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1 INTRODUÇÃO 

 
Ao longo da história, as prisões brasileiras têm sido objeto de duras críticas 

relacionadas à deterioração de nosso sistema carcerário. Entretanto, a literatura 
brasileira sobre as instituições penitenciárias deixa a desejar, pois esta, 
pouquíssimas vezes, foi objeto de uma reflexão mais aprofundada no Brasil. 
Felizmente, há outras fontes preciosas sobre as prisões: os documentos oficiais 
impressos, como os relatórios de ministros e secretários da justiça, dos chefes de 
polícia, dos diretores das casas de correção, etc., que esboçam a vida dos 
condenados: seus crimes, suas sentenças, suas características, sua vida no interior 
do cárcere, quais punições recebiam, entre outras informações. 
 Assim, tais relatórios são de suma importância para compreender o cárcere 
de épocas passadas, pois as classificações e os números nos permitem verificar 
qual era a realidade no interior das prisões. Nosso estudo visa, portanto, tomar 
conhecimento acerca de tais dados, a fim de verificar a realidade carcerária em 
meados do século XX no Brasil. A partir dessa investigação, tentaremos averiguar 
quais os fatores estruturais e sociais que determinavam tal realidade, assim como, 
analisar as transformações que os conceitos de punição e estrutura social sofreram 
ao longo desse período.  Além disso, esse trabalho visa evidenciar a importância 
dos documentos oficiais e dos dados estatísticos, que nos permitem um estudo mais 
aprofundado e que, muitas vezes, não recebem a devida valorização e evidência. 
Dessa forma, nosso trabalho baseia-se nos dados estatísticos fornecidos pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), referentes à entrada de presos nas 
casas prisionais do país durante o ano de 1907. Verificamos os índices que abordam 
quais os crimes que eram registrados, além de características pessoais dos 
condenados, tais como a etnia (cor da pele), a idade, a nacionalidade, a profissão e 
o grau de instrução. Apontando, dentro de cada classificação, qual característica 
apresentava maiores índices de condenados e relacionando, sempre que possível, a 
característica com o gênero (sexo) do infrator, além de apontar em quais estados 
ocorriam os maiores percentuais. 

Para compreensão e análise dos dados, foram utilizados conceitos e 
informações contidas em produções de autores como Georg Rusche, Otto 
Kichheimer, Carlos Aguirre, Evaristo de Moraes, Fernando Salla, entre outros 
autores.  
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 Nosso objetivo central é verificar a realidade de nossas instituições 
carcerárias no período, confrontando-a com a realidade que os documentos jurídicos 
propunham, e, principalmente, analisar o perfil dos condenados da época, para, 
então, demonstrar a relação que havia entre os métodos de punição e a conjuntura 
social dos cidadãos castigados. Considerando que a sociedade do período era 
fortemente autoritária e estratificada, e possuidora de uma justiça igualmente 
autoritária e desigual. 
 
