 

Viena, influenciaram suas pesquisas sobre as massas que viriam compor, trinta anos depois, a 

sua obra mais famosa, Massa e Poder (1960).

Entre as noções que foram integradas em meu livro sobre a massa,  devo 
àquele dia algumas das mais importantes. Aquilo que procurei em obras de 
referência,  de  épocas  totalmente  diferentes,  tudo  o  que  delas  retirei, 
examinei,  copiei,  li  e  depois reli,  pude comparar  com a lembrança desse 
acontecimento central, que permaneceu viva, apesar de tudo o que aconteceu 
depois em escala mais ampla, envolvendo mais gente, e de consequências 
mais graves para o mundo. (CANETTI, 1988 p. 228,229) 

 Os subsídios advindos da experiência de afinação com o objeto e que se mesclam 

aos sentidos, quando in loco, norteiam este trabalho. Sentir com as mãos as paredes frias da 

cela, ouvir os sons metálicos do abrir e fechar de grades, estar cara a cara com prisioneiros, 

comumente vistos sob a ótica mística das penas, escutá-los, compartilhar leituras com eles e, 

por fim, ler seus textos. Alem disso, travar contato com tais originais, escritos sob a penumbra 

das celas, sob a sombra de medos e estigmas, caracteriza este trabalho. Ousando experimentar 

ao  dar  prioridade às  narrativas  experienciadas, frente  às  discussões  teóricas  acerca  dos 

ambientes prisionais, esta dissertação vem com a pretensão de fazer ecoar vozes, com todas as 

suas poéticas e confessionais cruezas, procedentes dos espaços prisionais, a outra margem, o 

outro lado para onde muitos são mandados, mantidos e, de diversas formas, não mais voltam.

 As fontes primárias são recursos essenciais no momento em que são utilizadas como 

método  para  articulação  da  técnica  de  coleta  de  informações  da  memória  das  pessoas. 

Levando-se  em conta  que  ainda  são  escassos os  escritos  de  prisioneiros  sobre  a  vida  no 

1A partir do início dos anos 20 do século XX, a situação política na Áustria se agitava em torno da disputa entre 
os sociais democratas e uma aliança conservadora em que reunia a Igreja Católica, os grandes industriais, os 
veteranos da I Guerra, entre outros setores conservadores. As disputas acirraram os ânimos de ambos os lados. 
Em abril de 1927, os sociais democratas venceram as eleições, mas não conseguiram maioria no parlamento. 
Com a absolvição dos acusados dos assassinatos de dois manifestantes por membros da milícia da coligação de  
direita (ocorrida em janeiro daquele ano), em 15 de julho eclodiu uma sublevação popular que tomou as ruas de 
Viena. Com a dura e fracassada tentativa de repressão pelas forças policiais, a multidão marchou para a sede do 
Palácio  da  Justiça  –  símbolo  das  injustiças  cometidas  pelo  governo  –  vindo a  incendiá-lo  e  impedindo as  
tentativas dos bombeiros de debelar o fogo. Em seguida, as forças de repressão foram reforçadas com a vinda de 
600 tropas que abriram fogo contra a multidão, matando 86 pessoas e ferindo outras 1100. O fato é marcante, 
pois reavivou o medo das elites européias às sublevações de caráter socialista, o que acabou pavimentando o 
caminho para a ascenção do fascismo, não só na Áustria, mas em outros estados europeus.
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cárcere, o programa Letras de vida, escritas de si2 (Proler/Uesb) dispõe de um significativo 

acervo, juntamente com obras já publicadas, que são muito importantes para o processo de 

discussão  sobre  as  propostas  de  reinserção  social.  Tais  escritos,  inéditos  ou  não,  têm  a 

autorização de seus autores, ou de seus familiares - quando se trata de autor já falecido - para 

estudo e publicação em trabalhos acadêmicos.  

Foram  feitos  recortes  da  literatura  escrita  em  presídios,  especificamente  de 

instituições prisionais da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Nesse contexto geográfico e 

social, foram comentados textos3 de autores ligados a programas educacionais desenvolvidos, 

especificamente pelo Projeto Letras de vida, escritas de si, que incentiva a prática de leitura e 

escrita entre prisioneiros, entre outros extratos sociais, além de buscar o apoio para que sejam 

editados e encaminhados para publicação. No intuito de identificar, analisar, e lançar luz na 

discussão dos processos de escritas de si em presídios, faz-se um recorte na escrita prisional 

de três escritores que falam do cárcere em Vitória da Conquista:  José Raimundo Santos4, 

Rosieles  Sales5 e  Lúcio  Flávio6.  Os  dois  primeiros  são  falecidos,  enquanto  o  terceiro, 

identificado aqui por um nome fictício, é vivo e atualmente faz da escrita a sua principal 

atividade.

Referenciando os estudos sobre letramento e práticas de leitura e escrita, Câmara, 

Chartier e Castro nortearam os estudos. Para a análise sobre questões de autoria, levou-se em 

consideração teorias  existentes  sobre a  “função autor”,  discutidas  por  Foucault  e, sobre a 

2O Letras de Vidas: escritas de si, dá continuidade ao Proler/Carcerário e incorpora outros neoescritores. Pessoas  
que não puderam estudar em razão de terem precisado trabalhar cedo, como condição de sobrevivência; pessoas 
que não apresentam o domínio do código linguístico formal, mas que decidiram escrever da maneira que sabem; 
pessoas  que  podem  e  devem  usar  a  palavra  escrita  para  preencher  tantos  espaços  vazios  da  literatura.  
Trabalhadores  rurais,  donas  de  casa,  prisioneiros,  trabalhadores  informais;  da  construção  civil  –  pedreiros, 
pintores serventes – fazem parte do projeto como autores. Por meio da iniciativa, foram publicados os livros de 
escritores prisioneiros: Ventaneira, uma história sem fim, de Hélio Alves Teixeira; Km 47, Parada da Solidão –  
Vida de Caminhoneiro, de José Raimundo dos Santos e A Sela da Humilhação – Versos de Louvor, de Avandro 
Desidério. Fonte: Proler/Uesb – Vitória da Conquista.      
3Os textos fazem parte do acervo do Museu Literário Profa. Amélia Barreto de Souza, Proler/Uesb Vitória da 
Conquista.
4José Raimundo dos Santos (05/06/1948 – 26/03/2010). Baiano de Una. Trabalhador rural, motorista, tratorista, 
eletricista, escritor, amigo do Proler/UESB, colaborador do Jornal de Condeúba. Enquanto interno do Presídio 
Nilton Gonçalves, escreveu e publicou uma autobiografia, deixou contos, poemas, e cordéis por publicar. Fonte: 
Acervo do Museu Literário Profa. Amélia Barreto de Souza, Proler/Uesb Vitória da Conquista.
5Rosieles Ramos Sales (02/09/1971 – 09/1994). Baiano de Santa Inês. Pedreiro, eletricista, agente de serviços  
gerais, surfista, escritor, poeta. Autor de  Aldeia Gongo: minha tribo, a ser publicado. Rosieles participou do 
programa de incentivo à leitura desenvolvido pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia de 1992 a 1994. 
Fonte: Acervo do Museu Literário Profa. Amélia Barreto de Souza, Proler/Uesb Vitória da Conquista.
6Por questões técnicas, por enquanto, preferimos omitir o verdadeiro nome de Lúcio Flávio. Atualmente ele 
trabalha como professor e escreve. Tem dois livros publicados e dois em fase de edição, fragmentos dessas  obras 
são citadas neste trabalho.
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inserção do discurso do prisioneiro, se recorreu a Bakhtin, Foucault e Câmara. Com relação à 

memória, foram feitas leituras de Halbwachs, Le Goff e Nora. A pesquisa bibliográfica soma 

reflexões sobre o contexto social no qual estão inseridas as prisões, valendo-se de autores 

como Foucault, Deleuze, Passetti, Goffman, entre outras leituras relacionadas. Também foram 

utilizados dados estatísticos de órgãos oficiais e reportagens e entrevistas veiculadas na Tv, 

Internet e jornais impressos.

Neste  primeiro  capítulo,  discute-se  características  das  sociedades  de  disciplina  e 

controle,  e  como estas  agem nos  processos  de  controle  e  assujeitamento  dos  indivíduos. 

Denuncia-se a cultura do castigo, as políticas de encarceramento, a seletividade do sistema 

punitivo e seus mecanismos de captura de corpos e vontades. Com a ressalva de apontar as 

iniciativas que atuam nas prisões por interesses próprios, e em simbiose com o sistema de 

encarceramento e controle a céu aberto, também se sinalizam práticas e políticas que podem 

ser afirmativas aos sujeitos encarcerados, especificamente as práticas de leitura e escrita. Em 

um segundo momento, valendo-se da escrita em presídios, discute-se os ambientes prisionais 

e suas práticas enquanto mecanismos de punição, as particularidades do estar encarcerado, 

juntamente  com  aqueles  que,  mesmo  do  lado  de  fora,  também  cumprem  pena  com  o 

aprisionado, como o corpo operacional e administrativo das prisões e aqueles que “cumprem 

penas em parcelas”, nas visitas e “procedimentos de segurança” e revistas para visitar o preso. 

Ainda com as vozes dos prisioneiros escritores, aponta-se como o controle, que se elastifica 

além do prédio-prisão (AUGUSTO, 2009) e envolve o prisioneiro, mesmo quando este  está 

fora das estruturas de aço e concreto.  Na terceira e última parte, chega-se à conclusão de que 

a escrita de si é uma forma de reafirmar aquele que escreve,  um meio que sugere outras 

existências, um mar de possibilidades outras de  coexistir consigo e com os múltiplos “eus” 

que  apontam a  via  de  letras  e  palavras  autopavimentadas.  Constata-se,  entretanto,  que  a 

prisão,  no seu  viés  ressocializador,  é  um fracasso,  e  que  sua  única  finalidade  é  punir.  A 

punição,  característica  arraigada  nos  mais  recôndidos  lugares  da  moral  e  da  cultura,  é  o 

elemento opressor e podador das potências que fazem do homem afirmador da  existência 

enquanto ser criador. Portanto, se faz mister discuti-la, visualizar e viabilizar alternativas.

Estamos envoltos numa severa malha de deveres, e dela não podemos sair – 
nisso  precisamente  somos,  também  nós,  “homens  do  dever”! 
Ocasionalmente, é verdade, dançamos com nossas “cadeias” e entre nossas 
“espadas”; com mais frequência, não é menos verdade, gememos debaixo 
delas e somos impacientes com toda secreta dureza do nosso destino. Mas 
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não importa o que façamos, os imbecis e as aparências falam contra nós, 
dizendo: “ Estes são homens sem dever” - sempre temos os imbecis e as 
aparências contra nós! (NIETZSCHE, 2005 p. 118)

Recortes da escrita prisional questionam o modelo imposto, a cultura dos castigos, as 

formas de prisões, não só as feitas de aço e concreto, mas a todas que subsistem de forma 

mais intensa depois que se abrem as grades e os portões. Na escrita dos que passaram pelo 

sistema punitivo, lançam-se vozes, outras que perambulam aquém das oficiais, da burocrática, 

da midiática, da jurídica e falam a linguagem da exclusão. A escrita de si é a voz que faz o 

sujeito  se  afirmar  enquanto  ser  de  potências,  de  lembrar,  criar  e  recriar  a  vida  em 

possibilidades de afirmações e negações. Busca o silêncio, o silêncio do encontro com vozes 

abafadas, os  “eus” possíveis,  as  vidas outras que caminham por curvilíneas vias de tinta, 

papel e reinvenções. Vozes entrecortadas de silêncio, possibilidades de vida que, mesmo na 

fria rigidez das grades de aço e das paredes de concreto, agitam-se,  reinventam-se para tentar 

romper os muros e as grades.    

1.1 –  Aço, concreto e bits

Com o surgimento e o aprimoramento das tecnologias de informação e comunicação, 

inaugurou-se um novo modelo  de  enquadramento  social.  Se antes,  dentro  dos  muros  das 

instituições totalizadoras (GOFFMAN 2001) – manicômios, hospitais, prisões, quarteis, entre 

outras -, o indivíduo estava imerso na uniformização, na “disciplinarização”, em nosso tempo, 

diante da miríade de dados,  de cadastros,  de perfis,  de padrões de consumo devidamente 

catalogados e arquivados em múltiplos de terabites de bancos de dados, vive-se, para usar 

uma expressão deleuziana, em uma sociedade de controle aberto e contínuo. O poder que 

antes se afirmava com mais ênfase por trás dos muros e das grades diversas, expandiu-se e 

lançou  seus  tentáculos  pelas  ondas  herzetianas,  pelos  cabos  submarinos,  satélites,  fibras 

óticas, chips rastreados por GPS7, programas espiões, tornozeleiras eletrônicas, câmeras de 

vigilância  e  programas  de  identificação  facial.  A indústria  de  controle  e  monitoramento 

eletrônico  tem  se  mostrado  um  promissor  campo,  do  ponto  de  vista  da  mercantilização 

capitalista dos corpos, no limiar de uma economia de controle da vida, da regulação de corpos 

e comportamentos. Segundo reportagem do site Canaltech, publicada em outubro de 2013, na 
7 Global Position Sistem – Sistema Global de Localização, tecnologia que permite localizar, e ser localizado, em 
qualquer parte do planeta.
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China  já  existem mais  pessoas  encarregadas  de  monitorar  a  Internet  do que  soldados no 

exército daquele país.8 No Brasil, sob o discurso reformador do sistema prisional, legisla-se e 

implementa-se  o  sistema  de  controle  eletrônico  como  uma  feliz  seara  de  contenção  e 

manutenção  do  controle  dos  indesejáveis  sociais.  Em  2013,  a  Comissão  de  Segurança 

Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou proposta que altera a Lei de Execução 

Penal  7.210/84. Se a lei  em questão já previa o monitoramento eletrônico de condenados 

beneficiados  com a progressão de  regime fechado para o  semiaberto,  com a  proposta  da 

Comissão, o monitoramento se estende a um leque de situações: desde a chamada prisão 

domiciliar,  às  saídas  temporárias  do  ambiente  prisional  autorizadas  pela  Justiça,  às 

condenações  de  restrição  de  direitos  de  frequentar  lugares  específicos,  até  à  liberdade 

condicional, ou o regime aberto.  Neste contexto, o controle é exercido de forma ininterrupta.9 

Relembrando Deleuze, Passetti, em uma entrevista com Acácio Augusto, nos diz que, diante 

dessa  realidade  de  controle,  ao  olharmos  para  o  passado  e  centrarmos  na  sociedade 

disciplinar, com os terrenos livres que esta ainda proporcionava, veremos aqueles tempos com 

certa nostalgia.10

As prisões, os hospitais, os manicômios e demais instituições similares coexistem e 

fundem-se nessa nova realidade de controle, poder esse que permeia todas as esferas da vida. 

Muitas  dessas  organizações  permanecem  como  porões  e  depósitos  dos  indesejáveis  que 

ousam romper com o poder, ou que são enquadrados pelos mecanismos de controle como 

periculosos. Outras tantas, como associações, escolas, igrejas, etc., centram os esforços para 

tentar enquadrar e normalizar pessoas e comportamentos.

Célula  do poder social  exercido sobre os execráveis,  a prisão,  bem como todo o 

sistema que a envolve, se reconfigura como expressão máxima da sociedade de disciplina – 

voltamos a recorrer a Deleuze – dentro da sociedade de controle. As muralhas expandiram-se 

e, como bem colocou Foucault (1999), abraçam a alma, não só do encarcerado, mas também 

de seus familiares,  filhos e cônjuges.  Preso,  o sujeito  é caracterizado e rotulado pelo seu 

delito,  seja  nos  interrogatórios  e  inquéritos  policiais,  nos  processos  judiciais,  na  fala  das 

testemunhas,  nas  notícias  da  imprensa  sensacionalista,  no  manuseio  do  seu  corpo,  na 
8 Matéria  publicada  no  site  Canaltech.  http://canaltech.com.br/noticia/internet/China-tem-mais-gente-para-
monitorar-internet-do-que-soldados-no-exercito/  Acesso em: 10 de fevereiro de 2014.
9Câmara Notícias. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/445072-
COMISSAO-APROVA-NOVOS-CASOS-DE-MONITORAMENTO-ELETRONICO-DE-PRESOS.html  
Acesso em: 08 de fevereiro de 2014.   
10 Edson  Passetti  e  Acácio  Augusto  –  Sociedade  de  Disciplina  e  sociedade  de  Controle. Disponível  em: 
http://vimeo.com/16356540  Acesso em: 29 julho de 2013.
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uniformização do vestuário, no corte de cabelo, no conceito que angaria perante os outros 

prisioneiros. Os caminhos de sujeição e da conjunção de favores implicam interesses pessoais, 

esperança, religiosidade, condição financeira para pagar, para “reconquistar direitos” – desde 

uma maior mobilidade dentro da prisão,  até  uma comida diferenciada,  o poder falar com 

visitas e advogados, o ter permissão para exercer atividades laborativas ou intelectuais. Este 

“subir degraus” escreve na vontade do indivíduo, já enquadrado na disciplina aparentemente, 

e causa um processo de imersão, a aceitação da condição de ser podado. Aos que não podem 

usufruir destas benesses, resta o processo de interiorização do estigma do ser prisioneiro. Sabe 

que,  mesmo  em  liberdade,  a  prisão  não  sairá  dele,  sempre  será  objeto  dos  olhares,  das 

observações, pois lhe acompanhará o rótulo de egresso do sistema prisional. O controle se 

exerce.

Os infratores e delinquentes, dentro e fora da prisão, estão expostos ao olhar 
de todos, à vigilância interminável,  à administração desdobrável realizada 
pela parceria estabelecida entre Estado e organizações não-governamentais e 
até mesmo com a incorporação da gestão participativa dos produtores de 
ilegalismos no interior das prisões. (PASSETTI, 2011 p. 58)

Diante  deste  cenário,  o  prisioneiro,  o  interno  na  instituição  de  disciplina  e  de 

controle, configura-se em um gritante exemplo de como a sociedade contemporânea age sobre 

o  indivíduo,  sobretudo no transgressor  capturado pela  máquina  punitiva.  No entanto,  por 

outras  vias,  tais  instituições,  tais  vivências  com  tais  dividuos  -  fichados,  selecionados, 

agrupados por artigos  do Código Penal  -,  também podem ser  campos de batalha onde,  à 

revelia  do  sistema  punitivo,  encarcerador  e  controlador,  ouvem-se  vozes  não  oficiais,  e 

experimentam-se modos de existir e de resistir diante daquilo que não se pode mais suportar.

1.2 – Ossos e cartilagens.

Historicamente, somos herdeiros da cultura punitiva. Temos enraizado em nosso ser 

o binômio transgressão/punição. Nosso sistema de valores, moral e religioso, se impregna de 

tal lógica. Para nós, é algo divino, já que, segundo a moral judaico-cristã, o Criador, diante da 

transgressão  do primeiro  homem e da  primeira  mulher,  vingou-se,  banindo estes  de  uma 

existência  sem sofrimentos.  Dentro  dessa gênese,  a  humanidade já  nasce culpada,  com o 
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estigma da punição e do caráter transgressor a ser vingado, com vistas a servir de exemplo e 

inibir futuras transgressões.

No Brasil, desde os primórdios, na condição de novas terras na expansão da cultura 

europeia,  aplicou-se,  com  afinco,  a  cultura  punitiva.  A  princípio,  para  cá, vieram  os 

degredados  e  demais  indesejáveis  do  Império  Português  e,  com  o  aporte  de  massas  de 

europeus  colonizadores,  passou-se  a  castigar  os  silvícolas  por  sua  indolência  e  costumes 

bárbaros – ao olhar civilizatório eurocentrista. Posteriormente, punia-se o negro escravizado, 

quando  este  não  colocava  à  disposição  a  docilidade  de  seus  corpos  e  de  suas  vontades. 

Também se castigava os advindos das uniões entre negros, brancos e índios. A este novo ente 

social,  a  punição,  quando  não  efetivada  em  castigos  físicos,  trabalhos  forçados  ou 

encarceramento,  vinha em forma de exclusão, de aparte social  e econômico. Herdeiros da 

transgressão dos pais pela desautorizada mistura étnica, mamelucos, mulatos e cafusos, entre 

outras denominações de miscigenação, eram os principais, juntamente com negros e índios, 

passíveis de punições e demais formas de sanções punitivas. Ao longo dos séculos seguintes, 

a lógica se manteve. Com a Abolição da Escravatura, impulsionou-se o surgimento de uma 

nova classe urbana, assentada nas fronteiras das cidades que hoje conhecemos como favelas. 

Essa massa,  composta em sua  maioria  por  ex-escravos e  seus  descendentes  – somados a 

imigrantes, mulatos e outros elementos sociais marginalizados - e que foram remanejados 

abruptamente da condição de cativos para a de mão de obra urbana barata e disponível. Era o 

principal  escopo  do  dispositivo  punitivo  reelaborado  com  o  advento  da  proibição  da 

escravatura.

“A prisão com trabalho obrigatório destinava-se aos vagabundos e capoeiras, 
nos termos definidos pelo Capítulo XIII  do Código Penal  de 1890. Eram 
enviadas à prisão as pessoas que estivessem perambulando pelas ruas e, sem 
renda suficiente para garantir seu sustento, não arranjassem, no prazo de 15 
dias, uma ocupação “honesta e legal” (Brasil,  1908). Nota-se que, após a 
abolição da escravatura, a lei penal substituiu o título “Vadios e Mendigos” 
por “Vadios e Capoeiras”, destacando como um dos alvos prioritários de sua 
intervenção os ex-escravos e seus descendentes. (SANTANA, 2011 p.47)

Com o processo de urbanização do país, a vinda de imigrantes de nacionalidades 

diferentes  e  com históricos de lutas  sociais  intensificou-se a repressão ao chamado crime 

político.  Grevistas,  líderes  sindicais  e, sobretudo, os  anarquistas,  passaram  a  ser  mais 

duramente perseguidos e mandados para campos de concentração em lugares ermos ou ilhas 
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prisões, inaugurando, assim, novas práticas de encarceramento e eliminação – por meio de 

confinamentos  em campos da  morte  –  no sistema punitivo  brasileiro  (PASSETTI,  1999), 

(SANTANA, 2011).

Por nossa formação moral e histórica, somos herdeiros e  amantes da cultura dos 

castigos e,  não raro, bradamos por mais prisões. Abolida a pena de morte que existia em 

nossas primeiras legislações – pena essa que muitos querem trazer de volta – sobrevive a 

prisão e, quanto mais próximo da escala de cor e condição financeira o infrator for, mais a 

prisão é exigida11.  Desde o menor ao maior  delito,  a sede social  de pena de privação de 

liberdade retumba pelos mais diversos canais. Prisões que, quanto mais degradantes e piores, 

são espaços que atendem o sentimento de vingança da sociedade. Isto contradiz o ideário dos 

reformistas que pretendem a prisão como meio ressocializador.

Comentando a afirmação que “segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

o sistema carcerário no Brasil é um dos mais brutais no mundo e o que mais cresce”, Luís 

Carlos  Valois,  juiz  da Vara de Execuções  Penais  do Estado do Amazonas,  afirma que “o 

judiciário prende cada vez mais e não olha a situação específica de cada cidadão que está 

sendo preso. A tendência é cada vez dar penas maiores e prender cada vez mais.” Na mesma 

entrevista, o magistrado reconhece a ineficiência da prisão e a ilegalidade destas no Brasil, 

seguindo afirmando que “essa cultura punitivista na nossa sociedade é enraizada tanto no 

executivo como no legislativo e judiciário.”12

Mesmo  não  sendo  nenhuma  novidade,  recentemente, assistimos,  horrorizados,  a 

vídeos  vindos  do  interior  da  unidade  prisional  de  Pedrinhas,  no  estado  do  Maranhão. 

Amplamente noticiado na mídia, as imagens viralizaram pela Internet, em redes sociais e em 

canais de compartilhamento de vídeos. No show de horrores, cabeças decepadas são exibidas 

enquanto  os  algozes  vencedores  festejam  a  barbárie.  Na  ocasião,  houve  uma  onda  de 

indignação. Se, por um lado, levantaram-se vozes denunciadoras do cenário dantesco,  das 

péssimas e  ilegais condições  dos  presídios,  que se repetem nas  mais  diversas instituições 

prisionais do país, por outro, recrudesceu o discurso punitivo, que clama por mais dureza nas 

penas,  redução  da  maioridade  penal,  construção  de  mais  prisões  e  aumento  do  aparato 

11Segundo dados  do  Ministério  da  Justiça,  até  dezembro  de  2013, a  população  carcerária  no Brasil  era  de 
548.003 presos, entre homens e mulheres. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/main.asp?View Acesso em: 10 
de fevereiro de 2014.
12 Entrevista concedida ao site Causa Operária. Disponível em: http://www.pco.org.br/nacional/toda-prisao-no-
brasil-e-ilegal-porque-se-a-prisao-que-esta-na-lei-nao-existe-a-que-aplicamos-na-realidade-e-ilegal-/epbz,y.html 
Acesso em: 10 de fevereiro de 2014.
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repressivo e das forças policiais. Indo por esse caminho, em pouco tempo, todos os cidadãos 

terão um ente da família ou conhecerão alguém que está encarcerado.

Nesse quadro funesto, em que as vozes desejantes de mais muros e grades se fazem 

ouvir mais alto, a indústria das prisões e dos sistemas de vigilância eletrônica finca pé como 

um dos  maiores  negócios  da  atualidade.  Nos  Estados  Unidos,  país detentor  de  uma  das 

maiores populações carcerárias do mundo, as prisões privadas se mostram como um dos mais 

rentáveis  negócios  do  momento.  O  preso  passa  a  ser  uma  commodite, e  os  valores  das 

empresas se  baseiam no número de presos que detém e na duração de suas penas. Por lá, 

imperam as longas condenações, mesmo para delitos considerados leves. Como os advogados 

que defendem os internos são contratados pelas empresas que administram as prisões, penas 

longas  interessam  ao  contratante  do  defensor,  de  tal  sorte  que  fica  evidente  o  caráter 

enfaticamente  mercantilista  nesse  modelo  de  encarceramento.  A economia  dos  corpos  se 

afirma sem subterfúgios ou disfarces.13 O Brasil tem seguido pelo mesmo caminho, sobretudo 

em  tempos  de  ebulição  da  paranoia punitiva  advinda  das  notícias  de  rebeliões,  fugas  e 

decapitações, somadas às estatísticas que apontam o crescimento da população carcerária e o 

consequente déficit de vagas.14 Se já existiam a prestação de serviços terceirizados em prisões 

públicas, como fornecimento de marmitas, vigilância e monitoramento, o modelo completo de 

operacionalização, as chamadas PPPs – parcerias público-privadas – no sistema carcerário 

brasileiro têm sido implementadas.  Desde junho de 2013, em Ribeirão das Neves, estado de 

Minas Gerais, foi implantada uma prisão com todos os serviços realizados por uma empresa 

privada,  cabendo  ao  Estado  apenas  a  fiscalização.  Nesse  sistema,  o  governo  repassa  R$ 

2.700,00 por preso, em um contrato de 27 anos.15 Somado aos projetos de lei que pretendem a 
13O maior complexo penitenciário da CCA em Lumpkin, Geórgia, por exemplo, recebe 200 dólares por cada  
preso todos os dias, rendendo um lucro anual de 50 milhões de dólares. Além disso, a empresa potencializa os  
vencimentos cobrando cinco dólares pelo minuto das ligações telefônicas – provavelmente a taxa por minuto  
mais cara do planeta. Os presos que trabalham no local – não importa quantas horas – recebem um dólar pelo  
dia trabalhado. Com a implantação da dinâmica de mercado às prisões, a população carcerária dos EUA teve  
um crescimento de mais de 500% – valor que representa 2,2 milhões de pessoas nas prisões norte-americanas.  
Os EUA, aliás, abrigam 25% da população carcerária do mundo. Extraído de conteúdo publicado no site Opera 
Mundi.  Disponível  em: 
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/30857/penitenciarias+privadas+batem+recorde+de+lucro+com+
politica+do+encarceramento+em+massa.shtml  Acessado em: 08 de fevereiro de 2014.
14Segundo matéria publicada no Portal IG com dados do Ministério da Justiça:  Ao todo, 550 mil pessoas foram 
presas em todo o Brasil no ano passado, um crescimento de 7% na comparação com 2011. Enquanto isso, o 
número de presos esperando julgamento saltou 13%, chegando a 195 mil pessoas, quase as 211 mil vagas que 
faltam ao sistema prisional. Disponível em:  http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2013-11-05/superlotacao-em-
prisoes-brasileiras-cresce-20-aponta-anuario-de-seguranca.html  Acessado em: 10 de fevereiro de 2014.
15Dados  obtidos  do  site  Reportagem  Pública.  Disponível  em:  http://www.apublica.org/Reportagem-
Publica/portfolio/a-chegada-das-penitenciarias-privadas-ao-brasil-o-modelo-adotado-e-o-perigo-do-
encarceramento-em-massa/ Acessado em 07 de fevereiro de 2014.
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redução da maioridade penal e aumento das penas, não há dúvida de que tal lógica leva a uma 

realidade de encarceramento em massa, cujo retrato seria um cenário assustador, digno de 

uma  obra  de  ficção,  onde  uma  classe  de  seres  humanos,  uniformizados em  atos  e 

comportamentos,  vive em células produtoras de energias para beneficiar outras classes de 

seres humanos.  

Dizem que o Brasil é o país da impunidade. Seria mais sensato propagar um novo 

adágio: O Brasil é o país da punibilidade seletiva.  Existe o  consenso de que só vai para a 

prisão  quem possui  três  Ps:  Pobre,  Preto  e  Puta.  Os  que  fogem a  esse  padrão,  quando 

flagrados em algum delito, na maioria das vezes resolvem tais questões com a parte lesada e 

(ou) com a própria autoridade policial, sem que se instaurem inquéritos ou processos judiciais 

e, dessa forma, engrossam as estimativas da chamada cifra negra16.  Por conta de certo clamor 

popular – na maioria dos casos insuflado pela mídia – muitos presos valem-se de recursos 

financeiros  para  promover  defesas,  interpor  recursos  judiciais  e,  céleres,  obtém sentenças 

favoráveis, quando não a própria absolvição, progridem de regime punitivo e livram-se das 

grades.

Fazendo-se uma visita a uma instituição prisional, ou a uma delegacia de polícia, 

pode-se constatar a  teoria dos três Ps. Em tais lugares, amontoados como mercadorias de 

pouco valor e descartáveis, os que carregam o estigma dos três Ps são manejados, avaliados, 

aviltados,  “piorados”, onde,  em  uma  contraditória  crença  de que  a  prisão  ressocializa, 

deveriam ser “melhorados”. Eles não estão ali por acaso, não só porque cometeram, ou serem 

acusados  de  cometer  delitos, mas,  sobretudo,  porque  foram  alcançados  pela  grande 

engrenagem que castiga  e  molda corpos e  mentes.  Tal  máquina  é  seletiva,  sabe quais  os 

corpos que lhe convém, quais as peças humanas que lhe cabem e ajustam. Seleciona-os. O 

preso  só  é  preso  porque  passou  por  uma  filtragem,  por  uma  seleção,  por  critérios  de 

enquadramento. “Todo preso é um preso político” (AUGUSTO, 2009).     

1.3 – Vozes dissidentes

Entre  discursos  e  bandeiras  que  se  propagam e  agitam-se  em torno  das  prisões, 

destacam-se, de acordo com o foco desse trabalho, os que vão de encontro à cultura punitiva 

16Cifra negra. Estimativa de todos os delitos cometidos que, por uma série de questões, financeiras, sociais ou  
circunstanciais, não são alcançados pelo sistema punitivo.
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vigente e ao determinismo encarcerador, práticas e lutas que negam a economia dos castigos e 

afirmam o ser humano enquanto sujeito afirmativo de sua existência. Em maior ou menor 

grau, existem organizações e instituições que vão na mão e na contra-mão do sistema vigente. 

