Casas do Brasil 2014

Sobrevivências
uma exposição
sobre vivências
Carandiru
SURVIVAL
An exhibition
on SURVIVORS
Carandiru

Casas do Brasil 2014

Sobrevivências
uma exposição
sobre vivências
Carandiru
SURVIVAL
An exhibition
on SURVIVORS
Carandiru

Concepção
e organização
Conception
and organization
Maureen Bisilliat
Pesquisa e
documentação
Research and
documentation
Sophia Bisilliat
André Caramante
Esta mostra partiu do desdobramento de um livro – Aqui Dentro:
Páginas de uma Memória – registro
coordenado por Sophia Bisilliat
e André Caramante em 2001, no
último ano do Carandiru. Organizado
por Maureen Bisilliat, o livro foi
publicado em coedição com a
Imprensa Oficial do Estado de São
Paulo e a Fundação Memorial da
América Latina – São Paulo, 2003.

This exhibit stems from a publication – Aqui Dentro: Páginas de
uma Memória (Within: Pages from
Memory) – documented and coordinated by Sophia Bisilliat and André
Caramante during the last year of the
Carandiru. Organized by Maureen
Bisilliat it was published in co-edition: Imprensa Oficial do Estado de
São Paulo / Fundação Memorial da
América Latina – São Paulo, 2003.
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CARANDIRU: A BRAZILIAN DWELLING?

Carandiru: casa brasileira?

Falar de casa brasileira a partir do cárcere
é antes de mais nada indicar olhares em
busca de soluções criativas para interiores
e objetos, feitos em condições extremas, de
“sobrevivência”. Soluções improvisadas por
quem trouxe a realidade das ruas para dentro
das celas, que ganham luz agora, saindo do
espaço restrito para o emblemático Solar
Crespi Prado, também casa brasileira,
hoje sede do Museu da Casa Brasileira, lugar
de diversidades.
O Projeto Casas do Brasil chega à sua sexta
edição introduzindo a questão do morar
encarcerado. Através do foco desse projeto,
que visa criar uma extensa documentação da
diversidade do habitar país adentro, trazemos
aqui aspectos de cultura material do cotidiano
naquele que foi o maior presídio da América
do Sul, o Carandiru. O resgate deste material
histórico, sob curadoria da fotógrafa Maureen
Bisilliat, representa uma importante reflexão
sobre as condições do morar de uma parcela
considerável de brasileiros que vivem nessa
situação (a população carcerária no Brasil
em junho de 2014 era de 715.655 pessoas).
O conjunto expressivo de objetos apresentados nos remete ao dia a dia da prisão,
revelando soluções criativas encontradas
para resolver problemas e construir um
ambiente mais ameno frente às dificuldades
das condições internas.

São ferramentas e utensílios improvisados
pelos detentos, como fornos, ferros de
passar, chuveiros elétricos, instrumentos,
artimanhas de fuga e armas brancas produzidas com o material que era possível
coletar. Arranjos interiores cuidadosamente
elaborados – cortinas, luminárias e aspectos
decorativos expressos em pinturas de filtros
e garrafas, murais e portas – nos indicam
um esforço de humanização do espaço de
morar e revelam certa delicadeza como
traço de resistência contra o ambiente
de horror e hostilidade do presídio.
Apresentamos através desta “arquitetura
de sobrevivência”, rica de possibilidades
materiais, uma reflexão sobre a busca de
dignidade e a ordem coletiva e individual,
inerentes à condição humana. A mostra
revela as possibilidades do ser humano
quando submetido a condições extremas
de precariedade, trazendo não só as soluções criadas para suprir as necessidades
básicas da sobrevivência cotidiana, mas
também aquelas encontradas para propiciar uma estabilidade emocional mínima,
incorporando os anseios de privacidade,
liberdade e organização social, exercício da
fé, da expressão artística e intelectual, da
vaidade, das convicções individuais, entre
tantas outras.
Museu da Casa Brasileira