2 METODOLOGIA (MATERIAL E MÉTODOS) 
 

Os materiais analisados foram dados estatísticos do início do século XX, 
referente à entrada de presos nas casas prisionais do país no ano de 1907. Para a 
análise e crítica, partiu-se dos conceitos de punição e estrutura social propostos por 
Georg Rusche, Otto Kichheimer, Carlos Aguirre, Evaristo de Moraes, Fernando Salla 
e Gizlene Neder, e das demais informações relacionadas aos grupos que 
compunham a sociedade fortemente estratificada e hierarquizada da época. Foi 
utilizado o método indutivo, pois observando dados da realidade concreta da época, 
a partir das estatísticas consultadas, pudemos elaborar generalizações acerca do 
sistema carcerário e da realidade vivida dentro deste, além disso, verificamos a 
incompatibilidade entre a realidade que as normas propunham e a realidade de fato, 
e analisamos como o contexto social influenciava no tratamento dos condenados de 
acordo com as características pessoais dos delinquentes. Não obstante, será 
realizada também uma investigação quantitativa, uma vez que se identificam e se 
apresentam determinados dados estatísticos sobre o sistema penal da época. A 
investigação qualitativa, como mencionada brevemente, observa-se no exame 
indutivo e descritivo, desenvolvendo-se conceitos, ideias e entendimentos sobre 
punição e estrutura social e sua relação com o cárcere, temática que se pretende 
escavar.  
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Partimos tomando maior conhecimento acerca do assunto através de textos 
de apoio que nos forneceram os conceitos de punição e estrutura social ao longo do 
período em que buscamos nos deter. Esses textos também nos informaram quais 
eram as condições do cárcere na época e como tais condições foram modificadas 
conforme alterações da própria sociedade e o surgimento de novos documentos 
jurídicos.  
 Depois, visando compreender na prática o que havíamos lido nos textos, 
examinamos os dados, disponibilizados pelo site do IBGE, sobre o cárcere e sobre 
os condenados. Entre os crimes mais praticados, referente à entrada de condenados 
às prisões no ano de 1907, verificamos que o homicídio era o mais frequente, 
correspondendo a 46,43%, seguido da lesão corporal (21%), do furto (12,29%), do 
roubo (7,3%), da violência carnal (4,5%), de outros crimes não especificados 
(3,94%), da tentativa de homicídio (2,25%), da falsificação de moeda (1,77%) e do 
contrabando (0,49%).  

Foi dada maior atenção aos dados relacionados aos perfis dos condenados, 
ou seja, dados quanto à etnia, à idade, à nacionalidade, à profissão e à instrução. 
Pudemos notar, então, que 98,5% dos condenados eram homens. Quanto à etnia, 
42,8% eram mestiços, 34,9% brancos e 22,2% negros, condenações de amarelos 



 
 

eram inexistentes. A faixa etária 30-40 anos era a mais registrada, correspondendo 
a 22,78% do total, seguida pela faixa dos 25-30 anos (20,36%), 21-25 anos 
(18,98%), 17-21 anos (14,64%) e 40-50 anos (10%). Quanto à nacionalidade, os 
brasileiros (87,3%) eram a grande maioria, imediatamente apareciam os italianos 
(4,49%) e os portugueses (3,1%), seguidos de outras nacionalidades com índices 
ainda mais baixos. Quanto à profissão, averiguamos um maior número de 
agricultores (38,45%). Os condenados recolhidos com a profissão ignorada 
indicavam o percentual de 27,54%, já os operários industriais 9,94%. Observa-se, 
ainda, que outras profissões dificilmente recebiam uma intervenção punitiva do 
Estado, como: proprietários-capitalistas (0%), profissionais liberais (0,28%) e 
empregados públicos (0,42%). Por último, analisando o grau de instrução, a maioria 
dos condenados era analfabeta (70,12%) ou mal sabia ler e escrever (27,66%), já os 
que possuíam instrução superior apresentavam um baixo percentual de 
envolvimento com crimes, apenas 0,2% do total. 
 Com as características mais comuns em mãos, pudemos voltar aos textos 
que nos instruíram inicialmente para, então, tentar encontrar relações entre a 
conjuntura social e os métodos de punição, a partir dos reflexos do encarceramento. 
Pudemos notar, então, que muitas informações contidas em documentos oficiais, 
como a Constituição Federal de 1891 e o Código Criminal de 1890, vigentes na 
época, não condiziam com as informações contidas em relatórios sobre a vida nas 
prisões. Além disso, pudemos notar a clara distinção que havia entre as camadas 
que compunham a sociedade, quanto ao envolvimento dessas camadas com o 
crime e como se dava a punição sobre os autores dos crimes, considerando, 
sempre, as características pessoais e sociais dos mesmos. 
 
4 CONCLUSÃO 
 
 Antes da emancipação política, o Brasil utilizava os métodos de punição 
propostos pela Ordenação do Livro V, de Portugal. Com a separação entre Brasil e 
Portugal, um novo perfil institucional e legal passou a se formar, visando substituir o 
quadro herdado de Portugal. Surgiram, então, a Constituição Federal, em 1824, e o 
Código Criminal, em 1830, que traziam novas percepções acerca das punições, 
limitando quais seriam as penas aceitas em nosso país.  