Organizações filantrópicas, religiosas ou de classe que, sob um manto de caridade, amor ao 

próximo, perdão, entre outros valores, sobretudo os ligados à moral teológica, desenvolvem 

ações  nas  instituições  prisionais.  Tais  ações,  antes  de  serem libertadoras,  fazem parte  do 

sistema de castigos, pois, utilizando-se de um discurso altruísta e humanitário, reforçam tal 

estrutura  punitiva,  seja  com  a  moral  da  culpa  –  cujo  objetivo  é  o  desenvolvimento  e 

manutenção de corpos dóceis, de uma manada passiva -, com ajudas materiais – assumindo o 

papel do Estado em prover os prisioneiros de alguns  itens, sobretudo, os de higiene, de tal 

forma que, ao mitigar possíveis questionamentos, inibem mudanças na política carcerária – e, 

principalmente,  realimentam-se  com novos  quadros  de  adeptos  ou  fiéis.  É  consenso nas 

prisões que, se um detento se converter a uma religião dentro do presídio, meio caminho já 

está  andado  para  uma  progressão  de  regime.  Tais  organizações,  antes  de  trazerem 

compreensão ao prisioneiro sobre o contexto ao qual está inserido, convertem-no, no sentido 

amplo do termo. Convertem-no a uma crença organizada, que imbui o espírito da culpa e da 

justeza do poder que o puniu, fazendo-o crer que tal poder é universal, divino até. Pretende-se 

que o novo crente, ou adepto de associação, cumpra sua pena, consiga benefícios e, uma vez 

solto, retorne ao seio da sociedade, reformado, amansado e, sobretudo, reprodutor e defensor 

da estrutura social que, à menor transgressão, encarcera os seus e os manda para o prédio-

prisão.  Não é à  toa que pastorais,  entre  outras  organizações de assistência  a prisioneiros, 

gozam de certa liberalidade, e até incentivo, por parte de administrações de prisões - salvo 

algumas exceções  advindas  de ocasiões  de conflito  -  para auxiliar  e  prestar  assistência  a 

prisioneiros nas instituições carcerárias.  

Destoando  em  essência  dessas  organizações,  nos  interessam  as  atividades  e 

iniciativas  que,  também  prestando  assistência  a  prisioneiros,  os  incentivam  a  práticas 

libertadoras. São os grupos de estudo, as escolas entre grades, a fundação e o fomento de 

bibliotecas, as práticas de leitura e escrita dentro dos muros e das grades. Como é sabido, o 

encarcerado dispõe de tempo, mas não de espaço. Dispõe de fala, mas seu discurso é sempre 

desconsiderado. Falar tudo é sempre perigoso dentro da ótica do controle total.  Assim, as 

práticas que incentivam a leitura, a escrita, a reflexão sobre si, as causas e consequências de se 

estar naquela situação e lugar, são práticas libertadoras. Interessa aqui, como parte do escopo 
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deste trabalho, as atividades de incentivo à leitura e à escrita desenvolvidas em instituições 

prisionais de Vitória da Conquista e região, estado da Bahia.  A Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia/Uesb começou a apoiar projetos de espaços carcerários em 1990:

O projeto foi aprovado pelo Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Uesb, em que continuo como 
professora da disciplina Comunicação nas Organizações. Iniciou-se na Casa 
de Detenção (1990-1993) e continua a ser oferecido no Presídio Regional 
Advogado Nílton Gonçalves (a partir de sua inauguração, em dezembro de 
1993). Em 1992, a Uesb firmou um convênio com a Fundação Biblioteca 
Nacional – FBN, para a implantação do Programa Nacional de Incentivo à 
Leitura – Proler, e considerei por bem incorporar esse programa ao projeto 
que  desenvolvia  no  presídio,  surgindo  assim  o  Proler/Carcerário. 
(CÂMARA, 2001 p.25)

A Lei de Execuções Penais, (7.210, de 11 de julho de 1984), no Título II, Capítulo II, 

Seção I, artigo 11 – IV, prevê que o detento tem direito à assistência educacional e, mais à 

frente, no Título V, Capítulo I, Seção IV, artigo 126 reza que “o condenado que cumpre a pena 

em regime fechado ou semiaberto poderá redimir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo 

de execução da pena”17.  Recentemente, em junho de 2012, foi baixada a Portaria 276 do 

Departamento Penitenciário Nacional (Depen) que faculta aos internos dos presídios federais 

a remissão de pena, no limite de 48 dias por ano, quando da leitura de até 12 livros no mesmo 

período18.   Apesar de não ter seus trabalhos incluídos nas atividades beneficiadas pela Lei de 

Execuções Penais, e nem ser beneficiada pela portaria acima citada - já que é restrita apenas 

às instituições prisionais federais -, o Proler/Carcerário teve a adesão, ao longo dos anos, de 

diversos  prisioneiros  que  escreveram  na  prisão,  fato  que  comprova  que  ao  detento  não 

interessa  apenas  a  remissão  da  pena,  mas  também  outras  formas  de  compensação  e  de 

valorização do tempo enquanto se está aprisionado. Atualmente, o acervo do Proler/Carcerário 

de Vitória da Conquista reúne uma grande produção de escrita prisional, sendo a mais vasta 

do país.  É a  partir  desse material  que iremos mergulhar nos universos de três autores de 

escritas de si em prisões.         

17Lei de Execuções Penais, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm Acessado em: 10 
de fevereiro de 2014.
18Notícia publicada no site Conjur, disponível em: http://www.conjur.com.br/2012-jul-04/presos-podem-reduzir-
48-dias-pena-ano-leitura-livros  Acessado em: 10 de fevereiro de 2014.
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2-  Quando se escreve em si: recortes de escritas prisionais.

Toda a obra literária  de Dostoiévski intima o leitor a descer aos porões da alma 

humana. Seu livro mais famoso trata de um crime19, e das consequências advindas dele. A 

temática central de seus livros gira em torno da transgressão e do castigo. Os personagens 

dostoiévskianos transitam nas fronteiras da existência. Impulsivos, apaixonados e violentos 

descem aos porões destinados àqueles  que ousam transgredir.  Menos conhecido,  mas não 

menos importante,  Recordações da Casa dos Mortos tem o caráter de ser autobiográfico20. 

Dostoiévski,  assim  como  outros  escritores  da  literatura  universal,  valeu-se  de  suas 

experiências no cárcere para,  não só autobiograficamente,  recriar  mundos e personas que 

transitam pelo universo de castigos, humilhações, vinganças, grades e assujeitamentos. Na 

literatura  brasileira, podemos  destacar  os  relatos  dos  presos  políticos,  sobretudo, os 

anarquistas no início do século XX, confinados em campos de concentração ou ilhas-prisão, 

bem  como  a  obra  de  Graciliano  Ramos,  Memórias  do  Cárcere,  livro  autobiográfico  do 

escritor alagoano quando de sua prisão pelo regime ditatorial de Getúlio Vargas (SANTANA, 

2011). Memórias do Cárcere engana à primeira vista o leitor mais incauto. Contradizendo o 

seu  volume de  páginas,  é  um livro  denso,  escrito  com sangue,  para  usar  uma expressão 

nietzscheana.  Em  suas  páginas,  o  escritor,  além  de  recriar  o  mundo  de  suas  angústias 

enquanto prisioneiro denuncia e expõe a máquina punitiva, injusta e absurda21. Traz à tona os 

campos da morte, inaugurados aqui bem antes dos abomináveis e, mundialmente conhecidos, 

campos de concentração nazistas. Graciliano narra a prisão arbitrária, o exercício de poder da 

tirania sobre o diferente – no caso, um escritor que se aventurou na política e, sob a ótica da 
19Crime e Castigo. Na obra, o personagem principal é um estudante que, dividido pelas exigências da vida e suas  
convicções  existênciais,  decide-se  por  atravessar  a  fronteira  que  divide  os  homens  ordinários  e  os  
extraordinários.  Comete  um  crime  e,  muito  mais  horrendo  do  que  previra,  sobrevém  consequências 
insuportáveis para a sua consciência e a sua escala de valores que levarão aos caminhos da culpa e da redenção.  
20Na juventude, Doistoiévski (1821 - 1861), então de pouca expressão no meio literário, se envolveu em uma 
conspiração para derrubar o Czar e implantar um novo sistema político na Rússia. Preso, juntamente com outros 
conspiradores, foi condenado à pena de morte por fuzilamento. No dia marcado para a execução, já diante do 
pelotão de fuzilamento, aquele que viria a se tornar um dos grandes escritores russos recebeu o comunicado da  
comutação da pena de morte para trabalhos forçados na Sibéria. Nas duras condições do clima siberiano – que no 
inverno alcança os 40 graus abaixo de zero e no verão temperaturas muito altas – o escritor passou quase cinco  
anos, depois mais quatro como soldado em uma fortaleza militar. Anos depois, publicou Recordações da Casa 
dos Mortos. Como na época eram poibidas publicações de memórias de ex-forçados, o livro saiu como ficção. A 
experiência na prisão serviu de inspiração para personagens e suas obras posteriores.
21Graciliano Ramos (1892-1953), escritor, jornalista, memorialista e político brasileiro. Em 1936, durante a caça 
às  bruxas  após  a  Intentona  Comunista  de  1935,  foi  preso  pelo  Regime  Vargas,  passando  11  meses  entre 
carceragens, navios-prisões e campos de prisioneiros. Em suas memórias – publicadas postumamente – ele relata 
as duras experiências da prisão, bem como personagens – famosos ou anônimos – que encontrou durante esse  
período.
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paranoia do  monstro  burocrata  absolutista,  se  configurava  como  ameaça  por  expressar 

opiniões divergentes que destoavam da ordem ou, e conjuntamente, por desagradar desafetos 

enciumados  que  o  delataram.  Mais  à  frente,  no  período  conhecido  como  Os  Anos  de  

Chumbo22, a questão dos tratamentos infligidos aos presos políticos ganhou mais destaque, 

principalmente, por meio dos movimentos que denunciavam a tortura nas prisões.

A literatura mundial  é  fecunda em escritos  que narram o cárcere.  Muitos  são os 

exemplos e é peculiar o interesse que desperta no público leitor. Quer seja pela curiosidade 

que o tema suscita, ou por um suposto reconhecimento em que o público se vê ao vivenciar, 

via leitura, situações extremas às quais são submetidos aqueles que ousam – ou injustamente 

são levados - atravessar as fronteiras da existência.  

Aqui, a literatura que emerge das densas águas do cárcere é produto das vivências de 

sujeitos-escritores  que  passaram  por  prédios-prisões  de  Vitória  da  Conquista,  Bahia. 

Momentos e vivências diferentes se convergem não só por trazerem para as Letras vivências 

de  ambientes  que  fazem parte  do chamado  Circuito  Literário.  Antes  de  serem escritores, 

foram prisioneiros. Três são as vozes:

Rosieles  Ramos  Sales.  “Surfista,  skatista,  amante  do  mar  e  das  mulheres”,  foi 

condenado a 23 anos de prisão por latrocínio, roubo seguido de morte. Impetuoso, revestido 

da coragem típica da juventude, transcreve, em seus escritos, a sede de viver. Autocrítico e cru 

na análise de sua condição enquanto condenado, denuncia as contradições do mundo e se 

orgulha de não curvar a cabeça ante as adversidades e os poderosos. É o homem que “não 

pode ter medo da morte, porque se tiver medo morrerá, e se não tiver e abraçá-la, rir pra ela, 

viverá eternamente” (SALES, 1994. apud CÂMARA, 2001 p. 162).

Rosieles  pensa  em  discursos  construídos,  busca  autores  e  autoridades  e, 
sentindo-se distanciado, amplia o seu desagrado aos preceitos religiosos, aos 
costumes.  Perplexo  com  tantas  ordens  que  se  intensificaram  na  prisão, 
espaço em que a disciplina visa à obediência para a manutenção da ordem, 
como prisioneiro  e  preocupado  com as  palavras,  atenua  a  sua  excitação 
dizendo não ser de ferro e que, se agredido, o seu estado natural é o violento. 
Reagir à brutalidade com brutalidade é considerado agir com energia, é saber 
se defender; é poder “dar o troco com a mesma moeda”. Vale lembrar que as  
palavras justiça e paz são usadas  muitas  vezes pelo Estado para explicar 
repressões ao que se considera ameaçador à sua estabilidade.  ( CÂMARA, 
2001 p.163)  

22Expressão referente ao período (1964 – 1985) em que se instalou no Brasil um regime ditatorial mantido pelas  
Forças Armadas e setores de direita.
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Era conhecido e respeitado na prisão por suas atitudes firmes e pelo destemor. Em 

sua literatura, não esconde a sensibilidade do ser: O Montanha que chora nas horas solitárias. 

Na primeira fuga que ocorreu no Presídio Regional Adv. Nilton Gonçalves – PRNG, evadiu-

se,  sendo uns dos primeiros a serrar as grades e saltar  o muro. Recapturado, suportou os 

castigos e os dias de solitária. Na segunda evasão, ocorrida no mesmo presídio, foi morto 

durante as operações policiais de recaptura dos fugitivos.

José Raimundo dos Santos, o lavrador, o caminhoneiro, o contador de histórias, o 

“subserviente”, o “enganador” e de discurso adaptável. Pelas duras condições vividas como 

menino do campo e de pouca instrução – cursou até a quarta série do ensino básico -, utiliza 

seus saberes para sobreviver, para se afirmar diante de um  mundo de códigos e poderes tão 

distantes àqueles que os observam de longe, de baixo. Santos, a seu modo, sobrevivia, ora se 

sujeitando, ora se esforçando para se moldar aos padrões. Em mais de uma passagem, deixou 

registrada a sua sede de espaços, que só foram possíveis ao volante de carros que nunca foram 

seus. As estradas que, se comparadas aos poucos metros que somavam os corredores por onde 

caminhava quando encarcerado, se afiguravam infinitas (SANTOS, 2006). Santos passou boa 

parte  da  vida  atrás  de  um  volante  e, na  prisão, sonhava  poder  acelerar  e  conduzir  um 

automóvel  após  o  seu  livramento.  Paradoxalmente,  após  sair  da  prisão,  faleceu  em  um 

acidente de carro, queimado, preso entre as ferragens. Em sua última parada, passou a ser 

conhecido como o “homem que morreu queimado”. Seus escritos continuam a falar de sua 

vida.

Lúcio Flávio se diferencia dos demais por ter  passado pouco tempo preso – suas 

estadas foram temporárias, pois nunca foi condenado em nenhum de seus processos - e por ter 

mais  tempo  de  educação  formal.  Escreveu  muito  pouco  na  prisão,  limitando-se  a  notas, 

rascunhos e cartas. Toda a sua escrita desponta após a sua saída dos muros e das grades. Não 

menos por isso, sua escrita deixa de ser prisional e em suas linhas fica evidenciado o estigma 

que  carrega  pelos  dias  de  cárcere.  Nele,  a  sociedade  de  controle  se  fez  mais  forte, 

elastificando-se por seus dias e lugares onde passou a sua vida de nômade e estrangeiro em 

seus não-lugares. Em constantes processos de reinvenções, em construções de outras formas 

de existir e se afirmar, Lúcio Flávio afirma na escrita a sua condição de estrangeiro de si 

mesmo, de múltiplo e dividido entre as exigências a que se impõe e as que são feitas pela vida 

como chefe de família.   
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2.1 – Onde se assentam os monstros

A escrita prisional que aqui se apresenta é ambientada em prédios-prisões específicos 

da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Os textos fazem referência à Delegacia de Furtos e 

Roubos, a antiga Casa de Detenção e ao PRNG.

Vitória da Conquista fica a 503 km de Salvador, tem uma população total de 315.884 

habitantes e uma extensão territorial de 3.204,5 km²23. Segunda maior cidade da Bahia em 

extensão  e  terceira  maior  população  do  estado, possui  imensas  deficiências  no  que  diz 

respeito a carceragens. A população de prisioneiros não se limita apenas aos habitantes de 

Conquista, mas abarca toda a região circunvizinha, e até presos de outros estados, que acabam 

sendo detidos na cidade. Desde o fechamento da antiga Cadeia Pública em 1963,  os presos 

passaram para  a  custódia  do  Batalhão  de  Polícia  Militar,  posteriormente  para  a  Casa  de 

Detenção e, por fim, o PRNG24 evidencia o histórico que a cidade possui na questão do trato 

de seus presos, assunto claramente relegado a segundo plano e cujas providências obedecem à 

tônica  dos  improvisos.  Desde  o  nascimento  da  antiga  Casa  de  Detenção  que  a  falta  de 

manutenção dos espaços públicos leva a  deterioração  das condições estruturais. Troncos de 

madeira escoravam o muro da Casa de Detenção até sua desativação no ano de 1993, quando 

da inauguração do PRNG, o que constitui um exemplo do caráter de improviso com que a 

questão sempre foi tratada:

O prédio usado pela companhia que construiu a estrada Conquista-Jequié, 
situado na Praça Sá Barreto, serviu ao Departamento de Estradas e Rodagens 
da Bahia e, na década de 70, foi adaptado para abrigar a Delegacia de Furtos 
e Roubos Contra o Patrimônio. No quintal, a Prefeitura Municipal construiu 
quatro celas de 12 metros quadrados, com um minúsculo banheiro, surgindo, 
assim, a Casa de Detenção, que não possuía corpo diretivo, carcereiros nem 
vigilância própria. (CÂMARA, 2001 p.121,122)

Preso à época da Casa de Detenção, Rosieles Sales – único que escreveu sobre a 

antiga carceragem – registrou suas vivências e impressões sobre o lugar:

Aconteceram muitas coisas, para ser exato, durante o período que estive lá, 
um ano e oito meses, houve trinta e oito tentativas de fugas sem êxito. A 

23Dados  do  IBGE.  Fonte:  http://www.pmvc.ba.gov.br/v2/dados-estatisticos/ Acessado em 08 de  fevereiro  de 
2014.
24 A construção do Presídio Regional Adv. Nilton Gonçalves (PRNG) demorou sete anos para ser concluída.  
Iniciou-se  em  1986  e  só  foi  finalizada  em  1993,  depois  de  várias  interrupções  e  cobranças  por  parte  da 
sociedade. (CÂMARA,2001)
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cadeia parecia um queijo suíço com tantos buracos nas paredes, no chão, 
grades  serradas.  Até  o  teto  velho  de  laje  foi  furado,  mas  a  cadeia  era 
pequena.  Os policiais  vigiavam 24 horas,  era impossível  uma fuga,  ficou 
apenas nas tentativas. Existiu greves de fome, rebelião, quebra-pau com os 
PMs,  incêndio,  brigas  entre  nós  presos.  Era  um  inferno,  todos  os  dias 
acontecia  uma droga  qualquer.  (SALES,  1994,  apud CÂMARA,  2001 p. 
123)

Com a  abertura  do  Presídio  Regional,  em dezembro  de  1993,  a  antiga  Casa  de 

Detenção foi incorporada à Delegacia de Furtos e Roubos onde, mesmo após a inauguração 

do presídio, mantém presos processados à disposição da Justiça, de tal sorte que suas celas 

nunca  estiveram  vazias.  Em  dezembro  de  2001, foi  inaugurado  o  Distrito  Integrado  de 

Segurança Pública  (Disep),  construção que reúne diversos  órgãos  do governo:  Central  da 

Polícia  Civil,  Detran e  uma carceragem. Com o crescimento  da população prisioneira  na 

cidade, e a consequente superlotação do presídio, passou a custodiar presos que aguardavam 

julgamento, de tal forma que, com capacidade para 16 prisioneiros, chegou ao ponto de se 

amontoar 9425pessoas até ser interditada em 2010, por ocasião da morte de um menor de 15 

anos26, assassinado por uma malta que se apinhava no diminuto espaço. Lúcio Flávio, por 

ocasião de sua passagem, registrou suas impressões sobre o Disep:

A carceragem do Disep fica nos fundos do prédio, tem forma retangular e se 
compõe de  duas  celas.  Entra-se  por  um pequeno corredor  onde,  do lado 
esquerdo,  fica  a  primeira  cela  –  destinada  aos  presos  especiais,  ou  seja, 
àqueles que já estão processados e aguardam transferência para o presídio,  
ou os que, por quaisquer motivos, não podem ser misturados aos demais. É 
pequena,  com cerca  de  nove  metros  quadrados.  Dois  metros  depois  é  a 
entrada do “latão”, ou o “inferno”, como muitos o chamam. Bem maior que 
a “cela especial”, abriga quase a totalidade dos detidos naquela instituição. 
Há notícias de que aquele lugar abriga, ou abrigava, mais de cem presos.  
Não a conheci, mas tive informações de que é como uma grande caixa de 
concreto, em cuja laje existem algumas aberturas – gradeadas – por onde 
entram a  luz  do  dia  e,  quando chove,  umedece  todo  o  ambiente.  Como 
sempre esteve superlotada, e entre os presos existe uma hierarquia, imposta 
pela  violência,  os  menos  afortunados  dormem  nesses  lugares,  de  onde 

25“No local que suporta 16 está com 94 presos” - delegado Odilson Pereira, coordenador da Policia Civil de 
Vitória  da  Conquista.  Disponível  em:  http://www.blogdoanderson.com/tag/disep/page/2/ Acessado em 12 de 
fevereiro de 2014.
26O jovem, do município de Brumado,  foi  encaminhado por determinação judicial  a  uma cela comum,  no  
Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), em Vitória da Conquista, para cumprimento de flagrante de  
ato  infracional.  Em meio  a  outros  presos,  foi  espancado  até  desfalecer,  morrendo em seguida  na  UTI  do  
Hospital Regional de Base. Segundo dados das coordenadorias regionais de polícia em Conquista, Brumado,  
Guanambi e Itapetinga, em 2008 foram registrados 109 casos envolvendo jovens em conflito com a lei. Em  
2009, esse número subiu para 122 e, este ano, de janeiro até agosto, já são 81 registros.  Matéria publicada no 
Blog do Anderson em 16 de agosto de 2010. Disponível em: http://www.blogdoanderson.com/tag/disep/page/2/ 
Acessado em: 12 de fevereiro de 2014.
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escorrem verdadeiras cachoeiras em dias chuvosos. Espancamentos e mortes 
são comuns naquele sub-nível do inferno dantesco. (Lúcio Flávio, 2013)

A proibição  de  se  manter  e  receber  presos  na  carceragem  do  Disep  levou  as 

condições estruturais do PRNG às raias do insuportável. Em janeiro de 2014, a pedido da 

Defensoria Pública, foi baixada uma liminar que impedia  o ingresso de novos internos no 

presídio, bem como a transferência de muitos para as suas respectivas comarcas. A mídia tem 

noticiado a situação:

Também superlotado, com 259 presos, quando a capacidade é para 137, o 
presídio de Vitória da Conquista foi interditado parcialmente pela Justiça, 
mês passado, e impedido de receber novos presos, devido a situação também 
precária. A interdição ocorreu no módulo I.
No local também falta água, colchão, a alimentação, segundo os presos, é 
ruim, e o convívio com insetos como escorpiões e baratas, é corriqueiro.
Numa visita de inspeção,  dia  15 de janeiro,  o  juiz  de Execuções Penais, 
Reno Soares, afirmou que no presídio de Vitória da Conquista não daria nem 
para criar porcos.
Se fosse fazer isso, disse o juiz, "era capaz de fazer a Vigilância Sanitária vir 
aqui  e  nos  multar,  dizendo que aqui  a gente  não tinha condição de criar  
animais". (Mário Bittencourt – Uol Notícias 05/02/2014)27    

A interdição do Presídio e da carceragem do Disep, com a consequente soltura de 

alguns presos, e a possibilidade da não prisão de outros tantos autuados em  flagrante pela 

polícia, trouxe descontentamentos e críticas por setores temerosos do aumento da violência e 

a não punibilidade.  Em matéria, não-assinada e publicada em um jornal local,  o pânico é 

disseminado:

O sentimento comum entre os conquistenses hoje é de perplexidade com o 
tamanho  descaso  com que  a  segurança  vem sendo  tratada  na  cidade.  A 
temperatura da indignação elevou nos últimos dias quando elementos de alta 
periculosidade, inclusive homicidas, foram postos em liberdade, por falta de 
espaço  no  Presídio  Nilton  Gonçalves.  A situação  prisional  de  Vitória  da 
Conquista  transformou-se  num quadro  sombrio  e  a  cidade mergulhou no 
caos.28

O clamor surtiu efeito e, na mesma edição do impresso, noticiou-se que o Governo 

do Estado vai retomar a construção do novo presídio em Vitória da Conquista, obras que estão 

27Disponível em: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/02/05/na-bahia-presidio-tem-
galinhas-e-gatos-para-combater-insetos-e-ratos.htm#fotoNav=1   Acessado em: 08 de fevereiro de 2014
28Jornal A Semana. Vitória da Conquista, 10 a 16 de fevereiro de 2014, página 7, edição 505.
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paralisadas  há  mais  de  quatro  anos.  Também  houve  outra  decisão,  de  cunho  jurídico  e, 

sobretudo, político:

Nesse contexto, o presidente do Superior Tribunal de Justiça da Bahia, Dr. 
Eserval Rocha, que foi empossado no cargo de desembargador na semana 
passada, cassou a liminar do juiz de Vitória da Conquista, Ricardo Frederico 
Campos, que impedia o Presídio Nilton Gonçalves de receber novos presos.
O diretor do Presídio recebeu a decisão surpreso e terá que “se virar” para  
arrumar  um  lugar  para  os  novos  internos.  “Nós  já  tínhamos  inicado  a 
reforma e precisamos terminar.  No momento nossa situação é receber  os 
presos flagranteados e enquanto isso vamos tentar colocá-los no módulo II e 
no módulo III, mas vai chegar o momento que não teremos onde colocar e 
retornaremos ao módulo I”, esclareceu Alessandro Oliveira.29

O discurso oficial prega a punição sem brechas para outras vias alternativas. Não 

importa se não se tem mais estruturas físicas para encarcerar, se amontoar seres humanos em 

masmorras,  desde  que  a  máquina  não  pare.  Para  tal  discurso,  são  impraticáveis  vias 

alternativas,  como a  revisão  dos  processos  e  a  soltura  de  boa  parte  dos  pretos  e  pobres 

encarcerados.  A  sociedade,  mesmo  se  chocando  vez  ou  outra  quando  se  alardeiam 

decapitações, fugas ou rebeliões nos presídios e cadeias, tem sede de mais prisões, de mais 

punições  e,  quanto  piores,  melhores  aos  olhos  do  algoz  que  predomina  no  coração  da 

sociedade.  

   

2.2- A boca

Heleusa Câmara (2001 p. 59) destaca a analogia feita por Canetti (1995) entre as 

entradas das prisões – estruturas de pedra e metal, escancaradas, prontas a engolir quem se 

postar ao alcance como bocas. As seculares pedras das antigas prisões deram lugar a um misto 

de aço, concreto, chips, equipamentos eletrônicos de vigilância, banco de dados, estruturas 

biológicas  que  formam  o  organismo  de  monstro  num imbricado  processo  de  digestão  e 

transformação  de  corpos  e  vontades.  As  prisões  punem,  moldam,  assujeitam e,  por  fim, 

devolvem – ou eliminam – aquele que foi capturado em atos transgressores.  

Ao  cair  nas  malhas  do  sistema  punitivo,  o  sujeito  sofre  um  processo  de 

despersonalização. Já na delegacia – a boca do monstro  e a primeira fase do processo -, é 

recebido como o ladrão que roubou tal comércio, pessoa ou residência, o homicida frio ou 
29Muller Nunes, Jornal A Semana. Vitória da Conquista, 10 a 16 de fevereiro de 2014. p. 5. edição 505
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passional, o usuário, ou traficante. A priori, na delegacia, ainda não existe diferença entre 

traficante e usuário, todos traficam30 – quem foi apanhado com tal quantidade droga e, assim, 

a rotulação toma curso. Fichado, fotografado, recolhidas as impressões digitais, o custodiado 

é internado em uma cela – costumeiramente lotada, escura e suja – e logo trava contato com 

outros prisioneiros. Conta sua história e recebe um apelido – geralmente relacionado ao seu 

delito.  Se já  for  conhecido,  e  a  depender  do seu conceito junto à  malandragem,  pode se 

apossar de um canto,  ganha água,  cigarro,  alguma comida.  No caso de má fama naquele 

universo à parte, lhe é negada a socialização e os meios essenciais à sobrevivência, nada lhe 

resta senão pedir o seguro31 antes do pior. Em suas impressões sobre os primeiros momentos 

de sua prisão, Lúcio Flávio registrou:

Muitos  foram presos  naquela  noite.  Logo que  saímos  do  porta-malas  do 
carro – um antigo Gol – fomos conduzidos ao interior do antigo prédio. 
Tiraram  nossas  algemas.  A cena  era  de  terror:  Claudinho,  o  que  viera 
amontoado conosco, foi logo recebido com uma ruidosa pancada, dada por 
um polícia, que utilizava-se de um skate para espacar o preso. Foram três,  
até  o  shape  –  tábua  –  do  skate  se  partir  ao  meio.  Tapas  e  socos  eram 
distribuidos generosamente.  Os  ais  e  os  pedidos se  multiplicavam,  assim 
também como os “cala a boca!” Tomei um estrondoso tapa nas costas, olhei 
para trás e vi um homem, negro, magro, mais ou enos 60 anos, óculos fundo-
de garrafa e revolver em punho. “ Achou ruim?” Perguntou-me desafiador. 
Nada respondi. Foi a única agressão física que recebi. Meu irmão também 
levara  o  seu.   Em  seguida,  Zé,  como  era  conhecido  o  funcionário  da 
Prefeitura que gostava de empunhar armas e dar tapas em presos, nos levou 
para uma cela e nos trancou. O lugar era escuro, cheirava a suor, fezes e 
urina, em um ranço curtido há eras. Como estávamos descalços, pude sentir 
a viscosidade do chão na planta dos pés, de forma que tinha a impressão que 
deixava impressa, na camada mole onde pisava, a minha pegada  quando 
caminhava. (Lúcio Flávio, 2013)

30Em 2006 foi mudada a antiga lei de drogas (Lei de Drogas 6.368, de 1976). A princípio via-se a mudança como 
algo positivo, pois isentava – mesmo ainda criminalizando – o usuário de pena de prisão. Porém, verificou-se um 
considerável aumento das prisões relacionadas às drogas. Se antes diferenciava-se o usuário do traficante pela  
quantidade apreendida, com a nova legislação, tal diferenciação é feita a critério da autoridade policial, o que 
contribui,  ainda mais, para a criminalização de uma parcela da população (pretos e pobre),  apreendida com 
drogas, que irão responder e ficar presos por tráfico. Segundo matéria publica da no site Banco de Injustiças, 
“enquanto os presos por todos os outros crimes – excetuando-se o tráfico – cresceram em 8,5% (o que é até  
menos do que em períodos anteriores), nos três anos posteriores à lei de 2006, a população carcerária de presos  
relacionados às drogas cresceu mais de 62%. Pela primeira vez, o tráfico de drogas se transformou no crime  
que mais encarcera brasileiros.” Fonte:  http://www.bancodeinjusticas.org.br/aleinapratica/ Acessado em: 15 de 
fevereiro de 2014.
31- Seguro – cela separada, geralmente destinada aos delatores, acusados de estupro ou outras condições – como 
dívidas e rixas – que torna inviável a convivência com os demais.
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É unanimidade entre os presos que as delegacias, os chamados corrós32, são os piores 

e mais insalubres lugares para ser depositado. Notícias, reportagens e liminares dão conta do 

não cumprimento da Lei de Execuções Penais, quer sejam nos presídios ou em carceragens 

provisórias.  Nestas,  para quem é preso pela primeira vez,  o choque se dá de forma mais 

intensa. Tais lugares se configuram como o local onde se dá a colisão entre mundos, o comum 

a todos os incluídos na sociedade,  e o outro, o do lado de lá da fronteira,  para onde são 

mandados os apartados, os transgressores e aqueles que não se adéquam às normas sociais. As 

condições sanitárias são as piores possíveis. Se, para outros serviços públicos como saúde e 

educação os  recursos  são  insuficientes,  para  o orçamento  de  manutenção das  instituições 

punitivas  –  mantidas  com  recursos  públicos  –  o  descaso  com as  condições mínimas  de 

sobrevivência é acrescido do sentimento imperante de que as prisões devem ser as piores 

possíveis,  de  que,  no  processo  de  purgação,  ou  ressocialização,  como profere  o  discurso 

punitivo oficial,  o prisioneiro deve sofrer o máximo possível. Estes lugares cumprem seus 

papéis na estrutura punitiva que, nessa fase do processo, oferece os mais duros choques, os 

golpes  mais  violentamente  visíveis,  onde  a  peça  trituradora  de  corpos  e  vontades  mói  e 

prepara os corpos para as etapas seguintes no processo de controle e assujeitamento.    

