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A great book should leave you with many experiences, and 

slightly exhausted at the end. You live several lives while reading. 

 

 

- William Styro
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Resumo 
 
 

 

Retratos da Prisão na Literatura: um olhar testemunhos 
 
 
 

No presente estudo pretende-se explorar a imagem prisional que emerge em livros 

de memórias e testemunhos de vivências na prisão, o que permitirá conhecer a 

construção da imagem prisional a partir de um género literário diferente, que se 

encontra com mais facilidade ao alcance da generalidade da população. 

Simultaneamente, também se pretende fazer uma comparação entre retratos prisionais 

de diferentes locais. 

Apesar dos estudos realizados, a perceção de como é viver numa prisão, contada 

através de uma narrativa de vida, fornece-nos outro tipo de informação, além de que 

esse conhecimento, essas experiências de vida, chegam com muito mais facilidade às 

pessoas. Pessoas essas que podem não ter acesso a estudos científicos, mas que leem, 

instruem-se através de outro tipo de literatura que lhe suscita mais curiosidade. Uma 

literatura que no fundo as prende e emociona mais. Por isso é importante explorar a 

imagem prisional que é retratada na literatura corrente e não-académica. Em conjunto 

com outros meios de comunicação, essas são as informações a que as pessoas têm 

acesso e que a partir desse ponto constroem uma imagem acerca da prisão, que pode ou 

não corresponder à verdade.  

Para o efeito será realizada uma análise documental, consistindo na leitura de 

quatro livros com testemunhos sobre a vida na prisão, de diferentes origens geográficas: 

Portugal, Grã-Bretanha, Brasil e Estados Unidos da América.  
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Abstract 
 
 
 

Prison Portraits in Literature: A Look at testimonies 

 
 

The present study will explore the reality of the prisons portrayed in memoirs and 

will have the testimonies of those who lived that experience. So prisons will be shown 

from a different literary genre which is within reach of most of the population. At the 

same time, it is intended to have the portrait of different prisons from different places, 

as well as the comparison between them.  

Despite all the studies, the perception of how is it to live in a prison, when it is 

told as a life story, it provides us with another kind of information, and that knowledge 

along with those life experiences, touch people more easily. These people may not have 

access to scientific studies about the subject but they read and try to learn about it with 

the literature they have available. 

A literature that holds and thrills them. Therefore it is important to explore how 

prisons are pictured and portrayed in the general and non-academic literature. 

Along with the other media, these are the information’s that people have access to 

and with it they picture prisons. Their opinions may or may not correspond to the truth. 

Therefore a document analysis will be performed, consisting in reading four 

books with testimonies about life in prison, from different geographical origins: 

Portugal, Great Britain, Brazil and United States of America. 
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Introdução 

 
 

Quantas perspetivas e retratos existirão sobre a prisão? Quantos argumentos não 

fundamentarão as teorias de que a prisão tem uma função punitiva e não 

ressocializadora ou vice-versa? Que ideia têm as pessoas acerca do funcionamento das 

prisões? E como constroem essas ideias? Contribuem essas ideias para as perpetuações 

de mitos e para a estagnação de um melhor desenvolvimento das prisões? De que forma 

as pessoas têm acesso a informações para fundamentarem a sua opinião sobre a prisão? 

Será que a conotação negativa que a maioria da população atribui às prisões contribui 

para o seu estado de insegurança, o que por sua vez poderá levar a uma caça ao 

criminoso e a medidas penais mais repressivas? Tais factos por sua vez poderão 

conduzir ao problema da sobrelotação dos estabelecimentos prisionais, não que isso 

signifique um aumento da criminalidade mas sim da punição. 

Este curto conjunto de questões e suposições serve apenas para tentar mostrar a 

complexidade de pensamentos no que se refere à prisão.  

As prisões têm passado por várias mudanças ao longo de décadas, têm sido alvo 

de críticas devido a certos métodos de “repressão” utilizados, houve acusações de abuso 

de poder, falta de condições que levariam pessoas a defenderem os direitos humanos 

dentro das prisões. 

Com a propagação e sensibilização acerca de problemas deste género, a 

preocupação por parte do Estado no que refere a este assunto tem aumentado. 

Nos dias de hoje, as pessoas têm acesso facilitado e atualizado a muita 

informação, existem também muitos programas televisivos e documentários acerca do 

conceito e da vida na prisão. Contudo, no meio do vendaval de informação, a 

informação que nos pode ser passada através de testemunhos de pessoas que realmente 

viveram na prisão terá uma contribuição diferente. A palavra-chave aqui, será: 

literatura. Testemunhos de prisioneiros acerca das suas experiências, contadas através 

das suas palavras, na extensão de várias páginas transbordando com sentimentos e 

conhecimentos adquiridos na prisão.  

A literatura pode ter vários impactos na sociedade. É um poderoso veículo, não só 

de informação, pois permite-nos conhecer e/ou imaginar locais e histórias com uma 
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profundidade que não seria possível através de, por exemplo, um filme, como também 

de formação de ideias, imagens e representações. 

Com este estudo o objetivo é explorar a imagem prisional que emerge em livros 

de memórias e testemunhos de vivências na prisão, o que permitirá conhecer a 

construção da imagem prisional a partir de um género literário diferente, que se 

encontra com mais facilidade ao alcance da generalidade da população. 

Simultaneamente, também se pretende fazer uma comparação entre retratos prisionais 

de diferentes locais: Portugal, Grã-Bretanha, Estados Unidos da América e Brasil, 

através de uma amostra de quatro livros, referentes a testemunhos de prisioneiros que 

viveram em prisões de cada país, e a análise segundo as seguintes categorias: 

Instalações; Higiene e Alimentação; Exercício e ocupação de tempos livres; Serviços de 

Saúde; Disciplina e punição; Meios de repressão/segurança; Contato com o exterior; 

Pessoal institucional; Aflições da prisão; Trabalho/Educação; Negócios 

Informais/ilícitos; Violência e vitimização e Cultura prisional. 

A importância desta exploração fundamenta-se na construção dos retratos da 

prisão pelos prisioneiros, no modo como se coadunam ou não com os estudos 

académicos e na imagem que passam para a população. 
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I Parte 

 
Fundamentação Teórica 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trás, Pum, Zás 

 

 

Sujeito desprezado, acto condenável, 

destroçado ferido, esmurrado continuamente, 

escondido confinado, estado isolado, 

ferramentas paternais, ódio judiciário. 

 

Algemas de ouro, correntes de prata, 

fingimento corrigido, dores enfeitadas, 

gritos de safira, erros de diamante, 

aço de cor de tijolo, cofres de armazenamento. 

 

Urânio plutónio, cálice nuclear, 

regimes envenenados, malícia política, 

escuridão maldita, pecado indefinido, 

espíritos pulverizados, esmagados por dentro. 

 

Divergência sediciosa, classe proletária, 

religião duplicada, massa enganadora, 

pobreza ruinosa, punição redutora, 

bárbaro chicoteador, Deus sedento de sangue. 

 

Justiça libertada, igualdade limitada, 

capitalistas profanadores, chão ímpio, 

conceito revolucionário, fogo militante, 

radical diligente, desejo poético. 

 

 

(Billy Little (BX7974) em Archer, 2002:147) 
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Capítulo I 
 
 
 
 
1.1 O crime, a punição e a prisão 
 
 

As formas de punição têm vindo a sofrer alterações ao longo dos anos. No final do 

séc. XVIII/, início do séc. XIX, dá-se lugar a um novo método punitivo – a detenção. 

Como refere Foucault, “o encarceramento penal, desde o início do séc. XIX, recobriu ao 

mesmo tempo a privação da liberdade e a transformação técnica dos indivíduos” 

(1996:209), a prisão tem então duas funcionalidades principais: a privação da liberdade 

e a transformação dos indivíduos. 

Mesmo tendo em conta os problemas da prisão esta continua a ser a principal 

forma de penalização, sendo considerado o meio penalizador mais imediato e civilizado 

(Foucault, 1996: 208). 

A prisão domina o nosso sistema penal e tem algumas ideias chave para a 

transformação do indivíduo: o isolamento, em relação ao exterior e aos colegas da 

prisão; o trabalho pois “Se a pena infligida pela lei tem por objetivo a reparação do 

crime, ela pretende também que o culpado se emende, e esse duplo objetivo será 

cumprido se o malfeitor for arrancado a essa ociosidade funesta” (Ibidem: 214) e 

através da modulação da pena. 

A situação atual das prisões tornou-se um facto “alarmante” devido, 

principalmente, ao excesso de reclusos. Tal fator vem então contrariar a opinião de 

certos autores que “viam na prisão uma instituição condenada a um declínio 

irreversível, votada a ser substituída por instrumentos de controlo mais difusos, 

discretos e diversificados” (Cunha, 2008: 12-13). 

Podemos também considerar a prisão como uma instituição total, tendo em conta 

a perspetiva de Goffman, dado que o “fechamento ou seu caráter total é simbolizado 

pela barreira à relação social com o mundo externo e por proibições à saída que muitas 

vezes estão incluídas no esquema físico – por exemplo, portas fechadas, paredes altas, 

arame farpado, fossos, água, florestas, pântanos” (Goffman, 1974: 16). 
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O encarceramento será, do ponto de vista de Foucault, a pena por excelência 

devido ao seu cariz “igualitário” - dado que consiste na privação da liberdade para 

todos, sendo que os indivíduos encarcerados são submetidos a uma gestão e autoridade 

comuns (Goffman, 1974) - podendo contornar-se a questão da gravidade com diferentes 

tempos de pena: sejam dias, meses ou anos. Contudo, “a prisão não foi primeiro uma 

privação de liberdade a que se teria dado em seguida uma função técnica de correção; 

ela foi desde o início uma “detenção legal” encarregada de um suplemento corretivo, ou 

ainda uma empresa de modificação dos indivíduos que a privação de liberdade permite 

fazer funcionar no sistema legal.” (Foucault, 1996: 209). 

Através da perspetiva de certos autores, como Goffman, que encarava a prisão 

como uma instituição total, pode-se encarar o tempo na prisão como uma espécie de 

intervalo social, principalmente devido às limitações físicas e às parcas formas de 

contato com o exterior. Apesar desta hipótese ter feito sentido na época, atualmente tal 

facto já não se verifica de forma tão acentuada pois, como refere a autora Ivone Cunha, 

“não só a prisão não é mais um intervalo social, como pensava Goffman – já que ao ser 

presa, uma pessoa não é mais cortada das suas relações exteriores, ou anteriores à prisão 

- como a trama social da prisão se tornou verdadeiramente translocal por via das redes 

que a atravessam e a ligam permanentemente ao exterior” (2008: 26). 

Descrevendo o projeto na base da prisão moderna, o autor Foucault escreve que a 

prisão seria um aparelho disciplinar exaustivo, devendo envolver todos os aspetos do 

indivíduo, o seu treinamento físico, a sua aptidão para o trabalho, o seu comportamento 

cotidiano, a sua atitude, as suas disposições: 

 
Na prisão o governo pode dispor da liberdade da pessoa e do tempo do detento; a 
partir daí, concebe-se a potência da educação que, não em só um dia mas na 
sucessão dos dias e mesmo dos anos pode regular para o homem o tempo da 
vigília e do sono, da atividade e do repouso, o número e a duração das refeições, a 
qualidade e a ração dos alimentos, a natureza e o produto do trabalho, o tempo da 
oração, o uso da palavra e, por assim, até o do pensamento, aquela educação que, 
nos simples e curtos trajetos do refeitório à oficina, da oficina à cela, regula os 
movimentos do corpo e até nos momentos de repouso determina o horário, aquela 
educação, em uma palavra, que se apodera do homem inteiro, de todas as 
faculdades físicas e morais que estão nele e do tempo em que ele mesmo está 
(Lucas em Foucault, 1996: 211). 
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Neste excerto, de forma sucinta, são então abordados os principais aspetos da vida 

de um recluso na prisão, a restrição de horários e movimentos, a problemática das 

refeições, etc. e o poder que as instituições têm sobre a vida dos reclusos. Quanto à 

forma de conter os possíveis abusos de poder nas prisões, a autora Manuela Cunha 

refere que “a formalização de uma variedade de procedimentos e interações quotidianos  

do controlo à comunicação e aos processos de decisão -, modera e contém os excessos 

do poder institucional na medida em que contribui para minimizar as discriminações 

flagrantes, e em que confere aos/às reclusos/as alguns meios para contestar a 

arbitrariedade aberta (Cheliotis 2006, Easton 2011 em Cunha, 2014:10). Jeffrey 

Reiman, compartilha a teoria do abuso de poder, referindo:  

 

this failing system provides benefits for those with power to make changes; 
because the criminal justice system shaped the public’s Conception of what is 
dangerous, it creates the impression that the harms it is fighting are the real threats 
to society… thus, even when people see that the system is less than a roaring 
success, they generally do no more than demand more of the same: more prison 
and more prison sentences (Reiman em Hasaballa, 16). 
 