Talking about Brazilian dwellings in a prison
reveals, first of all, a will to search for creative
solutions for interiors and objects produced
under extreme conditions of survival. These
solutions, improvised by people who have
brought the reality of the streets into prison
cells, now gain visibility as they leave their
confined space for the emblematic Solar
Crespi Prado. A manor house originally built
as a Brazilian dwelling, it currently houses the
Museu da Casa Brasileira, known as a place
of diversity.
In its sixth iteration, the project Casas do
Brasil (Dwellings of Brazil) features life in a
Detention Center. Thanks to the focus of this
project, which aims to document dwelling
diversity, we are able to present aspects of
everyday material culture in what once was
the largest prison in South America: Carandiru.
Conducted by the curator and photographer
Maureen Bisilliat, the retrieval of this historical
material provides an important insight on the
living conditions of a considerable number of
prisoners – the prison population in Brazil
was 715,655 detainees in June 2014.

weapons produced with materials at hand.
Carefully handcrafted interior fittings: curtains,
lamps, decorative pieces such as painted
water crocks and bottles, murals and doors,
all reveal an effort to humanize living spaces,
adding individuality as resistance against
a hostile prison environment. Through this
“architecture for survival”, so rich in material
possibilities, we have sought to present a
reflection on the quest for dignity of the individual and the collective order inherent to
the human condition. This show reveals
human resourcefulness in face of extremely
precarious living conditions, bringing not only
solutions for the basic needs of everyday
survival, but also providing minimum emotional
stability, coming to terms with their expectations of privacy, freedom and organization;
the exercise of faith, artistic and intellectual
expression, vanity and individual beliefs,
among many others.
Museu da Casa Brasileira

The eloquent collection of objects on show
reflects the daily life of people behind bars,
revealing creative problem-solving construed
to construct a milder environment when faced
with adverse internal conditions. Objects
include utensils improvised by detainees, such
as ovens, irons, electric showers; tools and
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SOBREVIVências

SOBREVIVÊNCIAS. Uma exposição sobre
vivências: CARANDIRU, partiu do desdobramento de um livro – AQUI DENTRO
páginas de uma memória –, registro coordenado e gravado por Sophia Bisilliat e
André Caramante no último ano da Casa de
Detenção Professor Flamínio Fávero. Para
que este registro fosse feito, antes de dar
início a qualquer documentação efetiva, foi
necessária a presença passiva dos entrevistadores, entre abril e outubro de 2001,
nos espaços internos da Casa de Detenção.
Desse contato surgiu uma confiança, embora
instável, entre os envolvidos: diretores e
funcionários de um lado, detentos do outro;
formulavam-se caminhos indo ao encontro
de narradores querendo se comunicar.
Em outubro de 2001 – dada a permissão
de circular livremente (dentro dos limites do
possível) nos pátios, celas e corredores da
Casa de Detenção –, Sophia e André iniciam
o trabalho de documentação. Juntamo-nos
a eles: João Wainer, para fotografar, e eu,
para gravar em vídeo os detalhes infinitos
de um momento crepuscular. Significações
eminentes, reminiscências antecipadas,
cada coisa e cada lugar destacados, magnificados e dignos de observação. Andreas
Heiniger fotografa portas e celas, identificando soluções de um quotidiano: a arquitetura da sobrevivência dos internos residentes
da Detenção. A equipe coleta peças do dia
a dia: fornos, ferros, filtros, facas; textos

esboçados, terezas trançadas. Renato
Soares fotografa as peças, até agora
guardadas no Espaço Memória, um pequeno
museu que aguarda seu tempo para acontecer, situado no que foi a Enfermaria do
Pavilhão 4 do Carandiru.
SOBREVIVÊNCIAS – Exposição montada
cenicamente por Marcos Albertin no Museu
da Casa Brasileira foi concebida por temas:
Limpeza, Comida, Esporte, Religião, Celas,
Saúde, Silêncio, Solidão – capítulos que
ganham vida através das palavras, faladas
e escritas, de Drauzio Varella, médico oncologista, voluntário na Casa de Detenção por
13 anos, hoje atendendo na Penitenciária
Feminina da Capital. Conhecidíssimo por
seus escritos, o autor dá voz aos presidiários
e carcereiros do Carandiru, e sua narrativa
recupera o linguajar típico da “malandragem”
dos internos. Luiz Eduardo Soares, antropólogo, cientista político e escritor brasileiro,
no seu Prefácio de abertura à exposição,
atenta para a “descoberta da vitalidade dos
apenados, sua criatividade e a complexidade
de suas reflexões, seus destinos, revelando
um mundo surpreendente – o mundo do
lado de lá, onde há também vida, esperança,
trabalho, construção e projeto”.
Nesta exposição, aberta no Museu da Casa
Brasileira em dezembro de 2014 a vida,
renascendo na memória, resistiu.
Maureen Bisilliat
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survival