  Com as péssimas condições sanitárias, a falta da mínima assistência médica, ou da 

visita de familiares, o clima de ódio que impera, com as vindas de policiais às grades, seja 

para zombar dos que estão ali ou, pior, para tirar um ou outro pro pau, sessões de tortura que 

visam  à entrega de algum serviço33 ou a delação de possíveis cúmplices,  a delegacia é a 

estrutura da máquina encarceradora que mais marca aqueles que caem nas malhas do sistema 

prisional.  Lúcio Flávio recria suas impressões sobre o ambiente:  

Vieram  dois  polícias  conduzindo  um  prisioneiro.  Abriram  a  grade  e  o 
mandaram entrar. Era o irmão mais novo de Dilson. Chegou todo abatido, 
escorando-se  pelas  paredes  e  deitou-se  a  um canto,  sobre  um pedaço de 
papelão. Dilson, ao ouvir lhe chamarem, exclamou baixo, mas de forma que 
todos na cela ouviram: “ Ô meu Deus, Ô meu Deus!” Hesitou por instantes e 
saiu. Fecharam a cela, o levaram e, passados uns dez minutos, começamos a 
ouvir a gritaria e os sons a que nunca nos acostumamos. Dilson caía no pau. 
(Lúcio Flávio, 2013)

32 Derivado de correcional, prisão de pouca duração, geralmente para “averiguação” ou por delitos menores que, 
a  depender  do  humor  da  autoridade  policial,  não  gera  processo  judicial,  nesses  casos  a  Justiça  nem toma 
conhecimento de tais prisões ou presos – a cifra negra.
33Serviço, ato delituoso, crime. Entregar o serviço: delatar.  
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Contradizendo as informações oficiais, a prática da tortura nas delegacias é de saber 

notório na sociedade e até é defendida por aqueles, cuja visão unidirecional veem os castigos 

e  as  torturas  como  elementos  compensatórios  e  ressocializadores.  A polícia,  herdeira  de 

práticas arraigadas há séculos, utiliza-se da tortura como meio investigativo para cumprir seu 

papel  repressor  de  atos  criminosos.  Indo  na  contramão das  cartilhas  “modernas”  de 

investigação,  que  pregam  o  método  investigativo,  a  inteligência  e  o  processamento  de 

informações como formas de se chegar à (as) autoria (as) dos delitos, é corrente na polícia 

brasileira o uso da tortura no interrogatório. Valeu-se de tais técnicas com os escravos fugidos 

para entregar a localização de quilombos e outras aglomerações de resistência, com os presos 

políticos para obterem informações sobre ações, locais de reuniões ou esconderijos e listas de 

associados e, de forma generalizada e contínua, nos chamados crimes comuns. A tortura se 

aplica em uma lógica inversamente proporcional à gravidade do delito e à importância do 

preso. Os menos afortunados financeiramente, e os que cometem delitos menores, são os mais 

propensos  à  tortura  policial.  Na hierarquia  dos  delitos,  entre  a  malandragem,  aquele  que 

assalta pedestres é tido como um ladrão menor,  como alguém que está no desespero, que 

arrisca a sorte na rua ao abordar qualquer um sem saber ao certo se o seu golpe renderá algo. 

Grande parte dos casos de latrocínio – roubo seguido de morte – vem desses delitos. Entre os 

ladrões, o latrocínio também não é bem visto, pois  se passa de um crime menor – assalto - 

para um bem mais passível de caçada e de condenação. Para estes, o latrocínio é sinônimo de 

má sorte – reação da vítima -, acidente de trabalho ou inépcia do assaltante,  pois mata a 

vítima. O ladrão não quer matar, e sim roubar. Sabe-se, no chamado mundo da malandragem 

– universo que também engloba policiais que lidam diretamente com infratores, carcereiros e 

advogados criminalistas -, que um arrombador, ou um assaltante que age sozinho, apanha bem 

mais do que o assaltante de banco, organizado e afiliado a uma organização criminosa, com 

recursos financeiros, advogados e diversos membros espalhados fora da prisão. Para o policial 

comum – aquele que não faz parte de um grupo especial, que não goza do anonimato em suas 

operações – espancar um membro de uma quadrilha grande, de recursos e com poderes dentro 

e fora das prisões pode ser um grave risco, para si e para a sua família.  Por isso, este também 

aplica  a  seletividade  nas  práticas  de  tortura,  de  tal  sorte  que,  quando  cai aquele  que  se 

enquadra no sistema seletor da máquina, flagrado, ou não, em ato delituoso, o agente público 

se investe do espírito de capitão do mato e põe em prática seus  métodos investigativos. Em 
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suas anotações sobre as leituras que fez na prisão, Rosieles Sales emerge suas memórias dos 

interrogatórios que passou em delegacias:  

Ao terminar este livro histórico,  o Sr.  Diretor trouxe um com o seguinte 
título: "Crimes de guerra no Vietnã". Nunca pensei que um ser humano fosse 
capaz de coisas tão terríveis. O máximo que eu acreditava era no "pau-de-
arara" que a gente leva da polícia quando cai. Fica com os joelhos perto do 
rosto, os braços pelos lados das pernas com as mãos algemadas abaixo dos 
joelhos e então "eles", os policiais passam um ferro por baixo das dobras dos 
joelhos e nos levantam como se nós fossemos frangos a serem assados e nos 
colocam  no  cavalete.  Ficamos  lá  do  jeito  que  nascemos,  sem  roupa 
nenhuma: primeiro eles nos batem na bunda com uma madeira larga, depois 
nos jogam algum líquido, parecido com cachaça, em nossos olhos, depois 
começam a pancaderia em lugares que não deixam marcas visíveis. Fazem 
com  que  comamos  sabão  em  pó  e  pimenta.  Isso  aconteceu  comigo  e 
acontece  com  quase  todos  que  vão  presos,  principalmente  pela  polícia 
"CIVIL". Isso foi o máximo que eu podia pensar sobre o que o ser humano é 
capaz, mas depois do ter lido os crimes no Vietnã, fiquei aterrorizado; é esta 
a palavra certa: Terror. (SALES, 1994)

Entre  os  que  transitam  por  realidades  de  ilícitos,  perseguições,  fugas,  delações, 

prisões, torturas, penas e reincidências, ou seja, o autodenominado mundo da malandragem, 

ou  mundo  do crime,  em uma definição  por  um viés  mais  repressor,  existem códigos  de 

conduta não escritos, uma moral particular que define e seleciona indivíduos de acordo com o 

seu histórico, ou o seu  proceder, em uma terminologia própria. A chamada  malandragem, 

como a parte que transgride e é alvo do sistema punitivo oficial,  também desenvolve seu 

próprio sistema de castigos, como uma moral de defesa, de sobrevivência e de manutenção 

dos negócios. Assim, no código da malandragem, a delação é vista como o mais abominável 

dos crimes,  seguido pelo estupro.  A fama e o respeito  do sujeito  entre a malandragem é 

medida pelo seu proceder, ou seja, suas ações dentro e fora das grades. Com a prisão – para 

aquele envolvido em alguma atividade ilícita,  tal  evento é previsto,  e até aceito,  já que é 

motivo de preocupação e cuidados constantes - o preso, que por falta de recursos financeiros, 

não tem, de imediato, assistência jurídica, sofre abusos e torturas nos primeiros momentos de 

custódia.  As  torturas  crescem à  medida  que  o  prisioneiro  tenha,  ou  que  se  suponha  ter, 

informações sobre outros delitos, seus ou de possíveis comparsas. Em tal código moral, a 

delação é rechaçada, mas também é corrente entre aqueles que já passaram por esses tipos de 

interrogatórios que, na hora em que o bicho pega, entrega-se algo menor, um delito pequeno 

que não traga ninguém mais preso ou que os responsáveis já tenham se evadido, saído do 
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flagrante. Esses subterfúgios servem para amainar a sanha dos torturadores, ganhar tempo na 

sessão de tortura ou, em um lance de sorte, encerrá-la. Mesmo não tendo sido submetido a tais 

interrogatórios, Lúcio Flávio registrou em seus escritos sobre tais práticas na delegacia onde 

esteve detido:

Por meio do relato do irmão soubemos o que tinha se passado:  primeiro 
começavam com afogamento, para assustar. Não era muito usado pois tinha-
se o risco de matar – logo – e os polícias gostavam de algo mais material: 
algemado,  o  preso era  dependurado de cabeça para baixo,  tomava socos, 
chutes,  recebia  urina  no  corpo  e  rosto,  álcool   e  pimenta  nos  olhos  e 
apanhava de “biriba”, pênis de boi curtido. Em seguida, desatava-se o nó que 
prendia os pés e, com o preso caído no chão e ainda algemado, começava o 
pisoteamento.  Propositadamente os policiais  usavam sapatos  ou botas,  de 
salto de madeira. Sapateava-se nos braços, nas mãos e dedos, nos troncos e,  
a  pior  parte,  nas  pernas,  por  fim  ameaças  de  morte,  com  revólveres 
engatilhados na boca.  
- Deu o quê? Perguntou Dilson ao irmão, virando a cabeça para o lado com 
esforço.
-  Coisa  pouca.  Dois  papagaios34 e  aquela  TV,  que  passLúcio Flávio pra 
mulher da barraca.
- Deu o “intrujão?”35

- Não, só coisa pouca.
-  Ah,  tá  certo.  Tá  certo.  Eu  também segurei.  Respondeu  Dilson  em um 
suspiro de alívio.  Percebia-se  que,  para aquele homem, até respirar  doía. 
(Lúcio Flávio, 2013)

Nos primeiros momentos que se seguem à prisão, da condução até a delegacia e, 

finalmente nesta, muitos são os abusos e as torturas.  De pau-de-arara, a afogamentos, tapas, 

socos, pontapés, biribadas e sapateados são processos gradativos de violências, pressões e 

intimidações. O ato de ser preso é brusco, um solavanco, um tapa, um derrubar, um coice em 

forma  de  clic  de  algema.  Grita-se,  sacode-se,  intimida-se,  depois  se  acalma o  detido  – 

principalmente  quando  não  é  um conhecido  da  polícia.  Então, continua  a  sondagem  e é 

preciso dobrá-lo, até se conseguir o que quer sem muito esforço. Identificando-se o preso 

maleável, procura-se enquadrá-lo por meio de subterfúgios retóricos e fórmulas burocráticas. 

Utilizando outros meios que não seja a tortura física, a máquina punitiva engendra e captura o 

34Rádios ou equipamentos de som.
35 Receptador de objetos roubados. Geralmente um pequeno comerciante do bairro. Por vezes, em ocasiões em 
que os que vão cometer a ação precisam de recursos, o intrujão, ou o receptador, faz adiantamentos em dinheiro.  
Essa relação, como uma simbiose, ambos os parceiros se protegem, o malandro não rouba, nem concorde que 
ninguém roube, o intrujão e,  quando cai,  não entrega este – delatá-lo,  por ele  ter  o poder financeiro,  pode  
representar uma sentença de morte. Em contrapartida,  receptador se encarrega de ser a fonte – essencial no 
processo – de recursos, com ou sem mercadoria à vista.
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indivíduo. No inquérito policial de Santos, consta que este teve a presença de um advogado – 

que  não  era,  nem  veio  a  ser  posteriormente,  defensor  constituído  de  Santos.  Ao  ser 

interrogado, percebe-se, pelo conteúdo das respostas, que o teor destas não poderia ser menos 

incriminador:

[…]  o  interrogado  usava  de  artifícios  ardis  “o  conto  do  vigário”  se 
identificando  como  funcionário  de  empresas  que  houvera  trabalhado 
anteriormente,  logrando  êxito;  que,  ontem  por  volta  das  12:40  hs 
aproximadamente,  o  interrogado  se  encontrava  no  Povoado  de  José 
Gonçalves  deste  município  “à  toa”  vagando  se  identificando  como 
comerciante  de  farinha,  premeditando  alguma  espécie  de  falcatrua;  onde 
ingeriu algumas doses de bebidas alcóolicas naquele município, quando no 
horário acima numa estrada avistou quatro jovens do sexo feminino andando 
à pé, quando resolveu sequestrar uma delas para “curtir”, daí então imprimiu 
velocidade  no  veículo  e  repentinamente  parou  e  sacou  de  uma  arma 
determinando que todas parassem, escolhendo a mais simpática forçando-a a 
entrar no veículo e saiu em disparada [...] chegando ao lugar denominado  de 
Lagoa,  onde  conversou com “D.  XXXX” uma pessoa  que  o  interrogado 
passou  a  conhecê-la  que  também  poderia  ser  a  “próxima  vítima”, 
apresentando  a  vítima  XXXX  como  sua  nova  namorada,  conduzindo  a 
vítima para um matagal, onde, no interior do próprio veículo o interrogado 
consumou o ato delituoso mantendo com ela conjunção carnal, pois a vítima 
não esboçava qualquer espécie de reação, tendo em vista que o revólver com 
o qual havia imobilizado para sequestrá-la, o interrogado o colocou embaixo 
do banco; que após haver atingido o orgasmo, satisfeito com o desfecho do 
delito, este regressou com a mesma para esta cidade, deixando-a no POSTO 
XXXXXX para que esta  regressasse ao leito de sua  família  como se nada 
houvesse acontecido […]36

 

 Levando-se em conta  o caráter  dos  interrogatórios,  sobretudo, de  suspeitos  sem 

recursos financeiros e que se enquadram no padrão de punibilidade, pode-se questionar em 

quais circunstâncias tais declarações foram dadas. Mais à frente, José Raimundo confessa não 

só o delito da prisão, mas outros anteriores.

PERGUNT.  SE  O  INTERROGADO  UTILIZOU  DOS  MESMOS 
MÉTODOS  PARA USAR  SEXUALMENTE  OUTRA MULHER.  RESP. 
Afirmativamente,  no  lugar  denominado  de  Tabuleiro  da  Bahiana  deste 
município, há cerca de oito dias conseguindo assim consumar a sua ação 
criminosa. (idem)

Mesmo tendo assinado – em grafia cursiva e sóbria – o documento, Santos, tempos 

depois, em sua autobiografia, escreve outra versão:
36Interrogatório realizado na Delegacia de Furtos e Roubos (Antiga Casa de Detenção) em 15 de setembro de 
1995 e anexado ao Inquérito Policial. Nesta pesquisa os nomes e locais foram omitidos. As frases em maiúsculas  
são as perguntas da autoridade policial.    
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Hoje estou cumprindo uma sentença no Presídio Nilton Gonçalves, acusado 
pela Sra. X de apenas dezessete anos de idade […] Sob ameaças de três 
amigas, ela me fez sérias acusações, que eu, agora, estou tentando provar 
minha inocência,  diante do tribunal  com minhas testemunhas,  inclusive a 
proprietária  do restaurante  que me conhece há mais  de quinze anos […] 
(SANTOS, 2006 p.130, 131)

Versões diferentes para momentos e locais diferentes. Não se objetiva aqui julgar a 

inocência ou não de Santos, nem se pode afirmar que ele tenha sido submetido à tortura física, 

já que em seus textos ele não menciona o fato. Mas, pelo teor das confissões, dos detalhes 

perfeitamente encaixados no texto com vias de acusar o detido, pela presença de um advogado 

– não era conhecido do preso e coincidentemente estava presente na delegacia  no ato da 

autuação em flagrante – que muito bem poderia orientar o assistido no sentido da máxima do 

direito constitucional que reza que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo37, 

pode-se  concluir  que são muitas  as  formas de  violências  impostas  àqueles,  seletivamente 

capturados  pelo  sistema  punitivo,  quando, nas  delegacias,  antecâmaras  que  preparam, 

amassam a massa de corpos e mentes e iniciam o processo de moldagem, de adequação e 

assujeitamento. A delegacia é a primeira fase da digestão, a boca que tritura, mói e afina.

2.3- As entranhas

Passado o primeiro momento da prisão – que pode levar dias, a depender da duração 

da fase de inquérito policial, período em que a polícia  espreme o acusado e busca  todos os 

elementos que comporão a peça principal de acusação – e com o prisioneiro já processado, 

mas  ainda  detido  na  delegacia,  há  uma gradual  mudança  no  tratamento  entre  captores  e 

prisioneiros. Se antes o preso temia quando os polícias se aproximavam das grades, agora, já 

processado,  preso  da  justiça,  não  há  mais  motivos  para  temer.  O  mesmo policial  que  o 

prendera, o ameaçara, o torturara, agora lhe dava cigarros e entabulava pequenos diálogos 

através das grades.  Se, para este preso, a possibilidade de sair  em curto prazo – já que sua 

saída não depende mais do humor do delegado, mas de  um trâmite da Justiça – está mais 

distante,  por  outro  lado, não  é  mais  passível  das  torturas  e  demais  abusos  por  parte  das 

autoridades policiais. Está em cela separada, juntamente com outros processados, e, quando se 
37O inciso LXIII, artigo 5º da Constituição Federal, se analisado exegeticamente (como é a interpretação dos 
doutrinadores do Direito), garante ao acusado permanecer em silêncio, de tal sorte que não produza prova contra  
si mesmo, sem prejuízo de sua defesa durante o processo.
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serve a comida, ele sabe que serão os primeiros a receber, por garantia da eventualidade da 

quantidade vir a menos – o que não é raro. Os carcereiros são mais solícitos, já não demoram 

tanto  para  atender  a  um pedido  e  até  sorriem.  Depois  do  choque  inicial  da  prisão,  das 

pressões, das torturas e abusos, agora, já capturado pela máquina punitiva, o prisioneiro passa 

a experimentar um gradativo acesso a direitos. Tudo lhe foi tirado, agora, pouco a pouco, dão-

lhe  nesgas.  Amassaram-no  e,  gradativamente, vão-lhe  desamassando,  convenientemente. 

Tempos  depois,  em  sua  autobiografia,  José  Raimundo  registrou  o  momento  da  sua 

transferência da Primeira Delegacia de Furtos e Roubos – onde ficara preso 18 dias – para o 

Presídio Regional Adv. Nilton Gonçalves:

Eu ouvi as palavras dos policiais com toda atenção e no final lhes agradeci,  
com  meu  jeito  educado,  que  sempre  tive,  para  mostrar  para  eles  que, 
realmente, eles acertaram em dizer que eu pareço um rapaz bom, porque, na 
verdade, eu não só pareço que sou um rapaz bom, na verdade mesmo, eu 
sempre fui um homem bom de verdade, e sempre tive uma boa procedência 
e um bom convívio social. (SANTOS, 2006. p.134)    

Para o preso já processado que se encontra em uma delegacia, cujas celas, em sua 

quase totalidade, são superlotadas e em condições que beiram ao limite da sobrevivência, a 

transferência para uma instituição maior, um presídio de detenção provisória ou penitenciária, 

vem como mais  um direito  conquistado, pois,  em tais  ambientes,  mesmo reduzindo-se  a 

possibilidade de fuga, pode-se acessar certas garantias, como assistência médica, mesmo que 

precária, banho de sol, o convívio no pátio, a ausência de polícias – entra a figura do agente 

carcerário  –,  as  visitas  íntimas,  o  acesso  à  notícia  de  forma  mais  livre  e,  por  fim,  a 

socialização entre os pares. Depois da experiência na delegacia, o presídio vem como uma 

humanização da prisão. Para o preso, tal mudança é apresentada como um progresso, uma 

espécie de progressão de regime. É comum, no ato de ingresso, ou de transferência para uma 

instituição prisional de maior porte, que o novato seja recebido pelo chefe de segurança, senão 

pelo próprio diretor  do prédio-prisão.  Em tais  recepções,  são ditas  as regras,  previstas  as 

punições e, ao final, sinaliza-se as possibilidades de aquisição de direitos, as melhorias a se 

conquistar,  o  galgar  de  posições  e  privilégios.  Em contrapartida,  exige-se a  docilidade,  a 

adesão ao regime e à disciplina, e a internalização desta.  Sobre o trabalho e as atividades no 

presídio, José Raimundo escreveu:

Tem também a oficina de artesanato que qualquer um que tiver vontade de 
trabalhar pode aprender a profissão pode trabalhar, que o presídio dá o apoio. 
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Diferente de tudo isso, ainda tem o serviço da faxina, que é efetuado todos 
os dias pela manhã e a tarde e ocupa um grupo de pessoas para cuidar da 
limpeza do presídio. Tudo isso já é uma  boa ocupação para quem gosta, e 
não quer ficar o tempo todo parado. Mas estes serviços que servem mais 
para  o  detento,  do  que  para  o  próprio  presídio.  O  trabalho  é  atividade 
laborativa, tanto ajuda no comportamento do preso, como diminui a pena. 
Por isso o trabalho no presídio se torna muito importante para o preso, além 
de ele não ter tempo para pensar coisas ruins, pode ainda estar aprendendo 
uma profissão e ainda ganhar uma quantia de oito reais por mês, pago pelo 
presídio,  para  o  detento  comprar  papel  de  limpeza  para  utilizar  na  cela. 
(SANTOS, 2006 p. 142,143)

 

De  forma  geral,  quando  se  cruza  os  portões  de  uma  instituição  prisional  como 

interno, assume-se uma nova identidade,  ou reafirma-a e transforma-a quando se trata  de 

reincidentes.  Logo na  admissão,  o  interno é  despido de  seus  bens,  é  fichado,  recebe  um 

número de matrícula – em algumas instituições, corta-se o cabelo – e é encaminhado para a 

observação, cujo período varia entre dez e quinze dias. Durante a observação, ele não recebe 

visitas  e  nem  pode  sair  para  o  “banho  de  sol”.  Seus  contatos  se  limitam  aos  agentes 

encarregados da contagem e aos presos que trazem comida. Estes últimos se encarregam de 

levantar a ficha38 do novato e dar a notícia para a comunidade carcerária. Ao sair para o 

convívio39, o novato é identificado e questionado, é preciso contar a “sua” história – estamos 

nos  referindo  àqueles  que  estão  na  prisão  pela  primeira  vez.  Os  que  já  são  criminosos 

profissionais40 geralmente são reincidentes e não passam pelo ritual de contar a história, sua 

história já é conhecida assim que são presos. O novato passa a ser nomeado pelo crime que 

cometeu – se já não vier com a infâmia, dada pela mídia, quando se trata de crimes que 

causam comoção popular. Imerso nessa realidade, o indivíduo sofre uma despersonalização: 

não tem mais o seu espaço, não come mais a sua comida, não dispõe mais de seus horários, de 

suas companhias, de suas roupas, do seu nome e, por fim, do seu futuro. O que o espera é algo 

incerto, um enigma, um futuro que só existe no passado.
38 Gíria: Diz-se quando alguém recolhe informações de outrem. No caso específico, os presos encarregados dos 
serviços de faxina, ou de pagar (entregar) as refeições, são os correios dos presídios, transportam desde notícias 
às mais diferentes entregas.  Pela sua mobilidade – o que é um privilégio em uma instituição prisional – os 
serviços de faxina e de entrega de refeições são os mais requisitados pelos presos quando pleiteiam trabalho.  
39Pátio e demais espaços coletivos, é onde se dá a socialização dentro das prisões.
40Em oposição àqueles que, eventualmente ou por um infeliz acaso, transgridem e são alcançados pelo monstro  
punitivo, utilizo a expressão “criminosos profissionais” para designar os que vivem de atividades ilícitas de 
forma  planejada,  contínua  e  especializada.  Podemos  destacar  o  chamado  crime  organizado,  o  matador  de 
aluguel, os associados que importam, produzem e distribuem substâncias ilícitas, etc. São aqueles portadores de 
saberes, experiência e recursos financeiros que propiciam tais atividades e que se valem desses meios não só 
para sobreviver, mas também para acumular bens e angariar poder. De forma geral, o sistema punitivo pouco  
alcança estes – já que são organizados, metódicos e possuem dinheiro e poder.
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E é sempre assim o cotidiano do presídio, o banho de sol das nove às quatro  
da tarde e os presos se espalham pelo pátio, uns para jogar bola, outros vão 
jogar dama, e outros se reúnem para bater papo e discutirem sobre a justiça, 
sobre  a  demora  dos  processos,  falam  sobre  os  advogados  que  estão 
trabalhando  em suas  causas  e  esperando  qualquer  solução  por  parte  das 
autoridades competentes.
E o mais é assim mesmo, esperar com paciência. (SANTOS, 2006 p.145)

Pela estrutura, por abrigar um maior número de prisioneiros, bem como de agentes e 

funcionários, os presídios, em relação às delegacias, mostram-se como lugares onde a vida do 

detento é  menos monótona e mais suportável,  seja pelo convívio social,  pelas concessões 

permitidas – um dos porquês de sua eficácia no processo de controle do indivíduo – ou pelo 

acesso  a  drogas  e  outros  meios  de  fugas  subjetivas.  O  pátio  é  o  principal  elemento 

socializador.  O  sol,  o  vento,  o  conversar  sem  precisar  de  gritos,  sem  barras,  paredes  e 

corredores,  o  contato  que  promove as  trocas,  o  contar  casos,  os  jogos e  as  tramas,  estas 

pequenas  concessões  vão  além  de  elementos  socializadores,  sublimam-se  na  alma, 

embriagam...

Como todos os dias, ao lado do muro fica uma fila de uns doze a treze presos 
sentados,  conversando entre  eles.  Só  o Galo  continua aqui  ao meu lado, 
falando do chulé  que existe  no  sapato  de  um preso.  De  repente,  levanta 
chamando  por  Lau,  dizendo  que  vai  cortar  o  cabelo.  Estou  sozinho, 
novamente, em meu canto distante dos outros presos, apenas a observá-los 
de longe.  As pessoas,  que estão mais próximas de mim, são três agentes 
penitenciários sentados no canto da guarita a uns quinze ou vinte metros, do 
outro  lado,  à  minha  frente.  O  céu  está  lindo,  existem  algumas  nuvens 
ameaçando chuva, mas o sol esta quente, muito quente. O piso está que dá 
para fritar ovos. O vento é calmo e frequente e eu sinto um alívio gostoso no 
corpo.  Os  momentos  que  nós  passamos  fora  de  nossas  celas  são 
maravilhosos. Nós não nos importamos que esteja chovendo ou fazendo sol; 
para nós o importante é sairmos de nossas celas frias e entrar em contato 
com nossos colegas. Isto para nós é... radical. (SALES, 1994)

 O convívio social, o estigma compartilhado, o sentimento de pertencimento a um 

extrato social maldito e especial,  por ser sobrevivente, por descer e conviver nos infernos 

sociais  promovem  contratos  e  atitudes  tão  particulares  àqueles  que  experienciam uma 

existência incomum e trazem à tona uma solidariedade interessada, tão útil à sobrevivência 

em  condições  adversas.  Dentro  dos  presídios,  pelo  convívio  continuado  entre  muros, 

vigilâncias, sistemas secretos de delações, pelo caráter heterogêneo dos prisioneiros, onde a 

convivência  dos  mais  diferentes  elementos,  das  mais  diversas  hierarquias  no  mundo  dos 
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ilegalismos,  gira  em torno de uma economia de demandas.  Cria-se um sistema de ações, 

regido por um rígido código de conduta, que burla, sobrevive, adapta-se e  coexiste com o 

controle e a disciplina do prédio-prisão.

O pacote raspou minha cabeça, caiu perto dos meus pés, deu três quicadas e 
parou logo à frente, a uns três metros de onde eu estava sentado. Com a 
surpresa,  abaixei  o  livro  que  estava  lendo e  levantei  a  cabeça.  À minha 
frente, do outro lado do pátio, o agente me  encarava por detrás das grades 
que nos separavam da área onde os presos tomavam seu banho de sol. Olhei 
ao redor. Acima do alto muro, nas duas guaritas, à esquerda e à direita, as 
sentinelas militares engatilharam suas armas e fixaram sua atenção no sítio 
onde  eu  estava.  Mantive  a  calma,  continuei  sentado,  fingi  voltar  a  ler  e 
observei a cena. O futebol parou. Os jogos de damas, o baralho e todas as 
conversas,  apesar  de  parecerem  seguir,  também  haviam  parado.  Os  que 
jogavam futebol vieram, alguns que estavam espalhados pelo pátio também. 
Como uma manobra militar, ou uma coreografia de uma escola de samba, 
uns trinta homens fizeram formação, ombro a ombro, a uns dez passos de 
onde eu estava.  Levantaram as  mãos e,  cadenciadamente,  marcharam em 
direção  ao  pacote  e  ali  pararam.  Depois  de  três  segundos  aquele  corpo, 
composto  de  corpos  de  homens  suados,  entediados,  saudosos  de  suas 
mulheres ou ávidos de vingança, marchou mais alguns metros e se dispersou. 
O pacote sumira. De canto de olho vi que os agentes e os policiais militares 
observavam tudo. A bola novamente rolou, as pedras dos jogos de damas e 
as  cartas  voltaram  a  ter  movimento.  Impotentes,  sentinelas  e  agentes 
retornaram às suas rotinas de vigilância. Relaxei e pousei o livro nos joelhos. 
Mais uma encomenda, ou “boing”, na linguagem da cadeia, havia chegado 
ao seu destino. Por meio de telefones celulares sabia-se com antecedência da 
chegada  da  encomenda  e  a  tática  do  bloco  humano servia  para  encobrir 
quem se dispunha a pegar o pacote – nunca era o dono da encomenda, que 
observava tudo à distância, quase sempre era algum preso que, por morar em 
outra  cidade  ou  por  simplesmente  estar  abandonado à  sorte,  não  recebia 
visitas nem recursos externos, o serviço de recolha lhe rendia uma fração do 
conteúdo:  maconha,  ligações para celular,  ou até dinheiro.  Os outros que 
participavam  da  operação  o  faziam  por  uma  espécie  de  solidariedade 
interessada.  Na  prisão  o  banco  de  favores  funciona  em  sua  plenitude, 
acumula-se  créditos  e,  na  hora  oportuna,  resgata-se  o  saldo.  Às  vezes,  
principalmente em estados de rebeliões ou turbulências de variadas espécies, 
os saldos negativos também são cobrados, na forma de espancamentos ou 
chunchadas...41 (Lúcio Flávio, 2013)

No PRNG, em Vitória da Conquista, Bahia, o sistema de “boings” funciona por dois 

fatores:  um  estrutural  e  outro  histórico.  Com  relação  à  estrutura  física,  a  instituição  é 

desfavorecida pela arquitetura. Seus muros, apesar da considerável altura, das guaritas com 

policiais militares, se comunicam diretamente com a rua, sem uma área de contenção – como 

41De chuncho: faca ou punhal, feitos de forma artesanal de pedaços de ferro, vergalhões, talheres, escovas de 
dente, ou outros materiais com que se possa fazer ponta e afiar.
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é comum nas demais prisões – ou um segundo muro. Tal brecha estrutural permite que os que 

não estão presos, encarregados das encomendas, passem de moto e joguem os pacotes por 

cima do muro.

A Polícia Militar, encarregada da segurança externa, tenta coibir tais operações, vez 

ou outra prende um “avião42”. Mas as rondas policiais não são constantes, de forma que os 

“aviões” agem nessas brechas temporais. Tal característica também favorece fugas, como a 

primeira, em que os detentos utilizaram um andaime - montado para as obras de finalização 

do muro -, e, posteriormente, a que foi dinamitado parte do muro ou a que um caminhão fora 

lançado em direção a este, em ambas a evasão foi certa. Rosieles Sales descreve a primeira 

fuga:

A porta foi aberta, eu fui o primeiro a sair, seguindo em uma corrida louca 
em direção a guarita que estava em construção, com uma grande armação de 
madeira, que foi a nossa escada para ultrapassar a muralha com facilidade. A 
escalada foi  rápida como um raio,  quando dei  por  mim, estava correndo 
acompanhado por Biba e Zolhão. Foi quando ouvi uns tiros distantes. Não, 
eu não estava acreditando em tudo que tinha ocorrido e eu estava, graças, 
ainda  vivo.  (...)  Andei  sem  parar  um  segundo  sequer.   (SALES.  apud: 
CÂMARA, 2001, p. 230.)