 

Com a privação da liberdade, aglomeração, contato com outros reclusos, sendo 

que as suas rotinas passam a ser supervisionadas pelo pessoal institucional os reclusos 

acabam, segundo Donald Clemmer (1940) e a teoria da prisionização, por sofrer 

mudanças comportamentais, assimilando os valores do estabelecimento prisional. Sendo 

que no que diz respeito à cultura na prisão, Cunha refere que, embora num debate inicial 

se defendesse a existência de uma comunidade unificada com uma cultura única, “a 

comunidade reclusa passaria mais tarde a ser descrita como fragmentada em fações 

mutuamente hostis, cada uma com códigos normativos próprios que apenas vinculavam 

os respetivos membros – fações étnico-raciais, ganges e grupos violentos da economia 

de rua da droga (eg. Carrol 1974, Colvin 1992, Fleisher 1989, Irwin 1980, 2005, Jacobs 

1977 em Cunha, 2014: 15). 

A temática da privação da liberdade remete também para um outro aspecto – as 

cinco pains of imprisionment, desenvolvido por Sykes e Messinger (1960): privação da 

liberdade e sentimento de rejeição pela comunidade; privação material; privação sexual; 

privação de autonomia e privação de segurança pessoal. 
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Quanto à ligação prisão-crime, esta não é linear, e através de algumas perspetivas, 

podemos constatar o facto, como tal para Rusche e Kirschheimer a prisão estava conectada 

ao mercado de trabalho, pois a prisão tinha um maior número de reclusos quando havia um 

excesso de mão-de-obra e também era observável a situação inversa. Wacquant (2000) 

também sublinha o papel extra-penológico da prisão como instrumento de gestão de 

populações desmunidas e mais afetadas pelas mutações da sociedade industrial” (Cunha, 

2008: 11).  

Michel Foucault (1975), tal como outros autores, previa que a prisão acabaria por se 

tornar “numa instância relativamente periférica”, contudo esta teoria não se concretizou 

dado que depois a população prisional aumentou exponencialmente. Aí a prisão deixou de 

ser compreendida como uma forma de repressão. 

Para melhor compreendermos esta relação não – linear, podemos analisar os índices de 

encarceramento e os de criminalidade e verifica-se que não têm uma relação direta. A 

autora Manuela Cunha (2008: 9), demonstra esse facto referindo que “a evolução da 

população prisional nos EUA ao longo das três últimas décadas, a qual triplicou num 

período de estagnação da criminalidade seguido de um recuo”.  

O efeito de stock pode ser também considerado, uma consequência, como diz Manuela 

Cunha (2008), da severidade demonstrada na prática de agentes judiciais. Pode-se então 

referir a “punitividade pública” (pouco influenciada pela política penal) e a “ignorância 

cruzada” entre o sistema judiciário e o público (Roberts, 1992; Roberts e Doob, 1990). 

Assim, enveredar por uma repressão acrescida para responder a sentimentos de 

punitividade não terá qualquer influência sobre as atitudes deste sector do público, nem 

sobre a sua eventual ideia da justiça como sendo demasiado branda” (Cunha, 2008: 16). 

       De forma a explicar que, enquanto facto social a ligação prisão-crime está longe de ser 

linear, António Dores (2001) diz, e passo a citar:  

 

Nas prisões há constantes entradas e saídas. Elas dependem da ação das polícias e 
dos tribunais e – sabe-se ser assim – não tem relação com o crime, cf. por exemplo, 
Jock Young. Isto é, conforme os países e as conjunturas, assim as leis, o ambiente 
social, a disposição dos polícias e dos juízes, as políticas dos executivos, há mais 
repressão criminal ou menos. As séries estatísticas mostram, em toda a parte, ser 
impossível encontrar alguma relação entre os crimes e as punições com pena de 
prisão. São curvas autónomas entre si. 
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O autor, no seu artigo, demonstra a sua frustração quanto a este tema, e cito assim 

outra frase do autor que ilustra esse facto: 

 

As despesas dos crimes são, efetivamente, assumidas pela sociedade, ou melhor, 
pelos grupos sociais mais desfavorecidos de onde saem e para onde voltam a 
generalidade dos presos, com ostracismo do Estado e da sociedade no seu todo, um e 
outra sedentos de satisfazer viscerais angústias vingativas que, como seres modernos 
e civilizados, perversamente preferimos ocultar de nós próprios, responsabilizando 
bodes expiatórios, como é próprio da espécie humana. 
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1.2 Funções da prisão 

 
 
 

Ao longo dos tempos, têm sido atribuídas várias funções à prisão: expiação/retribuição 

[“ A expiação, adotada também por Kant como "retribuição", pressupõe que ao condenado 

deve ser imposto o mesmo mal que ele causou” (Rego, 2004)]; dissuasão [“objectivo é o de 

prevenir, de demover as pessoas a cometerem algum crime por meio do exemplo do 

castigo infligido aos condenados” (ibidem)]; neutralização [“impedir que o criminoso 

continue a cometer novos crimes” (ibidem)]; readaptação/ressocialização [“reeducação, 

reinserção, etc.” (ibidem)].  

  Em relação à função da prisão como um sistema de punição do crime, Rusche 

defende que “O elo, transparente ou não, que é suposto existir entre crime e castigo [...] 

deve ser rompido”. O castigo não é nem uma simples consequência do crime, nem o seu 

reverso, nem um puro meio que seria determinado pelo fim a atingir. O castigo deve ser 

compreendido como um fenómeno social independente tanto do seu conceito jurídico 

como do seu fim social [missão oficial de controlo do crime] [1980 (1933): 11].”  

  Hoje em dia, a prisão tem, maioritariamente, uma função ressocializadora, dado que 

existem vários tipos de apoios aos reclusos dentro da prisão, como o trabalho, formação, 

etc. 

A autora Manuela Cunha refere duas tendências (na Europa), muito gerais, acerca das 

mudanças da política criminal, que faz uma distinção entre a pequena [“tratamento mais 

flexível e aparentemente mais benevolente dos pequenos delinquentes, a quem se procura 

evitar a aplicação da pena de prisão” (Cunha, 2008: 14)] e grande criminalidade 

[“agravamento e endurecimento das penas de prisão para transgressões definidas como 

graves ou que mais “alarme social” provocam” (ibidem)]. Contudo, “para Wacquant 

(2001b) a prisão contemporânea seria parte integrante do sistema mais amplo de estratégias 

de regulação da pobreza, sistema esse do qual fariam também parte as políticas sociais”. 
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1.3 Breve retrato da prisão 
 
 
 

Através da análise de certos trabalhos de investigação realizados nas prisões, é 

possível ter uma compreensão acerca do que é e como é uma prisão. 

Por exemplo, no caso de Portugal, no livro de Rui Gonçalves, sobre a adaptação à 

prisão, o autor conduziu uma investigação no Estabelecimento Prisional de Paços de 

Ferreira (E.P.P.F.), de forma a caracterizar a evolução da prisão, o espaço físico e os 

componentes humanos diretamente relacionados à investigação. 

A antiga Cadeira Central do Norte situa-se em Paços de Ferreira, a uns 

quilómetros da cidade do Porto. O estabelecimento foi construído para suportar 450 

reclusos, um recluso por cela, embora o autor acrescente uma nota, dado que à data da 

sua entrada a ocupação das celas estava sobrelotada em quase 50%, havia 653 

indivíduos em reclusão (entretanto, e após uma nova lei foi fixado um número máximo 

para 550 reclusos. 

Relativamente às instalações, principalmente fazem parte as oficinas; armazéns; 

as instalações para os guardas e respetiva chefia; o parlatório para as visitas; a cozinha e 

refeitório; instalações dos serviços administrativos, da vigilância; os balneários; a 

lavandaria; a zona disciplinar; o edifício da enfermaria; capela e as celas. 

Na temática do trabalho prisional, as estatísticas de 1988 indicavam um índice de 

44% de inatividade, e mesmo nos anos anteriores já se notava um considerável 

desequilíbrio, por um lado devido à sobrelotação – em Dezembro o número de reclusos 

era de 8150 para uma lotação normal de 7321 - e também devido ao facto de certos 

estabelecimentos prisionais não terem condições para a rentabilização dos reclusos. 

Segundo o autor, certas estratégias foram adotadas para minimizar o impacto da 

situação: 

 

O aparecimento das televisões nas celas dos reclusos parece ser uma estratégia 
para manter o recluso informado sobre o que se passa extramuros mas é também 
um sintoma de procura da paz prisional quando não há trabalho para dar aos 
reclusos ou quando estes evidenciam uma atitude renitente a ele (e.g., Belchior, 
1988; Favard, 1988; Teixeira, 1988 em Gonçalves, 2008: 128). 
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No caso do E.P.P.F., conseguiram lidar de forma positiva com esta situação dado 

o empenho na aquisição de mais postos de empregos para os reclusos e formação 

profissional. Assim, entre os que frequentavam a escolaridade intramuros; os que 

trabalhavam nas oficinas (marcenaria, cantaria, serralharia, sapataria, alfaiataria, 

lavandaria, mecânica, obras, etc), na agro-pecuária, cozinha, serviços administrativos, 

limpeza, e artesanato, o número de ocupação laboral rondava os 90%. Desta forma “a 

existência de trabalho intramuros em quantidade apreciável, parece ser um dos fatores 

concorrentes para o equilíbrio e paz prisionais (cf., Figueiredo, 1983) ” (ibidem: 129). 

Segundo o autor, em comparação com outros estabelecimentos prisionais o de 

Paços de Ferreira é considerado mais “duro” em termos de condições e isolamento, e 

um regime de visitas mais dificultado devido à localização e acessos. 

Sendo esta apenas uma curta caracterização de uma prisão, a generalização não é 

aconselhável, mas através destas informações já é possível começar a formar uma ideia 

sobre a organização da prisão, em certos aspetos: instalações, trabalho, educação, etc. 

As prisões são geridas de forma diferentes, e as desigualdades são ainda mais 

notáveis entre diferentes países. Já foram mencionadas as problemáticas da 

sobrelotação, as questões político-económicas, as violações aos direitos humanos, etc. 

Contudo, há necessidade de uma abordagem mais específica das situações 

prisionais e diferenças entre os países. Por exemplo, Easton na sua comparação entre os 

Estados Unidos e o Reino Unido, refere que, embora haja similaridades entre os 

processos políticos, “some of the problems they have experienced of prison expansion 

and incresead punitiveness and prison disorder, occured here later. (…) The United 

States is salso of interest because it is more extreme than the UK in the level of 

incarceration and the austerity of its regimes” (2011: 1). 

No que diz respeito à situação do sistema pena no Brasil, Sérgio Adorno diz que 

nas grandes cidades existe um sentimento de medo e insegurança devido à incapacidade 

de confiar nas autoridades políticas, pois segundo as estatísticas oficiais de 

criminalidade os delitos têm aumentado, e os crimes que crescem mais são os que 

envolvem violência (homicídios, assaltos, “estupros”). Relativamente às prisões, o autor 

refere que:  

 

De igual modo, as prisões não ficaram imunes aos olhos vigilantes e críticos dos 
investigadores e de cidadãos incomodados com o sistemático desrespeito dos 
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direitos de seus pares. Se o cotidiano dessas organizações comporta 
espancamentos, maus-tratos e toda uma série de outras humilhações a que são 
submetidos seus tutelados, é porque durante longo tempo elas se mantiveram 
protegidas da inquirição pública. No curso de uma sucessão de rebeliões e motins, 
essas práticas vieram ao conhecimento da “opinião pública” (1991: 67). 
E faz também uma referência à precariedade do sistema prisional brasileiro e à má 
qualidade de vida no interior das prisões: superlotação; condições sanitárias 
rudimentares; alimentação deteriorada; precária assistência médica, judiciária, 
social, educacional e profissional; violência incontida permeando as relações entre 
os presos, entre estes e os agentes de controle institucional e entre os próprios 
agentes institucionais; arbítrio punitivo incomensurável (ibidem: 70-71). 
 

 

Quanto à situação nos Estados Unidos, Hasaballa defende que o recente 

crescimento da população prisional aliado ao excesso de população, violência de 

gangues, tráfico de drogas e aumento de delinquência juvenil são a prova que o sistema 

correcional está longe de ser adequado. A autora aponta que, hipoteticamente, estes 

fatores possam ter um profundo efeito na estrutura social da prisão moderna: “ An 

increasingly violent and uncontrollable population of incarcerated individuals has 

emerged, along with a system of growing tolerance by staff for rule violation.” (2001: 

8). 
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Capítulo II 
 

 
 
2.1 Direitos na prisão 

 
 

 
 

No livro “Human Rights and Prisons”1, o objetivo é definir o que é geralmente 

aceite como boas práticas e princípios no tratamento de prisioneiros e gestão das 

instituições.  

Na enumeração das regras mínimas para o tratamento de prisioneiros, são então 

abordadas regras de princípios básicos: “ (1) The following rules shall be applied 

impartially. There shall be no discrimination on grounds of race, colour, sex, laguage, 

religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other 

status”; “(2) On the other hand, it is necessary to respect the religious beliefs and moral 

precepts of the group to which a prisoner belongs.” (2005: 168) 

Outras regras é que em todos os estabelecimentos prisionais deverão haver 

registos no que diz respeito a cada prisioneiro e deverá também ser feita uma separação 

segundo categorias: idade, registo criminal, a razão legal da detenção e as necessidades 

de tratamento dos reclusos. 