SURVIVAL. An exhibition on survivors:
CARANDIRU, arose from a book titled AQUI
DENTRO páginas de uma memória (Carandiru
– pages from memory), compiled by Sophia
Bisilliat and André Caramante from recordings made in Brazil’s once largest Penitentiary
during the year leading up to its closing.
Before working on actual documentation, the
interviewers were ‘fly-on-the-wall’ observers
from April through October 2001. A trusting
– although unstable – relationship developed
from their contact with those involved, i.e.,
directors and staff on the one hand, detainees
on the other, thus opening pathways that
provided access for willing narrators.
In October 2001 – having obtained permission
to move around freely (in as much as was
possible) – in courtyards, corridors and cells
at the Penitentiary, Sophia and André started
work on the documentary project. Early on,
João Wainer and I joined them to photograph
and shoot video footage of the myriad details
that were to surge during the prison’s twilight
period: immanent meanings, anticipated reminiscences, objects and places singled out,
highlighted, enlarged and worth observing.
Andreas Heiniger photographed doors and
cells identifying solutions found within the
architecture of survival created by the inmates.
The team collected pieces from daily life:
ovens, irons, filters, knives; drawings, writings,
and terezas, the escape ropes made from
braided bed sheets. Renato Soares photographed pieces conserved at Espaço Memória,
a small museum installed in the former
medical ward of Wing 4 / Carandiru.

The SURVIVAL exhibition at Museu da Casa
Brasileira was designed by Marcos Albertin
around the themes: Cleanliness, Cells, Health,
Food, Sports, Religion, Isolation, Silence and
Solitude. Presented in individual chapters,
these themes are brought to life through the
spoken and written words of Drauzio Varella,
PhD, an oncologist who did volunteer work in
Carandiru for 13 years and is now a volunteer
at the Women’s Penitentiary in São Paulo.
A well-known writer, he has given a voice to
the Carandiru’s inmates and wardens, using
a narrative style that revisits their typically
roguish jargon. In his introduction to the exhibition, Luiz Eduardo Soares, anthropologist and
political scientist, brings to light “the vitality,
creativity and complexity of the convicts’ destinies and thoughts, through which a new world
of life and hope is revealed.”
At this exhibition that opened at Museu da
Casa Brasileira in December 2014, life revived
resists through memory.
My familiarity with life in the Carandiru dates
back to the 1980s, during which I documented
a five-year project named ‘Theater in Prison’
(1984-1990) involving inmates and a group of
young professionals (Inês de Castro, Sophia
Bisilliat and Renato Primo Comi), an experience directed by Professor Eda Tassara of the
University of São Paulo’s Department of Social
and Occupational Psychology.
Maureen Bisilliat
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Daniel: Além de escrevermos
roteiros, fazíamos expressão corporal
e estudávamos música, drama e
coreografia. Pra mim foi ótimo.
Foi uma grande experiência que vivi.
Aprendi muito com a vida. Aprendi
que a arte imita a vida, mas que a
vida também imita a arte e que é
necessário a gente – na rua – estar
sempre a par de tudo o que acontece.

I really like this photo with you looking
like a character from a Greek tragedy.
You look like an actor: an actor’s
face, eyes, expression and manner
of speaking. When you were with the
Theater in Prison program, you did a
bit of everything, didn’t you?
Daniel: Besides writing scripts, we
did body language and studied music,
drama and choreography. It was a
great experience for me. I learned
a lot about life. I learned that art
imitates life; that life imitates art too
and that on the streets you have to
keep your wits about you, right?