O segundo fator, de caráter da experiência e das relações humanas, se explicava pelos 

eventos que se sucederam após a evasão ocorrida em 1994.  Na época, o pastor Tobas Vieira43, 

juntamente  com  mais  14  internos,  fizeram  uma  fuga  holliwoodiana,  saindo  pelo  portão 

principal, onde um carro os aguardava.  A partir daí, a direção implementou uma política de 

tolerância zero e rígido controle. Os agentes, impulsionados por essa política, faziam revistas 

nos presos em todas as ocasiões em que estes se locomoviam de um lugar para outro, desde a 

saída da cela, às nove horas da manhã, até o seu recolhimento, às quatro da tarde. Além de 

sofrer  revistas  constantes,  os  detentos  eram  manejados,  nas  dependências  da  instituição, 

algemados. No pátio, os agentes prisionais circulavam, mesmo desarmados, inquirindo um ou 

outro preso, à procura de qualquer irregularidade. A mínima desobediência era severamente 
42Avião: aquele que transporta encomendas, geralmente ilícitos, como armas e drogas.
43Tobas da Rocha Vieira, de 35 anos, pastor, e seus auxiliares Aguinaldo Bernardo dos Santos, o Guina, 30, e  
José Raimundo dos Santos, 31. Tobas foi condenado a 45 anos de prisão pelos assassinatos de Carlos Alberto  
Ventura de Oliveira, 26 anos, Eronilton Curvelo de Sousa, 27, e Jorge Otávio Ramos, idade estimada entre 35 e  
40 anos, em 1990. Os crimes aconteceram em Poções, Bahia. As vítimas sabiam que a igreja de Tobas era ponto  
de venda de drogas e armas. Os corpos foram enterrados nos fundos da igreja. O pastor se entregou à polícia  
de Vitória da Conquista (BA) e fugiu dois meses após ser condenado.  Para fugir,  ele  subornou um agente  
penitenciário. Guina e José Raimundo são acusados de participação no crime. Fonte: Rede Globo.  Disponível 
em: http://redeglobo.globo.com/Linhadireta/0,26665,GHA0-4626-214796,00.html  Acessado em: 08 de fevereiro 
de 2014. Observação: o José Raimundo em questão (cúmplice de Tobas)  não é o mesmo José Raimundo da 
pesquisa, tratando-se de um homônimo.  
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punida. O chamado latão – a solitária - era constantemente habitado. Nos dias de visita a 

tensão era enorme, já que mulheres, filhos e parentes eram submetidos a rígidas revistas e, 

não  raro,  comidas  ou  outras  encomendas  eram  barradas  logo  na  entrada,  ou  chegavam 

amassadas e reviradas. Fatores que levavam os presos a pensar que sofriam perseguições, de 

cunho pessoal, por parte dos agentes prisionais. Aparelhos de TV eram proibidos, assim como 

jornais do dia. Apenas rádios – à pilha – e publicações, que passavam por uma rígida censura, 

eram permitidas. O regime e a disciplina eram duros. “Isso aqui é uma cadeia de comédia44”. 

“Vai virar, vai virar45”. “Onde já se viu? Agente toda hora apalpando ladrão46?” “Cadeia sem 

maconha para acalmar as cabeças é uma panela de pressão, qualquer hora explode.” Tais eram 

os comentários dos presos durante aquele período. O motim era questão de tempo, como de 

fato  aconteceu,  em  cinco  de  maio  de  1997, e  durou  nove  longos  dias.  Na  ocasião,  os 

amotinados fizeram vários reféns, entre agentes prisionais e religiosos que participavam de 

programas de assistência carcerária. A negociação foi demorada, tensa e ganhou os noticiários 

dos jornais nacionais, como um triller policial exibido ao vivo. As imagens de reféns sob a 

lâmina de facas, ou amarrados em botijões de gás chocou a cidade e o país. Depois do evento, 

a política de segurança mudou, os agentes não mais abriam as celas, revistavam presos ou os 

conduziam para o pátio, todo o processo de destrancar as celas era feito por presos escolhidos 

pelos detentos e com o aval da direção do presídio. Também foram instaladas grades que 

isolavam os  prisioneiros  quando soltos  de  suas  celas,  dos  corredores  onde circulavam os 

agentes prisionais. O preso só tinha contato com algum carcereiro depois de ser algemado, e 

não havia mais as revistas pessoais no sair e voltar do pátio. As buscas, quando aconteciam, se 

davam nas celas, e em horários que os presos estavam no banho de sol.

Dentro  das  prisões,  o  controle  exercido  por  meio  da  concessão,  ou aquisição  de 

“direitos”,  por  vezes,  toma contrastes  particulares  e, raramente, é  assumido pelo discurso 

oficial que, por certo, depende deste acordo tácito e desse silêncio para que funcione, de tal 

sorte que o controle se exerça. É sabido que, em muitas instituições prisionais, existem duas 

administrações, uma oficial, reconhecida publicamente, mas que nem sempre cumpre de fato 

seu  papel  de  gestora,  e  outra  paralela,  composta  da  junção  do  acordo  entre  prisioneiros, 

carcereiros e administradores, ou o regime dos ilegalismos, para usarmos uma expressão de 
44Comédia- o homem sem moral, o delator, o estuprador, o que não mantém a palavra, o digno de desprezo pela 
massa carcerária.
45Virar: na linguagem das prisões é quando os presos tomarm o controle da prisão. Rebelião, motim.
46Na moral das prisões, o adjetivo de ladrão cabe àquele que goza do status valorativo, o cabra homem, aquele  
digno de respeito.
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Foucault. Tal amálgama de possibilidades e quereres funde e sustenta a tensão em um mundo 

de extremos, em fronteiras onde seres humanos convivem e se suportam, uns aos outros e a si 

mesmos, onde o corpo fala forte, cheira forte, sente forte e a alma47 transmuda-se, adapta-se, 

ensimesma-se e sonha com a liberdade.  

O restante do dia seguiu dentro da rotina: com a nova encomenda o fluxo de 
maconha  aumentou no  pátio  e  o  pequeno sanitário,  único ponto  cego às 
sentinelas e agentes que vigiavam a área, teve um incremento no movimento, 
não porque as necessidades fisiológicas aumentaram, mas por conta dos que 
entravam e saiam do cubículo para fazerem suas ligações telefônicas sem 
que os  agentes  fiscalizadores  percebessem.  Havia  um acordo tácito  entre 
prisioneiros e carcereiros, já que estes, além de também estarem “presos” – 
pois assim ficam, durante seus turnos – têm família e vida social “na rua” e, 
diante da alegada periculosidade de alguns encarcerados, potencializada pela 
comunicação  irrestrita  ao  mundo  exterior,  podem  sofrer  represárias  e 
vinganças por parte de algum descontente perigoso.
- Isso sim é cadeia de ladrão! Tem que ser assim: é ladrão quem abre a cela 
pra ladrão. Disse um detento, quando lhe perguntei sobre a repressão.
- E não tem o risco de rodar48 com telefone ou drogas?
- Ah, quando rola um pente fino49, e não dá tempo de dispensar no boi50, um 
laranja51 segura. Sempre é um fariseu. Aí ele assume, assina o BO52, vai pro 
castigo e fica de boa. Não vai faltar nada pra ele: cigarro, massa53, lanche e 
revistas. Além da moral que vai ganhar com os linhas-de-frente54. Teve até 
um que assinou o BO de seis radinhos55. Os homi56 não engoliram mas não 
teve jeito... Riu o preso, exibindo uma platina no canino superior direito.  
Da grade que separava o corredor de acesso à entrada do pátio um agente 
deu  o  sinal,  era  hora  dos  presos  voltarem  para  as  celas.  Alguns  se 
aglomeraram  na  entrada,  enquanto  outros  recolhiam  roupas  lavadas  que 

47Longe do conceito metafísico e religioso de alma, o termo aqui é empregado no sentido de subjetividade, de 
interioridade do indivíduo.
48Rodar, na gíria quer dizer ser preso – quando se está em liberdade – ou ser flagranteado, no caso quando já se 
está na prisão, com substâncias ou objetos ilegais.
49Revista geral, feitas em todas as celas. Para tal, os presos são retirados, levados ao pátio e, só de cuecas, são  
vigiados  por  policiais  militares  e  cachorros,  enquanto  os  agentes  penitenciários  vasculham  as  celas.  Estas 
ocasiões não são bem vistas pela massa carcerária, não só pelo motivo óbvio de ter seus esconderijos e seus 
contrabandos  descobertos,  mas  também  pelo  contato  com  os  policiais  militares,  ocasião  em  que  velhos 
conhecidos – transgressores e repressores – se encontram. São recorrentes as queixas de torturas e maus tratos  
por parte de policiais militares na carceragem do Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) e no Presídio 
Adv.  Nilton  Gonçalves,  quando   há  suspeitas  de  fugas,  motins,  entre  outros  motivos  que  justifiquem  a 
autorização  da  entrada  da  polícia  no  interior  das  prisões.  Como  mostradas  em  matéria  veiculada  no  dia 
12/11/1999 na TV Sudoeste:  http://www.youtube.com/watch?v=O620ptoEo2c Acesso em: 20 de fevereiro de 
2014.  
50Privada, local de fazer necessidades fisiológicas.
51O que assume o crime de outra pessoa. O inocente que, por diversas motivações ou coerções, toma o lugar de  
outro criminoso na autoria do delito.
52Boletim de ocorrência.
53Maconha.
54Líderes de facções criminosas, ou presos mais antigos que têm influência junto à massa carcerária e promovem 
o diálogo entre esta e a direção do presídio.
55Telefones celulares.
56Polícias ou agentes prisionais.
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secavam  em  um  recanto  do  pátio.  Outros  mais  postergavam  a  entrada,  
aproveitando as  últimas  luzes  do  dia  permitidas  –  ainda  eram quatro  da 
tarde-  para  dar  alguns passos  a  mais  no piso de concreto.  O agente  que 
estava  na  entrada  passou  para  outro  compartimento  gradeado  e,  de  lá, 
acionou um mecanismo hidráulico que abria a grade de acesso ao pátio. Com 
seus  baldes  –  as  celas  não  possuem água  encanada,  de  tal  sorte  que  os 
vasilhames  plásticos  eram indispensáveis  –  os  prisioneiros,  com cara  de 
tédio e birra, como crianças às quais os pais encerram o jogo de bola na 
melhor parte, entraram, um a um. Tanto os policias nas guaritas, como os 
agentes  que  monitoravam tudo  à  distância,  sabiam que,  em um ou  dois 
daqueles baldes, havia celulares, drogas e não se sabe mais lá o quê. (Lúcio 
Flávio, 2013)

Os  prisioneiros  em  seus  cubículos  estabelecem  uma  rotina  carcerária:  janta-se, 

assiste-se à televisão – quando a instituição permite -, lê-se, ora-se e, o que é mais comum, 

faz-se  pilhérias  com  os  vizinhos  de  cela.  O  acontecimento  é  curioso, pois,  como  estão 

encarcerados, falam e gritam uns com os outros sem se verem, de tal sorte que o pavilhão todo 

ouve e, de certa forma, participa do momento. Na prisão, onde reina a modorra da rotina, 

qualquer novidade, fofoca, zombaria por algum motivo novo pode se tornar um momento de 

socialização e de reavivamento do ânimo.

Bloco B, Cela de 13 a 21,  Galeria 2, Presídio Nilton Gonçalves

Cela 13, G. C. - O Sapo ou Gil ou Barriga de Espelho, sempre sorridente e 
muito comunicativo, está preso ha três anos e três meses. Sua pena já está 
vencida, mas ele não esquenta muito. Depois de uma cara de tempo preso, 
ele  sabe  que  em alguns  dias,  estará  livre.  Os  presos  vivem brincando  e 
colocando  apelidos  nele.  Minha  cela  é  14  e  o  diálogo,  entre  os  demais 
presos, rola sempre em direção a Gil, a maior parte do tempo, brincando ou 
falando de direitos humanos e futebol.
Cara de Rato, da cela 17, fala: - O Barriga de Espelho, você tá fazendo o quê 
aqui, ainda? Não ia embora hoje? Parece que tá gostando?
Gil, cela 13: - Qual é, Cara de Rato, se fosse por mim, eu já estava em casa.
Em meio a esta conversa, o Galo, da cela 16, bate as mãos e canta como se 
fosse um galo mesmo. Os dois presos da cela 18 cantam batendo palmas. 
Neste momento, Cara de Rato, estoura um saquinho, onde vem o pão. Faz 
aquele  barulho  e  ele  mesmo  pede  silêncio  no  corredor,  e  solta  um  alto 
sorriso.
O Galo: - O Pesão, (sou eu) você viu aquela morena, hoje? Que gata, hein! 
Vai  trabalhar aqui.  Bem que ela podia ficar no lugar do Pato Donald (O 
Administrador).
Eu: - Tomara, pois aquele cara pega muito no nosso pé e ele devia se tocar, 
que, de todos os presos, ninguém gosta dele.
O Galo: -É, esquece esse cara. Você falou com o diretor sobre o trabalho de 
artesanato? Quando é que a gente vai trabalhar, tô a fim de fazer uns barato, 
qualquer aí.
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Eu:  - É, Galo. Falei com ele. Vai ser liberado daqui a alguns dias.
Galo: - Beleza! (Bate as mãos e canta como um galo").
Em seguida, fica em silêncio, mas apenas ele, pois Estômago de Juriti, da 
cela 18, grita para Gil: - Aí, Barriga de Espelho, levanta da "jega" (cama), 
encosta na grade para a gente conversar.
Gil (gritando): - Qual é, bicho! Você tá me vendo, pra falar que eu tô na 
jega? Diga lá o que vai ser.
Estômago de Juriti: - Fala baixo e fino, senão eu piso em sua moela amanhã 
no pátio.
Gil: - Você é um homem morto, bicho!
Os  presos  não  suportam e  começam a  rir,  todos  ao  mesmo tempo,  pois 
ninguém quer matar ninguém, é tudo brincadeira, nós somos sempre amigos 
e as brincadeiras são de todos os tipos e com todos nós presos, aqui. E assim, 
o silêncio pode ser marcado por segundos, pois alguém o quebra com um 
grito, uma piada, ou uma conversa séria sobre o futuro, o por quê a Justiça 
não solta os que estão com direito de ir embora. Quando a conversa começa 
a ficar muito triste, alguém dá logo um jeito de mudar de assunto:
- Que nada, Pezão! Você tá novo, e se for embora, quem vai escrever pra 
gente?
Minha resposta:
-  É  isso  aí,  só  que  vou  começar  a  cobrar  meus  trabalhos  de  escrivão. 
(SALES, 1994)

 

A cela é a unidade básica da prisão. O marco zero para onde todos são confinados e, 

em movimento inverso, o ponto de onde se parte na reconquista da liberdade e para onde se 

volta  como  punição.  Vale  lembrar  que  por  problemas  de  superlotação  e  deficiências  nas 

estruturas, os presos são confinados e esquecidos nas celas, como nos casos de delegacias que 

funcionam como presídios, com prisioneiros cumprindo pena. Em instituições prisionais em 

condições normais de funcionamento, os internos experimentam o prazer de ouvir as grades 

se abrindo e, por algumas horas, poderem ficar fora da cela. Retornam ao fim do dia com o 

produto da socialização entre a massa carcerária: saldos, positivos ou negativos, de jogatinas 

de cartas, damas e demais situações que propiciem apostas; anotações de dívidas e créditos; 

cartas aos parentes e petições à Justiça, escritas no pátio por prisioneiros-escribas, um dos 

ofícios informais do mundo penitenciário; drogas57, meios de  tirar a cadeia58 amplamente 

utilizados nas prisões e tacitamente reconhecidos e, em muitos casos, aceitos, via vista grossa, 

pelos administradores prisionais. Nessas horas, em que não só a contabilidade comercial é 

aberta e revista, mas também a afetiva, a da esperança e dos sonhos, o preso conta os dias, 
57Depois do tabaco, a maconha é a droga mais consumida nas prisões brasileiras.  Nos ambientes prisionais 
observados para este  trabalho,  há o consumo também de antidepressivos,  ansiolíticos,  cocaína e,  em menos 
quantidade, álcool. Nesses lugares  o crack é banido, pois é consenso entre os prisioneiros – assim como em 
muitas periferias sob a influência de  empresas (organizações de coméricio de drogas ilícitas, tráfico) - que a 
droga desagrega, desanda a cadeia.
58Tirar a cadeia, cumprir pena.
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calcula e imagina o momento da saída e, cada um ao seu modo, segue a rotina de mais um fim 

de  dia  entre  aquelas  paredes  e  lages  onde  passou  e  ainda  vai  passar  muito  tempo.  Tais 

microcosmos  têm regras  próprias,  uma ética  geral,  inerente  a  todas  as  celas,  bem como 

pequenas outras leis e particularidades que são definidas pelos que habitam cada diminuto 

recanto do monstro de aço e concreto. Diferente da dinâmica do pátio, as celas também são 

ambientes de socialização. Uma esfera de conspirações, do falar baixo, das negociatas e dos 

conluios, do chorar e do rir em segredo, para que a tristeza não revele a fraqueza inerente a 

todos e a alegria não desperte o ódio e o rancor dos que estão afundados em suas próprias 

tragédias.

As  celas  foram  projetadas  para  abrigar  dois  detentos:  3,8  mts  de 
comprimento por dois de largura, um pequeno sanitário e dois beliches de 
concreto.  Como  as  demais,  a  que  eu  estava  tinha  moradores  além  da 
capacidade, ao todo eram quatro. Retiramos nossos calçados e entramos – na 
prisão existe uma ética particular, que gere os comportamentos dos detentos, 
a limpeza é uma delas. Não se entra nas celas de calçados, não se deixa a 
cama, ou que quer que seja que sirva como tal, desarrumada. Quase tudo é 
dependurado,  fazem-se varais,  cabides,  por  meio de “ganchos” presos  na 
parede, feitos com palitos de picolé e cola. Na hora das refeições não se pode 
arrotar, escarrar, ou qualquer ato que revele as particularidades fisiológicas 
individuais.  Com  exceção  dos  buracos  onde  vivem  os  comédias,  os  de 
comportamento duvidoso  e  demais  párias  carcerários,  as  celas  são muito 
bem cuidadas, na medida em que as condições permitam. Qualquer ato que 
fira  essa  ética  de  limpeza  e  organização  é  punido  com  espancamento  e 
expulsão da  comarca59.  Sendo o mais novo a chegar, eu deveria dividir o 
espaço no chão com outro detento na hora de dormir. Porém, desde o dia em 
que cheguei à grade da cela, tirei o boné e as sandálias, abaixei a cabeça e 
pedi licença para entrar, de pronto me foi oferecido, por certo valor,  uma 
vaga no beliche. Fechei o negócio e logo estava instalado na jega60 de cima. 
Havia vantagens, já que os que ficavam na  praia61, além do aperto, eram 
obrigados a serem os últimos a deitar e os primeiros a levantar, além de ficar 
bem perto do boi e serem incomodados com as idas noturnas dos colegas ao 
sanitário.
Meus três colegas de comarca formavam um pequeno mosaico do submundo 
das prisões: o mais velho, 50 anos mais ou menos, era também o de maior 
condenação  –  fora  sentenciado  a  nove  anos  por  tráfico  de  drogas  –  se 
chamava Paraná62, era conhecido e respeitado pela fama de ter apenas uma 
palavra  e  pelos  métodos  violentos  com  que  se  valia  para  resolver  suas 
questões. Possuía um ponto de drogas em um dos bairros perto do presídio. 
Educado, com uma certa generosidade e de poucas palavras, Paraná era o 

59Outra denominação para cela.
60Cama, beliche. Nas prisões são construídos de cimento.
61Praia, chão. Ficar na praia é dormir no chão.
62Nome fictício, como todos os outros da narrativa. Nos ambientes carcerários os apelidos são uma praxe, muito 
poucos se conhecem pelo verdadeiro nome.
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que tinha mais autoridade na cela e um dos linha de frente63 da prisão. Havia 
recorrido da sentença e tinha esperança de uma reversão em seu destino.  
Batata, o segundo, era genro de Paraná e um dos seus gerentes. Mulato, já  
meio obeso, mesmo com a pouca idade de 19 anos, era um ávido negociante 
e também tinha fama de violento. Havia rodado quando fora apanhado por 
uma patrulha da Polícia Militar ao tentar jogar um boing por cima do muro 
do  presídio.  A  encomenda  era  de  Paraná  e  este,  assim  que  tomou 
conhecimento da prisão do marido de sua filha e também parceiro, tratou 
logo de providenciar a transferência do rapaz para perto de si. Foi Batata 
quem vendeu o lugar no beliche.  O terceiro, e também o que mais destoava 
daquele mundo, era Jó. Homem da zona rural, de mais ou menos trinta anos, 
Jó estava respondendo por uma tentativa de homicídio, “pra lavar a honra”, 
segundo suas palavras. Era simples, ingênuo e fariseu64. Gostava de pitar o 
seu  pacaia65 e,  como tinha poucas visitas e nenhum dinheiro,  cuidava da 
limpeza  da  cela  e  lavava  roupas  para  ganhar  algum,  além de  ter  grande 
habilidade  em  preparar  café  com  o  uso  de  um  fogareiro  improvisado  e 
vasilhame de garrafas pet, já que objetos de metal são proibidos na prisão. 
Não era respeitado nem desprezado entre os presos. Sob a tutela de Paraná e 
Batata,  Jó era  a  ferramenta  ideal  para  a  harmonização do  ambiente  bem 
como para segurar algum eventual BO que surgisse em dias de pente fino. 
Eu, o mais novo na comarca, tratei de me virar com o que sabia: escrevia  
cartas e petições e, de posse de um código penal que eu havia feito chegar,  
consultava  artigos  e  prestava  alguma  assistência  na  leitura  de  códigos  e 
termos  em  juridiquês  aos  detentos  que  estavam  sem  notícias  de  seus 
advogados.  Professor,  assim  me  chamavam,  já  que  havia  lecionado  em 
escolas  públicas  e,  desde  os  primeiros  dias  em  que  fui  hospedado  no 
presídio, fui reconhecido por dois ex-alunos. Não se pode dizer que eu era 
temido – nem tampouco pretendia  ser  –  mas  gozava de  certo  respeito  e 
algumas  regalias.  Dentro  das  possibilidades,  eu  era  bem  tratado  pelos 
agentes do presídio, bem como pelos demais presos. Mesmo sem possuir um 
radinho, fazia minhas ligações sem grandes dificuldades e, nos dias de visita,  
recebia convites para conhecer as famílias de alguns detentos e comer uma 
comida caseira que as esposas e mães traziam.
A iluminação da cela era precária, de forma que a leitura à noite se mostrava 
uma  tarefa  difícil  e  desconfortável.  Acabava  me   envolvendo  com  as 
histórias contadas ou a TV portátil, sempre ligada.
 - E aí, Professor, vai um gole? Perguntou Paraná, no beliche abaixo.
Respondi afirmativamente, desci e brindei com Paraná. Logo percebi, pelo 
cheiro, que se tratava de um bom uísque. O trabalho, o risco e o custo de 
fazer  chegar  aquele  tipo  de  mercadoria,  naquela  redoma  de  muro  e 
vigilância,  era  tal  que  seria  uma grande  burrice  mandar  trazer  álcool  de 
qualidade duvidosa, deduzi.
 - À liberdade!
- À liberdade, e que ela cante logo pra todos nós! Respondi.

63Linha de frente: é o preso que, pelo temor (ser violento ter poder) ou pelo respeito (pela antiguidade e  seu 
proceder) media as questões no interior da massa carcerária e entre os presos e os administradores do presídio.
64Fariseu: o preso pobre, o que não recebe visitas e, por isso, é obrigado a fazer pequenos trabalhos para outros 
presos dentro da prisão.  É o que lava roupas,  limpa a cela,  corta  cabelos,  etc.  Não recebe necessariamente 
pagamento em dinheiro, mas em itens – lanches, fumo, ligações de celulares, ou ou favores, tanto dentro como 
do lado de fora da prisão.
65Fumo de rolo picado.  Considerando que o cigarro industrializado é muito caro para as  poucas condições 
financeiras de muitos, o pacaia é muito comum nas prisões.
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Jó permaneceu em sua jega e nada lhe foi oferecido. Batata, como não bebia, 
enrolava um cigarro de maconha e ria com piadas de um programa de TV. A 
encomenda que havia chegado naquele dia pertencia a Paraná, de forma que 
os  estoques,  tanto  de  substâncias  ilegais  como  de  entusiasmo,  estavam 
reabastecidos.  Paraná esticou duas  pequenas carreiras  de cocaína sobre  a 
capa de um livro e me ofereceu. Recusei. Paraná deu uma leve risada e fez 
sumir a parte que havia me preparado.
- Não tenho boas experiências com cocaína – justifiquei. Ainda mais aqui, 
nesse  espaço  pequeno.  Acho  que  eu  tentaria  passar  pelas  grades  de  tão 
agoniado.
Paraná riu, dessa vez de maneira mais solta e a conversa fluiu entre nós três,  
já que Jó permanecia sentado, calado, o rosto colado às grades e o olhar  
perdido  em  algum  ponto  da  parede  do  corredor,  logo  à  frente  da  cela. 
Remoendo saudades e lutando contras seus fantasmas internos.
Dias e noites se foram e novas encomendas chegaram. Certa manhã houve 
uma revista geral, mas nada foi encontrado – havia rumores, que não se pôde 
confirmar,  de  que  existia  um  sistema  de  informação  que  avisava  da 
iminência  de  um  pente-fino.  Então,  nesses  dias,  celulares,  drogas  em 
quantidades que não pudessem ser engolidas, facas e outras flagrantes, eram 
mocozados66 nos mais inusitados lugares. (Lúcio Flávio, 2013)

            2.3.1– O silêncio das fugas

Para  os  ensimesmados,  os  de  pouca  conversa,  a  volta  do  pátio  para  as  celas  se 

apresenta como o retorno ao seu mundo particular – mesmo este sendo dividido por mais dois 

ou  três  colegas.  Desfruta-se  a  ilusão  de  possuir  algo  dentro  daquele  universo  onde  a 

despersonalização e o nada ter anulam o indivíduo. Dentro dos cubículos, pensa-se ser dono 

de um colchão, de um rádio ou uma TV, de livros e cadernos, do lanche que chega de fora, de 

retratos, cartas e pequenos segredos.  Pretende-se alcançar a solidão, tão rara no pátio – a 

saída para o pátio é obrigatória e a permanência nas celas implica uma justificativa plausível.

Fico na cama sem sono. O silêncio começa a tomar conta do corredor. A 
maior parte  dos presos,  que divide sua cela  com um colega,  troca idéias 
durante algum tempo, em voz baixa, depois o silencio é total,  apenas um 
rádio distante e baixo.  Eu procuro dormir,  pois na cela 14,  só existe um 
hóspede - Eu, Rosieles Ramos Sales. (SALES, 1994)

Para o escritor, aquele que cria outros mundos, os momentos de solidão e silêncio são 

essenciais  para que as cores,  os  sons e  os povoamentos  dessas  reinvenções  de realidades 

66Escondidos, entocados. Nas prisões a criatividade para tais artifícios surpreende aos que tomam conhecimento 
pela primeira vez. Esconde-se em livros, utensílios, rádios, calçados, frestas na estrutura da cela – devidamente 
camufladas por massa de papel e cola, ou pão – entre outros lugares inusitados.
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possíveis possam emergir e embriagar o espírito67, de tal sorte que se possa partir, evadir e 

traçar linhas de fugas (DELEUZE, 1992). Rosieles Sales leu Genet68 e, a partir dessa leitura, 

divagou entre momentos de solidão e de criação, tão necessários àqueles que, encarcerados, 

sentem mais vivamente a fome de espaços, distâncias e encontros:

É um mundo apenas nosso, um mundo que foi feito por mim, em minha 
cabeça grande onde o universo é pequeno. "GENET" estava certo ao criar 
seus mundos próprios,  pois é o único meio de se encontrar  em um lugar 
bonito, criado em nossa imaginação fertil de ideias, de todos os gêneros e 
cores. (SALES, 1994)

 

Entre entradas, saídas e reincidências, Genet passou muito tempo na prisão. Em seus 

mundos criados atrás de barras de ferros, no frio e no silêncio de suas celas, o escritor francês 

viajava por seus mundos habitados de amores passados. Recriava os momentos, sonhava e 

fantasiava com os corpos, conhecidos ou não, de amantes inflamados. Assim como Genet, 

Sales  criava  e  recriava  seus  momentos  loucos  de  paixões  que  incendeiam a  existência  e 

podem ser motivos para  pesar a cadeia69 para quem está encarcerado, pela saudade ou a 

angústia do não ter de fato. Servem, também, como fugas e destinos para onde se mandam as 

esperanças de futuros risonhos. Os escritos de Rosieles são permeados de referências, poesias 

e contos de seus momentos de amor, suas doces lembranças, idealizações e desejos.  

Ela? mas ela? E isto mesmo, já que eu não dei nome a ela ou melhor, eu a  
chLúcio Fláviode louca linda. Lembram-se? Já falei dela antes, de como a 
tenho em minha mente. Antes ela não tinha roupa e morava em uma casa 
com muitos tapetes de veludo. Que maravilha hein? Agora ela está com um 
pouco de roupa, ou seja, está com um biquíni preto, apenas a parte de baixo. 
Nós  estamos  em  uma  praia  deserta,  apenas  eu  e  ela.  Vou  continuar 
chamando-a de louca linda. Nós estamos dentro da água, ela, linda, deitada 
em minha prancha de SURF HD e eu, segurando a prancha, ensinando-a a 
surfar. As ondas tocam seu corpo com uma selvagem delicadeza, que eu não 
suporto e confesso meu ciúme das águas.
[...]

67Espírito,  aqui,  é empregado no sentido da subjetividade do indivíduo, de suas  afetividades,  e não em um  
contexto metafísico ou teológico.  
68Jean Genet (1910-1986). Escritor, poeta e dramaturgo francês. Sua vida atribulada, marcada por crimes, prisões 
e escândalos, rendeu-lhe subsídios para suas obras e fama controversa em sua carreira. Mesmo frequentando o 
submundo das prisões, foi amigo de intelectuais de sua época como Jean Cocteau , Jean Paul Sartre, Jacques 
Derrida e Michel Foucault.
69Pesar a cadeia, na linguagem da prisão, pode ser se deprimir, estar deprimido, como também pode ser o ato de 
fazer alguém ficar deprimido. Como no exemplo: “Fulano está pesando a cadeia de Cicrano”, ou seja, aquele 
está dizendo algo, ou fazendo comentários, que levam este a se sentir triste. Seria como comentar para um 
recém-chegado que é comum os prisioneiros serem abandonados por suas companheiras ou traídos por estas.
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Sonhos fantasias, Eu e Ela, minha louca, linda, minha linda, linda, louca, 
louca.
Obs. Ela tem nome, existe é real e não um sonho, ou uma fantasia. A praia 
existe,  também  não  é  um  sonho,  eu  vivi  este  momento,  estou  apenas 
relembrando o quanto fui feliz, o quanto amei e fui amado. O passado não 
volta, mas existem momentos que serão eternos. (SALES, 1994)

Em ambientes  como as  prisões,  são  as  fugas  que  proporcionam um existir  mais 

suportável. Quer sejam nos silêncios de humores calados e solitárias celas, no pátio, entre 

jogos e pilhérias, nos cultos religiosos, embriagados pelo fervor coletivo e a fé que conforta, 

nas leituras e nas escritas, e suas vivências recriadas, nas TVs e rádios de narrativa simples e 

de viagens sem muito esforço, ou nas substâncias alteradoras da percepção, os prisioneiros 

seguem esquivando-se dos dias repetitivos que fazem pesar a cadeia.

2.3.2 – Cúmplices e reféns

Excetuando-se os casos daqueles que, por diversos motivos, não possuem parentes, 

estão sozinhos no mundo, quando se vai preso não se vai só. A prisão não se restringe apenas 

às suas estruturas físicas, mas elastifica-se (AUGUSTO, 2009), expande-se e enlaça também 

aqueles que têm laços com o detido. Quando alguém é preso, inicia-se a via crucis de mães, 

irmãos, esposas e filhos do detido. Já, para o prisioneiro, não ter ninguém do lado de fora se 

configura em uma segunda prisão, pois é a certeza de que se está só nas entranhas do monstro. 

Não  dispõe  de  ninguém que  vá  atrás  de  advogados  ou  defensores  públicos,  que  busque 

testemunhas de defesa, que escreva cartas ou implore pessoalmente a juízes e promotores. 