São ainda tabeladas mais categorias e regras que abordam os pontos essências 

para definir e tentar garantir o direito dos prisioneiros na prisão, as regras referem-se: às 

acomodações; exercício e desporto; higiene pessoal; vestuário e roupa de cama; 

comida; serviços médicos; disciplina e punição; informações e reclamações por 

prisioneiros; contato com o mundo exterior; livros; religião; retenção dos bens do 

prisioneiro; notificação de morte, doença, transferência, etc.; transferência de 

prisioneiros; pessoal institucional e inspeção. 

Apesar de definidas as formas básicas de tratamento de reclusos, na maioria das 

vezes estas não são cumpridas pelos estabelecimentos prisionais. Por essa razão muitas 

                                                 
1    Mais informação acerca dos “Human Rights in the Administration of Justice: protection of persons subjected to detention or 
imprisonment”, disponível em: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx 
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vezes são alvos de críticas por defensores dos direitos humanos. Como Manuela Cunha 

refere que: 

 

Sendo por natureza uma instituição coerciva, a prisão incorre numa suspeita 
fundamental de ilegitimidade na lógica que preside ao quadro ao quadro dos 
direitos humanos, quadro este que estabeleceu limites à punição e que inspira 
periodicamente reformas prisionais na maior parte das democracias liberais. 
Expetativas de decência, de respeito pela dignidade e direitos dos/as reclusos/as, 
de humanização do tratamento penitenciário – também eles parte de uma ética 
liberal do poder -, motivaram a criação de regras e padrões (guidelines e 

standarts) quanto às condições de detenção, direitos e oportunidades básicos 
dos/as prisioneiros/as (2014: 10). 

 
 
Os argumentos que fundamentam as acusações às prisões, baseiam-se nos abusos de 

poder, nas violentas formas de repressão e punição, etc.. Elizabeth Vasiliades, 

menciona, no caso do Estados Unidos, o facto de a: 

 
 Media coverage of prisoner abuse describes disturbing U.S. military prison 
conditions, the International Red Cross has expressed concern of "significant 
problems" with U.S. confinement techniques, and U.S. prison policies have faced 
mounting legal challenges. These critiques are indicative of a U.S. detention 
system far below the basic minimum standards for treatment of prisoners under 
international law. Accounts of long-term solitary confinement and other torture 
techniques demonstrate that current detention methods are not indications of U.S. 
leadership in human rights (2005: 71-72). 
 
 

Além do problema da sobrelotação, das questões político-económicas, dos tipos 

de crime cometidos, etc., é fundamentado que as diferenças culturais de cada país estão 

relacionadas com a apropriação dos direitos humanos, e que por isso possam existir 

variações entre os locais na forma como tratam os prisioneiros. Easton refere que 

Whitman (2003), “for example, compares the USA unfavorably with France and 

Germany and attributes this to deep-rooted cultural differences, including the tradition 

of respect for the dignity of the individual in France and Germany, missing in the USA” 

(2011: 2). 

Os direitos humanos são universais, logo, mesmo que, tratando-se de condenados, 

pareçam “não merecer” não devem ser negados. 
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Capítulo III 
 
 
 
 
3.1 Literatura 
 
 

“Os benefícios que a leitura promove em sua sociedade são inúmeros, o resgate da 

cidadania, desenvolvimento de um olhar crítico e competências, a integração social, a 

ampliação de seus horizontes e de seu vocabulário” (Brito, 2010: 27). 

A leitura é assim um meio importante de aprendizagem, de passagem de 

mensagens, tem então uma vertente de aprendizagem e lazer que compete a cada um 

desenvolver. Cada pessoa tem também uma interpretação própria da sua leitura, sendo, 

por vezes, difícil debater ideias devido à subjetividade do tema e do conteúdo redigido. 

Assim, os diversos textos passam a ter várias atribuições no seio da vida social. São 

vistos como ficcionais, despertam emoções, suscitam o prazer do texto e constituem, 

geralmente, não imitações da vida, mas metáforas da vida, que conduzem a uma melhor 

compreensão desta (ibidem: 31).  

Várias questões têm sido colocadas ao longo dos tempos em relação a esta forma 

de arte, como por exemplo: O que pode a literatura? Basta esta única e curta questão 

para dar vazão a uma variedade de resposta e, ainda, outras questões: Qual o seu 

poder?; Quais as suas funções?; Qual a sua ligação com a sociedade; Qual a sua 

influencia?; etc. … 

Apesar de serem várias as questões, ainda não são muitos os estudos sobre o 

assunto e nem propriamente conclusivos quanto à influência da literatura devido a uma 

certa subjetividade inerente ao tema. Mesmo assim, a literatura consegue aquilo que os 

estudos científicos muitas vezes não conseguem, pois provoca emoções e empatia. 

Segundo o autor Antoine Compagnon: 

 
  A literatura deve, desde logo, ser lida e estudada pelo fato de proporcionar um 
meio – alguns dirão mesmo o único - de preservar e de transmitir a experiência 
dos outros, os que estão afastados de nós no espaço e no tempo, ou que divergem 
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de nós pelas condições de vida. Ela sensibiliza-nos para o fato de os outros serem 
muito diversos e de os seus valores se afastarem dos nossos (2010: 45). 

 

No seu livro o autor refere também quatro explicações recorrentes do poder da 

literatura: o deleite e a instrução; a reunificação da experiência, em que “o concreto 

substitui o abstrato, o exemplo substitui a experiência, para inspirar máxima gerais, ou, 

pelo menos, uma conduta em conformidade com tais máximas”; correção dos defeitos 

da linguagem e, por último, foca numa variante extrema da terceira explicação e no 

avançado ponto da modernidade, em que a literatura é “cada vez mais entendida como 

uma manipulação e já não como uma libertação” (ibidem: 28-41). 

De uma forma resumida, o autor conseguiu focar nos principais pontos abordados 

acerca do poder da literatura, combatendo a ideia, negativa, de que o poder da literatura 

seria unicamente o da distração, abordando o facto de que foi com o avanço da 

modernidade que essa ideia se disseminou. Contudo, e tendo em conta esta ideia e o que 

foi dito anteriormente, a autora Louise Rosenblatt refere que: 

 

Books read solely for entertainment satisfy, after all, definite needs and answer 
definite preoccupations. Such works have therefore a potencial capacity to 
influence the reader’s personality and behavior, perhaps even more than those he 
may read in the course of the school routine (1938: 175). 
 
 

Com estas referências e com a abordagem deste tema, pretende-se que fique 

assente a importância e o valor que as obras literárias podem surtir na vida, na 

construção das personalidades e na obtenção de outras experiências. Na sua obra, a 

escritora Rosenblatt foca os seus estudos principalmente na forma de ensinar literatura, 

as subjetividades e os cuidados necessários a ter com os estudantes na sua introdução à 

literatura. Devido a estarem numa fase de desenvolvimento de personalidades são ainda 

um pouco vulneráveis e ingénuos aquando da sua introdução à literatura, dado que a sua 

interpretação do texto pode ainda não ter sido agudizada, no sentido em que pode não 

entender a diferença entre o que é realmente verdade e o que não é, por exemplo. 

Uma outra questão, abordada por René Wellek e Austin Warren, leva-nos a 

considerar a relação entre literatura e a sociedade, segundo eles esta é uma discussão 

que habitualmente começa  
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with the phrase, derived from De Bonald, that “literature is an expression of 
society”. But what does this axiom mean? If it assumes that literature, at any 
given time, mirrors the current social situation “correctly”, it is false; it is 
commonplace, tite, and vague if it means only that literature depicts some aspects 
of social reality (1942: 90). 
 

Apesar de De Bonald assumir que a literatura é um expressão da sociedade, 

Wellek e Warren ressalvam para que não seja interpretada de forma totalmente literal, 

dado que a literatura não é um espelho que reflete a total verdade do contexto social, 

contudo também não é de menosprezar o facto que, apesar de não ser considerada uma 

total verdade, não reflete aspetos da realidade social. Uma forma de fundamentar será 

tendo em conta o escritor, um ser social, que vive no meio de uma comunidade, educado 

pelas suas normas e valores, sendo que, ao escrever a sua obra ele, a não que seja 

completamente ficcional, a sua personalidade e o seu eu poderão também estar 

intangivelmente presentes na obra – “The writer is not only influenced by society, he 

influences it. Art not merely reproduces Life but also shoes it” (ibidem: 97). 
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3.2 Literatura prisional 
 

 

Segundo o autor Alber “prison narratives are important because they clearly 

influence the public’s perception” (2007: 6).  Desta forma, apercebemo-nos da 

importância da literatura em geral e, no caso específico, da literatura prisional, 

realizando a análise que se pretende com este trabalho, também se conseguirá ter uma 

noção da legitimidade, ou ilegitimidade, dos retratos construídos. 

Os criminologistas, Wilson e O’Sullivan apontam então a importância da 

representação ficcional, além da factual, da prisão: 

 

[…] cannot assume that the general public have more access to and interested in 
factual information about the nature of prison rather than its fictional 
representation. If anything, the reverse is likely to be true. Given this assumption, 
we need to consider the possibility that fictional representations of prison are an 
important source of these ideas and understandings (2004). 

 
 

Através da bibliografia analisada podemos ter uma noção da caracterização da 

prisão e a sua função, sendo então caracterizada como um elemento penal, e sendo o seu 

objetivo privar o indivíduo da sua liberdade e ao mesmo tempo transformá-lo. 

A informação relativamente aos trabalhos realizados sobre esta temática é parca, 

daí que não seja possível fazer uma simples comparação.  

Apesar da pouca informação disponível, o autor Jan Alber (2007), que realizou 

um trabalho sobre as narrativas da prisão baseando-se nos livros de Charles Dickens, 

refere que: 

 

Since most people lack first-hand experience of the prison and gain their 
“knowledge” through indirect means, it is primary importance to deal with 
fictional representations of the prison to get an understanding of how the prison 
has entered the cultural subconscious. For good or ill, prison narratives influence 
the cognitive categories of their recipients and thus the popular understanding of 
the prison. 
 
 

Expondo ainda um pequeno excerto acerca de um livro, que não é diretamente 

relacionado com a construção do retrato na prisão, mas que nos faz compreender a 

dualização de conceções na construção do mesmo, pois, apesar da conotação negativa 
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associada à criminalidade, poderemos perseguir a hipótese de relacionar não só uma 

espécie de sentimento de tragédia como de romance – “[I]n Great Expectations, through 

the characters of Magwitch and Estela, criminality and refrigement turn out not to be 

warring opposites but intimately bound together” (Burney, 2012: 164). 

Hans Toch defende que ninguém está certo do porquê que as prisões falharam, e 

que uma razão para que não consigamos entender os efeitos da prisão é que não 

percebemos o impacto pessoal das prisões. Ele defende também que: 

 

Only inmates have the experience of imprisonment, and inmates who write about 
prison are neither dispassionate nor representative. They are persons who have 
deal with their experience by drawing meaning from it. This is specialized 
adaptation, and it makes inmate-authors unique in the same sense in which Bruno 
Bettelheim and Viktor Frank were unique as concentration camps inmates (1977: 
8). 
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II Parte 
 

Fundamentação Empírica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Educação Belmarsh 

 

Abertos os labirintos do tempo 

sopradas as teias de aranha 

e a vida passada de crime 

cheia de conhecimento guardado 

a mente é uma coisa verdadeiramente maravilhosa. 

 

Pode ser educada, pode evoluir 

sem educação 

podem os problemas ser resolvidos? 

 

Enquanto estamos trancados, há muito para ver, 

prendem o nosso corpo 

mas a mente continua livre 

para se maravilhar com o universo 

e crescer como uma árvore. 

 

Então vai à biblioteca 

E pega num livro 

Vê a tua mente a crescer 

Enquanto os outros reclusos olham. 

 

Não precisas deles 

para dar o teu passo 

por isso avança e lê 

e a tua mente desabrochará. 

 

 

Colin Kitto 

Maio de 2001 

Bloco Prisional 1 

Estabelecimento Prisional de Belmarsh 

(em Archer, 2002: 197) 
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Capítulo IV 
 
 
 
 
4.1 Estratégia de investigação 

 
 

 
Como já fora referido o objetivo principal é compreender qual a imagem prisional 

que emerge em obras literárias do género testemunho, o que permitirá conhecer a 

construção da imagem prisional e, ao mesmo tempo, criando uma comparação entre as 

imagens de diferentes locais. 

Conseguir compreender a influência que a literatura pode ter nos leitores é 

também um ponto importante a salientar. Embora seja um tópico de estudo não muito 

explorado, são várias as questões e algumas as respostas apresentadas, embora com uma 

base argumentativa não muito desenvolvida no que concerne ao estudo do caso. 

Recorremos à metodologia qualitativa que foi aplicada através do método da 

análise documental, para tal foram selecionados quatro obras, de quatro zonas 

geográficas diferentes. 
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4.2 Caracterização da amostra 

 

 

Para a realização do estudo foram selecionadas quatro obras literárias. Para essa 

seleção foram designados os seguintes critérios: histórias que datem de cerca de 1980, 

de forma a que não fossem enviesadas por grandes flutuações políticas e económicas 

graves; que sejam escritas por alguém que esteja ou tenha vivido numa estabelecimento 

prisional, ou que abordem a vida de um ou vários reclusos nos estabelecimentos 

prisional, pois transmitem de uma forma mais detalhada como é viver no interior de 

uma prisão. 