TEATRO

Eu gosto muito desta foto onde você
parece um personagem da tragédia
grega. Você tem muito de ator: rosto,
olhos, expressão e maneira de falar
de ator. Durante os tempos de Teatro
no Presídio, vocês faziam de tudo
um pouco, não é?

Minha familiaridade com o universo do
Carandiru data dos anos 80, resultado
de uma experiência de documentarista do
projeto Teatro no Presídio, desenvolvido
na Casa de Detenção Professor Flamínio
Fávero durante 5 anos (1984 a 1989), entre
membros da população carcerária e um
grupo de jovens profissionais (Inês de Castro,
Sophia Bisilliat e Renato Primo Comi), com a
supervisão de Eda Tassara, professora titular
do Departamento de Psicologia Social e do
Trabalho da Universidade de São Paulo.

My familiarity with life in Carandiru dates
back to the 1980s, during which I documented
a five-year project named Theater in Prison
(1984-1989) involving inmates and a group of
young professionals (Inês de Castro, Sophia
Bisilliat and Renato Primo Comi) an experience directed by Professor Eda Tassara of the
University of São Paulo’s Department of Social
and Occupational Psychology.
Maureen Bisilliat

Maureen Bisilliat
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I thought to resort to Dante’s warning:
“Abandon hope all ye who enter here.”
I pondered then corrected myself. This is
not hell. This is CARANDIRU – a Penitentiary
populous as a city – promise of spiritual
orthopedics, wreckage of a project it once
embodied. But it was not always hell nor
was it only hell. Aside from shadowed tragedy
there were dreams, projects, memories, work,
meetings, sociability, and endearment.
Here, in this prison, life prevailed.
Luiz Eduardo Soares

Luiz Eduardo Soares

RITE OF PASSAGE

RITUAL DE PASSAGEM

promessa

Preparando os paramentos, pensei em
recorrer a Dante e alertar: “Vós, que entrais,
deixai aqui toda esperança”. Pensei e logo
me corrigi: não é o inferno. CARANDIRU,
a Casa de Detenção populosa como uma
cidade concebida como promessa de ortopedia espiritual, cuja história conduziu à
ruína o projeto que encarnava, não foi
sempre o inferno, não foi só o inferno.
Entre tantas sombras e tragédias, houve
sonhos, projetos, memória, trabalho,
encontros, sociabilidade, afetos:
aqui dentro, a vida resistiu.
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Há o momento em que
nasce o mito; a carne do
tempo assinala o que vai
ser eterno. Onde existia
realidade surge a lenda.
Percival de Souza

There comes a moment
when myth is born;
the flesh of time indicates
what will be eternal.
Where reality once
existed, legend arises.
Percival de Souza

Drauzio Varella is in a cell installed
at Museu da Casa Brasileira, part
of Survival / an exhibition about
Survivors: Carandiru, a show that
reveals everyday prison life, emphasizing creative vitality rather than
death. Interviewed by Maureen,
Drauzio talks about the hard-todescribe reality of the Penitentiary
featuring its contrasting sides: one
somber and distressing, the other
oddly libertine.

TALKING WITH DRAUZIO

FALANDO COM DRAUZIO
Drauzio está numa cela, no Museu
da Casa Brasileira, na mostra
“Sobrevivências / Uma exposição
sobre vivências: Carandiru”. Uma
exposição que acentua a vida, o
fazer diário: o criar e não a morte.
A realidade desta Casa de Detenção,
tão difícil de descrever, é revelada
em seus dois lados antagônicos: um
lado fúnebre e terrível e outro de
curiosa libertinagem.
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Drauzio, o que foi o
Carandiru para você?