Também não  se  recebe  visitas  e  recursos  exteriores  –  estar  preso  custa,  e  muito  –  para 

despesas  dentro  da prisão:  material  de  higiene  e  limpeza,  lanches,  cartões  telefônicos  ou 

créditos de celulares, leituras, cigarros e outras drogas, entre uma infinidade de necessidades 

extras para se tirar a cadeia. Quando se trata de prisioneiro do sexo feminino, a situação se 

agrava, as mulheres, quando presas, costumam ser abandonadas por seus companheiros e, na 

família, ter uma mulher presa é encarada de forma bem diferente do que se fosse um homem, 

pois  é mais raro mães, pais e irmãos visitarem mulheres encarceradas. Em prisões que são 

feitas para homem, a mulher tira cadeia dobrada.
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Em entrevista  ao  site  “Causa  Operária”,  o  juiz  da  Vara  de  Execuções  Penais  do 

estado do Amazonas, Luís Carlos Valois, comenta sobre mulheres presas:

A população carcerária feminina é feita basicamente dessa injustiça social de 
prender a mãe, a esposa que fica em casa. Quando a polícia invade uma casa 
ela não quer saber de quem é a droga, ela prende quem está dentro da casa. E 
a polícia tende a achar droga mesmo se não tiver, pois se não achar droga 
depois de uma invasão de domicílio, o próprio policial pode ser punido por 
abuso de autoridade. Então, a tendência de achar a droga no barraco e na 
periferia é muito grande depois de uma invasão. Nesse caso a pessoa que 
fica em casa, que é a mulher, vai ser presa. Se os policiais invadem uma casa 
às duas horas da tarde e o dono da droga não estiver lá, é a mãe dele quem 
vai ser presa. Ha vários casos de mãe e esposa presas porque estavam numa 
casa onde existiam drogas. Essa mulher vai ser presa em flagrante e como 
traficante. Depois, quando é relaxado um flagrante desses, se for, ela já ficou 
presa meses ou anos. Todas são pobres. E a maioria negra.70

Antes de ser infrator (a), o prisioneiro (a) é pobre. Observa-se as filas que se formam 

em frente aos presídios e carceragens em dias de visita:  uma procissão de mães – muitas 

idosas -, irmãos, esposas, filhos e demais parentes. Nas mãos, sacolas com produtos para o 

detento. Os trajes denunciam a origem social daqueles que passam horas na fila, em muitos 

casos, após longas jornadas de ônibus, já que muitos são presos em cidades que não são as 

suas. Essas famílias se esfalfam durante a semana e o mês, economizam e, como devotos que 

levam  ao  sacrifício  parte  da  colheita,  desfalcam  suas  economias  domésticas  para  pagar 

passagens,  comprar cigarros,  sabonete,  papel  higiênico e  levar algum dinheiro para o seu 

encarcerado.

    O sistema punitivo pune a mulher de forma mais ampla e aguda. Se, ser presidiária 

representa abandono e solidão por trás das grades, do outro lado do portão, ser esposa e mãe 

não é menos penoso. Refém de uma situação que a enlaça, a esposa, geralmente com filhos 

pequenos, se vê obrigada a conseguir meios de se sustentar com os filhos e, em dias de visita, 

se deslocar até à prisão, comprar algo para o preso, esperar horas na fila, se submeter a uma 

revista vexatória71, matar as saudades do companheiro por algumas horas, receber instruções e 
70Entrevista concedida ao site Causa Operária. Disponível em:  http://www.pco.org.br/nacional/toda-prisao-no-
brasil-e-ilegal-porque-se-a-prisao-que-esta-na-lei-nao-existe-a-que-aplicamos-na-realidade-e-ilegal-/epbz,y.html 
Acessada em: 10 de fevereiro de 2014.
71Revista vexatória: procedimento empregado nas prisões com fins de impedir a entrada de drogas, armas,  serras 
e outros itens proibidos. Consiste em uma revista minunciosa, na qual a pessoa tira todas as roupas e, uma vez 
nua, abaixa até a posição de cócoras por três vezes. É considerada vexatória pois infringe constrangimento ao 
que é revistado. O procedimento é alvo de protestos por parte de entidades ligadas aos direitos humanos e, no 
estado de Goiás, as visitas íntimas vexatórias foram substituídas por outros procedimentos, como aparelhos 
detectores de metais. Fonte: http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/presidios-de-go-mudam-metodo-de-revista-
pessoal-a-visitantes Acessado em: 10 de fevereiro de 2014.  
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pedidos e, no fim da tarde, pegar o transporte de volta para casa com os filhos dormindo no 

colo. Mesmo depois de cruzar os portões do prédio-prisão, a esposa leva a cadeia consigo. 

Torna-se esposa, mãe, chefe de família, dona de casa, procuradora, intermediária... Quando 

narra seus dias enquanto preso na Delegacia de Furtos e Roubos – cujas paredes das celas 

estão diretamente na rua – Lúcio Flávio descreve o diálogo de um preso com a esposa:

Por vezes a mulher de Dilson vinha e, da rua,  atrás da parede às nossas  
costas, gritava:
- Diiiii, sou eu!
- Nega! Ainda tou aqui! Como tão as coisas? Falou com o advogado?
- Falei com ele hoje. Ele vai vê o que faz.
- Olha, diga pra ele que ele me tira, que eu dou mais três telas, novas, tela 
plana de 21.
- Tá, eu digo! Nem tá doente, já levei no posto, tô dando remédio...
A conversa  se  estendia,  de  forma  que  não  apenas  nós,  mas   todos  que 
passasem por ali  naquele momento,  ouviriam uma conversa de casal,  tão 
trivial se não fosse o fato de um estar na rua enquanto o outro, do outro lado 
da fronteira, estava trancafiado. (Lúcio Flávio, 2013)

Quando as relações do casal se estendem além da afetiva, e se inclui sociedade em 

negócios – o que, pela impossibilidade momentânea do companheiro, acaba acontecendo em 

muitos  casos  -  ,  a  esposa passa  à  cumplicidade  direta,  o  que  as  levam,  não raras  vezes, 

também para a prisão. Boa parte dos motivos que causam prisões e condenações de mulheres 

está relacionada  às atividades de seus companheiros: é a mulher que, em  visita, é flagrada 

tentando levar drogas, ou outros contrabandos, para o interior das prisões; a que assume a 

gerência dos negócios do lado de fora, a que transporta armas ou drogas entre um ponto e 

outro. Mergulhada em uma realidade de atividades subterrâneas, na qual, com a prisão do que 

tomava a frente no sustento da casa, a mulher/companheira se vê obrigada a assumir postos 

antes exclusivos do marido. A figura feminina sai da condição de apenas companheira e torna-

se, mesmo que involuntariamente, em muitos casos, cúmplice e passível de prisão. Para a 

mulher, a prisão chega e a acompanha de várias formas...

 Por  outras  vias,  com  as  mães,  que  geralmente  estão  alheias  aos  movimentos 

transgressores dos filhos, a prisão repentina, abrupta e violenta, causa choques – sobretudo 

àquelas que são pegas de surpresa pela prisão do filho (a) – e é o trauma inicial na causticante 

jornada de consultas com advogados, busca de recursos financeiros – via venda de bens e 

empréstimos -,  visitas ao filho (a)  na prisão,  suportar as piadas proferidas por policiais  e 
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agentes  carcerários,  ditas  pelas  costas,  e  todas  as  situações  humilhantes  decorrentes  do 

processo. Lúcio Flávio relata o momento da sua prisão e a angústia da mãe:

Minha  mãe,  que  por  infelicidade  estava  em  casa  naquela  noite,  veio,  
desesperada  e  em prantos.  Atrás  dela  outros  polícias,  altivos,  supresos  e 
seguros, como um exército invasor, que pisa pela primeira vez o terreno dos 
vencidos. Aquela imagem me abalou, e ainda me abala quando a revivo.
- Calma, mãe. Calma! Não há nada a fazer agora. Amanhã vá a um advogado 
e nos procure na delegacia. Disse, ainda conservando a frieza.
Pedi calma e disse aos policiais que iria pegar a arma, sem problemas. De 
fato, entrei no quarto, peguei a pistola semi-automática ponto 22 e entreguei 
ao agente. Fui algemado em seguida, com o choro desesperado de minha 
mãe ecoando em todos os meus sentidos. (Lúcio Flávio, 2013)

Às mães, sobretudo, pesam os rótulos que os filhos carregam, de tal forma que o 

estigma acaba mais por marcar a genitora do que o próprio transgressor. Para o preso que tem 

família e mãe, causar tais infortúnios àquela que lhe devota amor incondicional acaba por se 

tornar uma segunda pena, um fator a mais para se pesar a cadeia.   

Falei com minha mãe pelo telefone, ouvi a voz mais bonita do mundo, da 
minha mãe. Falaram para minha mãe: "E aquele seu filho, que é Ladrão e 
Assassino?"
Fiquei  sabendo  disto  por  meu  irmão.  Essas  palavras  entraram  no  meu 
coração e eu pude sentir o peso, que a minha, assim como a mãe de todos os 
presos podem estar carregando a cada momento: o sofrimento e as lágrimas. 
Imaginem sua mãe que colocou você no mundo, sofreu cada segundo para 
que você estivesse hoje no mundo, que trocou suas fraldas, que deu comida, 
que nos deu bebida, calor, colo e muito, mas muito amor, fez tudo para nos 
educar e agora, quando estamos barbados.... (SALES, 1994)

A prisão, monstro que enlaça a todos, não faz apenas prisioneiros, mas todo um leque 

de reféns e cúmplices.  Grosso modo, agentes  e policiais  enxergam nos parentes  do preso 

potenciais cúmplices, prontos a levar serras e drogas aos que estão encarcerados. E, assim, as 

visitas  acabam por  se  sentirem culpadas  quando cruzam os  portões  do  prédio-prisão.  Na 

mesma  relação,  mas  em  sentido  diferente,  mães,  esposas  e  demais  parentes,  presas  da 

estrutura da máquina, que se expande por todas as esferas, passam a pautar suas vidas em 

função daquele que está encarcerado e tornam-se reféns,  seja pelas obrigações financeiras 

acarretadas pela prisão e suas despesas, ou pela necessidade de acompanhar processos e fazer 

outras  intervenções  que  façam  a  modorrenta  máquina  burocrática  se  mover  em  sentido 

inverso à sua natureza punitiva. Uma vez acionado, o sistema de castigos alcança a todos e os 
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transforma,  produzindo  uma  soma  de  crimes  numa  proporção  bem  maior  do  que  a 

transgressão do encarcerado. Por fim, prisioneiros, cúmplices e reféns.

2.3.3 - “Eu não nasci aqui, um dia eu saio”

“Prender  alguém,  mantê-lo  na  prisão,  privá-lo  de  alimentação,  de  aquecimento, 

impedi-lo de sair, de fazer amor, etc., é a manifestação de poder mais delirante que se possa 

imaginar” (FOUCAULT, in DELEUZE 2008 p.268). Tal manifestação de poder é sentida a 

todo  instante  por  aquele  que  vê  a  existência  por  trás  das  grades.  A ânsia  de  liberdade, 

sobretudo no preso que, por conta do pouco tempo de cárcere, ainda não está conformado, 

caustifica-lhe  o  espírito.   Vítima  do  embate  que  se  dá  em  seu  ser,  onde  se  digladiam 

esperanças  e  tragédias,  planos  de  fugas,  sonhos  de  liberdade,  de  vinganças  ou  de  outras 

existências reformuladas que alimentam as suas constantes reinvenções da rotina prisional. 

Tais artifícios são subsídios que tornam os dias mais amenos e os deixam mais suportáveis. 

Também existem os momentos em que  canta a liberdade,  como se diz na prisão, quando 

chega o alvará de soltura. Na ocasião, mesmo se tratando de um prisioneiro pouco querido, a 

notícia é bem recebida e comemorada. O abrir as grades, o despedir-se, a pessoa que antes 

estava no pátio ou na cela e não mais está, pois voltou para casa ou caiu no mundo. Tais 

momentos e constatações causam no prisioneiro a sensação confortante de que é possível sair 

dali e que, se não foi sua aquela hora,  será em um futuro próximo.  

A tarde prosseguia em um mormaço preguiçoso. O jogo de bola havia sido 
abandonado e os prisioneiros se aglomeravam ao pé do muro, onde se fazia 
sombra. Uns liam, outros dormiam e alguns lavavam roupas e as estendiam 
do lado contrário do muro, logo abaixo das aberturas de ventilação das celas,  
onde o sol batia inclemente. Da grade que separava o pátio da parte interna 
do presídio, dois presos se aproximaram e trocaram algumas palavras com o 
agente – nunca um detento conversava a sós com um carcereiro, já que tal 
gesto poderia  levantar suspeitas  de delação naquele que se  aventurasse a 
conversar  com “o  outro  lado”  sem  a  presença  de  testemunhas.  Logo  se 
ouviu  gritar:  Professor,  é  o  Professor!  Novas  aproximações  na  grade.  O 
agente passou para o outro compartimento, falou que era para eu entrar e 
acionou  o  braço  hidráulico  que  abria  o  portão.  Ao  passar,  o  portão  foi 
fechado  e  o  agente  falou:  “arrume  suas  coisas,  você  vai  embora”.  Não 
demonstrei  grande  reação  –  sabia  que  sairia  a  qualquer  hora,  já  que  só 
dependia de algumas questões burocráticas com a Justiça. Pedi um instante 
ao agente, voltei para a grade de acesso ao pátio, e gritei:
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 - Tô indo embora, vejo vocês lá fora. Jó, vou deixar algumas coisas pra 
você, o que ficar lá é seu. Paraná, Batata, boa sorte, nos vemos qualquer hora 
dessas.
Do pátio veio gritos: “Liberdade! Liberdade! Liberdade! Vai com Deus!” A 
seguir  uma  ruidosa  salva  de  palmas.  Uma  das  crenças  da  prisão  é  que 
quando alguém sai, abre as portas para outros. Que a liberdade sempre vem 
acompanhada. Mesmo àqueles mais amargurados e sem esperança, a notícia 
de que chegou o alvará de soltura para outro, soa como indício de que é 
possível sair daquele lugar, de que a liberdade chegará um dia...
Fui à cela, apanhei livros e anotações, calçei meus tênis, vesti calça e camisa, 
joguei a escova de dentes fora, deixei perto das coisas de Jó sabonete, pasta 
dental, lanches, sandália, toalha, roupas e tudo o mais que eu não usaria para 
sair  e  percorri  o  corredor  onde,  do  outro  lado  da  grade,  o  agente  me 
aguardava. Passei pelos diversos portões gradeados que resguardavam cada 
seção daquele  monstro de concreto e  metal  até  desembocar  na recepção, 
onde havia mais luz, mais cor e mais ar... Assinei os papéis de praxe, apertei 
a  mão do agente prisional  que havia me conduzido e  acabara  de abrir  o 
último portão, e pisei em solo livre com um sorriso. (Lúcio Flávio, 2013)

“Eu  não  nasci  aqui,  um  dia  eu  saio”.  Tal  dito  é  comum  entre  os  que  estão 

encarcerados. O mantra é muito útil aos que aguardam o alvará de soltura. Para outros, já 

desesperançados pelas altas penas e donos de um espírito irrequieto, negam o assujeitamento 

e o abandono à sorte, buscam recursos, traçam planos e ousam romper, à força, seja do ardil e 

ou da violência, as barras, os muros e, desta forma, promovem impávidos as suas liberdades. 

Rosieles Sales, portador de uma coragem e sensibilidade ímpar, relatou sua primeira fuga:

26 de dezembro de 1993, 23:45 de domingo. Meu coração está quase saindo 
pela  boca,  não  consigo  ficar  quieto  em minha  cela.  A todo instante,  um 
vizinho pergunta  a  hora.  O tempo parece  estar  parado,  os  ponteiros  não 
andam. Droga! Hoje dá uma hora da manhã, mas não dá meia-noite. Um 
colega me chama e diz que não vai esperar dar meia-noite não, que as celas 
estão serradas e ele já está cansado de esperar. Eu falo para ele ter calma, que 
só faltam alguns minutos. Nisto o tempo deu um pulo e um outro preso grita 
baixinho: - Aí pessoal, é 00:05h. Pronto, chegou o momento, não pensei duas 
vezes, tirei a barra de ferro da porta que tinha serrado, alguns dias antes, 
coloquei minha bota e jaqueta para o lado de fora da cela e, em seguida,  
passei apertado pelo buraco da porta. Calcei rápido a bota e pus a jaqueta.  
Até este momento só tinha eu no corredor. Foi quando meu vizinho falou: -  
Aí Sales, espere por mim. E saiu também. Em menos de um minuto, tinha 
quinze presos, contando comigo, no corredor, todos com barras de ferro nas 
mãos.  Partimos  rápido,  para  o  portão  que  era  seguro  com  um  simples 
cadeado e que dava acesso para o pátio onde existiam duas guaritas, que não 
estavam construídas, e uma delas estava com uma armação de madeira, mais 
parecia uma escada para a liberdade. Como dizia, nos dirigimos ao portão e, 
quando  dois  colegas  tentavam  estourar  o  cadeado,  um  policial  PM,  que 
estava de plantão nesta hora, e que devia estar dormindo, apareceu a uns 
vinte metros, dividido por duas portas de grade fechadas com cadeados, que 
nos separam dele, e vendo que estávamos em fuga, e, como ele estava sem 
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arma alguma na mão e sozinho, gritou: _ O que é isto aí (gritando). Assim, 
nós levamos aquele susto. Meu coração quase para, meus dois colegas ainda 
não  tinham conseguido quebrar  o  cadeado e,  quando ouviram o  policial, 
saíram rápido do portão, que ficava ao alcance das balas e ficamos de volta,  
no corredor. Quando olhamos de quina para ver o policial, este não estava 
mais. Pensei rápido, ele foi chamar reforço e não vacilei em pegar uma barra 
de  ferro,  e  eu  mesmo  estourar  o  maldito  cadeado,  mesmo  sabendo  que 
poderia levar um tiro pelas costas. Um amigo tentou fazer com que eu não 
ficasse tão exposto, e que a gente voltasse para as celas, para não morrermos. 
Não dei ouvidos a ele. Fui, estourei o cadeado como se fosse papel mas.. 
droga,  trinco  não abre  e  não  abria,  pois  os  dois  primeiros,  que  tentaram 
estourar o cadeado, tinham amassado a dobra e o ferrolho não abria. Então, 
já que eu estava no fogo, tinha que arriscar. Segurei a barra como se fosse 
uma  marreta  e  comecei  a  bater,  fazendo  aquele  barulho  infernal.  Meus 
colegas, vendo aquilo, criaram coragem e foram me ajudar. Para sorte minha 
e deles, quando chegaram perto de mim, eu tinha conseguido e a porta estava 
aberta. Tudo isto foi ocorrido em menos de cinco minutos. A porta foi aberta, 
eu fui o primeiro a sair, seguindo em uma corrida louca em direção a guarita 
que estava em construção, com uma grande armação de madeira, que foi a 
nossa  escada  para  ultrapassar  a  muralha  com  facilidade.  A escalada  foi 
rápida como um raio, quando dei por mim, estava correndo acompanhado 
por Biba e Zolhão. Foi quando ouvi uns tiros distantes. Não, eu não estava 
acreditando em tudo que tinha ocorrido e eu estava, graças, ainda vivo. (...) 
Andei sem parar um segundo sequer. O mato estava claro, pois a lua estava 
linda. Eu estava no alto de uma serra, quando eu tive uma visão mais bonita 
do  mundo.  Em  minhas  costas,  a  lua  desaparecia  e,  em  minha  frente,  o 
vermelho, a chama de fogo que surgia, era um colírio para os meus olhos. 
Fiquei parado em pé, olhando o nascer do sol à minha frente. Passem mil 
anos, mil anos eu viva e jamais eu irei esquecer aquela cena. O sol nasceu,  
era dia. (SALES. apud: CÂMARA, 2001, p. 229,230.)

Sales, como a maioria dos seus colegas de empreitada,  foi recapturado, sofreu as 

punições e voltou a escrever. Com outro plano de fuga em curso, Sales se debateu entre a 

nova perspectiva que sua escrita lhe criava para a existência, sua revolta contra o sistema e 

sua condição de condenado. Nas entrelinhas de seus escritos, deixou registrado tal dilema e, 

mais uma vez, deu vazão à sua sede de liberdade e tomou parte na nova fuga. Dessa vez, a 

operação foi mais bem organizada – segundo os relatos dos presos que não havia  fugido, a 

evasão  fora  planejada  e  financiada  pelo  Pastor  Tobas  Vieira,  homem  de  recursos  e  de 

inteligência diferenciada. Na madrugada de 22 de julho de 1994, Sales e os demais saíram 

pelo portão principal, onde um automóvel já aguardava o pastor e outros que faziam parte da 

cúpula do plano. Sales, como não era da cidade e não tinha recursos, optou por seguir outro 

detento até a vizinha cidade de Itarantim, onde, juntamente com o parceiro, encontrou a morte 

pelas mãos dos encarregados de recapturar os fugitivos.
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Por recusar o assujeitamento e não se adaptar  às entranhas  do monstro,  Rosieles 

Sales foi eliminado. Já Lúcio Flávio e José Raimundo saíram do prédio-prisão e, cada um ao 

seu modo, voltaram com as marcas pelas quais o controle se exerce. Lúcio Flávio as carrega e, 

por meio de mecanismos próprios,  lida com elas,  driblando-as e  mitigando-as.  Rosieles  e 

Santos vivem hoje na escrita que deixaram.72

2.4 - Marca do chip em brasa

 Acácio Augusto (2009) faz uma analogia entre o sistema punitivo e uma estrutura 

elástica que se expande além dos prédios-prisão. Tal estrutura se elastifica, de tal sorte que 

envolve o indivíduo em todas as instâncias de sua vida social  enquanto ex-detento.  Este, 

mesmo antes da saída, e ainda dentro das entranhas do monstro que o pune, já percebe tal fio 

elástico, tanto em si quanto nos seus familiares.

Ao cair nas malhas do sistema punitivo, o cidadão não apenas é encarcerado, mas 

também é presa de uma ampla rede que o enlaça. Seja pela exposição de sua suposta falta, 

pela vergonha dos vizinhos e parentes, por ter seu nome divulgado na imprensa, por não mais 

dispor de seus horários e bens e até do próprio corpo, por ser mais um número nas chamadas 

de verificação e nas estatísticas do sistema prisional. “Pois não é mais o corpo, é a alma. À 

expiação que tripudia sobre o corpo deve suceder um castigo que atue, profundamente, sobre 

o coração, o intelecto, a vontade, as disposições.” (FOUCAULT, 1999 p. 18)

Santos tinha consciência desse aspecto da prisão:

A vida de um prisioneiro, para mim, é o pior viver deste mundo, porque além 
de perder a liberdade, perde também todos os seus direitos e o principal que 
é o seu próprio nome. Para a maioria da sociedade, quando um homem cai 
dentro de uma prisão perde o nome de cidadão e passa a ser bandido ou 
marginal, como eles falam. (SANTOS, 2006 p.145 -146)

 

Uma vez fora das grades, o ex-interno, à medida que tenta voltar ao seu mundo de 

origem, sente com mais ênfase o enlace que o acompanhará. É perceptível na entrevista de 

72Um fragmento deste livro foi publicado em espanhol na revista DECISIO: Saberes para la action em educacion 
de adulto, Michoacán, México. Version digital: http://decisio.crefal.edu.mx. Os manuscritos de Rosieles estão 
para serem publicados pelo Proler/Uesb.
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emprego, nos olhares de conhecidos e vizinhos, na tentativa de retomada das relações, e até, 

para aqueles que têm nos negócios ilícitos sua principal atividade no chamado  mundo da 

malandragem. No emprego, no clube, na escola, na vizinhança, ele, constantemente, vai ser 

apontado e lembrado, em um misto de pena e desconfiança, como aquele que já esteve preso, 

o ex-detento, o em vias de reincidir a qualquer momento, o criminoso em potencial. Mesmo 

entre aqueles que transitam no mundo de transgressões, o que voltou da casa grande73, ou o 

renascido do inferno, é encarado como uma espécie de  anti-herói, o sobrevivente, aquele a 

quem se deve temer – pois virou bicho solto na cadeia – e desconfiar.  Em tais  casos, as 

reações podem levar a uma subida de posto – pelo respeito, temor e as conexões estabelecidas 

dentro da prisão – ou ao desprezo, expulsão e possível eliminação, quando se trata daquele 

que procurou tirar sua cadeia de forma regenerada, associando-se a grupos religiosos ou se 

isolando entre estudos e outras atividades que fogem à economia dos ilícitos.

Já para aquele que, antes de ser preso, vivia em outro mundo, alheio às lógicas e 

morais inerentes ao lado de lá, ser capturado, passar pela fase de inquérito na delegacia, os 

trâmites burocráticos da Justiça, a condenação – ou os procedimentos que não levem a esta, 

mas que nem por isso deixam de ser rituais mortificadores-, o dia-a-dia na prisão, vendo as 

humilhações que passam os parentes em dias de visita, o estar solto ao atravessar os muros do 

prédio-prisão é o caminho de ingresso em outro presídio, amplo, de grades e muros invisíveis. 

Elastificar para fora (AUGUSTO, 2009), o sistema punitivo e de controle, sobretudo, para o 

primário recém-saído, expande-se para dentro. Para aquele, cuja criação reforçava por meio 

da reprodução de estigmas e preconceitos o sistema punitivo, sair de um presídio como ex-

interno representa um estigma não só em relação aos conhecidos, vizinhos e recrutadores em 

possíveis  empregos,  mas,  sobretudo,  para  si  mesmo.  Este,  por  dias,  meses  e  anos,  ainda 

acordará com a sensação de  que está  em uma cela,  caminhará pelas  ruas  receoso de ser 

flagrado em qualquer coisa, mesmo sabendo que não é culpado nem traz consigo qualquer  

coisa. Vive em constante estado de alerta, como se fosse ser revistado, algemado, interrogado 

e encarcerado a qualquer hora. Preso em grades que só ele vê, o egresso da prisão carrega em 

si a marca do controle. A obrigação de ir periodicamente ao fórum assinar no livro de controle 

de condicional, receber visita de agentes e assistentes sociais, e ter o nome incluso no rol dos 

culpados, ou em cadastros onde consta  seu nome como réu em algum processo, o uso de 

tornozeleiras de vigilância  eletrônica,  os avisos  que dizem para sorrir, pois se  está  sendo 

73Presídio, cadeião.
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filmado e assim, de diversas formas, a marca do chip em brasa o acompanhará, de tal sorte 

que fique exposta para os outros e para si. Lúcio Flávio descreve a angústia de tais situações:

Tinha a sensação de que iria ser preso a qualquer hora. Certa vez, estava em 
uma aula de Química para alunos do primeiro ano e explicava como fazer a 
distribuição eletrônica de um átomo utilizando o diagrama de Pauling, então 
bateram  à  porta.  Interrompi  a  aula  e,  ao  abrir,  gelei.  Era  um  tenente  - 
reconheci  pelas  insígnas  –  da  Polícia  Militar.  Por  frações  de  segundos, 
imaginei a voz de prisão, a cara de surpresa dos alunos, o oficial de farda me 
conduzindo  preso  entre  o  corredor  de  alunos  e  professores,  os  olhares 
curiosos  pelas  janelas,  um  ou  dois  colegas  intercedendo  em  meu  favor, 
outros  rindo  pelas  costas...  Continuei  olhando para  o  polícia  e  já  estava 
pronto a estender as mãos para as algemas.
–Desculpe interromper a aula, professor. Podemos dar um aviso aos alunos?
–Ah, sim, claro, fiquem à vontade. Não sei se o tenente percebeu algo de 
estranho, mas tive grande dificuldade para soletrar von-ta-de, tal era a secura 
na boca e a falta de ar  para articular  as últimas sílabas.  Abri  caminho,  o 
oficial riu e entrou acompanhado de duas soldadas. As Pfems74 colaram um 
cartaz no quadro branco e o PM começou a falar.
Bom  dia  turma!  Estamos  aqui  para  divulgar  o  Proerd,  o  Programa 
Educacional  de  Resistência  às  Drogas,  promovido  pela  Polícia  Militar... 
(Lúcio Flávio, 2013)

Se, para Lúcio Flávio, estar em liberdade significa também estar preso, controlado e 

sujeito a qualquer momento passar novamente pelos procedimentos de condução – aos olhos 

de todos - ao encarceramento, interrogatórios, dias e dias de rotina carcerária, para outros 

escritores prisioneiros, mesmo escrevendo ainda na condição de encarcerados, o estigma se 

faz sentir.  Santos, lamenta-se e, de certa forma, resigna-se. Já, em uma terceira via, Sales 

registra  sua  indignação  e  resistência  a  tais  prisões.  Como um mecanismo de  autodefesa, 

Rosieles Sales, por meio de seus textos, forja serras para se precaver de tais grades invisíveis:

Eu, eu não estou nem ai, se alguém tenta me ofender chamando-me de ladrão 
e assassino, maconheiro, traficante, filho do diabo, anti Cristo, ou qualquer 
porra, o que importa é o que eu sei o que sou, o que eu penso de mim, o que 
deixei de fazer.  (SALES, 1994)

“O presente do prisioneiro é a vida na prisão. Estar prisioneiro, confinado, é estar em 

constante visibilidade, sob o olho da vigilância e do poder de controle. Sentir-se observado, 

medido, avaliado e não poder se ocultar parece insuportável.” (CÂMARA, 2001 p. 193). Se o 

presente  do  interno  é  a  constante  vigilância  explícita,  ostensiva,  para  o  ex-prisioneiro, a 

vigilância  se  dá  de  forma  sutil  –  mas  não  menos  perceptiva  –  por  meio  de  olhares 
74Policial militar feminina.
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desconfiados.  Agrava-se  com  o  não  ter  acesso  a  determinadas  esferas  da  vida  social,  a 

benevolência  publicitária  de  instituições  ou  de  pessoas  que  se  prestam a  ressocializar  o 

transgressor, e toda uma gama de mecanismos que compõem a estrutura elástica (AUGUSTO, 

2009) que envolve o capturado pelo monstro de concreto, aço e chips. Desde que ingressa na 

prisão, o interno sabe que está sendo vigiado, é explícita tal condição, de tal sorte que acaba 

por se acostumar, se adestrar. Devido ao ambiente em que se encontra, até aceita a vigilância, 

mesmo com alguma resistência. Por outro lado,  Além dos muros e das grades, o controle é 

subliminar, aloja-se sob o tecido do estigmatizado e, em tempos de sistemas de informações 

digitais e tecnologias de vigilância eletrônica, ferra-lhe a alma como marca de chip em brasa.

     
2.5 - O Volante e as grades – uma análise do livro autobiográfico Km 47, Parada 

da Solidão – Vida de Caminhoneiro, de José Raimundo dos Santos

 Homem do campo e com pouca instrução formal, José Raimundo trabalhou na roça. 

Rapaz  de espírito  curioso e  inventivo,  logo estava  operando máquinas  agrícolas  em uma 

fazenda do Mato Grosso, para onde foi depois de se casar.  Dirigir caminhões – sua intenção 

primeira – foi o passo seguinte. Para isso,  sua instrução básica lhe serviria. José Raimundo 

passou mais de 26 anos na estrada, entre cruzamentos, placas, nomes de postos de gasolina, 

povoados e cidades. Lia, precisava ler, era o ofício, decodificar sinais. Vez ou outra assinava o 

nome  em  algum  recibo  ou  no  contra  cheque  do  salário.  Rabiscava  palavras  em  algum 

lembrete, ou no vidro embaçado da boleia do caminhão, enquanto esperava a vez na fila de 

carga e descarga.  José Raimundo lia, mas não escrevia.  Aprenderia a escrever depois, em 

outra fase da vida...

 Em novembro de  1995,  na  cidade  de  Vitória  da  Conquista,  José  Raimundo  foi 

detido, acusado de estupro de uma menor de 17 anos de idade. Em suas memórias, Raimundo 

não nega a relação com a moça, mas afirma que foi com o consentimento dela. Em meio a 

alegações da defesa e acusações da promotoria, Santos foi condenado a oito anos de prisão. 

No mesmo ano, ao conhecer o projeto “Proler/Carcerário” e participar do lançamento do livro 

Ventaneira,  uma história sem fim, de Hélio Alves  Teixeira,  José  Raimundo Santos,  então 

interno do Presídio Regional de Vitória da Conquista - Bahia resolveu escrever  um novo 

capítulo em sua vida.
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“Tomei conhecimento desse projeto através de uma funcionária do presídio, 
que me apresentou a professora Heleusa. Ela, ao ver minha força de vontade, 
me estendeu as mãos, dando todo o incentivo e apoio para que eu levasse 
meu trabalho em frente, até se tornar uma obra realizada”. (SANTOS, 1996, 
apud CÂMARA, 2001. p. 27).

 

Diante  desse  cenário,  em  1996,  José  Raimundo  finalizou  o  manuscrito  de  sua 

primeira  obra,  Km 47,  Parada  da  Solidão:  vida  de  caminhoneiro,  ocasião  em que,  com 

autorização da Justiça, foi à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e, diante de um 

auditório lotado, falou... Como viria confessar, posteriormente, foi o seu “maior momento de 

glória”.  A  liberdade  veio  em  seguida.  Pouco  tempo  depois,  talvez  pelas  dificuldades 

encontradas no “mundão” ou quem sabe por carregar marcado na carne o desejo de ter acesso 

aos “bens” que lhe eram negados, reincidiu por duas vezes.