De forma a caracterizar os livros selecionados serão apresentadas as referências e 

a descrição dos mesmos: 

 
 
 
4.2.1 Portugal 
 
 
 
Descrição: 
 

“A grande força desta obra reside no facto de a sua fonte de inspiração ser a 

própria verdade dos factos. Se por um lado ela se nos apresenta como uma obra de 

ficção, sabemos, por outro, que ela é um testemunho direto, vivido. O livros foi 

escrito durante a sua permanência na prisão e todos os acontecimenots e 

personagens aqui tratados pelos nomes verdadeiros. A narrativa desdobra-se em 

várias dimensões temporais e revela uma profunda sensibilidade no tratamento de 

toda uma série de personagens e na captação das várias nuances que lhe conferem 

densidade. Um outro aspeto abordado com particular sagacidade é o jogo de 

tensões inerentes ao universo prisional, assim como todo o percurso, quase 

kafkiano, que conduz o indivíduo ao labiríntico inferno de uma experiência como a 

que o autor nos transmite. No entanto, em nenhum momento aqui domina a 

derrota, antes uma inquebrantável coragem de viver e de lutar”. 

 
 Pereira,Guilherme (1996). Prisão Maior. Lisboa, Editorial Presença. 
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4.2.2 Brasil 
 
 
 
Descrição: 
 
 

“Em 1989, o médico Drauzio Varella iniciou na Casa de Detenção de São Paulo 
um trabalho voluntário de prevenção à AIDS. Esse trabalho, que prossegue até 

hoje e teve o apoio da Unip (Universidade Paulista), incluiu pesquisas 

epidemiológicas sobre a prevalência do HIV, palestras educativas para a 

população carcerária, gravação de vídeos, edição de um jornalzinho de circulação 

restrita à penitenciária e atendimento de doentes. Um pouco desses dez anos de 

convivência semanal está registrado em Estação Carandiru, um livro que só pôde 

ser escrito graças à condição de médico do autor. Mas Drauzio não adota um 

ponto de vista “médico”, um enfoque de especialista; também não interpreta sua 

experiência, nem emite juízos de valor sobre ela. Como norma, ele conduz o relato 

em função da proximidade direta que estabeleceu com as pessoas a quem se refere, 

presos ou funcionários. A Casa de Detenção de São Paulo, o maior presídio do 

país, abriga mais de 7 mil presos —“a malandragem”, como eles mesmos se 
denominam. Drauzio Varella fala desse conjunto por intermédio de Santão, 

Alfinete, Charuto, seu Jeremias, Loreta, Ezequiel e muitos outros. Nos fragmentos 

das histórias individuais surgem os problemas crônicos do presídio (as drogas e a 

AIDS, por exemplo) e as formas de acomodação à precariedade e às privações 

(recozinhar a comida intragável servida pela instituição, organizar as visitas 

íntimas). Descrevendo coisas e pessoas concretas, Drauzio dá à cidadela do 

Carandiru uma transparência difícil de ser obtida”. 
 

 Varella, Drauzio (1999). Estação Carandiru. São Paulo, Companhia das Letras. 
 

 

 
 
4.2.3 Estados Unidos 
 
 
 
 
Descrição: 
 

“American jails and prisons confine nearly 13.5 million people each year, and it 

is estimated that 6 to 7 percent of the U.S. population will be confined in their 

lifetimes. Despite these disturbing numbers, little is known about life inside beyond 

the mythology of popular culture. 

Michael G. Santos, a federal prisoner nearing the end of his second decade of 

continuous confinement, has dedicated the last eighteen years to shedding light on 

the lives of the men warehoused in the American prison system. Inside: Life Behind 
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Bars in America, his first book for the general public, takes us behind those bars 

and into the chaos of the cellblock.  

Capturing the voices of his fellow prisoners with perfect pitch, Santos makes the 

tragic--- and at times inspiring---stories of men from the toughest gang leaders to 

the richest Wall Street criminals come alive. From drug schemes, murders for hire, 

and even a prostitution ring that trades on the flesh of female prison guards, this 

book contains the never-before-seen details of prison life that at last illuminate the 

varied ways in which men experience life behind bars in America.” 
 

 

 Santos, Michael (2006). Inside: life behind bars in America. New York  St. 
Martin's Griffin. 

 

 

 

 

 

4.2.4 Grã-Bretanha 
 
 
 
Descrição: 
 

“O sol brilha pelas grades da minha janela no que deve ser um glorioso dia de 

Verão. Estou encarcerado numa cela com cinco passos por três há doze horas e 

meia, e não poderei sair antes do meio-dia; dezoito horas e meia de reclusão 

solitária. Há um miúdo de dezassete anos na cela por baixo da minha que foi 

acusado de roubo em lojas – primeira acusação, ainda nem sequer condenado – e 

está fechado há dezoito horas e meia, sem poder falar com ninguém. Esta é a Grã-

Bretanha no século vinte e um, não a Turquia, não a Nigéria, não o Kosovo, mas a 

Grã-Bretanha. Após um processo judicial de perjúrio, a 19 de Julho de 2001, 

Jeffrey Archer foi condenado a quatro anos de prisão. As primeiras três semanas 

foram passadas na Prisão de Belmarsh, estabelecimento prisional de segurança 

máxima no sul de Londres, que alberga alguns dos criminosos mais violentos da 

Grã-Bretanha. FF 8282 (número de presidiário de Jeffrey Archer), é um simples 

recluso que aproveita o seu encarceramento para descrever em forma de diário, a 

sua vida na prisão, os outros reclusos, os hábitos, vícios e regras existentes nesta 

instituição.  

Com uma enorme vertente humana e uma crítica ao sistema judicial britânico, 

Diário da Prisão, é mais uma obra imperdível dum grande escritor, que aqui 

retrata uma realidade que se esconde do olhar de todos nós.” 

 
 Archer, Jeffrey (2002). Diário da prisão. London, Pan Books. 
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4.3 Categorias de análise 
 
 
 

A análise será realizada segundo as seguintes categorias: Instalações, para que se 

possa formar uma ideia sobre o tipo de instalações de cada estabelecimento prisional e 

as respetivas condições; Higiene e Alimentação, de forma a conseguir informação sobre 

se há e quais são os hábitos de higiene e hábitos e tipos de alimentação; Exercício e 

ocupação de tempos livres, com esta categoria pretende-se conhecer as rotinas dos 

reclusos, se têm atividades nos tempos livres e quais são e condições para se 

exercitarem; Serviços de Saúde, sendo este um tópico importante, a intenção é saber 

qual o grau de acesso a este serviço e a sua eficácia; Disciplina e punição, para perceber 

quais as formas utilizadas para disciplinar e punir os reclusos; Meios de 

repressão/segurança, o intuito é tentar perceber os meios utilizados pelas instituições 

para limitar possíveis comportamento considerados perigosos e métodos de segurança 

para vigiar e prevenir certos comportamos e contatos; Contato com o exterior, a 

finalidade é perceber através de que formas os reclusos têm contato com o mundo 

exterior; Pessoal institucional, tentar saber que tipo de funções existem dentro dos 

estabelecimentos e como são as relações com os reclusos (principalmente com o 

guardas-prisionais); Aflições da prisão, com esta categoria a intenção é ter uma 

compreensão dos sentimentos e pensamentos dos reclusos; Trabalho/Educação, para 

definir as funções que os reclusos podem exercer nas prisões e se têm acesso à 

educação; Negócios Informais/ilícitos, a intenção é perceber e caracterizar alguns tipos 

de negócios dentro das prisões; Violência e vitimização, para conseguir perceber qual o 

nível e as práticas de violência e Cultura prisional, com esta última categoria o 

propósito é tentar obter informações sobre os costumes na prisão, as relações sociais 

entre reclusos e entre reclusos e guardas e quais os código de conduta. 
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Capítulo V 
 
 
 
  
 

5.1 Discussão dos resultados 
 
 

Através das obras que foram lidas conseguimos retirar várias informações e 

histórias acerca da prisão e da vida na prisão2. O objetivo não é avaliar a veracidade dos 

factos referidos nos testemunhos, mas sim abordar as perspetivas e imagens 

transmitidas pelos escritores.  

É preciso manter em constância que os testemunhos dos quatro livros transpõem 

uma visão da realidade de contextos geográficos, político-económicos, culturais e 

demográficos diferentes. Os testemunhos provêm de países diferentes e afastados, com 

as diferentes políticas e economias, com formas de expressão cultural divergentes e 

também com um nível de população muito divergente entre os países, sendo que, nesse 

aspeto, os Estados Unidos e o Brasil superam em grande escala a Grã-Bretanha e 

Portugal (que em termos de população fica muito aquém dos outros países referidos). 

Cada país tem também as suas particularidades quanto ao código penal pelo qual se 

regem e as visões/objetivos de/para prisões. 

Pela perspetiva de um mero leitor, após a leitura destes quatro livros, no que se 

refere à prisão brasileira – Casa de Detenção – sofrendo de excessiva sobrelotação, de 

uma quase absoluta falta de condições de controlo, segurança e condições de vida; 

extrema violência e negligência em questões de vida, o impacto negativo é muito forte. 

O escritor, um médico da instituição, relata várias histórias de prisioneiros, que vivem 

praticamente e unicamente sob as suas regras, que remetem principalmente para as 

questões de honra, poder e violência. 

Michael Santos retrata uma panorâmica das várias prisões americanas onde 

esteve, e outras, em que outros reclusos, cujas histórias ele conta, também conheceram. 

O autor escreve principalmente tendo como base a prisão federal de Pierce County, 

                                                 
2
 No livro “Estação de Carandiru” e “Diário da Prisão” estão presentes também algumas ilustrações que se encontram disponíveis 

em Anexo. 



 
 

 
27 

 

onde permaneceu por anos consecutivos. Este relata várias histórias de reclusos que foi 

conhecendo e “entrevistando”, muitas delas são longas e complicadas histórias que 

envolvem violência, gangs, corrupção.  

Quanto ao testemunho de Jeffrey Archer, sendo ele um escritor famoso e bem 

posicionado na sociedade antes de ter entrado para a prisão, ele oferece-nos um 

contributo em forma de diário, dos vinte e dois dias que lá permaneceu, relatando o que 

experienciou, viu e sentiu de forma disciplinada. Ele explica a rotina imposta, as suas 

aprendizagens e as conexões que trava na prisão de Belmarsh, uma prisão de Categoria 

A de alta segurança. 

Por último, o livro de Guilherme Pereira, natural de Lourenço Marques que, 

durante a maior parte do tempo de reclusão, esteve preso no estabelecimento prisional 

de Vale de Judeus por ‘abuso de confiança’. Ao longo do livro, este fala da sua vida 

desde pequeno, em Moçambique, até à vida de adulto, já na prisão. Apesar de Portugal 

ter um número de população inferior, também nos estabelecimentos portugueses ocorre 

a problemática da sobrelotação. No livro o autor faz referência a problemáticas 

políticas, entre outras, e a histórias de outros prisioneiros, facto comum entre os quatro 

livros. 

Como já fora referido, foram definidas categorias para conduzir a análise das 

referidas obras. Contudo, esta análise não será proporcional devido ao desfasamento de 

informações em cada livro. Os autores escrevem a história, não se guiam por nenhuma 

matriz, então focam mais em certos aspetos da vida na prisão enquanto outros podem 

nem ser mencionados. Apesar desta dificuldade, os livros oferecem-nos bastante 

informação para uma caracterização geral, mas não linear. 

 

 
 

 
5.1.1  Instalações 

 
 
 

Em termos de arquitetura e dimensões os estabelecimentos variam entre si. 

Existem diferenças entre números de pavilhões e distribuição de reclusos.  

Pelas descrições a maioria das celas são compartilhadas, devido, em certos casos, 

à sobrelotação. Contudo, em cada prisão existem casos em que os reclusos se 
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estabelecem em celas individuais. A Casa de Detenção é um caso à parte (como o será 

na maioria). Dada a excessiva lotação por pavilhão, as celas de triagem, por exemplo, 

ficavam tão preenchidas que por vezes precisavam ficar uns de pé para outros poderem 

dormir ou dormirem de forma contrária, um com a cabeça para cima e o outro com a 

cabeça para baixo. Relativamente às celas ou “xadrezes”, não há um número mínimo ou 

máximo, dado que não é a instituição que faz a distribuição das celas mas sim os 

próprios prisioneiros. 

 
 A cela, xadrez ou barraco é a unidade funcional da cadeia. Suas dimensões 
variam sem lógica aparente: algumas, até espaçosas, são individuais; em outras, 
espremem-se sete, oito, vinte ou, como nas de Triagem, sessenta homens. Há 
muitos anos, a direção da Casa perdeu o direito de posse nos pavilhões maiores, 
como o Cinco, o Sete, o Oito e o Nove. Nesses, cada xadrez tem dono e valor de 
mercado (Varella, 1999: 35). 
 
 
As condições dos pavilhões e instalações no geral eram péssimas, nas celas havia 

falta de água; havia casos de entupimentos; inundações; “invasões” de ratos; etc.. 

Inclusive a cozinha foi fechada antes mesmo do fecho das instalações devido ao mau 

estado da área, o que poderia facilitar, por exemplo, a propagação de doenças assim 

como o agravamento de outras. 