Eu acho

que o aspecto mais triste do
Carandiru era a noite; durante o dia, a cadeia
era até alegre, a gente pode dizer assim porque
havia espaço, cada pavilhão tinha um campo
ou pelo menos uma quadra de futebol, e as
pessoas circulavam pela cadeia. O Carandiru
era um movimento constante, os homens não
paravam um minuto. Abria a cela às 8 da manhã
e eles já começavam a circular – pareciam
funcionários desses escritórios da Faria Lima
que correm de um lugar para outro, sempre
apressados. Eu não sei por que na cadeia as
pessoas sempre têm pressa. Ao mesmo tempo,
quando você aprisiona homens e restringe o
espaço, a ideia que se faz é que isso aumente
a violência, a célebre experiência da Gaiola de
Calhoun dos anos 50, a dos ratos. Você põe os
ratos dentro da gaiola, vai diminuindo o espaço
e eles começam a se dilacerar. Com os homens,
aliás, com os primatas de um modo geral, acontece o oposto, os primatas não são roedores,
não se atacam quando o espaço é diminuído;
ao contrário, eles se organizam e passam a
dividir esse espaço criando um código penal
muito rigoroso e de aplicação imediata para
poder evitar que a barbárie coloque a vida
de todos em risco. Eu acho que o Carandiru
era bem uma situação como essa, as celas –
os espaços mais apinhados do Carandiru –,
aquelas celas com 15, 20 homens até, eram
onde se tinha menos violência, onde, curiosamente, morria menos gente, por essa necessidade que temos de nos organizar quando
ocorre uma diminuição do espaço físico.

Nós temos uma sociedade muito desigual e
uma periferia inchada e com uma população
muito grande, com famílias constituídas de
forma muito diferentes do que é o habitual.
Você, hoje, anda pelas periferias de qualquer
cidade brasileira e não vê homem em casa
mais, é sempre uma senhora, às vezes essa
senhora tem quarenta e poucos anos e as filhas
e os netos vivendo junto com ela. Tem uma
menina na Penitenciária com 28 anos que é
avó! Então você vê essas crianças que nascem
e crescem na rua.
Sabemos que existem três fatores de risco
para a violência – existem mais, mas a gente
tem três muito bem documentados – que são:
uma primeira infância sem carinho, sem aconchego familiar; uma adolescência sem disciplina, sem controle; e a convivência com pares
violentos. Se você analisa essa realidade das
periferias brasileiras, é até estranho que tenha
tanta pouca gente no crime, porque essa é a
realidade de praticamente todos os bairros
periféricos das cidades brasileiras. E esse
pessoal todo, à medida que não sabe se
comportar, é jogado na cadeia e trancafiado;
eles vão levar para dentro da cadeia os hábitos
que tinham nas suas casas, nos bairros, nas
ruas onde viviam.
Dentro da cadeia, apesar de toda a precariedade do Carandiru, havia celas muito bem
cuidadas, com um ar de coisa de interior, de
um aconchego que você vê em muitos lugares
da periferia, mas muitos presos não tinham
essa condição de vida dentro das casas deles;
nas favelas, muitas vezes o que se vê é um
ambiente que não pode ser chamado de lar

ou moradia, com quarto, sala, cozinha, etc.;
tem um banheiro, um fogão, uma geladeira,
e os colchões ficam encostados na parede
durante o dia para a família circular e à noite
vêm para o chão onde dorme a família inteira;
às vezes, cinco, seis,dez pessoas num espaço
de alguns metros quadrados. Cadeia tem café
da manhã, almoço, jantar, tem cama, tem
banho... Quando a gente pensa na cadeia,
logo comparamos com a vida que levamos,
com conforto e uma bela cama com lençol
agradável. Os que estão lá não vieram dessa
situação, não tinham uma vida com esse
conforto. Para um menino que vem desse
ambiente, quando é enviado para a cadeia,
o espaço onde ele vai viver não é tão chocante
quanto é para um garoto de classe média.
A cadeia é um lugar limpo. As pessoas têm a
ideia de que aquilo é uma imundície. Cadeia é
limpa por quê? Se eu sou o único habitante de
um espaço, eu posso largar tudo sujo. Se eu
tenho um companheiro, já não posso, porque
vou criar problema com ele. Agora, se forem
dez, pior ainda. Então, naqueles xadrezes
grandes que nós tínhamos lá na Detenção,
cada dia um era responsável pela limpeza.
E não era só passar um paninho nas coisas não,
começava lavando tudo. As celas eram lavadas
todos os dias: levantava tudo, lavava tudo, o
banheiro, depois as cortinas, passava pano nas
paredes – nem na casa da gente temos esse
cuidado todo. E não tem “malandragem” em
cima do outro; aqui todo mundo é malandro,
não adianta você querer fingir
que fez o trabalho!