Santos passou boa parte da vida atrás de um volante. Os carros das empresas onde 

trabalhara, quando estava em suas mãos, eram, para ele, a sua casa e, de certo modo, seus. Era 

um homem das estradas e, nas lembranças recontadas, escrevia sobre um passado ideal e sua 

afirmação identitária  se  dava  ao  volante.  Ao receber  o  livramento  condicional,  tomou de 

empréstimo um carro – uma detenta, então namorada de Santos, conseguiu a autorização do 

irmão, que também estava preso, para o namorado recém-liberto ir pegar um automóvel em 

determinado endereço. Santos, já com o carro em mãos, logo tratou de voltar aos seus lugares 

de memória: foi a uma cidade vizinha, bebeu e, na volta, já sonolento, estacionou o veículo no 

acostamento da rodovia. Passou uma Patrulha Rodoviária. Ao fazer a averiguação, constatou 

que se tratava de um carro roubado. Santos, pouco tempo depois de sair da prisão, novamente 

estava preso. Não foi encaminhado diretamente para o presídio, mas sim para a delegacia. 

Como de costume, o lugar era um depósito onde se amontoavam os mais variados presos, de 

sorte que as fugas eram constantes. Por um desses felizes ou infelizes acidentes, durante o 

período em que Santos esteve amontoado naquele lugar,  houve uma fuga e o neoescritor 

evadiu-se junto com os demais. Novamente, na rua, Santos tratou de providenciar roupas e, 

bom de conversa como era, se dirigiu a uma locadora de veículos – mais uma vez, o motorista 

falava alto em seu eu – e disse que gostaria de locar um carro. Antes, precisava experimentar, 

saber  se  a  mecânica  estava  boa  para  o  trabalho  que  pretendia.  Convenceu.  Foi  testar  a 

máquina e não voltou. Alarme dado, foi preso no dia seguinte. Desta vez fora encaminhado 
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diretamente para o Presídio Adv. Nilton Gonçalves e, em seguida, para o Conjunto Penal de 

Jequié, onde permaneceu até a saída definitiva.

Entre intercursos de idas e vindas à prisão, escrevia, agarrava-se a este recurso e, 

assim como Menocchio75, lançou seu discurso no afã de falar às autoridades e à sociedade. 

Ao receber o livro editado pelo Proler/Uesb, em junho de 2004, casou-se com Maria Rosa de 

Jesus e fixou residência na zona rural da cidade de Condeúba – Bahia, onde, com o apoio do 

Proler/Uesb,  iniciou  um  trabalho  de  incentivo  a  novos  escritores  locais, bem  como  a 

transcrição de histórias de lavradores que não eram alfabetizados. Santos reinventou-se e, 

nessa fase, publicou textos e cordéis na Folha de Condeúba, impresso semanal da cidade, 

além de  criar  e  manter  um blog na  Internet76.  Agora, não  era  mais  o  presidiário,  mas  o 

neoescritor,  o cordelista  e  memorialista.  Se não ganhava dinheiro com o novo ofício,  em 

compensação, angariava algum prestígio, certo reconhecimento, tão caro àqueles que, como 

presas do controle exercido pelo monstro punitivo que se estende além dos muros da prisão, 

necessitam de outras formas de vidas, outras vias de existência além do estigma da prisão. Sua 

trajetória ou, nas palavras de Foucault, sua “existência-clarão”, findou-se em 2009, quando 

sofreu  um  acidente  de  automóvel,  nas  proximidades  da  cidade  de  Condeúba.  Morreu 

carbonizado, preso entre as ferragens.    

Pode-se depreender que a prática da leitura e da escrita entre prisioneiros oferece 

subsídios para que estes se afirmem enquanto homens, com novas fichas corridas, e que os 

olhares alheios à realidade de muros, grades e portões poderão enxergar essas vidas humanas 

dissociadas dos atos que praticaram.

Foucault diz que a "função-autor" não se constrói simplesmente atribuindo um texto 

a um indivíduo com poder criador, mas se constitui como uma "característica do modo de 

existência,  de  circulação  e  de  funcionamento  de  alguns  discursos  no  interior  de  uma 

sociedade" (FOUCAULT,  1992  p.  46),  ou  seja,  indica  que  tal  ou  qual  discurso  deve  ser 

recebido de certa maneira e que deve, numa determinada cultura, receber certo estatuto. O que 

75Domenico Scandella, popularmente conhecido por Menocchio, foi um moleiro – aqueles que possuíam ou 
operavam moinhos de grãos – italiano. Nascido em 1532 na vila de Montereale, Itália, suas leituras, e a visão  
particular que depreendia delas, o levou ao Tribunal da Santa Inquisição, sendo torturado e morto na fogueira em 
1599.  Sua  história  veio  à  luz  após  a  pesquisa,  e  posterior  publicação  do  livro  O queijo  e  os  Vermes,  do 
historiador italiano Carlo Ginzburg. A relação aqui estabelecida entre Santos e o moleiro Menocchio se dá no 
campo de se proferir discursos interditos. Enquanto o moleiro  encontrou sua perdição por lançar seu discurso às 
autoridades,  Santos  abriu  portas  com sua  escrita,  de  sorte  que  favoreceu  sua  saída  da  prisão  em liberdade  
condicional.
76http://joseraimundo.blogspot.com.br/  
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faz de um indivíduo um autor é o fato de que, através de seu nome, ser delimitado, recortado e 

caracterizado em textos que lhes são atribuídos. Dentro desta ótica, pode-se depreender que os 

neoescritores, assistidos pelo projeto “Letras de vida: escritas de si” representam discursos 

que servem de paradigmas e identificam determinados extratos sociais que, do ponto de vista 

da ordem do discurso, são ignorados ou são vistos como saberes sem importância. Ao dar 

visibilidade  a  esses  grupos  sociais,  convida-se  a  reflexões  acerca  da linguagem enquanto 

fenômeno histórico e social, e dos efeitos desta, quando empregada na forma escrita como 

meio  de  afirmação,  enquanto  ser  humano.  Além da  mudança  na  representação  social  do 

prisioneiro, que passa a ser visto com um olhar diferenciado, aquém do viés da transgressão, o 

tornar-se escritor, escrever sobre sua vida, recriá-la, oferecer outras formas de existência, traz 

ao  escritor/prisioneiro  a  possibilidade  de  fugas,  de  fugas  subjetivas,  de  tal  sorte  que  o 

indivíduo, mesmo entre grades, experimenta outras maneiras de existir, além de sua condição 

limitadora por conta do encarceramento. Levando-se em conta que a população carcerária, e 

sua reintegração ao convívio social, é motivo de preocupação para a sociedade como um todo, 

tais  práticas  mostram-se  ser  fundamentais  no  contexto  social  ao  qual  o  prisioneiro  está 

inserido.  José  Raimundo  Santos  não  é  apenas  um  prisioneiro  escritor,  vai  além  desta 

valoração, expande-se e intriga a tantos que, em condições análogas, buscam na literatura e na 

escrita de si alternativas existenciais à vida encarcerada fora da prisão.    

Quando falamos, escrevemos e até pensamos estamos em constante  comunicação 

com um outro, ou com interlocutores à nossa volta, um possível público, alguém com quem 

iremos  falar  ou  palestrar  ou  até  os  diversos  “eus”  que  habitam  o  olimpo  de  nossa 

subjetividade. “Nosso próprio pensamento [...] nasce e forma-se em interação e em luta com o 

pensamento alheio, o que não pode deixar de refletir nas formas de expressão verbal do nosso 

pensamento.” (BAKHTIN, 1997b p. 317). Toda mensagem, ou até pensamento, é endereçada 

a determinada plateia.  A comunicação visa a um fim específico,  tem como escopo algum 

resultado  esperado.  A  autobiografia  de  José  Raimundo  é  endereçada  a  diferentes 

interlocutores, ora ele fala às autoridades, tecendo um discurso justificatório e de defesa, em 

outros momentos, fala à população carcerária, aos agentes prisionais e demais leitores por 

meio de relatos que remetem ao seu passado de lavrador e caminhoneiro. Por fim, ele fala a si 

próprio,  em recriações de memórias idealizadas e contrapostas à dura situação de quando 

escreve.  Tais discursos criam possibilidades  de existir.  Em uma digestão de passados que 

deveriam ter sido felizes, seu presente como interno do sistema prisional e seu futuro como 
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escritor, José Raimundo lia o que havia escrito e assim vivia vidas outras. Olhava-se através 

das grades como outro homem, outros Josés que viviam vidas possíveis entre memórias e 

aspirações de futuros.

Santos vai recolhendo gente para brincar, para obedecer, para criar família,  
para ouvir histórias. Deseja andar pelo mundão de Deus sem patrão, sem 
horário  sem  fardo.  Encontrar  pelo  caminho  a  vastidão  do  tempo  livre, 
marcado apenas pela  escuridão do dia  e a  vastidão da noite.  Nos passos 
contados no corredor das galerias, na cela no pátio, trabalha na manutenção 
do prédio da prisão que agrilhoa seus pés, conta o tempo e conta histórias 
das terras por onde andou. Nessa quilometragem, o prisioneiro Zé Baixinho 
vê que, embora a céu e a terra a todos pertençam, as fronteiras de separação 
são traçadas no coração dos homens. (CÂMARA, 2001 p. 241)

“O ato de escrever pressupõe a leitura, faz do escriba-leitor sujeito de uma arte que 

permite  modificar,  ampliar,  negar  um passado  histórico,  superar  os  espaços  geográficos, 

protelar a morte e enfrentar o esquecimento” (CÂMARA, 2005, p.56). José Raimundo tinha 

ciência disto e, mesmo reincidente, agarrou-se à escrita como forma de romper os espaços, 

negar e afirmar seu passado e lutar contra a extinção. 

Existem discursos que, por seu teor e por sua conveniência, não têm circulação livre, 

esses discursos interditos vivem sepultados em bolsões de exclusão da sociedade. Estão nas 

prisões, nos manicômios, nos asilos, nos hospitais, nos porões...

“[...]  em  toda  sociedade  a  produção  do  discurso  é  ao  mesmo  tempo 
controlada,  selecionada,  organizada  e  distribuída  por  certo  número  de 
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 
seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível  materialidade. 
[...] Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, procedimentos 
de  exclusão.  O  mais  evidente,  o  mais  familiar  também,  é  a  interdição”. 
(FOUCAULT, 2009 p. 8-9)

Quando se propicia meios para que esses discursos sejam lançados, quando se rompe 

as  barreiras  da  interdição,  seja  moral  ou  material,  eles  revelam  mundos  e  facetas  da 

subjetividade humana que tanto tem valor  por trazer  novos elementos à compreensão das 

vivências como dos processos e características das sociedades e suas representações em dada 

época.

A experiência do projeto Letras de vida, escritas de si, em incentivar pessoas simples 

da comunidade a escrever do jeito que sabem são discursos interditos por estarem fora da 

chamada educação formal, mas que têm dado resultados valiosos no que tange a dar eco às 
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vozes que vêm das lavouras, das construções, das periferias, dos presídios. A partir de um 

recorte de uma autobiografia de um detento, é possível, e desejável, deparar-se com o atípico 

–  sobretudo  na  biografia  de  um prisioneiro  –  com o diferente,  temperado  nas  bruscas  e 

variadas  temperaturas  da  transgressão,  experimentar  caminhar  por  formas  de  existências 

criadas pelo sujeito que escreve sobre si e, por isso mesmo, reinventa-se.   

Nas 222 páginas de Km 47, parada da solidão – vida de caminhoneiro o autor evoca 

seus lugares de memória77 e convida o leitor a visitar o universo de um passado que, mesmo 

narrando a vida sofrida de uma criança pobre nos rincões da Bahia, não é menos idílico. Pela 

liberdade limitada, de forma que o pensamento e a memória se constituem nas únicas formas 

em que o prisioneiro exerce sua liberdade criativa e, valendo-se de sua memória seletiva, 

idealiza um passado longínquo e feliz. As lembranças da vida no campo, da casa de tábuas 

que viu seu pai construir,  do trabalho na roça, da comida, das indumentárias, entre outras 

reminiscências, compoẽm subsídios para fugas em outras vidas possíveis:

Durante a semana,  o meu pai  vestia calças de mescla e camisas de brim 
porque eram roupas fortes para o trabalho na roça. A minha mãe, durante a 
semana, vestia os vestidos de chita estampada, que era um pano barato que 
todas  as  mulheres  da  roça  usavam naquele  tempo.  Nos  fins  de  semana, 
quando eles tinham que ir fazer a feira, tanto o meu pai como a minha mãe 
vestiam roupas melhores  porque para  eles,  aquele  dia,  era  um dia  muito 
especial:  aí  eles tinham que por  uma roupinha melhor,  era uma calça  de 
gabardine,  uma camisa de popelina,  de  mangas compridas,  e  uma botina 
marrom que o meu pai gostava muito. A minha mãe vestia um vestido de 
organdi ou um vestido de chita de primeira, e calçava uma sandália de tiras 
de salto baixo, porque ela nunca gostou de usar modas. Mas tanto meu pai  
como a minha mãe tinham roupas boas para as datas especiais como o São 
João, um casamento, um batizado ou um aniversário. A festa de carnaval eles 
não davam valor, e para outras festas, o meu pai tinha os seus ternos de linho 
e a minha mãe tinha os vestidos de seda, que eram as roupas da moda e as 
mais caras da época. (SANTOS, 2006 p. 12)

77É um conceito histórico, evidenciado pela obra Les Lieux de Mémórie (1984), editada sob a coordenação do 
historiador  francês  Pierre  Nora.  Os  lugares  de  memória  podem ser  lugares,  propriamente  ditos,  bem como 
situações ou rituais, de tal forma que podem ter caráter concreto ou simbólico. “Mesmo um lugar de aparência 
puramente material, como um depósito de arquivos, só é lugar de memória se a imaginação o investe de aura 
simbólica. Mesmo um lugar puramente funcional, como um manual de aula, um testamento, uma associação de 
antigos combatentes, só entra na categoria se for objeto de um ritual. Mesmo um minuto de silêncio, que parece  
o extremo de uma significação simbólica, é, ao mesmo tempo, um corte material de uma unidade temporal e 
serve, periodicamente, a um lembrete concentrado de lembrar.” (NORA, 1993. P. 21)
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Dentre as diversas formas de uniformização e controle exercidas pelas  instituições 

totais78, ou instituições austeras, em uma expressão cunhada por Foucault, sobre os internos, 

a comida uniforme, que em não raros casos é motivo de queixas e protestos, se constitui em 

uma maneira de reforçar o status de prisioneiro àqueles que estão encarcerados. Eis o porquê 

de a refeição da prisão ser dispensada em dias de visita79, nos quais os presos podem comer 

uma comida caseira, trazida por mães, companheiros (as) e filhos. Por momentos, e em dias 

específicos, os internos, literalmente, degustam o sabor do mundo exterior. Talvez seja por 

isso que Santos, em sua autobiografia, por mais de uma vez, faz referência a esses sabores da 

vida do lado de fora.

Lá em casa, por exemplo, no café da manhã, a minha mãe fritava carne de 
charque e fazia uma farofa de água morna, misturada com a graxa da carne 
frita e cozinhava, sempre, umas raízes de aipim. Ela cozinhava um caldeirão 
de banana da terra, bem madurinha, para nós comermos com a carne frita,  
que era uma delícia. E para acompanhar essa boa refeição da manhã, nada 
mais justo do que um bom café, torrado na torradeira feita de uma lata de 
querosene partida ao meio. (SANTOS, 2006 p. 11)

Para os prisioneiros, os parentes se constituem nos elos mais fortes com a vida fora 

do cárcere. Ainda nas páginas iniciais, ao falar sobre a sua família, Santos relembra a figura 

paterna. “[...] Um homem muito calmo, não tinha nenhum vício a não ser o de fumar; ele não 

bebia, não gostava de nenhum tipo de jogo, nem mesmo de futebol, que é um esporte que todo 

mundo gosta” (SANTOS, 2006 p. 10) “Na prisão é onde filho chora e mãe não vê”, tal adágio 

é dito para o interno logo quando este chega à instituição prisional e é confirmado à medida 

que o novato se amalgama e cria estratégias para conviver entre os muros e as grades. Não é à 

toa que nos rogos, nos lamentos – sempre às escondidas, pois se lamentar na prisão não é 

visto com bons olhos pelos  demais detentos – e  até  nas tatuagens (Na ficha prisional  de 

Santos consta que ele não as possuía), a figura da mãe é lembrada, é idealizada em um misto 

de devoção e culpas a serem expiadas perante a santificada progenitora. Com as tintas da 

memória, Santos pinta um quadro da mãe.

E a minha mãe, você quer saber como era? Como era não, porque, graças a 
Deus, ela ainda está viva e é a maior fortuna que eu tenho nesta vida. Não é 

78Expressão cunhada por Erving Goffman para designar os manicômios, os conventos, as prisões e as demais 
instituições de disciplina.
79A afirmação aqui  se refere aos  ambientes  observados na pesquisa,  não podendo ser  aplicados a todas as 
instituições carcerárias do Brasil.
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porque ela é rica, pelo contrário, ela é muito pobre de dinheiro, mas é muito 
rica de espírito, graças ao nosso bom Deus, não só por ser uma mãe, mas sim 
por ser bondosa de todas as formas, de todas as maneiras, carinhosa com os 
filhos e uma fiel esposa para o marido. A prova de sua lealdade é tanta, que o 
meu pai faleceu em 1971 e até hoje ela continua sendo uma viúva fiel, nunca 
teve ao menos um namorado. Só para mostrar que ainda existem mulheres de 
vergonha, tudo isto é parte do caráter de minha mãe. (…) A minha mãe é da 
cor morena, cabelos castanhos, compridos, ela gosta de usar trança e sempre 
gostou de lenço na cabeça, um símbolo das mulheres da roça. Ela tem olhos 
castanho escuros, 1,62cm de altura e pesa 58 kg. É uma pessoa paciente e 
não  gosta  de  nomes  feios,  porque  ela  não  é  uma  pessoa  depravada” 
( SANTOS, 2006 p. 10).

Santos ressalta o caráter pudico de sua mãe em contraste com pessoas depravadas e 

que dizem nomes feios. Na ocasião de sua prisão, quando justifica o suposto estupro, Santos 

alega que cometeu o delito por conta de ter perdido a cabeça por culpa da ex-mulher que, 

segundo ele, tinha o caráter depravado e o traíra, o que o levou a levar uma vida desregrada,  

entre bebedeiras e farras. Estes indícios sugerem que Santos acreditava que, à exceção da 

mãe,  a  origem de  todos  os  seus  males  estava  na  figura  feminina.  As rotas  de  fugas  são 

curiosas. Para negar, ou justificar, atos cometidos, o neoescritor confronta o modelo da mulher 

contida – no caso a mãe – com as que podem ser tentadoras, ou “depravadas”.

Por ser uma autobiografia, o discurso de José Raimundo é na ordem direta, feito em 

primeira pessoa e, como tal, investido da particular autoridade à qual estão submetidos os 

discursos autobiográficos, de tal forma que ele se sente autorizado a recriar a sua vida. Suas 

recriações vão de narrativas da infância e das vivências como homem do campo e do asfalto, a 

um guia referente a postos  de gasolina e conselhos sobre trechos de estradas  pelas  quais 

passou.  Com  autoridade,  ele  nomeia  e  descreve  os  restaurantes,  qualifica  os  serviços, 

relembra os nomes dos proprietários e, reafirmando a legitimidade com a qual se investe a 

autobiografia de quem dedicou mais de 26 anos à vida no volante, aconselha: “Mas vocês não 

imaginam os riscos que a banguela tem. O que aumenta na viagem, pode atrasar na vida. A 

pressa sempre foi inimiga da perfeição, e a banguela é um perigo para os motoristas que vão e 

para os outros que vêm.” (SANTOS, 2006 p. 72).

Walter Benjamim, em seu livro O Narrador, diz que uma característica marcante das 

narrativas é o seu caráter utilitário, as histórias têm um fundo moral, uma lição para dar. Seja 

relacionada à vida na estrada, ou à vida em si e ao futuro, a autobiografia de Santos é repleta 

desses ensinamentos adequados à moral vigente a qual se encaixa o seu discurso:
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Quero dar um grande conselho, ninguém deve trocar a sua dignidade por 
nada, a liberdade não tem preço. [...] Eu não conseguia enxergar antes, mas 
agora, eu aprendi e nunca mais vou deixar que ela me escape das minhas 
mãos.  Tudo bem,  do destino ninguém foge,  por  isso eu nunca fugi,  mas 
agora eu vou mudar de assunto, porque ficar falando de tristeza não é o meu 
ponto de vista. (SANTOS, 2006 p. 122)

Se, por um lado, o discurso aconselhador com respeito à vida nas estradas possa 

servir para os leitores que são ou que possam vir a serem caminhoneiros, tais trechos, como o 

acima transcrito, vêm como uma autocrítica, uma confissão de culpa e um perdoar a si, já que 

o autor interpreta os fatos como obras de forças além de sua capacidade de ação, em um 

processo de reconhecimento e aceitação de falhas que o conduz a formas diferentes de ver o 

passado, o presente e o futuro. A escrita de si escreve no sujeito que a escreve.

Para  Foucault,  vivemos  em  uma  “sociedade  que  se  tornou  singularmente 

confessanda” (FOUCAULT, 2003 p. 59). Confessa-se, desde as coisas mais triviais até as que 

deviam permanecer sepultadas. A literatura é nutrida por confissões. O ato de se confessar 

também pode servir como paliativo a algum desconforto, pode ser um analgésico para a alma. 

Nas ofensas, a confissão pode ser estimulada pelo atenuante do arrependimento. Por meio do 

reconhecimento da culpa, busca-se um perdão ou um abrandamento das sanções. O discurso 

de  confissão,  por  abrandar  os  ofendidos  e  afirmar a  autoridade  da  lei,  é  estimulado pelo 

sistema jurídico e promovido pelas autoridades policiais. A confissão, sobretudo no caso de 

prisioneiros que escrevem, assume um caráter redentor – na medida em que o ser escrevente 

lê o que escreveu, e digere sua culpa com novas atitudes e visões de um futuro promissor. 

Também pode ser  de  cunho utilitário.  Neste  último,  confessa-se  para  os  demais,  para  as 

autoridades, reconhece-se culpado e promete, ao pedir uma segunda chance, não mais errar. 

“A confissão libera, o poder reduz ao silêncio; a verdade não pertence à ordem do poder mas 

tem um parentesco originário com a liberdade.” (FOUCAULT, 2003 p. 60) Santos, mesmo 

quando fiel à máxima da prisão de não ser réu confesso, disse: “Eu estava preso e acusado por 

um crime que nunca cometi”  (SANTOS, 2006 p.  136).  E entra  em contradição em outra 

passagem:

Quem de nós, nesta vida, vai falar que nunca praticou um erro? Eu errei e 
confesso, e se alguém lhe disser que nunca errou, vocês podem dizer que 
essa pessoa veio do céu, ou é o maior mentiroso na face da terra. [...] Eu, de 
minha parte, não posso esconder meus erros, só garanto que vou me esforçar 
para nunca mais errar. Só por um pequeno erro, eu paguei um alto preço e 
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compliquei minha vida, muitos dias na cadeia, ausente da minha família e da 
minha liberdade. (SANTOS, 2006 p. 122)

Para Bakhtin, os discursos são moldados de acordo à situação em que se emite a 

mensagem, os participantes desta, o local, entre outras variáveis, enfim, são condicionados de 

acordo com a ocasião. “A situação e os participantes mais imediatos determinam a forma e o 

estilo ocasionais da enunciação. Os estratos mais profundos de sua estrutura são determinados 

pelas  pressões  sociais  mais  substanciais  e  duráveis  a  que  está  submetido  o  locutor”. 

(BAKHTIN, 1992 p. 114).

Em  Km  47,  Parada  da  Solidão:  vida  de  caminhoneiro,  além  do  discurso 

memorialista,  idealizador  de um passado feliz  –  levando-se em conta o estado em que o 

escritor se encontrava –, além dos conselhos, negações e confissões, observa-se uma tentativa 

de se justificar, de realçar o passado honrado e trabalhador e de negar seu presente enquanto 

condenado. Ao proferir seu discurso justificatório, Santos reconhece o estigma que o marca.

Eu sou um pobre trabalhador que dei a maior parte de minha vida em prol do 
engrandecimento deste Brasil. Foram 26 anos de transporte rodoviário nas 
estradas brasileiras, transportando a produção. Hoje tenho 50 anos de idade e 
três  anos e  dois  meses  por  trás  das  grades.  Eu sei  que  minha  pena está 
vencendo  e  eu  vou  voltar  à  minha  vida  normal,  mas  esta  marca  é  uma 
cicatriz que vai ficar na minha alma para sempre. (SANTOS, 2006 p. 158)

Premido pela situação e o meio social em que se encontra, Santos molda seu discurso 

às autoridades e ao sistema que o encarcera. Evita críticas e queixas, resigna-se à condição de 

subserviência e, como estratégia, lança sua voz no afã de angariar simpatias, pois “o contexto 

social imediato determina quais serão os ouvintes possíveis, amigos ou inimigos para os quais 

serão orientadas a consciência e a sensação de fome”. (BAKHTIN, 1992 p. 114). A fome de 

Santos  é  inerente  à  condição  do prisioneiro.  Uma necessidade  perene,  latente,  o  crônico 

anseio à liberdade. A fome que faz a boca calar e que traz os gestos contidos, cautelosos e, 

quando a fala sai, amalgama-se aos mais duros metais da existência e compõe o discurso.

Outras testemunhas estão incluídas no processo, e, com isto, eu espero que o 
Ministério Público seja justo comigo, pois tenho certeza que tanto os juízes, 
como os promotores, vão entender que isto não aconteceu, pois, para isto, 
todos  eles  tẽm  os  méritos  e  são  muito  competentes,  graças  a  Deus. 
(SANTOS, 2006. p.131)
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Adiante, ao se referir ao presídio e às condições em que é tratado, Santos afirma 

“nunca vou falar de maus tratos, porque eu nunca fui maltratado e por isso é que eu tenho um 

grande respeito por todos eles, porque sempre me trataram bem e eu nunca dei motivos para 

ser maltratado. (SANTOS, 2006 p. 141). A fala de Santos é adequada,  principalmente, se 

levarmos  em conta  que  escreveu dentro  do  presídio,  sob  os  olhos  dos  que o  mantinham 

encarcerado e  a  perspectiva  de que  a  sua  escrita  lhe  abrisse  os  portões.  Com relação ao 

Presídio Adv. Nilton Gonçalves, é sabido que existem punições oficiais – castigos, ou seja, 

penas de reclusão em solitárias, sem direito a visitas, banho de sol, ou receber itens vindos de 

fora, como cigarros, lanches e revistas, entre outras coisas – e existem denúncias e relatos de 

punições não assumidas pela direção do presídio, espancamentos e negação de direitos, como 

assistência médica  e  isolamento80.   Em sua  ficha  comportamental, não  consta  nada  que 

desabone a conduta de Santos no PRNG, pelo contrário, desde o seu ingresso, e passado o 

período de observação – a quarentena em que os recém chegados têm que passar, em celas 

isoladas e sem direito a contato com os demais -, Santos conseguiu atividades laborativas: era 

encanador, eletricista, pintor e faxineiro, o seu discurso maleável, escrito ou não, abria-lhe 

portas.

Nunca  fiquei  de  braços  cruzados,  logo  procurei  uma  atividade  para  não 
perder o costume do trabalho e não deixar meu corpo preguiçoso. Falei com 
o  chefe  de  segurança  do  presídio,  pedindo que  se  fosse  possível  ele  me 
arrumasse qualquer serviço para eu fazer,  porque não me sentia  bem em 
passar o dia parado no pátio, esperando o tempo passar. (SANTOS, 2006 p. 
119)

Mesmo sendo um direito81, paradoxalmente, o trabalho na prisão é um privilégio. A 

contradição se explica, pois se trabalha para reduzir a pena, e a remuneração, quando existe, 

resume-se a  ninharias,  em condições  análogas  à  exploração de  mão de  obra  escrava.  Na 

economia do sistema punitivo, empresas buscam conseguir contratos para explorar tais mãos 

de obra. A contradição se acentua quando se constata que a grande maioria dos prisioneiros 

pleiteia trabalho, mas apenas alguns conseguem. É corrente entre as administrações prisionais 

o favorecimento aos presos mais subservientes, os que não oferecem risco à segurança da 

estrutura  prisional  ou  colaboram,  via  delações,  ou  fazem  intermediações  junto  à  massa 

80As queixas são recorrentes,  como a exibida pela matéria da TV Sudoeste em 12/11/2009. Disponível  em:  
http://www.youtube.com/watch?v=O620ptoEo2c Acessado em 07 de fevereiro de 2014.
81A Lei de Execuções Penais, em seu Capítulo III, Seção I, artigo 28, reza que  é assegurado o trabalho do 
condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.
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carcerária  quando  ocorrem  questões  que  envolvem  tensões.  Santos  conseguiu  trabalho 

rapidamente, o que corrobora a constatação – não se tem informações de que Santos fosse 

delator - do favorecimento aos que se moldam à estrutura do monstro de aço concreto e chips. 

Santos tinha consciência de que o seu tempo na prisão não seria esquecido, de tal 

sorte que, em sua autobiografia, bem como em todos os seus discursos, se afirmava como um 

profissional do volante. A partir do instante em que teve contato com o projeto Letras de vida:  

escritas de si, ele, além de passar a escrever as suas histórias, se reconfigurou como escritor, 

apesar de não abandonar a paixão pelo volante, como atestam seus passos ao sair da prisão82. 

Não tinha mais apenas o passado de caminhoneiro como ilha identitária,  mas navegava e 

vislumbrava terras onde ele seria escritor.

Agora eu estou meio dividido com a nova experiência, que eu adquiri dentro 
da literatura, e,  posso afirmar, que eu vou dar continuidade a este grande 
trabalho que, a partir de agora, eu tomei como minha verdadeira profissão. 
Vou levar tudo muito a sério, para poder mostrar, muito em breve, os frutos 
do meu trabalho. (SANTOS, 2006 p. 122 – 123)

Com efeito, a sua escrita começou a dar resultados. Santos já não se sentia tão preso, 

recriava  seu  passado  em  autoprojeções  de  vivências  em  boleias  de  caminhão,  de  onde 

visualizava  estradas  e  postos  de  combustíveis  idealizados  e  novas  possibilidades  de 

existências  futuras,  onde,  como  escritor,  era  reconhecido  como  tal.  Rompia  as  grades 

invisíveis:   

Um homem preso só tem viva a mente, que é livre e pode pensar o que 
quiser,  pode  cruzar  os  muros  da  prisão  e  viajar  em  todas  as  direções, 
trazendo, em poucos segundos, as coisas da imaginação. (SANTOS, 2006 
pag. 155).

Esteve certo disso quando, por ocasião de um congresso sobre direitos humanos, 

realizado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, foi convidado pelo Proler/Uesb e, 

com a autorização da Justiça, pôde falar para uma platéia de estudantes, professores, juízes, 

promotores  e  demais  autoridades.  Experimentou  um misto  de  surpresa  quando,  em  uma 

dessas curvas dos acasos, recebeu o certificado de participação das mãos da mesma promotora 

que havia pedido sua condenação, três anos antes. Escreveria mais tarde:

82Ao sair de condicional, Santos tratou de providenciar um automóvel – o que lhe fez voltar a ser preso poucos  
dias depois. Corrobora essa característica do neoescritor o seu fim trágico em um acidente de carro.  
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“Eu nunca pensei que eu poderia viver um dia tão especial como aquele que 
vivi  dentro da Universidade Estadual  do Sudoeste  da Bahia,  Uesb.  Foi  a 
primeira vez que eu cruzei os portões de uma universidade. Era como se eu, 
naquele dia, estivesse vivendo um sonho, mas era a pura realidade. Aos 50 
anos de idade, eu considero que foi o maior troféu que a vida já me deu 
porque  foi  muito  mais  que  gratificante  para  mim  que,  na  condição  de 
presidiário  nesta  cidade  enfrentando  uma  grande  tempestade,  consegui 
desfrutar a bonança. (SANTOS, 2006. p 152)”

Para o individuo encarcerado, que é manejado entre horários e rotinas,  revistado, 

objeto de contagem, cujos  adjetivos  mais  conhecidos  aplicáveis a  ele  são:  bandido,  mau-

caráter, assassino, ladrão... tal oportunidade de escuta – rara, sobretudo, para prisioneiros -  é 

revestida da esperança de credibilidade. Presa da mesmice da rotina, cujos discursos que a 

sociedade está disposta a ouvir se referem aos feitos de seus mal-feitos, suas confissões e até 

suas injúrias, o fato de poder ir a uma instituição educacional, sobretudo, uma universidade e 

falar aos poderosos – como era o grande anseio e a perdição do emblemático Menocchio, 

citado no início deste trabalho – é algo indescritível que ocorre na alma de um prisioneiro. 