O caso das instalações referenciadas nos outros livros é bem diferente, apesar de a 

informação não ser muito explícita é possível constatar que não há nenhum caso em que 

as condições sejam tão degradantes. 

Apesar das diferenças entre as instalações (por exemplo, a prisão de Belmarsh foi 

caracterizada como “labirinto”, criando dificuldade nas tentativas de fuga mas criando 

também alguma dificuldade para os funcionários) todas têm áreas pensadas para a 

prática de exercício, recriação, áreas comuns com televisão, salas de educação, área de 

serviço médico, áreas administrativas, etc. 

5.1.2  Higiene e alimentação 
 
 
 

No livro Diário da Prisão, um diário das atividades do dia-a-dia, são referidas 

algumas das lides da higiene pessoal, como banho, que é realizado fora da cela, numa 

área coletiva da ala com capacidade para quatro. A prisão providencia as toalhas (uma 

para sete dias), “uma barra de sabão para barbear, um pincel de barbear antiquado - não 
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acredito que seja pêlo de texugo -, e uma lâmina de barbear Bic" (Archer, 2002: 46), e é 

também fornecida uma lâmina de barbear por dia por questões de segurança.  

Na Casa de Detenção, a prisão não fornece qualquer tipo de produto para a 

higiene dos reclusos, sendo escassas as condições para a atividade: as zonas de chuveiro 

não são as mais adequadas, devido às canalizações - "Tomar banho exige 

contorcionismo circense em baixo do cano na parede ou na torneira da pia, com uma 

caneca" (Varella, 1999: 21). 

Apesar das dificuldades, pelo relato do autor as condições de higiene não eram 

descuradas. Embora nas áreas de isolação isso pudesse ser um problema, pois os 

reclusos estão constantemente fechados num espaço reduzido e sobrelotado. Contudo, 

as condições de higiene eram quase uma obrigatoriedade: 

 
Toda cela tem um vaso sanitário velho, mas geralmente limpo (…). Alguns são 
daqueles antigos, do tipo francês, com um buraco e dois apoios para os pés; outros 
são os clássicos vasos de louça encravados num cone invertido de concreto. (…) 
Todas as celas têm uma pia e um chuveiro ou pelo menos um cano com saída de 
água na parede. (...) No pavilhão Oito, num xadrez colectivo de 27 homens, no 
fundo, havia um banheiro com um cano quase encostado à parede, através do qual 
escorria um fio de água. Apesar da ginástica a que eram obrigados, ai daquele que 
não tomasse o banho diário, mesmo no frio de junho. Os mais velhos cuidavam de 
impor essa obrigação aos novatos (ibidem: 38). 

 
 

Devido à necessidade de conviverem muitos reclusos num reduzido espaço e 

também devido à imagem que passam, um ponto comum referido entre os testemunhos 

é a boa higiene e o corte da barba, como fazendo parte do código de conduta. 

Relativamente à alimentação, novamente o livro de Archer é o que fornece mais 

informações. O autor abominou, até certo ponto, a comida servida pela prisão, com 

várias queixas, embora a oferta fosse variada: 

 
Abrem-me a porta da cela para eu poder juntar-me a uma fila para o almoço. 

Uma vista de olhos ao que há para escolha e não consigo continuar a olhar - carne 
demasiado passada, só Deus sabe de que animal, ervilhas moles a nadar em água e 
batatas que até Oliver Twist teria recusado. Contento-me com uma fatia de pão e 
uma caneca de leite, não uma caneta de leite enlatado (Archer, 2002: 29). 
 
 
Durante os dias que passou na prisão de Belmarsh, Archer não se conseguiu 

habituar à comida, embora aos poucos se fosse servindo de alguns alimentos e não 

sucumbia totalmente pois conseguia acesso a outras formas de alimentação (como 
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chocolates, sopas instantâneas, bolachas, etc.) através do saldo disponibilizado pela 

prisão. Em Belmarsh "a refeição da manhã, o pequeno-almoço, é normalmente tomada 

entre as 7:30 e as 8:00, a refeição do meio-dia chama-se jantar e a refeição da noite 

chama-se lanche. Em Belmarsh, o pequeno-almoço do dia seguinte é entregue num saco 

de plástico quando se vai lanchar na noite anterior" (ibidem: 58). 

Os horários “estranhos” das refeições são semelhantes aos da Casa da Detenção, o 

pequeno-almoço é distribuído por volta das cinco da manhã, o almoço “lá pelas nove” e 

"Ao redor de duas, três da tarde, já é servida a janta, obedecendo ao mesmo ritual de 

faxinas, carrinhos, galerias vazias e respeito obsessivo pela higiene. Dessa hora em 

diante, quem tiver fome que se vire por conta própria. Os horários esdrúxulos das 

refeições justificam-se em função da contagem, que deve acontecer às cinco da tarde" 

(Varella, 1999: 48-49). 

As refeições servidas na Casa da Detenção são alvo de desgosto por parte dos 

reclusos, pois provêm de uma empresa exterior e são chamadas de “quentinhas”. 

Além das refeições garantidas pelos estabelecimentos os reclusos, maior parte das 

vezes, têm acesso a outros produtos de alimentação (através da família, amigos, etc.). 

A queixa da má qualidade das refeições é abordada por Archer quando ele 

menciona o valor que o Estado disponibiliza, por dia, para a alimentação de cada 

recluso, esse valor é pouco mais que uma libra. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.3  Exercício e Ocupação de tempos livres 

 
 
 
Para ocuparem os tempos livres os reclusos têm por exemplo, as salas comuns 

com televisão e jogos; o “pátio” onde podem andar, conversar com outros reclusos, 

fazer exercício; jogar futebol; ir à missa, etc.. 

O autor Guilherme Pereira, aquando da sua estadia na prisão central de Sintra, 

refere que: 
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Por minha iniciativa, e depois de verificar as carências efetivas da maioria dos 
meus companheiros - jovens e em geral ligados à toxicodependência - concebi um 
departamento de OTL (ocupação dos tempo livres), aprovado pela direcção. Sem 
quaisquer custos, foi possível mobilizar para o projeto mais de vinte reclusos em 
tarefas de coordenação de treze atividades lúdicas, culturais e desportivas, que 
acabaram por suscitar a adesão de noventa e oito por cento de toda a população 
reclusa dos dois pavilhões. Foi uma experiência fantástica: gerou-se um 
movimento associativo dinâmico, interventor, criativo, que a instituição embora 
visse com maus olhos o facto de ser totalmente feito e integrado por reclusos, 
acabou por louva (Pereira, 1996: 183). 
 
 
Já na prisão em Vale de Judeus, teve também iniciativa e diz que organizou, 

“igualmente de raiz, o grupo de teatro da cadeia, tutelado por uma educadora 

empenhada e tolerante” (ibidem: 187). 

Nos estabelecimentos retratados por Drauzio Varella e Michael Santos, não há 

tanta variedade de atividades para a ocupação dos tempos livres. No primeiro caso 

porque, dado que são os detentos que gerem a rotina dentro da prisão, seria difícil 

organizá-los e tentar implementar outras atividades: 

 
Como trabalho é privilégio de poucos, passam o dia encostados, contam mentiras 
nas rodinhas do pátio, levantam peso na academia, jogam capoeira no cinema, 
andam para baixo e para cima, inventam qualquer bobagem para se entreter e, 
principalmente, arrumam confusão (Varella, 1999: 144). 
 
 
No segundo caso, no referente à prisão Pierce County, os reclusos reuniam-se em 

grupos, gangues, sendo que as atividades (apropriadas) referidas serão ver televisão e 

fazer exercício.  

Nos livros é também referido que existem programas/facilidades para acesso à 

educação, passando por cursos mais técnicos a frequências na universidade (em regime 

independente). As atividades educativas podem ter um carácter liberal ou impositivo.  

 

 

 

5.1.4  Serviços de saúde 
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É no livro de Drauzio Varella que existe várias referências aos serviços médicos 

dentro das instalações prisionais, principalmente devido ao fato de o autor ser um 

médico que trabalha de forma voluntária na prevenção contra o HIV na Casa de 

Detenção. 

A falta de condições das instalações e a falta de equipamento não impediram o 

Doutor de ajudar vários reclusos, apesar de o seu trabalho voluntário supostamente se 

basear na luta conta o HIV. Contudo, o autor expõe que a “assistência médica no 

presídio era precária para enfrentar uma epidemia (HIV) como aquela. Para cuidar dos 

sete mil prisioneiros, havia dez médicos, se tanto. Os baixos salários e a falta de 

condições de trabalho haviam corroído o ânimo da maioria, de tal forma que poucos, 

deste grupo já pequeno, exerciam a função com dignidade" (Varella,1999: 80). 

Além da dificuldade do HIV, haviam ainda muitas outras dificuldades no 

exercício da função e necessidades dos reclusos que muitas vezes não era tratadas 

corretamente, e que são bem representadas neste excerto: 

 

Nas semanas subsequentes, a realidade demonstrou-se mais complexa do que eu 
imaginava. O número de doentes que vinha dos pavilhões para atendimento 
ambulatorial aumentava sem parar. Não era apenas os casos de AIDS e 
tuberculose, a clientela tornara-se variada: facadas, acessos de asma, diabéticos, 
hipertensos, abcessos, craqueiros dispnéicos, paraplégicos com escaras, 
epilépticos em crise, dermatites diversas e, inclusive, gente saudável com intenção 
de tirar vantagem do médico ingénuo. Parecia um minipátio de milagres. Eu tinha 
que ser rápido: ouvir as queixas, palpar, auscultar, olhar, fazer o diagnóstico e 
receitar o medicamento em cinco minutos no máximo. Sem errar, se possível. 
Medicina de antigamente: ouvir, examinar e dar o remédio. Inútil solicitar exames 
laboratoriais porque os resultados, quando vinham, não chegavam a tempo de 
auxiliar na conduta. Uma velha máquina de raio X passava semanas quebrada ou 
aguardando licitação para a compra de filme radiográfico. Dificuldades não 
faltavam. A medicação prescrita percorria complicadas vias burocráticas, e, nas 
frequentes transferências dos detentos de um pavilhão para outro, perdia-se no 
caminho. A burocracia era tanta que as internações e altas da enfermaria eram 
batidas em seis cópias, trazidas para assinar sem papel-carbono. Muitas vezes, 
como é característico no serviço público, existia fartura de antibióticos e antivirais 
caríssimos, enquanto faltava aspirina e remédio para sarna (ibidem: 91-92). 
 
 
 
Nos livros de Michael Santos e Guilherme, é referida a procura de auxílio médico 

externo em certos casos, pois, por vezes, a prisão não tem possibilidades para fazer 

certos tratamentos mais específicos.   
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Michael Santos conta a história de um recluso, Crip Tank, que sofreu com 

negligência médica na prisão e após, e que por essa razão viria a sofrer muito. 

 

«I start getting sick every day» Crip Tank says. “The pain is like nothin’ I’ve ever 
experienced. I’m hurtin’ all the time. I go to see the doctor and that muthafucka 
says I ain’t got nothin’ more than muscles spasms. If he ain’t sayin’ that he sayin’ 
that I’m fakin’. The muthafucka takes an X-ray and thinks he can see what’s 
inside me. This shit is real, man. I feel like I’m gonna die. I’m losin’ weight fast 
and there are days when I can’t walk at all. I keep tellin’ these muthafuckas I need 
to see a real doctor but they keep bullshittin’ me, tellin’ me there ain’t  nothin’ 
wrong with my back. When I say I need a CAT scan or an MRI or some other test, 
the muthafuckas tell me there ain’t nothin’ in the budget for that»  (Santos, 2006: 
273). 
 

 

Entretanto, Crip Tank mudou para um estabelecimento no “campo”, uma 

instituição de segurança mínima, mas os seus problemas de saúde continuaram e 

pioraram: 

 

With is health continuing to deteriorate, Crip Tank began filing grievances against 
the prison system. The health services department refused to acknowledge his 
perpetual pain. They accused him of malingering, of faking his illness to avoid 
work.  Eventually they began to refuse him ibuprofen, telling him to purchase 
aspirins from the commissary. By filing official grievances, he succeeded in 
pressuring a trip from the camp to an outside hospital, where specialists used 
nuclear medicine to diagnose his illness. Those doctors who reviewed the test 
results immediately admitted Crip Tank and kept him in the hospital for three 
months as they performed four surgeries.  
He had contracted a severe case of desert fever that attacked his spine. He says the 
doctors told him that if prison officials had authorized medical treatment of Chip 
Tank’s conditions years previously, at an earlier stage of the illness, the disease 
could have been cured (ibidem: 276). 
 

5.1.5  Disciplina e punição 
 
 
 

A forma mais comum de disciplinar e punir entre as quatro histórias é o 

isolamento ou “hole”. Outras formas passam por retirar benefícios como visitas; 

aumento do número de dias de pena; punições físicas; etc.. 