Você falou sobre o “aconchego” do
Carandiru. E essas prisões de agora,
estéreis, sem humanização nenhuma,
são, a meu ver, piores. O que você acha?
Eu preferiria estar preso no Carandiru do que
em um desses CDPs de hoje!
E educacionalmente?
Muito melhor ainda o Carandiru, sem comparação. Porque esses CDPs são todos eles construídos da mesma maneira: são raios, e cada
raio com um ou dois andares onde se tem celas
grandes com cinco beliches que dariam para
dez presos e frequentemente tem 20, 22, 25
dormindo num lugar desses e mais aqueles que
dormem no chão, o que eles chamam de dormir
na praia; e os da praia só sobem para dormir no
beliche quando vagar alguém. Então tem uma
rotina de preferência para o detento chegar a
ter o direito de dormir na cama. Um ambiente
como esse não é ambiente de ninguém, porque
a pessoa não tem um lugar para ela e muitas
vezes sua cama é uma folha de papelão...
Você está falando dos novos?
Dos novos, porque estão sobrecarregados,
todos eles superlotados, e eu os acho muito
piores.
A pessoa fica reduzida a si mesma...
E pode passar meses – anos – num sistema
como esse. No Carandiru, com essa coisa da
divisão, mesmo com celas mais cheias você
tinha um espaço razoável para cada um, cada
um tinha o seu espaço. Era uma cidade. As
celas tinham dono; uma cela bem cuidada,
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com melhoramentos, tudo organizado, com
chuveiro elétrico (que alguém pôs, pois não
foi o Estado quem fez). Eles mesmos se organizavam. Você era preso e inicialmente ia
para uma cela coletiva, ficava lá todo mundo
dormindo no chão e você acordava na manhã
seguinte e ia procurar um xadrez onde você
fosse aceito. Se você tinha dinheiro, era fácil,
você podia até comprar uma cela pra você,
mas, se você não tinha dinheiro, tinha que
encontrar um amigo que o aceitasse no xadrez
dele, ou outro xadrez onde você entraria
para resolver os problemas que havia ali ou
que aparecessem – os problemas envolviam
limpeza, cozinha – e assumir, inclusive, a
culpa de crimes que você não cometeu.
Quantos anos você passou no Carandiru?
No Carandiru foram 13 anos.
Você não solta, você não larga a prisão,
Drauzio! O que é isso que nos atrai, que
nos amarra assim? Quando eu saía do
portão do Carandiru, a vida me parecia
plana, um lugar em que ninguém tinha
tempo para “trocar ideias”. Achava o
mundo monótono. Muitos ficavam com
medo de entrar. Eu não, eu era atraída
por aqueles que vinham ao nosso
encontro, que se aproximavam da gente,
tendo a necessidade de narrar... Sinto
falta desse mundo.