Fiquemos com as palavras de Santos:  

Aquele dia maravilhoso ia chegando ao fim, e eu com a certeza de que assim 
que o sol terminasse de esconder os seus raios de luzes douradas por detrás 
das cortinas do véu da natureza e o manto negro da noite ia chegar cobrindo 
toda vegetação da terra. E era também chegada a hora para eu retornar à 
prisão  e  ser  escondido por  detrás  de  paredes,  muros  e  portões,  e  com a 
imensa diferença do sol que ao raiar do novo dia retorna ao horizonte, livre 
para brilhar. (SANTOS, 2006 p. 154)

Livros podem ser vistos como cápsulas que guardam frações da humanidade.  Na 

literatura, consoante com as experiências vividas por quem a transcreve, as cápsulas, uma vez 

abertas  e  lidas,  podem revelar  universos  e  vivências  humanas ímpares.  A autobiografia  é 

desses tipos de cápsulas que ocupam sessões particulares nas prateleiras. Por contar com a 

liberdade e a autoridade daquele que fala, que vivenciou o que narra, o gênero autobiográfico 

possui particularidades em relação a outros gêneros.  Tem o caráter de romance,  já que as 

experiências descritas nunca correspondem à realidade, vêm carregadas com um quê subjetivo 

de quem as rememora (CASTRO, 2011 p. 84). Também conta com o imperativo do protocolo 

de leitura, pois traz consigo uma fórmula de como lê-lo, de tal sorte que quem o lê o faz sob a  

égide do verdadeiro, do experienciado. (BOURDIEU; CHARTIER, 2001. p235). O gênero 

autobiográfico também possui  a  característica de ser  uma espécie  de  divã,  no sentido da 
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prática da psicanálise, o local onde a consciência se deita, ouve a memória e ressignifica tais 

reminiscências. Canta odes ao seu passado e faz suas confissões. Diante dessas sessões, a 

consciência  nunca  volta  como  dantes,  quem  se  autobiografa  acaba  por  se  recriar. 

Autobiografias de prisioneiros, sobretudo, tornam-se formas de reinvenções, o divã que age 

como força motriz de possibilidades de vida.  No caso de José Raimundo dos Santos, sua 

escrita  adequada,  moldada  aos  ouvidos  endereçados,  serviu  como  subsídio  para  a  sua 

libertação, a princípio da mente, propiciando-lhe novos horizontes do eu e, em consequência, 

o corpo, já que, por ter escrito na prisão, isso lhe serviu como fator positivo na concessão da 

liberdade condicional. Mesmo tendo se envolvido em ocorrências policiais por duas vezes 

após seu livramento condicional – o que lhe causou a perda da liberdade e o fez cumprir o 

restante da pena – ele continuou agarrado à escrita como forma de se afirmar de maneira 

diferente  do  caminhoneiro  ou  do  lavrador.  Nessa  última  fase  da  vida,  estabeleceu  união 

estável e fixou residência na zona rural da cidade de Condeúba, Bahia.  De fala fluente e 

munido de um livro publicado, fez contatos com o jornal da cidade e conseguiu espaço para 

publicar  versos  em  cordel.  Estimulado  pelo  Proler/Uesb,  passou  a  recolher  causos de 

agricultores – semi, ou totalmente analfabetos - e participou de Encontros de Leitura do Proler 

como palestrante e contador de histórias. Passou os últimos anos de vida nessas atividades, o 

que  lhe  valia  algum  reconhecimento  por  parte  de  vizinhos,  agricultores  da  região  onde 

recolhia suas histórias e leitores do jornal, no qual publicava seus textos.

José Raimundo dos Santos consegue ser um narrador seguro. Não lhe peçam 
palavras  difíceis  ou  frases  rebuscadas.  Ele  não  as  tem.  Sua  vida  foi  de 
trabalho e é a linguagem essencial ao trabalhador que serve ao seu ofício de 
escrever. Melhor que seja assim. Não havia porque obscurecer caminhos do 
acontecido  com  palavras  não  conhecidas  dos  seus  autores.  O  uso  do 
vocabulário  essencial  ou  de  formas  não  ricas  nunca  pode  ser  limite;  o 
próprio autor os tem como forma de liberdade, de ir além de onde está, de 
ampliar a sua voz. (MEDEIROS, in SANTOS, 2006 p. 6)

A escrita de Santos acaba por alcançar a muitos: Desde aquele que, longe dos muros 

e grades, enxerga apenas, nos que estão lá, meros condenados, párias irrecuperáveis; também 

chega àqueles que desejam ler e ver seres ativos em suas subjetividades e representações 

sociais. E, assim, alguns homens sentados em um canto da cela, rabiscam a história de suas 

vidas em grafias e gramáticas rebeldes às normas e convenções.
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Recluso em sua cela, Santos, vez ou outra, suspende a árdua luta entre a caneta, o 

papel e suas memórias,  encosta a cabeça nas grades,  olha o corredor e pensa que todo o 

caminho que pode fazer  agora está  reduzido às galerias do presídio,  ao pátio  e à  fila  do 

refeitório que, se somar tudo, não dá nem 200 metros. Então, volta ao caderno e à caneta, lê o 

que escreveu, faz uma breve comparação com os registros de sua memória, rabisca, corrige, lê 

novamente, volta a observar o corredor, cerra as pálpebras, olha para si mesmo e registra:

Hoje,  todo  este  caminho  que  eu  fiz  está  reduzido  e  dividido  entre  os 
corredores e galerias do presídio,  do pátio e da fila do refeitório que,  se 
somar  todas  juntas  não  dá  nem  ao  menos  200  metros  dos  milhares  de 
quilômetros de todas as rodovias deste Brasil que eu já rodei. [...] Eu sou 
preso  pelos  homens  mas  sou  livre  para  pensar  e  é  como  estes  meus 
pensamentos que eu tenho buscado muitas coisas do passado e estou vivendo 
o presente, mas me preparando para as coisas do futuro(..) (SANTOS, 2006. 
p152)

2.6 - Evasões

Considerando uma existência que limita, que tolhe e sufoca o existir  plenamente, 

vive-se  em constante  luta  contra  as  forças  promovedoras  dessas  limitações.  Não  raro  se 

sujeita, curva-se a cerviz bovinamente e se aceita a peça de arado, de tal forma que, dia a dia, 

sulca-se a  terra  a  duras  penas  e  à  noite  rumina-se,  desagradavelmente,  o  pasto  diário  da 

existência. Entrementes, há os que são rebeldes às peças de atrelo e, se as deixam colocar, é 

mais para treinar as capacidades, exercitar músculos e tendões para, mais à frente, rebelar-se 

contra o arado. Então, sacode-se, traciona-se, ara-se de diferentes formas, com novas peças e 

em campos nunca dantes experimentados. Inventa-se, e crê que a vida se afigura um mar de 

possibilidades.       

Estar encarcerado é uma experiência única. Constitui-se um estado antinatural em 

que se possa encontrar o ser humano. Toda a vida pregressa do prisioneiro, uma vez entre 

grades, afigura-se como um sonho distante, um paraíso perdido em recordações e idealizações 

e o futuro, um mar de incertezas que apontam para dificuldades e novos apartes,  sociais, 

econômicos,  afetivos...  A carga  imposta  pela  realidade  vem na  densidade  de  se  dobrar  a 

cerviz, de se amestrar as vontades e impor uma existência resignada. Diante desse quadro, o 

prisioneiro necessita de fugas, as mais diversas, de sorte que se alimenta delas no dia-a-dia e 

faz aliviar a carga imposta pela rotina cinza e metálica de concretos e grades. Neste contexto, 
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enxerga sua vivência de forma romanceada,  como um filme que se desenrola na tela.  Os 

prisioneiros entrevistados por Heleusa Câmara narram suas histórias, onde situam-se como 

atores em uma produção artística:

Vida...  uma novela.  Porque eu acho muito engraçado,  sabe? Achar muito 
bom, botar muita coisa que a gente ri, sobre passar o tempo e tal. Ia contar 
tudo que se passou comigo. Eu ia terminar na... na... hora de terminar, não 
queria terminar eu morto, queria que terminasse eu vivo. (R.J.S., entrevista,  
1992, in CÂMARA, 2001 p. 218)

A literatura é uma forma de criar possibilidades de vidas, de vidas possíveis, “para 

dar  a  vida,  para  liberar  a  vida  aí  onde  ela  está  aprisionada.  Para  traçar  linhas  de  fuga.” 

(DELEUZE,  1992 p.  176).  Tal  é  a  função da escrita  de  si,  sobretudo,  entre  prisioneiros, 

habitantes  das  entranhas  do  monstro  punitivo  e,  uma  vez  saídos  de  tal  estrutura,  saem 

marcados, estigmatizados, eletronicamente ferrados em chips em brasa, no corpo e na alma. 

Para os que estão encarcerados, dentro ou fora dos prédios-prisão, escrever, seja reconstruções 

de memórias, ou projeções de futuros desejáveis, são meios de valorar as potências de outras 

formas de existir, de vidas outras. Olha-se para as grades, para o pátio, ao redor dos poucos 

metros quadrados – constantemente amontoados de olhares obscuros de penumbra – com o 

olhar no qual se pode ver algo a mais do que grades, pátio e celas.  Para aquele que escreve,  

tais  vidas  possíveis  pulsam  além  das  grades,  vão  além  do  corpo  em  si,  representam  a 

“potência de uma vida que não orgânica, a que pode existir numa linha de desenho, de escrita 

ou de música. São os organismos que morrem, não a vida” (DELEUZE, 1992 p. 179).

 Os organismos possuem sentidos curtidos no cárcere, recriam existências, onde não 

se pode mais nada fazer a não ser inventar formas de existir, para existir... Tendo em comum a 

prisão  e  a  escrita  de  si  de  José  Raimundo,  Rosieles  Sales  e  Lúcio  Flávio,  se  não têm a 

qualidade nem o reconhecimento dos Doistoiévskis,  Gracilianos,  Genets, entre outros, são 

marcos  da  escrita  que  irrompe  como forma de  se  ir  além,  e dar  à  vida  uma estrada  de 

possibilidades,  não  de  vidas  vividas,  mas  de  vidas  possíveis.  Se  o  escritor  inspira-se  no 

vivido,  ao  escrever,  ele  ultrapassa  essas  experiências,  experimenta novas  sensações  e  é 

afetado de forma particular, essas afecções ganham vida própria e não dependem mais do 

orgânico. O objetivo da literatura é fugir, escapar às limitações impostas.

A escrita de José Raimundo é a fuga na estrada, a liberdade em imensidões cortadas 

pelo cavalo de aço, borracha e hidrocarbonetos. Sentado em sua boleia, Zé Baixinho aciona a 
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sua máquina de possibilidades e revisita “279 postos de abastecimento,  todos de primeira 

linha, em matéria de atendimento” (SANTOS, 2006 p. 167), milhares de quilômetros de retas, 

curvas, lombadas e banguelas. As comidas e os encontros, a condição de prisioneiro o oprime, 

e o ser caminhoneiro e escritor mostram-se como afirmações do eu em que Santos se apega 

como linhas de fuga.  Sua escrita é simples e adequada. A justificação, o agradecimento e o 

pedido são constantes. Há uma preocupação em exibir dados e referências e de se afirmar na 

narrativa. Faz pesquisas, à sua maneira, e se atualiza, de forma que sua obra é marcada por 

crônicas, adjetivamente elogiosas, em que ele expõe sua visão de mundo:

Esta casa vai  ficar  na história,  porque foi  neste ano que morreu o maior 
presidente da república, que o Brasil conheceu, Getúlio Vargas, falecido em 
24 de agosto de 1954, natural da cidade de São Borges, no Rio Grande do 
Sul,  à  30 Km da cidade que tem o seu próprio nome, cidade de Getúlio 
Vargas  que  eu,  José  Raimundo dos  Santos,  conheci,  pessoalmente,  nesta 
minha vida de caminhoneiro, rodando neste Brasil. (SANTOS, 2006 p. 13)

Santos é o motorista que se torna escritor e reinventa histórias, enumera referências 

geográficas, costumes e encarna o ideário nacional de ser alguém bem sucedido ao segurar um 

volante de automóvel na particularidade da vida nômade na boleia de um caminhão e suas 

paradas, lugares e amores. Sua paixão pelos carros e a estrada se confirma com os eventos que 

se seguiram após sua saída e a consequente morte trágica em um acidente na estrada. Tendo o 

volante  como  referência,  reconstrói  seu  passado  de  glórias,  valendo-se  de  uma  memória 

seletiva de décadas anteriores à data que escreveu sua autobiografia.

Em 26 de agosto de 1988, cheguei em Santa Catarina, em 29 de agosto dei 
início ao trabalho pilotando a carreta de placa WO1184, pertencente a firma 
transportes Daroyt Ltda, dos Irmãos Daroyt, uma firma de compra e venda 
de arroz beneficiado e empacotado para todo o país, com uma frota na época 
de  trinta  e  seis  carretas  Scania,  para  entrega  dos  produtos  vendidos. 
( SANTOS, 2006 p. 41)

Santos aprendeu a escrita de si na prisão. Investiu-se de tal recurso como meio de ser 

reconhecido, de negar seu presente e o estigma de prisioneiro. Era a sua possibilidade de ter 

outras vidas, outras maneiras de existir além dos corredores e do pátio. Por meio da escrita, 

ele vislumbrou plateias que o ouviriam, que haveriam de saber o seu valor, que veriam o que 

ele viu e, desta forma, compreendê-lo e aceitá-lo como outro Zé Baixinho, o José Raimundo 

dos Santos que se expandia em mundos além dos muros e das grades.
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Gostaria de falar que, por mais tempo que eu tivesse, ainda seria pouco para 
eu poder narrar, porque, aqui, eu só estou falando da minha vida, mas dentro 
desta minha vida, eu tenho histórias muito importantes. Se, realmente esta 
que  eu  estou  escrevendo  for  publicada,  como  eu  espero  quie  seja,  e 
espalhada por várias partes deste nosso país, tenho certeza que vai ter uma 
grande repercussão e mudar a vida de muita gente. Vai fazer com que todos 
aqueles que têm a sua liberdade saibam aproveitar, porque eu só soube dar o 
valor  que  ela  merece,  quando  eu  me  vi  na  prisão.  Nunca  faça  de  sua 
liberdade uma arma, porque a vítima pode ser você, espero que o vento sopre 
ao meu favor, para que eu ainda possa falar de outras histórias, lendas muito 
importantes, o que significam os nossos costumes, a nossa terra, coisas que 
vão despertar a curiosidade de muita gente. (SANTOS, 2006 p. 161-162)

Charles Bukowski, quando escreveu o prefácio de Pergunte ao Pó, de Jonh Fante se 

referiu ao autor como o  homem sem medo,  aquele que não tem ressalvas e pudores de se 

expor83. Assim nos afigura a escrita de Rosieles Sales, composta de linhas de quem despreza o 

medo e salta na vida. Vive  vidas outras e as captura em folhas de cadernos, povoadas por 

palavras escritas com sangue, que ora jorram em jatos angustiosos, ora circulam alegres em 

estradas pavimentadas de esperanças e possibilidades. Gritos, imprecações, silêncios. A sua 

escrita é uma seta atirada ao longe: pontiaguda, poética, autocrítica, não comprometida com 

a moral vigente e a benquerença dos poderosos. Reconhece o peso da cadeia e luta contra ela.

(...) A cadeia é forte, não existem dúvidas.
Ela vence os fracos e os torna como ela.
A cadeia tenta vencer o forte,
e o forte retira forças da cadeia
e assim pode vencê-la.
Agora a pergunta:
Eu, Rosielis Ramos Sales, sou forte ou fraco?
Resposta: Sou forte! Forte!
porque a força que tenho, tirei da cadeia
e não deixei que ela me destruísse.
Sou forte porque lutei comigo,
com as paredes, com as grades e muros,
centímetro por centímetro.
Procuro derrotá-la e tirar forças dela,.
todos os dias, horas, minutos e segundos,
uma briga incansável a cadeia querendo me destruir.
E eu, ah! Eu estou rindo para ela sentindo-me superior.
Assim como eu, existem outros fortes,

83Charles Bukowski (1920-1994). Escritor e poeta estadunidense. Ficou conhecido por sua poética das ruas e 
suas narrativas do submundo onde os enjeitados sociais figuram como anti-herois. De fato, o escritor confessava 
que se sentia melhor entre vagabundos e prostitutas e a sua escrita era ambientada em becos, bares, prostíbulos e 
outros ambientes marginais. Jonh Fante (1909-1983) – escritor ítalo americano. Ídolo da chamada Geração Beat, 
escreveu Pergunte ao Pó (1939), livro que é considerado o mais importante de sua carreira. O escritor inspirou 
renomados escritores, inclusive Bukowski.  
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verdadeiros guerreiros onde a arma
é apenas uma, a mais poderosa, a "MENTE".
                                                   (SALES,  1994)

Quando Rosieles  Sales teve contato com o Proler  Carcerário – então  Buraco da 

Fechadura – ele já escrevia e costumava manter uma agenda84. Em suas diversas fases, ou 

devires  escritor,  escreveu  poemas,  sobretudo,  cânticos  à  mulher  amada  –  uma  antiga 

namorada que ele confessava que nem tinha mais certeza se se lembrava dele, mas, mesmo 

assim,  ele  a  cultivava  em suas  fantasias  –,  descreveu estados de  espírito  na  condição de 

prisioneiro, recriou lugares, imaginou outros tantos, entabulou diálogos com os seus múltiplos 

eus – encarnava personagens: Montanha, Surfista Presidiário, Cabeça de Gelo, Pesão, Nem, 

Patrício, entre outros – e os autores que povoavam sua cela do tamanho de seus mundos e 

compunha seus autorretratos:

10/04/94,  Domingo,  Definindo Rosielis Ramos Sales
Quem é Rosielis Ramos Sales? Como defini-lo?  Rosielis é um rapaz alto de 
1.90m,  pesando  aproximadamente  85  kls.  olhos  castanhos  mel,  com um 
contraste no rosto marcado pela dureza da vida. Nascido em 02 de setembro 
71
Um cara capaz de sorrir para a prisão, a morte, e chorar ao lembrar-se dos 
pais distantes. A vida, as pancadas da prisão, os motins dentro da cadeia, as 
greves, os revolveres apontados para a cabeça de Rosielis, as bombas de gás 
dentro das celas, as brigas entre presos, querendo matar uns aos outros, as 
doenças, as mortes de colegas que saiam da cadeia, como queima de arquivo, 
as tentativas de fuga sem sucessos, os paus que levamos da policia, a fuga 
realizada,  a  captura  de  volta,  as  promessas  e  mais  promessas,  mentiras,  
palavras e etc. Estas coisas, estes acontecimentos transformaram Rosieles, 
fizeram dele um observador nato,  um homem que tornou-se um violento 
pacificador, amigo de todos e revoltado com todos. (SALES, 1994)    

O Sales cronista se preocupa com os registros, com o cotidiano à sua volta e, à sua 

maneira,  sabe que está  em um lugar  único,  que aguça a visão,  afina os  sentidos e  o  faz 

apreender a  experiência por outras óticas.  Registra suas estranhezas e se posiciona diante 

delas:  

84Heleusa Câmara relata como teve contato com a agenda: “Depois, muito depois, chegou pelo correio a agenda 
que ele disse não poder me dar, pois tinha endereços seus e... Mactub. A sua irmã “ branca como neve, negros  
cabelos cacheados, olhos verdes como as florestas, um coração do tamanho do universo”, descritas nos versos 
“Minha Irmã Meire”, entregou-me após a sua/dele última viagem. Com a agenda, veio o retrato dos tempos 
“áureos” em Sampa, o seu sorriso, os braços abertos no alto de um edifício em construção. Rosieles parece 
desejar voar e ir ao encontro de Sales, Nem, Pesão, Montanha, Surfista Errante, Surfista Presidiário, Cabeça de 
Gelo e outros muitos nomes”. (CÂMARA, 2001 p. 231)
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São 15:05h, faltam duas horas para nós entrarmos para as nossas celas e 
neste momento o amigo "Pouca Telha" chega com o seu rádio e senta-se ao 
meu lado e fala algumas coisas  e  fica  quieto ao meu lado,  para não me 
atrapalhar a escrever. Vez ou outra, ele da uma notícia de alguma reportagem 
sobre o Rio de Janeiro, sobre as mortes que acontecem lá, depois volta ao 
silêncio. Eu continuo a observar meus colegas no pátio e ao mesmo tempo 
procuro dialogar com meu amigo "Pouca", que está falando agora de um 
colega  nosso  que  foi  transferido  o  ano  passado  para  a  penitenciária  de 
Salvador e está meio doente, de acordo com as informações que lhes foram 
dadas.  Em seguida,  volta  o  silêncio.  O  pequeno  rádio  toca  uma  música 
sertaneja, e faz com que eu e "Pouca" fiquemos pensativos: eu, pensando nos 
meus pais, e ele, eu não sei, apenas está quieto, olhando para o céu, com seus 
óculos escuros e espelhados. Os presos que estavam jogando bola pararam e 
agora, tirando eu e "Pouca", que estamos aqui, em um canto distante. Todos 
os outros estão sentados no canto da murada, em fila. Eu não entendo este 
tipo de comportamento dos meus colegas ficarem sempre, um próximo do 
outro, como se tivessem  medo de alguma coisa. Em certo ponto, eu entendo 
que eles queiram contar suas aventuras para os outros, mas isto não explica 
tal atitude e eu não sou psicólogo. (SALES, 1994)

Rosieles é o destruidor, no sentido de transgressor e construtor de algo novo. O que 

impõe seu estilo de vida à sua escrita e a vive em todas as suas possibilidades. Ousa romper 

com os padrões de discurso que se acomoda aos donos das chaves, levanta sua voz contra as 

injustiças e nega o assujeitamento. Dado a voos altos, vive nos extremos e lança sua voz ao 

encontro dos limitantes padrões, das limitadas visões, dos discursos que rotulam, simplificam 

e apequenam homens e existências.

Dizem  que  eu  sou  frio,  monstruoso,  dizem  que  sou  um  assassino  sem 
sentimentos, uma escória para o mundo. Droga, ninguém fala isto do policial 
covarde, que bate na gente algemado, muito menos do Juiz, que não tá nem 
aí se eu tenho ou não familia e uma profissâo. Os desgraçados só querem 
saber do que falou o delegado. É, eles podem falar o que quiserem de mim, 
eu não tô nem me fodendo para estes burgueses idiotas. Estou de castigo por 
ter fugido da cadeia, mas não me preocupo com isto, como diz o ditado: seis  
meses de inverno e seis de verão. (SALES, 1994)

A “existência-clarão” de Sales, sobretudo a fase em que permaneceu encarcerado, 

deixou manuscritos, onde o homem conta parte de sua história, expõe suas dúvidas, anseios e 

temores, canta seus amores, traça planos e narra o dia - a- dia de seus companheiros de prisão. 

Seus escritos ainda estão inéditos e devem ser publicados pelo Proler/Uesb de Vitória da 

Conquista.
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Lúcio  Flávio  mergulha  na  escrita  confessional,  permeada  de  exorcismos, 

fragmentações e intensidades. Seus contos são reconstruções de memórias relacionadas aos 

períodos em que esteve preso e suas vivências entre essas experiências. Deixa entrever em sua 

literatura o trauma por ter sido preso “ainda adolescente” por porte de maconha. Embora fique 

preso por quase três meses, e tendo sido declarado inocente da acusação de tráfico de drogas, 

vagou com o estigma, de tal sorte que – por conta de sua criação moralista e conservadora – 

introjetou a culpa de ter sido preso, de não se ajustar aos padrões estabelecidos pela família e 

por parte do meio social que frequentava. Viveu em constantes fugas:

Depois de sete dias, desmontei o acampamento, a barraca e a camuflagem de 
folhas e galhos com o que fizemos uma barreira visual para evitar surpresas 
desagradáveis. Polícias e bandidos também andam nas florestas.
Na mesma manhã, tomei a decisão de voltar para a minha cidade. Sabia, e 
calculei,  que  seria  de  forma  clandestina.  Acreditava,  mesmo  não  tendo 
provas,  como um mandado de  prisão,  que  me procuravam,  que  algumas 
pessoas me queriam mal, muito mal. Somado a isso tinha a vergonha, e eu 
começava  a  esperimentá-la,  pois,  em  outra  cidade,  e  em  condições  tão 
precárias, eu me sentia um exilado, um fugitivo, alguém que não merecia 
estar entre os seus e, em condições adversas, sobreviver bem, escondendo de 
todos de onde acabara de vir. Em minha cabeça eu não poderia aparecer, me 
esgueiraria  pelas  ruas  como  um  fugitivo,  esse  era  o  clima  e  a  minha 
disposição. (Lúcio Flávio, 2013)

    

A marca do chip em brasa é presente na literatura de Lúcio Flávio. Em suas idas e 

vindas por extratos sociais, negações e afirmações do eu,  procurava reinventar-se,  mesmo 

perseguido pela ferradura na alma. De origem social humilde – tradicionalista e conservadora 

–  apegava-se  às  suas  leituras  e  procurava  galgar  posições  por  meio  destas.  Conseguiu 

ingressar no ensino superior, o que lhe trouxe outras formas de se ver e ser visto.

Quando coloquei a agenda sobre o balcão do mercado o dono olhou para 
mim, sorriu e, antes que eu pagasse, exclamou:
–Ah, você tá estudando na Uesb, é?
–Sim, respondi, estou fazendo administração. Complementei, como quem dá 
um upper cut nocauteador.
–Ah, administração? Que bom! Olha, se precisar de qualquer coisa estamos 
aqui, hein? Disse o dono do mercado, exibindo um sorriso e uma simpatia 
nunca antes a mim franqueados.
Agradeci, paguei, coloquei a agenda debaixo do braço e apressei o passo, 
pois teria que caminhar até o centro da cidade e, de lá, pegar um ônibus em 
direção  à  Universidade.  Era  uma  agenda  universitária,  que  a  instituição 
mandou imprimir e distribuir para os alunos naquele ano de 1997. Enquanto 
caminhava,  pensei  em  como  o  acesso  à  universidade  nos  muda  e, 
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principalmente, muda a percepção das pessoas sobre nós. Lembrei do dono 
do mercado, e de como me tratava antes de ver a dita agenda universitária. 
Se  antes  me  via  como  um  delinquente,  pois  sabia  que  eu  tinha  tido 
problemas com a polícia, desconfiado e me vigiando enquanto eu escolhia 
algo nas prateleiras, agora tinha se mostrado amigável, às raias da bajulação. 
(Lúcio Flávio, 2013)

Por estes recortes dos escritores em questão, depreende-se que a escrita de si afigura-

se como uma forma de trazer novas significações e possibilidades à vida, meio de dar sentido 

e  torná-la  suportável,  justificá-la  perante  si  e  aos  públicos  endereçados.  José  Raimundo 

escrevia para as autoridades, para seus encarceradores, para os que pudessem, de diversas 

formas,  fazer  amansar  o  monstro  que  o  punia.  Argumentava,  justificava-se,  clamava  por 

atenção ao seu passado: “carregou o progresso do país”. Sua retórica era o seu estratagema – 

os únicos meios que dispunha e conhecia – de abrir as grades e as portas para outras entradas 

na vida.

Sales, com seu ímpeto e coragem, não se comprometia. Acreditava que o maior bem 

de um homem é a sua personalidade, de tal forma que não se dispunha a abaixar a cabeça. 

Saltava muros, rompia cadeados, corria por campinas e, mesmo na correria da fuga, podia se 

maravilhar com o nascer do sol. Recapturado, amargurava os castigos e fermentava novos 

meios de se insurgir. Escrevia e se potencializava em múltiplos eus.

A biografia de Lúcio Flávio ainda não está fechada. Para ele, a roda ainda gira em 

afirmações e negações, em ser e tornar-se. Ele sabe disso e, à semelhança de Sales, rompe as 

suas cadeias e não teme as represárias por tais ousadias. Acredita que a sua vida é bem mais 

que se sujeitar e amar a opressão que lhe limita o existir. Lê romances e alguns filósofos e 

concorda que “no ato de escrever há a tentativa de fazer da vida algo mais que pessoal, de 

liberar vida daquilo que a aprisiona.” (DELEUZE, 1992 p. 179)

3 – Serrando grades e derrubando muros

Vive-se  em uma  sociedade  onde  o  poder  se  exerce  nas  mais  diversas  formas  e 

potências,  tanto  nas  típicas  instituições  de  disciplina,  onde  não  só  mais  os  muros  as 

aprisionam como,  e  principalmente,  as  esferas  de  controles  ideológicos,  tecnológicos,  de 

direitos, recompensas e punições. Imerso, o sujeito deve ser moldado. Seu corpo e seu eu, 
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enfim, sua identidade,  deve ser docilizada,  cooptada,  adaptada.  O prisioneiro submetido a 

essas duas formas de poder experiencia essa fragmentação e rearranjo do eu. Para o detento, a 

escrita de si apresenta-se como uma possibilidade de falar o que não lhe foi perguntado e 

possibilita  trilhar  caminhos  alternativos  a  esse  processo  de  disciplina,  controle  e 

assujeitamento.

As atividades desenvolvidas pelo Proler/Carcerário têm relevância como paliativos 

ao modelo exclusivamente punitivista vigente nas instituições de encarceramento no Brasil. 

Ao propiciar meios e despertar reflexões sobre a literatura e a escrita de si entre prisioneiros, 

tais  atividades  lançam  luzes  no  obscuro  mundo  de  castigos  e  recompensas.  Para  o 

encarcerado, tão imerso neste mundo, escrever sobre si, oferecer-se novas possibilidades de 

existir é um processo transformador, a princípio para si – por meio de novas vidas, de novos 

eus que surgem com a escrita de si - e, por extensão, aos que o rodeiam (familiares, outros 

presos  e  até  autoridades  empenhadas  na  “ressocialização”  daqueles  que  ousam,  ou  são 

levados, a transgredir), pois há uma mudança no olhar externo sobre os que estão atrás das 

grades: O assaltante, o ladrão, o traficante, o assassino, enfim, os execráveis passam a serem 

vistos, e adjetivados, por meio de outras escalas de valoração. Já não é mais só o delito que 

identifica o prisioneiro, mas as suas vidas outras emuladas via escrita de si. No interior das 

entranhas do monstro punitivo, as atividades de incentivo à leitura e escrita de si são como 

organismos independentes que se alojam e desarranjam o sistema digestivo do monstro.

Se as atividades desenvolvidas em presídios, como as práticas de leitura e escrita, são 

paliativos ao modelo encarcerador, há de se buscar alternativas a tal sistema. É sabido que a 

prisão  não  ressocializa  ninguém,  pelo  contrário.  O  indivíduo,  ao  ser  capturado  em  ato 

transgressor, sai das entranhas do monstro muito menos sociável,  seja por reincidências – 

geralmente em atos muito mais graves que o primeiro -, ou (e) pelo estigma que o marcará e o 

acompanhará em seu retorno à sociedade. Constatada que as sucessivas reformas no modelo 

punitivo,  ao  contrário  do  que  se  apregoa,  servem como meios  de  expandir  a  lógica  dos 

castigos (PASSETTI, 1999), o abolicionismo penal se apresenta como a única forma de se 

inverter tal lógica.

A história do sistema penal é a história das injustiças contra presos, dos erros 
judiciários,  da  economia  das  penas,  da  transformação  da  vítima  em 
testemunha, das múltiplas revisões. Nela, quase nunca está em jogo a justiça 
para  a  vítima.  Não se  investe  na sua idenização,  mas na perpetuação do 
sistema de vinganças,  transformando-a em testemunha,  parte do inquérito 
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que  alimenta  e  retroalimenta  o  sistema  punitivo  custoso  e  sempre  em 
expansão. (PASSETTI, 1999 p. 62)

O abolicionismo penal não se resume a uma bela utopia (PASSETTI, 1999), mas se 

apresenta como uma alternativa questionadora85 dos limites das políticas humanistas, onde 

são convocados intelectuais e as instituições acadêmicas para se posicionarem ao lado dos 

encarcerados com vistas de promoverem mudanças na forma como são tratadas as situações 

delituosas e o desenvolvimento de uma consciência naqueles – pobres e pretos - que são as 

maiores vítimas do sistema de castigos (PASSETTI, 1999 p. 63).  