Archer descreve um caso por ele observado, em que: 
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um recluso, seguro por três guardas e rodeado por outros, é arrastado à nossa 
frente na direção contrária. Um dos guardas está a empurrar a cabeça do recluso 
para baixo, enquanto outro lhe mantém as pernas dobradas, de tal maneira que 
quando passa por nós deixa a impressão de uma marioneta controlada por fios 
invisíveis. Peach diz-me que aquele procedimento é conhecido entre os presos por 
estar «torcido» ou «enrolado», e que faz parte do processo de «controlo e 
restrição». - Controlo e restrição? - O recluso vai ser arrastado para uma cela de 
isolamento e preso, enquanto as suas roupas são cortadas com uma tesoura. 
Depois é algemado, antes de lhe prenderem as pernas atrás das costas. Por fim, 
põem um cinto à volta da cintura dele com algemas de cada lado, 
impossibilitando-o de mexer os braços ou as pernas.  
- E depois?  
- Levam-no para a solitária - explica Peach. - Vai ser colocado numa cela 
individual que tem um lavatório de metal, uma mesa de metal e uma cadeira de 
metal, todos fixos à parede, para ele não poder desfazer tudo (2002: 82). 
 

 

Além das formas mencionadas, Santos remete para uma nova abordagem da 

situação, a punição de vários reclusos pelo mau comportamento de outros - "they 

frequently punish everyone in the camp for the misbehavior of a few. They close 

television rooms down for weeks at a time if guards discover contraband. They prohibit 

access to recreation when someone runs to chow" (2006: 237).  

 
 
 
 
 

5.1.6  Meios de repressão /segurança 
 
 
 

Um dos meios de segurança abordado pelos quatro autores é a revista das cartas e 

encomendas, para confirmar que não contêm drogas, dinheiro ou outro tipo de artigos. 

Por exemplo, Archer conta que nos envelopes a droga pode ser escondida em vários 

pontos: por baixo dos selos; entre as abas dos envelopes; o envio do envelope ser 

enviado como se se tratasse de um documento legal, dado que dessa forma os 

funcionários não estão permitidos a abrir. 

Santos nomeia um método, que apenas foi mencionado no seu livro, as câmaras 

de segurança - "Guards are not stationed in the living units themselves. Each area of the 

jail is equipped with a sophisticated electronic surveillance system that allows a 
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centrally located staff member in the control center to monitor the goings-on throughout 

the entire facility."  (Santos, 2006: 4). 

Como forma de segurança e monitorização são também realizadas revistas às 

celas, para procurar armar e outros artigos não permitidos. 

Por exemplo, na sua saída Archer sugere a um guarda que  

 

gostaria de oferecer o meu rádio a um dos reclusos que nunca recebe visitas. O 
guarda diz-me que é contra os regulamentos. - Dar algo a uma pessoa necessitada 
é contra os regulamentos? – Inquiro eu. - Sim - replica ele. - Pode estar a tentar 
suborná-lo ou a pagar-lhe um fornecimento de droga. Se fosse visto a dar uma 
rádio a outro recluso, teria imediatamente uma participação e a sua pena podia até 
ser aumentada em vinte e oito dias (2002: 240-241). 
 

Os próprios guardas são considerados como um meio de segurança, sendo uma 

meio necessário para a manter. 

 
 
 
 
 

5.1.7 Contato com o exterior 
 
 
 

O contato com o exterior pode ser realizado através de algumas formas: carta, 

telefone, visitas, jornais, televisão, rádio. 

Neste âmbito existe um consenso entre as prisões pois, pelos relatos, todos 

parecem ter acesso aos mesmos meios, embora uns com mais facilidades que outros. 

Porém, na Casa de Detenção os reclusos têm direito a um tipo de contato que não 

nenhum dos outros autores teve acesso: as visitas íntimas. Drauzio Varella diz que as 

origens destas visitas são nebulosas e que contam terem começado nos anos 80, de 

forma insidiosa e a que os guardas fizeram vista grossa pois pensavam que esses 

momentos iriam ajudar a acalmar a violência. Contudo, quando começaram a aparecer 

menores grávidas desses encontros foi necessário tomar medidas, e dado que foram 

incapazes de acabar com o “privilégio adquirido” decidiram oficializar as visitas 

íntimas, em que “as maiores de idade podiam subir ao xadrez do companheiro, desde 

que previamente registadas com identificação e foto” (1999: 60). O sistema 

eventualmente acabou por se alastrar pelo país. 
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5.1.8  Pessoal institucional  
 
 
 

O pessoal institucional é composto pelos guardas prisionais, mas também pelo 

pessoal administrativo, diretores, bibliotecárias, educadores, agentes de reinserção 

social, etc. Embora essa seja uma parte da constituição nas histórias de Archer, Santos e 

Pereira, não se pode dizer que serve para a história de Varella, pois o trabalho realizado 

na instituição era praticamente realizado pelos reclusos, menos o de segurança, claro. 

O ponto preocupante que existe em comum nas histórias é a falta de guardas nas 

instituições, a relação o entre número de guardas e número de reclusos é muito baixa. 

Drauzio expressa as suas dúvidas quanto ao tema:  

 
Durante o dia, por exemplo, de dez a doze funcionários tomam conta de um 
pavilhão, como o Oito, com mais de 1500 detentos reincidentes; à noite, o número 
cai para seis ou sete. Para cuidar dos 1600 presos do Cinco, a mesma 
precariedade. Como um grupo tão pequeno de homens sem armas consegue 
controlar um presídio daquele tamanho é um dos mistérios da cadeia (1999: 114). 
 

Apesar das controvérsias no tema, há referências a casos de boas relações entre 

guardas e reclusos, assim como de casos de abusos de poder por parte dos guardas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.9  Aflições da prisão 
 
 
 

A ideia com esta categoria é abordar o sofrimento que os reclusos vão sofrendo 

durante o tempo de reclusão. As suas dificuldades e as dificuldades que a situação 

provocou também na sua família. 
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O fato de estarem privados do mundo exterior, confinados a um espaço 

reduzido, em que têm muito pouco poder sobre as suas ações, sendo que as ações em si 

são limitadas, onde se sentem solitários, têm de obedecer a regras restritas e lidar com 

pessoas cuja função é assegurar que não fazem nada que não seja regulamentado, estão 

privados da vida sexual (exceto na Casa de Detenção como já referido) e o sentimento 

de insegurança é constante.  

Lidar com estas vicissitudes pode ser uma tarefa difícil e penosa. 

Um dos pensamentos de Guilherme Pereira é que: 

 

Um dia não são os dias. Cada noite no espaço de seis metros quadrados são, 
porém, as noites todas. Passa-nos quase tudo pela cabeça, ora em filmes do 
passado com uma nitidez que incomoda, ora em projecções para o futuro tipo 
contos de fada. A tentação para nos ocuparmos com gestos inúteis é avassaladora. 
Porque será que o tempo de sobra nos faz ser impacientes? (1996: 141). 
 
 

Ao longo das histórias os autores vão deixando escapar algumas das suas dores de 

estarem encarcerados.  

Na Casa de Detenção e em Pierce County, uma das grandes aflições seria o risco 

de vida. Os rígidos códigos de conduta e falta de afiliações podiam tornar a vida mais 

difícil dentro das paredes da prisão. 

No caso de Santos, uma das suas cruzes foi a dificuldade em conseguir passar o 

tempo de forma produtiva, para que quando saísse estive o mais pronto possível para 

um novo mundo. Por isso ele alerta:  

 
Administrators concern themselves more with the potentially disruptive prisoner, 
the one presenting the threat of adding to the havoc in the penitentiary. In an effort 
t keep those volatile forces in check, corrections professionals appease such men 
with single-man rooms, easy work assignments, extra phone calls, and individual 
attention. Ironically, this system of corrections brings the unintended but 
inevitable consequence of giving power to those who further disrupt the system. 
Those who recommit to criminal values assuage the pains of confinement. On the 
other hand, those working to reconcile with society and prepare for release meet 
resistance; they live much more difficult lives inside (2006: 122). 
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5.1.10  Trabalho/Educação 
 
 
 

O trabalho por parte dos reclusos é uma prática existente nas prisões retratadas. 

Embora, por exemplo, na Casa de Detenção não fosse obrigatório, os reclusos terem 

uma função, a maioria trabalhava ficando afiliada ao grupo de trabalho. O trabalho 

proporcionava-lhes a proteção do grupo assim como uma forma para facilitar a 

passagem de tempo.  

O trabalho era habitualmente pago com cigarros devido às dificuldades 

burocráticas para dar o dinheiro aos reclusos.  

Os reclusos fazem então quase todo o trabalho dentro da Casa de Detenção: 

 
com exceção das atividades ligadas à segurança, as demais tarefas da cadeia são 
executadas pelos presos - cozinham, distribuem as refeições, lavam tudo, 
recolhem toneladas de lixo, consertam, levam e trazem, organizam campeonatos 
de futebol e a Campanha do Agasalho. A rotina do Casarão é tocada pelos 
detentos, sem eles seria o caos. Algumas empresas empregam mão-de-obra local 
para costurar bolas de couro, chinelos, colocar espiral em cadernos, varetas em 
guarda-chuvas, parafusos nas dobradiças e trabalhos similares. Teoricamente, os 
presos deveriam receber pelos serviços prestados, o que poderia ajudar a família 
desamparada ou servir de poupança para quando fossem libertados. Na prática, 
porém, a burocracia para retirar o dinheiro é tanta que muitos aceitam o 
pagamento em maço de cigarro, a moeda tradicional (Varella,1999: 144). 
 
 

Em “Diário da Prisão”, existem breves referências ao trabalho que se divide em 

«oficinas» ou educação. Nas «oficinas», “onde terei de encher sacos de pequeno-almoço 

que poderão acabar noutros estabelecimentos prisionais. O meu salário será de 

cinquenta pense por hora. A nova política de salário mínimo não se aplica aos 

condenados" (Archer, 2002: 80). 

O mesmo se passa nas prisões de Pierce County e Vale de Judeus, em que os 

trabalhos se baseiam também em tarefas do mesmo tipo. Em Portugal, porém, existem 

outros tipos de funções: bibliotecário, elaboração do jornal, acabamentos de sapatos, 

etc.. 

Em termos de pagamento, parece também ser sintomático, pois os trabalhos na 

prisão são de muito baixa remuneração, quando sequer a existe. 
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5.1.11  Negócios informais/ilícitos  
 
 
 
 

As formas e tipos de negócios dentro das prisões são variados, podem depender de 

habilidades específicas de um recluso ou dos produtos que o negociante tem (que obteve 

através de fonte externa ou criação a partir do interior) para vender. Em questões de 

pagamento, o mais corrente é através trocas ou dinheiro. 

Em “Prisão Maior” são dados alguns exemplos: 

 

Vende retratos de familiares de outros reclusos, feitos a partir de fotografias tipo 
passe, por uma tuta e meia. O Valério pinta e desenha para sobreviver - um maço 
de tabaco, às vezes, paga um belo quadro que lhe ocupa noites inteiras na cela; 
outros, pagam-lhe com comida recebida nas visitas. Outros, ainda agridem-no 
quando ele se demora a cumprir uma empreitada (Pereira, 1996: 63). 
 

 

Sabe todos os negócios do bas fond, compra e vende de tudo, desde roupa do 
mercado negro prisional a comprimidos, fios de ouro, artesanato, óculos de sol 
com e sem graduação, pilhas, sapatos velhos, iogurtes, o Chico Algés é uma 
mercearia ambulatória (ibidem: 78). 
 
 
a produção e consumo de «chicha», uma agradável bebida de forte graduação 
alcoólica fabricada pelos sul-americanos no interior da cadeia, feita a partir de 
frutas misturadas com açúcar, aos quais se acrescenta um colher de sopa de 
fermento trazido pelos presos da padaria. Não vai ao lume, põe-se em baldes de 
plástico, nas celas. Ao fim de uma semana, está pronto a consumir. Retira-se uma 
espécie de espuma, está pronto a consumir. Retira-se uma espécie de espuma cor 
de caramelo, é servido frio, vende-se um litro por um maço de cigarros com filtro, 
pode ser Malboro (ibidem: 126). 
 

 

Na Casa de Detenção os tipos de negócios são ainda mais variados: 

 
 
Ao lado do trabalho organizado, que reduz a pena, existe uma economia informal. 
São os que trabalham sem carteira assinada: lavam roupa para fora, costuram, 
cortam cabelo, constroem barcos à vela com distintivo dos times de futebol, 
cozinham (há uma pastelaria numa cela do terceiro andar do pavilhão Oito e uma 
sorveteria no pavilhão Dois), destilam pinga e armam bancas na galeria - 
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mantimentos, tênis usado, roupa, rádio de pilha, aparelho de TV e foto de mulher 
pelada. As compras são à base de troca, pagas com maços de cigarro ou, 
disfarçadamente, com dinheiro mesmo (Varella, 1999: 145). 
 

A repressão, contraditoriamente, favorecia a disseminação de hepatite e AIDS, 
pois estimulava o uso comunitário de seringas e agulhas, que podiam ser alugadas 
ou vendidas já cheias de droga para usuários que as injetavam em frações 
proporcionais à quantia paga, sem qualquer cuidado, a agulha passando direto da 
veia de um para o braço de outro (ibidem: 66). 
 
 
Logo percebi que entre os habitantes da cadeia também estava na moda a crença 
nos poderes miraculosos das vitaminas e sais minerais, criando um movimento 
comércio paralelo desses produtos, no qual a dolorida injeção de B12, por 
exemplo, valia cinco pedras de crack (ibidem: 93). 
 