A abolição da escravatura originou uma nova realidade social, 
desencadeando a necessidade de reforma no código criminal de 1830, pois este já 
não se adequava a nova realidade. Iniciaram-se, a partir de 1888, os estudos que 
demandavam uma reforma. Em 1890, o novo Código Penal ingressou no 
ordenamento jurídico nacional, este eliminava as penas cruéis ainda restantes em 
nosso ordenamento, incluindo a pena de morte. A partir de então, aquele que 
infringisse a lei, seria preso, banido do país ou pagaria uma multa. O Código 
também diferenciava crime e contravenção, proibia as penas restritivas de liberdade 
de caráter perpétuo, previa a progressão da pena motivada por bom 
comportamento, previa a imputabilidade, impedia o livre culto de religiões (o que foi 
permitido pela CF/1891), o crime de estupro manteve-se diferenciado para a “mulher 
honesta” e a prostituta, entre outras alterações e permanências. Entretanto, o 
Diploma era composto por uma redação legislativa precária, possuindo defeitos e 
lacunas. 
 Com a Proclamação da República, a Constituição de 1824 foi substituída pela 
Constituição de 1891. Esta era uma Constituição de espírito liberal, presidencialista, 
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federal e democrática – nosso país passou a ser uma República Federativa, sob o 
nome República dos Estados Unidos do Brasil. A mesma extinguiu o poder 
moderador, passando a existir, somente, os poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário; a escolha do Presidente e do Legislativo passou a ser por meio do voto 
dos cidadãos que possuíam direitos plenos; separou a Igreja do Estado, entre outras 
características. 
 Os mesmos documentos, anteriormente citados, também tornavam a privação 
de liberdade a principal pena a ser utilizada contra os condenados e estabeleciam 
quais deveriam ser as condições das prisões. Entretanto, essas condições, que 
visavam garantir uma dignidade mínima aos condenados, não se encontravam 
presentes na maioria das prisões, impedindo que a pena exercesse a sua principal 
finalidade: castigar o preso, mas buscando regenerá-lo para possibilitar que este 
obtivesse as condições necessárias para voltar à vida fora da prisão. 
 Interessava-nos, então, pesquisar quem eram os presos submetidos a essas 
condições degradáveis, analisando o seu perfil e comparando a realidade dentro da 
prisão e a realidade além das grades. Pudemos notar, então, que na maioria das 
vezes, a vida dentro do cárcere era um mero reflexo da sociedade da época. A 
maior parte dos condenados eram sujeitos que compunham a massas 
marginalizadas da sociedade. Também pudemos ver na realidade prática que, 
eventualmente, quando um sujeito mais abastado socialmente era condenado, a 
punição que decaia sobre o mesmo era mais branda do que aquela aplicada aos 
miseráveis. Enfim, embora os documentos jurídicos estabelecessem uma igualmente 
perante a lei a toda a sociedade, na prática prevalecia a realidade de uma sociedade 
desigual, autoritária e estratificada socialmente. 
 
5 REFERÊNCIAS 
 
AGUIRRE, Carlos. Cárcere e Sociedade na América Latina, 1800-1940. In: MAIA, 
Clarissa Nunes, et al. História das Prisões no Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 2009.  
 
FALCONI. Romeu. Lineamentos de Direito Penal. São Paulo: Ícone, 2002. 
 
MORAES, Evaristo de. Prisões e Instituições Penitenciárias no Brazil. Rio de 
Janeiro: Conselheiro Candido de Oliveira, 1923.  
 
NEDER, Gizlene. Sentimentos e ideias jurídicas no Brasil: pena de morte e degredo 
em dois tempos. In: MAIA, Clarisse Nunes et al. História das prisões no Brasil. Rio 
de Janeiro: Rocco, 2009. 
 
RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e Estrutura Social. Rio de 
Janeiro: Revan, 2004.  
 
SALLA, Fernando. As prisões em São Paulo: 1822-1940. São Paulo: Fapesp, 
2006. 