Eu não sei explicar essa atração por esse tipo
de ambiente que tenho desde criança quando
via coisas assim. Eu nasci no Brás, um bairro
operário de cortiços e tudo, e me lembro de
uma vez que um dos cortiços foi invadido por
um bando de bêbados que viviam pelo bairro,
e esse cortiço dava fundos para a minha casa.
Eu não tinha 7 anos ainda, mas me lembro de
uma música tocando e que achei um pretexto
para passar na porta e entrar – inventei que
a minha bola tinha caído lá dentro – para
ver o que estava acontecendo nesse lugar.
Eu ainda peguei, quando garoto, o hábito de
ficar ouvindo no rádio aquelas histórias de
crimes. Tinha um programa na Rádio Record
que se chamava O Crime não Compensa, e eles
contavam histórias de bandidos. Eu ouvia aquilo
no meio dos adultos e ficava muito fascinado;
no dia seguinte juntava a molecada da rua e
contava as histórias que tinha ouvido no rádio.
Era a atração da manhã!!
Depois do Carandiru, quando foi implodido
em 2002, fui trabalhar na Penitenciária do
Estado, depois na Penitenciária Feminina,
onde já estou há uns nove anos. Assim, são
26 anos nesse tipo de trabalho, e eu não
penso em parar de jeito nenhum. A nossa
tendência natural é nos cercarmos de gente
que pensa como nós, pessoas que têm uma
forma de vida semelhante, mais ou menos a
mesma situação econômico-financeira, que
pensam do jeito que a gente pensa. E aí a vida
vai ficando plana mesmo, você não tem espaço
para o contraditório. Eu acho que a vivência
da cadeia te enriquece de maneira extraordinária. Ali, você vê um menino de 19 anos que

já tem uma experiência de vida que um homem de 70 anos na rua não tem; já passou
por coisas horríveis, já tomou tiro, já assaltou,
já foi preso, já teve contato com um lado do ser
humano, da humanidade, que muitos passam
a vida inteira e nem resvalam. Essa diferença
me enriquece muito. Daria para viver sem ir à
cadeia e não ia ser infeliz, mas eu acho que
levaria uma vida mais pobre.
O que eu sei desse mundo começou por
causa da Sophia, minha filha, para quem
o ímã da prisão também era forte e que
começou nos inícios dos anos 80, ela
com pouco mais de 18 anos... os anos
passaram, os projetos e investidas na
área prisional se seguiram e pouco a
pouco ela se afastou desse mundo fundo
que de tão intenso foi “tomando conta”
de sua vida.
Lendo seus relatos, Drauzio, lembro-me
de que você acentua a palavra “malandragem”. Me parece que o crime, hoje,
não tem mais aquela antiga malandragem, parece tingido de perversão. Sinto
uma diferença muito grande: mais crueldade, mais maldade.
A diferença é muito grande, porque o crime
evolui também, da mesma forma que as cadeias
mudam com o passar dos anos. A cadeia onde
fui trabalhar em 1989 não tem nada a ver com
a cadeia de hoje. A diferença é enorme.

Os bandidos eram famosos, tinham nome:
Meneghetti, Sete Dedos, Hiroíto. Era um
pessoal conhecido. Depois veio o crime que
se instalou do lado da boca do lixo. O Hiroíto
era o rei da noite, o rei do crime, o rei da
boca... Brandãozinho, Promessinha, aí se tem
um grupo de bandidos que tomaram conta
da criminalidade daquele tempo.
Quando cheguei no Carandiru, o crime já
estava impessoal, porque já não havia
bandidos tão famosos. Mas ainda dentro do
ambiente você conhecia alguns que tinham
uma liderança muito grande, e uma liderança
que não era criada na base da força, mas da
moral, do respeito que eles gozavam entre
os companheiros.
Aí entrou o crack em 1982 e acabou essa
hierarquia, porque quem começa a fumar
crack perde essa hierarquia; então, você via
bandidos que eram homens de respeito, de
palavra, fazer dívida, ter que pedir para ir
para o Seguro. O crack subverteu de uma
tal forma a cadeia que foi o começo da
destruição dessa hierarquia que havia sido
estabelecida lá. E aí os traficantes, aqueles
que tomavam conta do tráfico, é que começaram a controlar as cadeias. Depois disso,
veio o massacre. O massacre do Carandiru
foi um divisor de águas.
Eu posso dizer o seguinte: quando você conversa com os mais velhos que estão presos
hoje ou com as mais velhas, eles dizem que
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a cadeia ficou muito mais difícil, porque antigamente as pessoas tinham palavra. Existe
um certo saudosismo em relação a essa
bandidagem do passado, comparada com essa
garotada de hoje. Acho que em parte porque
são mais jovens, a grande maioria dos presos
hoje é de jovens. Você tinha naquelas cadeias
mais antigas (na Detenção era assim) homens
que estavam há 20 anos na prisão, ou gente
que tinha passado praticamente a vida toda lá.
Eles tinham o que se chamava de proceder, eles
eram muito respeitados. E o que era proceder?
Era um tipo de conduta em que você obedecia
certas leis. Isso é muito interessante, não é?
As cadeias têm um código penal rigorosíssimo;
eu, às vezes, escuto falar de pena de morte.
Nas cadeias, embora não haja um código penal
escrito, há um código que prevê todas as leis,
todas as situações. Por exemplo: no dia de
visita, não posso andar com esse botão aberto;
se eu andar com esse botão aberto, é desrespeito, e essa norma não está escrita em lugar
nenhum. Em dia de visita, não posso conversar
com um companheiro, um colega de cela, um
amigo que estiver conversando com a mãe ou
a irmã, não posso chegar perto, a menos que
ele me chame. Se ele me chamar, sim, se ele
não me chamar eu não chego perto de maneira
nenhuma. Todos os detalhes da vida prisional
são regidos por um código que prevê todas
as situações. E dessa maneira você consegue
estabelecer um clima de disciplina e impedir
que a barbárie coloque todo mundo em risco.