 
Sérvulo, um ladrão de Guaianases, encarregado da enfermaria do Oito que nos 
dias de atendimento me pedia para trazer dois ou três doentes e aparecia com dez, 
de cada um dos quais, descobri mais tarde, ele cobrava dois maços de cigarro para 
conseguir consulta (ibidem: 143) 

  
 

Embora na história da prisão em Belmarsh não haja muitos detalhes acerca dos 

negócios informais que decorriam, foi sendo construída uma perspetiva sobre o assunto, 

os negócios decorriam quase da mesma forma e principalmente através de trocas.  

Na prisão em Pierce County, a existência de vários gangues criava uma extensa e 

variada linha de negócios, suprindo as necessidades dos reclusos com dinheiro para 

gastar. Os gangues facilitavam principalmente na distribuição e vendas de drogas, outro 

tipo de negócios baseava-se em contactos com o pessoal institucional, utilizando como 

“mulas” de carregamento para dentro da prisão. 

 

 

 

 

5.1.12  Violência e vitimização 
 
 
 

As ações de violência, tanto entre prisioneiros como entre guardas e prisioneiros, 

são um dos principais alvos de relato por parte dos escritores. 
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Os exercícios e instrumentos de violência e vitimização são os mais variados. 

Dado que os reclusos não podem ter acesso a armas, mas através de artimanhas 

conseguem diferenciados objetos que sirvam para o efeito. 

O autor Guilherme Pereira, autor em Portugal, testemunha que: "entenderam 

perseguir-me, na prisão, por delito de opinião, de todas as maneiras, sem excluir a 

simulação de um fuzilamento, torturas, espancamento, sevícias várias, que em bom 

rigor não posso deixar de qualificar como uma tentativa de homicídio" (1996: 11), 

entende-se que a violência física e perseguição a que foi sujeito foi realizada pela 

guarda da prisão e por outras figuras que o queriam silenciar.  

 Conta ainda outro caso de agressões físicas por parte dos guardas em que, durante 

uma saída precária, o guarda que o acompanhava negligenciou a sua tarefa e não 

compareceu no ponto combinado. Guilherme Pereira decidiu, por conselho do 

advogado, pernoitar em casa e apresentar-se na cadeia, no dia seguinte, na companhia 

do jurista. Durante a noite, ele observou que havia a presença de uma carrinha parecida 

com os carros celulares e foi indagar, a partir desse encontro ele escreve:  

 

Não restavam dúvidas que me queriam entregar como se se tivesse tratado de uma 
recaptura. A viagem demorou cerca de duas horas e meia. Durante o percurso, 
mantiveram-me no chão, algemado pelas costas. Fui submetido a todo o tipo de 
torturas, espancamentos, ameaças, insultos, sevícias -no rosto, a pontapé, com as 
coronhas das armas, no peito, nos testículos. O chefe do grupo de jagunços, que 
chegou a simular o meu fuzilamento, era o guarda Nascimento, que me 
custodiara. Chegado à cadeia, cerca das três horas da manhã, as torturas 
mantiveram-se, agora na presença de um subchefe, graduado de dia, e com a ajuda 
de uma mangueira: para me espancarem com ela, e me lançarem água gelada 
sobre o corpo." "Não restavam dúvidas que me queriam entregar como se se 
tivesse tratado de uma recaptura. A viagem demorou cerca de duas horas e meia. 
Durante o percurso, mantiveram-me no chão, algemado pelas costas. Fui 
submetido a todo o tipo de torturas, espancamentos, ameaças, insultos, sevícias -
no rosto, a pontapé, com as coronhas das armas, no peito, nos testículos. O chefe 
do grupo de jagunços, que chegou a simular o meu fuzilamento, era o guarda 
Nascimento, que me custodiara. Chegado à cadeia, cerca das três horas da manhã, 
as torturas mantiveram-se, agora na presença de um subchefe, graduado de dia, e 
com a ajuda de uma mangueira: para me espancarem com ela, e me lançarem água 
gelada sobre o corpo (1996: 185). 

 
 
 
Embora o autor mencione alguns casos de violência entre prisioneiros, não 

transparece que o número seja elevado, embora certo atos de violência ainda possam 

acontecer, por exemplo: um homem, ao ser-lhe negada a liberdade condicional, culpou 



 
 

 
42 

 

os companheiros por isso e não descansou enquanto não encontrou o delator “de uma 

delação que nunca existira, acabando por esfaquear o recluso a quem a imputara" 

(ibidem: 152). 

Jeffrey Archer refere também alguns casos de violência na Prisão em Belmarsh, 

entre prisioneiros, pois o que transparece é que os guardas limitam-se a usar algum tipo 

de violência apenas em casos de repressão: 

 

Primeiro a pele salta do rosto e depois o açúcar dissolve-se, por isso fica-se 
desfigurado para o resto da vida… nada mais do que o que ele merece - 
acrescenta Terry  
- Já alguma vez assististe a isso? - Pergunto. 
 - Três vezes - responde ele, descontraidamente. - Um pedófilo, um traficante 
de droga e uma vez por causa de uma discussão com alguém que não tinha 
devolvido um cartão telefónico de duas libras (2002: 74). 

 

 

Por exemplo - continua ele -, pode-se bater na cabeça de alguém com o frasco 
Thermos de aço. Pode-se tirar um dos suportes de ferro de debaixo da cama e 
tem-se uma faca tosca; até já vi a garganta de um preso ser cortada com um 
cartão telefónico afiado. (...) - Recentemente, um preso usou o fornecimento de 
lâminas de barbear para desbastar o cabo (vinte centímetros de comprimento) e 
transformou a escova da sanita numa espada. Depois, no meio da noite 
esfaqueou o companheiro da cela até à morte." 

 

 

As histórias que Varella e Santos contam, por outro lado, são histórias com 

envolvendo violência têm ainda um lado mais negro. 

Na Casa da Detenção, a ideia é que a violência é um dos tipos mais comuns de 

“relacionamento” entre os detentos, e quando necessário é também utilizada pela polícia 

militar (como no caso do massacre em 92, em que, segundo os presos, foram mais de 

250 mortos). Como são eles que praticamente se lideram dentro das prisões há uma 

necessidade de dureza, da defesa de honra e orgulho que não há noutros relatos. Muitos 

são sentenciados à morte por outros reclusos, por questões como desrespeito, falta de 

pagamento, o tipo de crime pelo qual foi condenado (por exemplo, os violadores não 

são bem aceites na comunidade prisional), etc.. 

Os casos de violência em si são também mais perturbantes. 
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Outras vezes, o condenado à morte é atraído para lá e esfaqueado por um grupo de 
composição variável. Nessas situações, há quem aproveite para dar um golpe a 
mais mesmo em alguém que nenhum mal lhe causou (Varella, 1999: 18). 
 
 
Na prisão, a violência que explode em ciclos invade a vida dos guardas. Nos 
acertos de contas entre a malandragem, quando um grupo decide dar cabo de 
alguém, os funcionários têm ordem para não interferir. Morra aquele que tiver de 
morrer; paciência, trabalham desarmados (ibidem: 118). 
 
 
Certa vez, um estelionatário de bigodinho bateu na esposa durante a visita e os 
gritos foram ouvidos nas celas vizinhas. A sorte do agressor foi um funcionário, 
minutos depois, escutar três rapazes no pátio organizando um grupo para matar o 
arruaceiro assim que terminasse a visita, e providenciar sua imediata transferência 
para o Amarelo, setor dos jurados de morte. A estratégia funcionou apenas em 
parte: nas primeiras horas da manhã seguinte, em pleno Seguro, o valentão tomou 
duas facadas (ibidem: 63) 
 
 
O estuprador apanhou até perder os sentidos. Acordou com um balde de água suja 
no rosto. Estava amarrado às grades da cela: - Me fizeram segurar uma lâmpada 
na mão e encostaram um fio descascado na grade. A água que jogaram era para 
conduzir melhor a corrente. Choque de 220. Só desligavam quando a luz acendia 
na minha mão. Dava um tranco horrível no corpo, a língua enrolava, depois 
aquele clarão da lâmpada. Achei que ia morrer. Só pedi a Deus que fosse logo. 
Quando se cansaram da brincadeira, o vendedor desabou semiconsciente, cheio de 
sangue e com o rosto deformado. Nessa hora, urinaram em cima dele (ibidem: 
149). 
 
 
 [os estupradores] são atirados do telhado, esfaqueados ou torturados com 
requintes de crueldade, como um catarinense que atendi na enfermaria com a 
língua queimada por uma faca em brasa e infetada pelos micróbios presentes nos 
excrementos que o obrigaram a ingerir a cada trinta minutos (ibidem: 150). 
 
 

Nos Estados Unidos da América, a violência não é retratada de forma tão 

selvagem e desorganizada, contudo são muitas as histórias. 

No livro, através da história de um recluso é mencionado um grupo de polícias, 

que se intitulam Cowboys na Pelican Bay, e que agiam como uma espécie de 

“justiceiros”, violentando os reclusos:  

 
One of the cases that was heard in federal court describes how several officers 
invaded inmate's cell while he was in full restraints. Cooperating witnesses said 
that Cowboys acted as vigilantes and kicked, hit, beat, slapped, and punched the 



 
 

 
44 

 

inmate (...) federal courts confirm the existence of such violations of law in our 
correctional system (Santos, 2006: 42) 

  
 

Outro exemplo da violência por parte dos guardas: 
 

 

In another incident, the judge found that a guard ordered a prisoner to back up to 
his locked cell door and bend down so he could pass his arms through the food 
slot for handcuffing. As the prisoner inserted his arms through the slot, a guard 
yanked them through the steel door’s opening, then bent them up, causing the 
prisoner excruciating pain. Another guard then rammed his body weight against 
the prisoner’s arm until the bone audibly snapped and broke. Other reports 
describe officers striking with a closed fist the head of a prisoner in handcuffs and 
leg irons who was offering no resistance (ibidem: 43-44). 
 

 

Entre reclusos a agressividade é recorrente, por faltas de respeito, por 

envolvimento em gangues, etc: 

 

 Robert describes several other incidents of violence that he claims to have seen 
while locked in the Baltimore jail. Stabbings occur regularly, he says, as tensions 
constantly fills the cellblock. “It’s hot up in dat bitch” I’m talkin’ a hun’red 
degrees with no air circulatin’. Niggas go mad crazy (ibidem: 17). 

 

 

Os interlúdios de violência são habituais retratados por Santos como frequentes 

entre as prisões de alta segurança, o escritor refere a tensão de violência que se sentia 

constantemente na prisão, “The explosive use of violence will lift a man’s credibility in 

prison. Much like the use of a platinum  card can help people in society find better 

seating in a restaurant, a man who is known to give no quarter may receive a single-man 

cell and a job assignment of his choosing” (ibidem: 64). 

 

 

 

5.1.13  Cultura prisional 
 

 

A cultura prisional tem uma abordagem muito forte em nos retratos referidos. 
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As prisões têm as suas próprias normas, diferentes tipos de relações sociais, as 

suas práticas, etc., dessa forma a cultura na prisão é muito diferentes da do mundo 

exterior às paredes da prisão. Trabalham então no sentido de conduzir o comportamento 

dos reclusos, criando oportunidades de trabalho ou estudo. 

Santos diz que: 

 

Living in prison is the only life I know. I have passe my entire adult life as a man 
locked inside. After so long, the treatment that David describes is normal to me. I 
no longer even recognize it. I expect that I must ask a guard permission to urinate. 
If he is busy talking on the phone or playing with his computer, I expect that I 
must wait until he finishes before I can use the bathroom. I expect that an officer 
may order me to strip naked for a search, may kick my bed while I am asleep, and 
may reprimand me as if I were a naughty child if  I do not tuck my T-shirt into my 
pants (2006: 234). 
 

 

O número de regras dentro das prisões é elevado e relativo a quase todas as ações 

dos prisioneiros: desde a higiene, à alimentação, à segurança, ao comportamento, etc.. 

As relações entre os reclusos variam em conformidade com o tipo de prisão e o 

tipo de reclusos, em prisões com mais população a dificuldade nos relacionamentos 

parece ser maior, devido ao menos nível de confiança.  

Na Casa de Detenção e em Pierce County é notável a divisão dos grupos ou 

formação de alianças. No primeiro caso devido ao trabalho ou religião. No segundo 

devido a questões raciais, gangues, etc.. 

No caso de Santo, enquanto esteve em Pierce County ele conta que formou 

alianças com outros prisioneiros, como uma forma de sobrevivência: " I form alliances 

with other prisoners. I help prisoners like Crip Tank, Gangsta Pim, Woo Woo, and 

others when they need to film grievances or appeal disciplinary infractions. Those 

alliances keep me away from problems that tear apart so many other lives in the 

penitentiary" (ibidem: 27). 

O ponto mais forte que salta à vista nos livros é o foco nos códigos de conduta 

entre os prisioneiros, e, apesar, de certas diferenças, o código entre as prisões dos quatro 

pontos geográficos diferentes tem semelhanças e regras comuns. 