Nietzsche, em seu Zaratustra, afirma que é preciso superar o homem, atravessar o 

abismo que separa o homem do além-homem. Tal é o imperativo àqueles que se encontram 

nas  fronteiras  da  existência.  É  preciso  “inventar  modos  de  existência,  segundo  regras 

facultativas, capazes de resistir ao poder bem como se furtar ao saber, mesmo se o saber tenta 

penetrá-los e o poder tenta apropriar-se deles” (DELEUZE, 1992 p. 116).

Para  nós,  que  frequentamos  a  academia,  que  participamos  de  forma  ativa  na 

construção do saber acadêmico, que procuramos pensar o homem e a sociedade,  é mister 

fazer da vida uma obra de arte (DELEUZE 1992), ir além dos moldes impostos, subverter o 

saber que enquadra e que delimita. Mesmo com as limitações impostas, em maior ou menor 

grau, existem as ilhas de resistências e as vozes dissidentes86. Em meio aos doutrinadores da 

lei, aos reformistas, aos discursos burocráticos e encarceradores, aos poderes conjugados da 

economia das penas – e todos os interesses financeiros envolvidos -, aos meios de coerção e 

cooptação dos indivíduos, pensar a prisão e o modelo de castigos requer um ir além, um 

85A justiça como sinônimo racional de revache sangrenta deve ser superada. Invertendo-se o saber sobre a  
prevenção geral – posto que ela se destina, pela ameaça da aplicação do castigo, a uma maioria que não a  
incorpora – pelo saber sobre a situação-problema, elimina-se a concepção ontológica de crime para se investir  
no princípio da conciliação. Estão em jogo “respostas-percurso” que envolvem o uso da terapia (observadas as  
pertinentes anotações de Foucault acerca dos riscos de se substituir a prisão pela terapêutica), a compensação  
(o que não implica transformar o agressor em escravo da vítima), e a conciliação. (PASSETTI, 1999 p. 63)
86Foi considerado neste trabalho as falas daqueles que, mesmo dentro do sistema e fazendo parte dele, ousam 
destoar, como a posição do juiz da Vara de Execuções Penais do estado do Amazonas, Luís Carlos Valois. Este,  
mesmo ainda tendo uma posição moderada no que tange ao abolicionismo penal, reconhece a ineficácia e a  
crueldade do sistema punitivo e se justifica: “Eu sou o juiz da vara de execução e acho que toda prisão é ilegal.  
Mas se eu chego em minha comarca e solto todos os presos quem vai ser preso sou eu. Teve um juiz em Minas  
Gerais que soltou todos os presos, porque a prisão estava lotada e era inviável, isso tudo comprovado por  
perícia; ele foi afastado do cargo. Eu sou juiz, mas tenho filho para criar, não posso perder meu emprego. Sei  
que a prisão onde mantenho os condenados é ilegal, mas o sistema não aceita que eu diga ou aja de acordo com  
o meu pensamento.” Disponível em:  http://www.pco.org.br/nacional/toda-prisao-no-brasil-e-ilegal-porque-se-a-
prisao-que-esta-na-lei-nao-existe-a-que-aplicamos-na-realidade-e-ilegal-/epbz,y.html Acesso em: 10 de fevereiro 
de 2014.
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cuidado de si e dos outros  (FOUCAULT, 2003b), um saltar na vida e, impávido, serrar as 

grades e derrubar os muros do prédio-prisão.  

 3.1 – Alvará de soltura

“Não existe identidade, e sim processos de identidade. São os processos discursivos 

que determinam a formação identitária. Aí, entra o papel da ideologia. O mundo é desigual, 

assimétrico. As formas dominantes de expressão conseguem impregnar no senso comum e o 

senso comum tende a preservação do mundo social. Ocorre, naturalmente, esse processo de 

dominação.  É preciso deixar  os sujeitos falarem de suas memórias,  pois esses sujeitos se 

compreendem dentro  de  um contexto,  mas  o  contexto  não existe,  pois  ele  não  é  arranjo 

material e sim uma construção significativa.” Ouvi o discurso da professora Rita Pereira em 

uma aula que falava sobre identidade e seus processos de formação.

Fiz, na velocidade que só o pensamento, e suas conexões com as recordações, uma 

viagem por meu tempo e meus lugares de memória. Um turbilhão de lembranças que, se não 

vieram na ordem que agora descrevo, o faço assim para facilitar a escrita e a leitura.

Devia ter uns quatro anos de idade. Era uma tarde em que ficava me olhando no 

espelho me perguntando, e respondendo em seguida: quem sou eu? Eu sou eu! Mas se eu sou 

eu, quem é esse no espelho? Em minha lógica de criança, entrava em um labirinto e tinha 

dificuldade de sair,  pois  as  perguntas  continuavam e não tinham resposta.  Mais  à  frente, 

descobri televisão na casa de um casal de idosos que ligavam a antiga TV valvulada e serviam 

suco de saquinho com bolacha às crianças sentadas no chão da sala. Em algazarra, vieram os 

desenhos animados, as séries estadunidenses, as repetidas sessões da tarde, meus primeiros 

ídolos de filmes de aventura e de bang bang, heróis e monstros japoneses, mocinhos brancos e 

de olhos azuis, bandidos de bigodes, sombreiras e que falavam uma língua feia, parecida com 

a nossa. Depois, as revistas em quadrinhos, os filmes de guerra e meus sonhos em ser soldado, 

um misto de Daniel Boone e Rambo, e lutar contra o mal. A primeira vez que fui a uma 

delegacia.

A criação católica, minhas culpas de criança, que eu não entendia bem o porquê, a 

pena que eu sentia do Jesus Crucificado e o ódio que tinha por quem o tinha matado. Primeira 

Comunhão, Promessa Escoteira. Meus juramentos e as culpas que me assaltavam ao quebrá-

los. A minha mãe, sempre presente na minha vida, mas ausente em busca do aluguel e do pão. 
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Um dos meus padrastos, PM expulso da polícia, bebia, me dava cachaça e batia em mim e em 

meu irmão. Os meus trabalhos, a oficina mecânica, o cheiro de óleo e gasolina, o carrinho de 

picolé, a caixa de engraxar sapatos, a galinhota de pegar feira, o tabuleiro de bombons, a vara 

de algodão doce, a banca de revista – onde comecei, às escondidas, a ler contos eróticos e me 

excitar com desenhos e fotos de sexo. Veio o trabalho no jogo do bicho, onde, aos 13 anos, 

comecei a descobrir o mundo adulto: de tanto andar na carona de moto decidi, também às 

escondidas, pegar uma da banca e dar um passeio pela cidade, veio à repreensão e, um ano 

depois, uma moto só para mim. O velho 38 que comprei87 que, na verdade, nem funcionava, 

mas  me  dava  a  ilusão  de  segurança  e  macheza  quando  circulava  pelas  ruas  da  cidade 

recolhendo apostas e dinheiro. As idas aos cabarés e de como as mulheres não queriam nada 

comigo  e  me  chamavam  de  “meu  filho”.  A minha  primeira  namorada  e  nossas  tardes 

assistindo  TV e  nos  “bulinando”.  A minha  fragmentação,  aos  sábados,  por  ocasião  das 

reuniões do grupo de escoteiros, com todos os colegas da classe média e o outro mundo tão 

diferente da periferia e das habitações coletivas onde eu morava. A minha recusa em estudar 

quando  repeti  de  ano  na  sexta  série.  O  começar  ouvindo  “música  de  vagabundo  e 

maconheiro”88. Meu gosto pela História e o asco e ódio que passei a ter de militares, quando li 
87Desde pequeno fui fascinado por armas de fogo. Logo cedo, desde quando saía pra caçar nos arredores da 
cidade com os mais velhos,  aprendi  a  atirar com espingarda de soca,  ou pederneira.  Mais tarde,  já quando 
trabalhava no jogo do bicho, via os colegas mais velhos portarem armas – era comum, sobretudo em atividade 
que envolvia dinheiro vivo e quando ainda não existia uma lei mais rigorosa com o porte de arma – e deci  
comprar uma, um antigo .38, de incomuns sete balas. Nunca dei um tiro com ele e acabei trocando-o por um 
rádio  gravador.  Desde  então,  sempre  que  podia,  adquiria  armas  de  fogo:  antigas  garrunchas  de  dois  tiros,  
revólveres, pistolas, espingardas e até um rifle .22, da década de 30 do século passado.  Comprava e sempre me  
desfazia delas, trocando ou vendendo. Tínhamos armas em casa, mas não para cometer delitos, e sim antes como 
feitiche,  afirmação do ego,  disfarçada de uma ilusão de segurança,  bem como o gosto por cachorros,  artes  
marciais, filmes, acampamentos e qualquer coisa que inspirasse aventura e desafio. Lúcio Flávio– O Achado – 
2013.
88O rock and roll chegou muito cedo, tanto pra mim quanto para o meu irmão. Desde criança ouviámos os 
clássicos  quando tocavam em rádios,  depois  vieram as  fitas  K7 e os  vinis,  estes  últimos muito difíceis  de 
conseguir  e  caros.  A leitura,  que  também  sempre  esteve  presente  em  nossas  vidas,  seja  por  revistas  em 
quadrinhos, por romances de faroeste, os chamados bolsilivros, a Coleção Primeiros Passos e, já despontando, os  
primeiros  livros de filosofia.  Aos poucos fomos nos desligando do Grupo de Escoteiros,  nosso gosto pelas 
excursões e as atividades de campo já não contrabalanceava o peso que a moral conservadora e a disciplina, que  
lembrava o militarismo, nos infligiam. Deixamos o cabelo crescer, e eu fiz uma tatuagem, o que causou muito 
desgosto em minha mãe. Também comprei uma bateria, que chamáva-mos de Frankstein, pois era montada com 
peças de diversas baterias diferentes, ou seja, sucata. Reuni-me a uns amigos, que também tocavam e tinham 
outros instrumentos e, como tínhamos construído um quarto grande nos fundos da casa, onde eu me instalei,  
montamos lá o nosso estúdio de ensaio. Minha mãe pouco vinha ficava em casa e, quando estava, quase sempre  
era descansando para retomar sua jornada de múltiplos plantões e empregos. Desta forma, nossa casa se tornou o 
ponto  de  encontro  da  turma,  ouviámos  rock,  discutíamos  alguma  coisa  que  entendiámos  sobre  filosofia, 
namorávamos, bebiámos e fumávamos maconha, muita. Como éramos praticamenbte vizinhos de uma grande 
boca de fumo – vinha gente de toda a cidade para comprar - , sempre estava disponível, pois, quando estáva-mos  
“na seca” algum amigo, ou frequentador da casa, aparecia para “salvar”, ou “tirar a cara”. Lúcio Flávio– O 
Achado - 2013
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relatos das torturas praticadas por estes durante Os Anos de Chumbo. As primeiras leituras, 

digamos, mais sérias: a coleção “Pensamento Vivo”. A carteira na biblioteca municipal e os 

livros de filosofia – que eu muito pouco entendia, mas que já operavam em mim e em minha 

visão de mundo:  Krishnamurti, Schopenhauer,  Nietzsche...  Meu cabelo grande,  o  skate,  a 

bateria e os covers que fazíamos do Black Sabbath, Metallica e outras bandas, descobrindo a 

maconha e o fantasma das palavras de minha mãe: “todo maconheiro é ladrão”. Percebi que 

minhas verdades não eram tão verdadeiras. Senti o medo de ser selecionado no alistamento do 

Tiro de Guerra e ódio pelo militarismo. Meu primeiro emprego na cozinha de um hospital,  

onde,  por  conta  da  minha  função  quase  ociosa,  passava  os  plantões  em  companhia  de 

Dostoiévski, Sartre, Kafka, Lima Barreto, entre outros. Quando eu estava lendo a Bíblia, uma 

colega me disse que eu era um bom moço,  pois estava lendo a Palavra de Deus.  Ela se 

assustou quando disse que não acreditava em Deus e nem era religioso. A minha primeira 

grande paixão e como nos entregamos um ao outro, mesmo sob ameaças de um pai repressor 

e violento. A madrugada, a invasão89, a prisão, o choro desesperado de minha mãe, a violência 

e a corrupção policial que presenciei e sofri nos 12 dias nos porões da 1ª Delegacia. O policial 

que chegava na grade da cela à noite com um baseado aceso e dizia que estava fumando da 

minha  maconha  e  que  eu  iria  ficar  15  anos  na  cadeia  enquanto  outros  comiam  minha 

namorada90.  O preso que xingou e  cuspiu nos  policias  que o torturavam,  que foi  solto  e 

apareceu crivado de balas no dia seguinte. A transferência para o presídio, o contato com os 

detentos no pátio e as histórias dos crimes, das fugas e a lenda de Sales Pesão que, mesmo 

89Por  alguns poucos  segundos  ainda  ouvi  a  movimentação  na  frente  da  casa,   os  latidos  dos  cachorros  e, 
certamente pela paranóia de saber que estava com uma quantidade considerável de maconha dentro de casa nos 
últimos oito dias, logo deduzi que aquilo se tratava de uma batida policial. Pouco me questionei como aquilo era 
possível,  pois  ninguém,  além dos  envolvidos,  sabia  da  existência  do  “achado”,  assim  como não  tínhamos 
vendido ou dado nada para ninguém. Calculei que deveria me livrar logo “daquilo”. Rápido, fui à bateria, meti a  
mão dentro do bumbo, peguei o saco – era ainda o mesmo, todo sujo de terra -, abri a porta do quarto e, quando  
me dirigi aos fundos para jogá-lo do outro lado, fui rendido por um policial civil, que estava em cima do muro. 
“Mão pra cima, largue no chão!” Gritou. Obedeci e falei de volta, “não atira!” O polícia, de um salto, se postou  
diante de mim dentro do quintal. O pastor alemão que criávamos, que até então estava na frente da casa, veio em  
minha direção. “Prende o cahorro, senão vou atirar nele, prende o cachorro”. Mais uma vez obedeci. Peguei o 
cão pela coleira e o prendi em uma corrente que havia ali perto. Lúcio Flávio– O Achado .
90Era o mês de fevereiro e, como em Conquista não tem carnaval, mas micareta, a festa ocorria na  cidade 
vizinha. Nesses dias, já alta madrugada, chegou um dos polícias – que estava na minha prisão -, e aproximou-se 
da grade, estava visivelmente embriagado. Trazia em uma das mãos um grande baseado, acendeu-o e, entre uma 
baforada e outra – que jogava para dentro da cela – fazia paródias de músicas conhecidas, nas quais dizia que 
estava na festa, fumando minha maconha enquanto eu iria ficar anos na cadeia. Repetiu a “música” várias vezes, 
entre  risadas.  Cresci  com  a  ideia  de  que  polícia  era  polícia  e  bandido  era  bandido.  Há  algum  tempo  já 
desconfiava da falsidade deste conceito. Com a prisão, e os dias na delegacia, ia percebendo o quanto estava  
errado e que, a linha tênue que os separa – em maior ou menor grau – é o distintivo e a legitimação, ou não, das 
ações. Lúcio Flávio– O Achado – 2013.   
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morto, ainda habitava aquele ambiente. A psicóloga do presídio vindo à minha cela para saber 

quem era aquele interno que tinha recebido a Divina Comédia e Assim Falava Zaratustra. A 

minha amizade com alguns internos e  a vontade de participar  da escola.  A visão de uma 

senhora – que eu havia visto de relance ao passar pelo corredor defronte à grade onde eu 

remoía saudades- e que depois soube que se tratava de uma professora que tinha um projeto 

de escrita dentro do presídio. O contato que tive com Hélio Teixeira e de como eu queria 

participar do projeto – já que eu imaginava que iria ficar alguns anos preso. A humilhação e 

sofrimento de minha mãe nos dias de visita. As vindas de minha namorada e o agente que a 

olhava e ficava soltando piadas enquanto eu e ela trocávamos carícias no pátio. As audiências 

no Fórum, o chefe escoteiro, entre outros, depondo a meu favor e a libertação. A vida fora da 

prisão e a minha recusa em voltar ao emprego que me aguardava, pois, sobretudo, em mim, o 

estigma de prisioneiro e pária social pesava. Perambulei por Salvador como vendedor de fitas 

cassetes pirateadas até a gravidez da minha então companheira e nosso retorno a Conquista. 

Os estudos,  o supletivo,  onde eliminei  as matérias  em algumas semanas.  O vestibular  da 

Uesb, o curso de Administração e  a nova representação social  com o que me vestiram91, 

sobretudo, tias e parentes, pois eu era o primeiro da família a entrar na universidade, ainda 

mais no “melhor e mais concorrido curso”, à época.  No novo mundo, onde reencontrei o 

professor de direito que fora o juiz do meu processo. As leituras, a gravata que me apertava e 

as canetas caras que eu achava ruins para escrever – tais itens, em uma febre juvenil da turma 

de calouros da qual eu fazia parte, eram símbolos do curso. Os três colegas – Alano, Allen e 

91Assim que voltei, à revelia, do estado de Sergipe, perambulei entre uma casa e outra, pois a nossa estava 
alugada e minha mãe “nem podia sonhar” em saber que eu fosse para aquelas áreas. Em seguida passamos, eu e 
minha namorada, alguns meses em Salvador, sobrevivendo do comércio de fitas K7 piratas e, com a gravidez  
dela, voltamos para Vitória da Conquista e moramos um tempo com a minha mãe. Logo depois conseguimos  
vender a casa e eu “comprei” uma em um conjunto habitacional que fora invadido. Naquela época, as lendas 
corriam entre as rodas de parentes: aos mais maldosos, eu e meu irmão éramos bandidos perigosos, traficantes,  
assaltantes, coisas do imaginário de gente míope e que mitiga as próprias desgraças evidenciando e fantasiando 
as  misérias  alheias.  Olhavam para mim com certa  desconfiança,  como se  eu estivesse  a  ponto de aprontar  
alguma.  Nesse período  voltei a estudar. Terminei o segundo grau por meio de supletivo, fiquei em primeiro  
lugar  em um concurso dos Correios e, no fim do ano, passei no vestibular. À época, o curso de Administração da 
Uesb era o mais concorrido e valorizado da região, e eu era o primeiro da família a entrar em uma universidade.  
Se antes os parentes me viam com reservas, ou como tema de conversas maeldicentes e hipocritamente piedosas,  
com o ingresso no ensino superior eu virara o exemplo de “regeneração”, o menino inteligente que havia se  
desviado mas que voltara ao “bom caminho”. Tal raciocínio não me agradava, pois nunca me via como alguém 
que precisasse ser regenerado, não havia nada para regenerar. Recebi alguns convites para reuniões de família e 
até a alguns cultos e missas, pois diziam que Deus me guardava e que “tinha um plano pra mim”. Às reuniões  
religiosas e às teorias sobre mim, divinidades e destino, sempre as rechacei. Cheguei a ir em algumas dessas  
festas de família, até quase agredir um primo de minha mãe por conta de seus comentários sobre “regeneração” e 
minhas amizades com ”cabeludos e roqueiros”. Certifiquei o que já desconfiava: eu não era daquele mundo. 
Lúcio Flávio– A  Agenda - 2013
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Érico - da recém Fundada Empresa Júnior de Administração. A colega que me fitava com o 

olhar perdido enquanto eu falava e a campanha que o seu irmão – que havia sido agente do 

presídio enquanto eu estive lá  e  me reconhecera na universidade – promoveu para evitar 

qualquer contato dela comigo, chegando até a por vigias na porta e nas janelas da sala de aula. 

A minha  desmotivação  e  revolta  por  aquela  situação,  e  o  consequente  desleixo  com  as 

atividades e as faltas às aulas92. Bebi além da conta e os porres em dias de semana até o 

fatídico dia em que, após um turbilhão alcóolico, fui á minha casa, peguei o 38 que mantinha 

no armário – ainda era presa da paranoia, da fascinação e da ilusão de segurança que as armas 

proporcionam – e voltei para a rua. Os tiros e os silvos que ouvi bem perto de mim. O campo 

de futebol perto de minha casa, os policiais à paisana, e eu sendo levado em uma caminhonete 

ao Batalhão da Polícia Militar onde, algemado e caído no chão, uma policial feminina pisou 

em minhas  costelas,  trincando  uma.  Novamente  na  1ª  delegacia,  e  a  constante  vinda  de 

guarnições da Polícia Militar – para gravarem a cara do bandido -, o policial que retirou o 

carregador de sua submetralhadora e, um a um, jogou os projéteis 9mm na minha cara e dizia 

que queria me encontrar na rua. O estar perante o juiz, o ser solto e preso no dia seguinte, as 

ameaças na delegacia pelo autointitulado xerife da cidade. A mudança para Feira de Santana, 

depois  Salvador  e  Fortaleza  e  o  nascimento  de  minha  filha.  Estava  incluído  na  lista  de 

foragidos da Justiça. O fim do casamento, as namoradas, a praia, o peixe frito e a cerveja sob 

o vento de maresia. Os trabalhos e as oportunidades que tive que dispensar por conta de não 

poder tirar a folha de antecedentes criminais ou outros documentos. A habilitação vencida – 

92“ Eu não posso falar com você, depois explico, me desculpe”. Li o bilhete da colega com o amargor de quem 
recebe um diagnóstico ruim, mesmo já desconfiando da doença instalada. Estávamos no segundo semestre do 
curso de Adminstração de Empresas, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Eu havia feito um bom 
semestre,  com boas  notas  e  lia  tudo que  me caía  às  mãos.  Éramos  uma turma empolgada e já  estávamos 
impregnados da ideologia coorporativa das empresas,  até reativamos a Empresa Júnior de Administração da 
Universidade. Fiz parte daquela diretoria e era remunerado por algumas consultorias que já prestávamos. Como 
em toda a turma, os grupos, ou as “panelinhas” se formaram. No nosso, além de mim, tinha o pessoal que fazia  
parte da empresa júnior – eu e mais três colegas – além de duas meninas, sendo uma a que me mandou o bilhete 
proibitivo. Logo nos primeiros dias, vi pelos corredores alguns estudantes que, pouco mais de um ano atrás, 
tinham sido meus carcereiros quando da minha estada no Presídio Regional. Um desses, soube logo, era irmão 
da minha colega. Este, ao saber que a moça fazia parte da mesma “panelinha” na qual apresentávamos trabalhos 
em conjunto, tratou de alardear para família. Imagino o que tenha dito o tal irmão. Eu sabia que se tratavam de 
pessoas da classe média, vindos do interior de outro estado, muito conservadores. Eis o por quê do bilhete e da 
moça não poder mais conversar comigo, dos acompanhantes que a esperavam na porta ao fim das aulas, ou dos  
que espreitavam pelas janelas, para verificar se a colega ainda conversava comigo ou se ainda fazia parte do 
mesmo grupo de estudos. A princípio procurei não dar importância, mas já não tinha o mesmo entusiasmo e  
passei a chegar atrasado e a faltar aulas. Como, naquela época, ainda se vendiam bebidas alcoolicas no interior  
do campus, não raro,  entre uma aula e outra, eu saía para tomar alguma, em mais de uma vez não retornando  
para a sala de aula. Se ao fim do segundo semestre não fiz nenhuma prova final, fui aprovado apenas apenas com 
a média suficiente.  Lúcio Flávio– O Estilete Enferrujado – 2013.
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que eu não podia renovar – que me impossibilitou de continuar trabalhando como motorista. 

O vestibular que passei e que não cursei. A falência financeira, o retorno à Bahia e a vida de 

semi- mendicância que levei, entre pescadores e capoeiristas no bairro de Itapoan. O retorno a 

Vitória da Conquista e o contato com o meu advogado para tentar resolver minha situação. O 

meu trabalho como gerente de uma fábrica de móveis. O novo vestibular, novamente, para 

administração e  o retorno à Uesb. O emprego de professor da rede pública estadual e  os 

malabarismos  burocráticos  que  foram  necessários  por  conta  de  minha  pendência  com  a 

Justiça, para que eu assumisse uma sala de aula. O medo constante de um prisão, e a vergonha 

desta,  nas  dependências  dos  colégios  onde lecionei.  O abandonar  o  ensino  e  o  curso  de 

Administração e o vestibular para Jornalismo. Os trabalhos e o mundo do jornalismo que se 

abria. O abandono e asco do jornalismo canalha. A experiência como pequeno empresário e 

meu pouco tino para esse mundo de cifras e mais-valia. A graduação e o rompimento com 

hábitos e estados de espírito que me decompunham. A apresentação à polícia93 e o retorno ao 

presídio,  tão diferente daquele que havia conhecido 14 anos antes.  O escrever,  sobretudo, 

temas  sociais.  O caso  da  chacina  e  desaparecimento  dos  14  adolescentes  que  ocorreu  na 

cidade em janeiro de 2010,  os  desdobramentos  que  tal  tragédia  causou e a  hipocrisia  da 

sociedade diante de tal fato. O acesso às informações de bastidores sobre o caso e a crônica 

“O Furto” que escrevi sobre aqueles eventos. A volta dos acasos e o meu reencontro com a 

professora, a mesma que havia visto no presídio, por ocasião de minha primeira estadia por lá. 

A crônica que mostrei a ela – cuja temática é uma situação que vivi em que envolvia o assunto 

da  chacina  dos  menores  e  o  ponto  literário.  O  contato  que  travei  com a  professora  e  o 

93Senti a fervura garganta abaixo causada pela aguardente e decidi me entregar à polícia. Na mesa de bar, onde  
se acumulavam três garrafas vazias de cerveja, terminei de tomar minha dose de cachaça e contemplei os últimos 
raios de sol que refratavam na pintura dos carros apressados. Há  muito tempo aquela questão me atormentava. A 
coisa foi se intensificando de tal forma que, segundo meus cálculos, eu deveria estar em dieta etílica há duas  
boas  semanas.  Naqueles  dias,  levantava  cedo  e  costumava  ficar  alto  já  ao  meio  dia,  após  ter  ingerido  40 
miligramas de fluoxetina – mais conhecido como Prozac - e algumas cervejas. Passava as tardes em divagações, 
dormia e, no início da madrugada, descia aos mais recôndidos lugares de minha alma. Os dias raiavam com a 
covarde esperança de por um fim em tudo. Agora estava ali, ébrio mais uma vez.
Engoli os últimos goles de cerveja, paguei a conta, e caminhei em direção à minha casa. Subi as escadas do 
pequeno  sobrado  com  um  falsa  resolução  de  condenado altivo  diante  do  cadafalso.  Dentro  do  pequeno 
apartamento, que há dias clamava maiores cuidados, revi os tão familiares objetos: a TV, ilha de niilismo em 
madrugadas lúgubres, a cama em desalinho, testemunha de tantos ais e risadas, e o velho notebook, minha janela 
com o mundo virtual de seres perfeitos e perfis de almas angustiosas que, como atores de si mesmos, simulam 
caras e bocas e citam frases de escritores que nunca leram. Basta! Fui à geladeira, abri a última lata de cerveja,  
joguei mais 40 miligramas de fluoxetina na boca e sorvi o líquido gelado como quem vai atravessar um deserto.  
Garimpei gavetas, recolhi alguns documentos, troquei de roupa, peguei escova e pasta de dentes, depositei em 
um dos bolsos, desci as escadas, e marchei pela Avenida Olívia Flores. O relógio do celular marcava dez para 
uma da manhã. Lúcio Flávio– A Entrega – 2013.
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conhecimento que tive do seu projeto de pesquisa junto ao Programa de Pós-graduação em 

Letras: Cultura, Educação e Linguagens. Eu, que já havia abandonado uma especialização em 

Comunicação e Política, e estava disposto a ganhar o mundo novamente, já que Conquista 

pouco podia me oferecer, me interessei pela pesquisa da professora e resolvi tentar a seleção... 

Por  fim,  saí  de meu mergulho em lembranças e  retornei  à  sala  de aula  e ao discurso da 

professora Rita Pereira.

Olhei ao redor, fitei Iulo, Flávia e Fábio. Lembrei-me de quando, ainda calouros, no 

curso de Jornalismo, me pareciam pessoas bem diferentes daquelas à minha frente naquele 

momento. Continuei meu olhar panorâmico e fitei as colegas Cida e Tati,  professoras que 

enfrentavam uma  longa  jornada  da  cidade  onde  moravam até  Vitória  da  Conquista  para 

assistir às aulas do programa. Em seguida, vi o colega Helder, parceiro de farras e conversas 

libertárias e, do outro lado, Delvarte, Paula, Cássia, Rosângela, Ludmilla e Vanessa. Recordei-

me dos professores e de quanto todas essas presenças faziam parte de mim agora, de como 

compunham o mosaico de minha identidade e, possivelmente, de como também faço parte 

deles também.

Novamente as palavras da professora Rita ecoaram em minha cabeça:  “É preciso 

deixar os sujeitos falarem de suas memórias, pois esses sujeitos se compreendem dentro de 

um contexto, mas o contexto não existe, pois ele não é arranjo material e sim uma construção 

significativa”. Sim, é uma construção, uma reinvenção, evasões de lugares nenhuns, outras 

possibilidades de existência.

Eu, Alberto Marlon de Oliveira, Lúcio Flávio, nascido em Tanhaçú, Bahia e morando 

em Vitória da Conquista desde os oito anos de idade, declaro meu Alvará de Soltura e me 

recuso a admitir cadeias, controles e outras formas que me impeçam de existir como senhor 

de mim mesmo.   
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Nós, imoralistas! –  Esse mundo que nos concerne a nós, no qual nós  
temos que temer e amar, esse mundo quase invisível e inaudível, de  
comandos  e  obediências  sutis,  um  mundo  de  “quase”  em  todo  o  
sentido,  espinhoso,  insidioso,  cortante,  delicado:  sim,  ele  está bem  
protegido  de  espectadores  grosseiros  e  curiosidade  confiante!  
Estamos envoltos numa severa malha de deveres, e dela não podemos  
sair – nisso precisamente somos, também nós, “homens do dever”!  
Ocasionalmente, é verdade, dançamos com nossas “cadeias” e entre  
nossas  “espadas”;  com  mais  frequência,  não  é  menos  verdade,  
gememos debaixo delas e somos impacientes com toda secreta dureza  
do nosso destino. Mas não importa o que façamos, os imbecis e as  
aparências  falam  contra  nós,  dizendo:  “  Estes  são  homens  sem 
dever” - sempre temos os imbecis e as aparências contra nós!

                                     Além do Bem e do Mal – Nietzsche
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Anexos  
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Entrada  do  Presídio  regional  Adv.  Nilton  Gonçalves  -  PRNG.  Foto:  Google  Earth.  
Visualizada em: 18 de março de 2014. 
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Vista lateral do muro que separa o pátio onde os prisioneiros passam o dia e uma das ruas  
fronteiriças ao PRNG. Foto: Google Earth. Visualizada em: 18 de março de 2014. 
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Original da escrita de Rosieles Sales. Fonte:acervo do Museu Literário  
Profa. Amélia Barreto de Souza, Proler/Uesb Vitória da Conquista.
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Original do livro d Km 47 Parada Solidão (vida de caminhoneiro)  
de José Raimundo dos Santos. Fonte:acervo do  Museu Literário 
Profa.  Amélia  Barreto  de  Souza,  Proler/Uesb  Vitória  da  
Conquista.



Cordel  de  José  Raimundo,  publicado  no  jornal  Folha  de  
Condeúba  em  maio  de  2009.  Fonte:acervo  do  Museu 
Literário  Profa.  Amélia  Barreto  de  Souza,  Proler/Uesb  
Vitória da Conquista.
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Recibo de depósito de objetos de “Lúcio Flávio”, por ocasião  
de ingresso no PRNG. Fonte: Presídio Regional Adv. Nilton  
Gonçalves
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Parecer  psicológico  de  “Lúcio  Flávio”.  O  documento  é  solicitado  
pela Justiça  como procedimento para conceder o Alvará de Soltura.  
Fonte: Arquivo do Presídio Regional Adv. Nilton Gonçalves
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Cela do Presídio Adv. Nilton Gonçalves. Nesta foto habitada por quatro  
internos – mesmo projetada para dois. Foto: Mário Bittencourt. Janeiro  
de 2014.