Os códigos abarcam as variadas atividades dos reclusos: modo de interagir, lutas, 

as queixas, etc.. 
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Estes exemplos da Casa de Detenção, refletem as principais normas entre os 

reclusos: 

 

Não há briga de soco na rua Dez, paulada e faca é que acertam diferenças sob o 
olhar excitado dos circunstantes. O perdedor, quando sai vivo, desde para a 
Carceragem e pede transferência de pavilhão, geralmente para o Cinco. O 
adversário melhora a posição no ranking (Varella, 1999: 18). 
 

 
Há xadrez em que o dono é libertado e deixa um inquilino pagando aluguel ou um 
amigo morando de graça. Se o proprietário voltar para a Detenção, o outro tem de 
devolver o imóvel (…) No início, a diretoria chegava a expulsar os ocupantes de 
um cela e trancava-a por quinze dias. Quando resolvia abri-la, era inútil: preso 
nenhum aceitava morar nela" (ibidem: 36). 
 

 
 O xadrez é espaço sagrado. É preciso muita confiança para entrar sem convite na 
cela de um companheiro. Ainda assim, como diz Seu Jeremias (…): - Sem o 
proprietário estar lá, você não entra. Por mais intimidade que teja ou não teja. É 
mancada grave! Já vi nego [gente, indivíduo] morrer por um pão. O cara tinha 
muita amizade com o outro, fumou maconha, ficou com larica e entrou no xadrez 
enquanto o amigo estava no Fórum. Tinha dois pãezinhos; comeu um. O outro 
voltou e disse que tinha guardado o pão para não ter que comer a janta fria. 
Pronto: de madrugada, matou ele dormindo (ibidem: 42-43). 

 
 

Quem nunca entrou no presídio imagina que os mais fortes tomem as mulheres 
dos mais fracos num corredor como esse, cheio de malandros encostados na 
parede. Ledo engano: o ambiente é mais respeitoso do que pensionato de freira. 
Quando um casal passa, todos abaixam a cabeça. Não basta desviar o olhar, é 
preciso curvar o pescoço. Ninguém ousa desobedecer a esta regra de 
«procedimento», seja a mulher esposa, noiva ou prostituta (ibidem: 61). 

 
 

Esse tipo de reconhecimento respeitoso não se aplica aos laranjas, desprezados 
por assumir a culpa alheia por motivo considerado torpe: covardia, perdão de 
dívida ou imediata recompensa. A diferença entre o sangue-bom e o laranja é 
muitas vezes subtil, pois envolve a motivação que levou ao ato, como explica seu 
Chico (...): - O laranja assume em troca de vantagem imediata, é toma lá, dá cá. O 
sangue-bom ajuda o companheiro sem saber se um dia vai ser recompensado; merece 
nosso respeito porque é um altruísta (ibidem: 157). 

 
É universal o ódio aos estupradores. Os ladrões aceitam tudo: agressão física, 
estelionato, roubo, exploração do lenocínio e assassino torpes - menos o estupro. 
A ojeriza a este crime é compartilhada pelos próprios funcionários e pela 
sociedade em geral (ibidem: 147). 
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No livro de Santos, temos também outros exemplos, alguns mais específicos à cultura 
nas prisões de alta-segurança nos Estados Unidos da América: 
 
 

If a man accepts a long sentence without whining, if he proceeds through trials 
without ever admitting guilt or expressing remorse, without ever contemplating 
the thought of cooperating with law enforcement in order to catch a break, he will 
live as a hero inside. By remaining resistant to authority, projecting a fearless 
demeanor, and embodying repugnance for anything contrary to the criminal code, 
such a man can ensure his place at the highest level of prison society. Inside, such 
men live only to preserve the integrity of their reputations, consequences be 
damned (2006: 61). 
 
 
One need not struggle through academia, achieve success in a career, or 
communicate with eloquence in order to earn a solid reputation, as one must in the 
broader society. Indeed, in higher-security-prisons, such aspirations do more to 
diminish a man's reputation than enhance it. They would let the population know 
that he is abandoning the vicious circle, leaving the cycle of crime, thus marking 
him as soft, a potential target of ridicule or exploitation (ibidem: 63). 
 
 
In higher-security prisons, if a man becomes known as a snitch, a rat, "a no-good 
hot motherfucker", he can never redeem himself in the eyes of the unforgiving 
convict population. Others will ostracize him. They will not allow him access to 
seating in the dining room, to use the recreation yard, to watch television. Such a 
man will not find peace anywhere. Others will mock him continually, force him to 
live each day of his sentence in the midst of hundreds who constantly express 
their vitriolic hatred of informants. Many want these men dead, and it's usually 
only a matter of time before someone pays a few packs of cigarettes to force the 
suspected informant off the compound, or bring him the heat (ibidem: 64). 
 
 
Although there are multiple gangs, they all join forces when racial problems are 
about to explode (ibidem: 115). 

 
 
 

Por sua vez Guilherme Pereira refere: 
 
 

De alguns [crimes], os protagonistas até falam com orgulho, sobretudo se se 
comportarem com valentia. É o caso dos assaltos à mão armada, em especial 
feitos a instituições bancárias. Assumem-se os crimes, com relatos 
rocambolescos nunca contados em tribunal, designadamente sobre o paradeiro 
das verbas arrecadadas por tais vias. Outro crime ue orgulha alguns 
companheiros é o de ofensas corporais graves, se tiverem sido cometidos contra 
agentes da polícia. Um preso que tenha matado um polícia é ídolo. Se há crime 
de homicídio que não merece contestação, para além dos atrás referido, é o de 
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motivações passionais. Homem que mate para lavar a honra pessoal está 
automaticamente absolvido junto dos presos (1996: 153-154). 

 
 

A maioria dos códigos de conduta são comuns entre as prisões. Embora, nos casos 

da Casa de Detenção e em Pierce County, a forma como se regem por esses códigos 

pareça ser ainda mais rigorosa. Além de que, devido a diferenças entre as prisões haja 

códigos mais específicos. 

Mesmo entre os guardas-prisionais parece existir também uma espécie de código, 

referido por Santos: 

 
A powerful code of silence exists in the prison culture, meaning that staff 
members are expected to support one another, violations of truth or morality 
notwithstanding. Those who violate the code of silence risk open hostility from 
other staff. In such a culture, where prisoners are marginalized to a subhuman 
status, abuse runs rampant. and if staff members are questioned by investigators, 
with notable frequency they report "that they had just looked the other way, been 
distracted by something else, or had their visibility impaired at the moment the 
alleged misuse of force was said to have occurred (Santos, 2006: 41).  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Reflexões finais 
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O objetivo com este trabalho era explorar a imagem da prisão nos livros de 

memórias e testemunhos de forma a fazer uma construção sobre a imagem dos sistemas 

prisionais. Com uma amostra reduzida foi possível obter uma frágil ideia sobre como 

são as prisões a partir da perspetiva de prisioneiros e de pessoas que frequentaram e 

viveram diariamente nesse tipo de ambiente, como é o caso do médico e autor do livro 

estação Carandiru, e fazer uma breve comparação entre os retratos prisionais de 

Portugal, da Grã-Bretanha, do Brasil e dos Estados Unidos. 

O relato das histórias, por vezes longas e detalhadas, sem necessidade de 

restrições de algum tipo, a contagem infindável de informações que abordam vários dos 

aspetos da vida na prisão, assim como outras reflexões dos autores, dificultou a análise. 

A dificuldade reteve-se na excessiva quantidade de informação, sem que fosse possível 

uma comparação linear entre os livros. 

Apesar da contagem infindável de informações, uma questão a abordar será até 

que ponto são verídicas. Será que os autores poderão de certa forma distorcer um pouco 

os fatos? Esta possibilidade é colocada devido às experiências que os autores 

vivenciaram, como reclusos, levam o autor a ser parcial e a ser levado pelas emoções. O 

objetivo não é porém verificar os testemunhos, mas sim alertar para as experiências que 

transmitem e as imagens que evocam e contribuem para formar. 

Após a análise dos livros, sustentada com as categorias já referidas, apercebemo-

nos de que existem pontos comuns que são abordados e outros tópicos mais explorados. 

Há muitas diferenças entre os livros, na forma como é relatada a história e nos 

conteúdos abordados. Mas todos nos oferecem algo: a transmissão de experiências 

vividas dentro das prisões. 

É óbvio que são muitas as diferenças. São tantas as histórias. 

Através da análise a primeira abordagem é baseada nas diferenças entre as 

prisões europeias, as Americanas e Brasileiras. As prisões na Europa diferem entre si, 

mas neste caso há uma profunda acentuação das diferenças segundo esta divisão. 

Os retratos são realizados através da amostragem de resultados obtida, contudo 

são enviesados, pela forma como o autor experienciou as suas vivências, pelo seu nível 

de educação, pela sua cultura, etc., no sentido em que não é possível fazer comparações 

lineares. 
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O retrato da prisão portuguesa e inglesa não padece da agressividade, da 

violência, da aparente falta de condições, da corrupção que é relatado nos livros do 

prisioneiro brasileiro e americano. 

A descrição das formas de violência, das condições de vida e a expressão dos 

códigos de conduta no livro de Drauzio e Santos são avassaladoras, devido à grande 

exposição de detalhes e ao contraste entre o relato sobre a prisão de Archer e Pereira. 

As instalações são todas construídas com o mesmo objetivo, o de confinar os 

prisioneiros dentro do estabelecimento. Existem diferenças arquitetónicas e de tamanho, 

mas o ponto significativo a assinalar é precariedade das instalações da Casa de 

Detenção, desde os problemas elétricos aos de canalização, à falta de condições 

sanitárias, às inundações, à aglomeração de prisioneiros por cela, etc. 

Nos quatro relatos todos os reclusos têm direito a trabalho e a serviço de 

educação dentro da prisão, relativamente ao trabalho, dependendo da função poderiam 

obter certos benefícios ou estatuto, assim como uma remuneração, embora que baixa. 

Por sua vez os trabalhos são variados. 

O meio de punição comum é a sala de isolamento, em que o dias de permanência 

podem variar. Contudo, existem outros como o aumento de dias de pena, corte nas 

visitas ou telefones ou, os métodos “informais” utilizados por certo guardas-prisionais. 

São comuns os negócios (ilícitos) entre os reclusos e entre as prisões. Os 

negócios sustentam-se nos mais variados tipos de produtos e serviços, desde cigarros, 

armas a serviços de lavandaria e escrituras.  

As aflições na prisão são muitas e comuns: a aflição da adaptação e do contraste 

com a vida real, a aflição na luta pela segurança e sobrevivência, a aflição dos 

relacionamentos com outros os homens, a aflição por não poderem ver a família, a 

aflição pela limitação de poder, a aflição da solidão e confinamento, etc. 

A imagem das prisões construída através destes oferece-nos uma perceção de 

como é a prisão, mesmo que não possamos abordar aqui os detalhes, apenas uma quadro 

muito geral. Contudo, os livros são muito expositivos, relatam variadas histórias, bem 

detalhadas, e esses detalhes fazem a diferença, pois, apesar de podemos definir a prisão 

utilizando certas categorias não conseguimos realmente entender como é viver numa 

prisão e as aflições dos prisioneiros. Estes testemunhos, através das suas imensas 

histórias, contribuem para isso à sua maneira. 
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Retratos do livro: “Estação Carandiru de Drauzio 
Varella” 
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Ilustração 14 - Exemplo de decoração de uma cela 
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      Ilustração 15 - "Ao lado, interior de uma cela; em baixo, em primeiro plano, o fogão elétrico. Em cima, cela 

colectiva do pavilhão Oito; ao lado direito, cela de Castigo.” 
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Ilustração 16 - "Ao lado, a casa-de-banho de uma cela. Em cima, sanita de tipo francês, tapada com um saco 

de areia; em baixo, cano que serve de chuveiro numa cela coletiva do pavilhão Oito." 
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Ilustração 17 - " Ao lado, em cima, corredor da enfermaria geral; em baixo, refeições recusadas em protesto 

contra a qualidade da comida na Masmorra. Nesta página e nas seguintes, tatuagens frequentes." 
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Ilustração 18 - "Em cima, vista parcial do muro em frente ao pavilhão Seis. Ao lado, pátio interior do Oito. 

Sob as colunas, salas destinadas aos diversos cultos religiosos." 
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Ilustração 19 - "Em cima, o centro cirúrgico da enfermaria do pavilhão Quatro; à esquerda doente terminal 
com Sida, na enfermaria geral. À direita em cima, «chapa» do Oito na cela de castigo; em baixo, a escada do 

Oito e salão das Testemunhas de Jeová no piso térreo do seis.” 
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Ilustração 20 - "Em cima, ala da Assembleia de Deus. Ao lado, evangélicos a orar no pátio interior do pavilhão 

Cinco." 
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Imagens do livro: “O Diário da Prisão de Jeffrey 
Archer” 



 
 

 
10 

 

 

 
 

 
Ilustração 21 - Diagrama de sistema de fornecimento de eletricidade desenvolvido por um recluso (Archer, 

2002). 

 

 
Ilustração 22 - Nota de transferência de Jeffrey Archer. 
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Ilustração 23 - Desenho da cela de Jeffrey Archer, prisão de Belmarsh. 
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Ilustração 24 - Ementa da semana, menu do jantar. 
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Ilustração 25 - Ementa da semana, menu do almoço. 
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Ilustração 26 - Folheto informativo sobre "Os ouvintes", reclusos selecionados pela instituição para auxiliar 

outros reclusos. 
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