Como foi criado esse código?
Eu acho que é inerente à nossa espécie,
eu acho que toda vez que nos agrupamos em
sociedade, criamos um código de ética, um
código que rege o comportamento dos grupos.
Imagine que estamos aqui na cela e somos
em cinco pessoas; de repente, alguém fecha
aquela porta lá, e ninguém mais pode entrar;
se um deita na cama, o outro vai ter de dormir
no chão? Então, cada um não pode fazer o
que bem entende. Qual o critério que vamos
estabelecer? Eu posso usar o banheiro na hora
que eu bem entender? Não. Tem que dividir
o espaço, e quando temos essa restrição de
espaço criamos leis e essas leis é que passam
a reger o comportamento do grupo. A capacidade de estabelecer essas coalizões é basicamente política.
Nós temos inúmeras penas, com agravantes e
atenuantes... Na cadeia são três tipos de pena:
a primeira é o ostracismo, você é afastado do
grupo, o que é uma pena terrível. Imagine que
você já está num lugar onde a sociedade já o
ignorou faz tempo; se os seus companheiros
o ignoram também, você fica sozinho e acaba
o respeito que os outros têm por você. Então,
esse é o primeiro tipo de pena: sair dali e ir pro
Seguro, para um lugar onde ficam aqueles que
estão marcados pra não conviver com a massa.
O segundo tipo de pena é bater; na cadeia,
ninguém bate com a mão, bate com um pedaço
de pau, bate pra valer. E a terceira pena é a
morte. São esses três tipos de pena, dependendo do erro que você cometeu e do número
de vezes que você errou também.

André... André Caramante lhe enviou
uma pergunta: “Sempre quis saber do
doutor qual foi a maior lição de vida que
o senhor aprendeu ao conviver tanto
tempo com os presos e tão perto deles”.
São tantas lições, não é? São tantas que é
difícil pensar na maior. Eu acho que a maior
foi essa coisa da redução do espaço físico; as
pessoas se organizam e criam um código penal
forte, com leis rígidas, com aplicação imediata.
Isso eu fui aprender na cadeia e nunca imaginei
que fosse assim. Eu ainda tinha aquela visão
antiga de que, quanto mais se restringe o
espaço, maior é a violência; eu acho que a
maior lição foi essa.
E pessoalmente?
Tive dois tipos de lições antagônicas: de um
lado, a solidariedade humana. Eu vi doentes
com Aids lá, caquéticos, jogados num catre,
e os próprios presos dando banho, trocando
a roupa, dando comida na boca, muitas vezes
desconhecidos, num ambiente como aquele...

garoto com menos de 20 anos nessa situação;
isso é absolutamente inesquecível.
Na verdade, a gente sempre imagina a cadeia
como uma coisa fora de nós. Teoricamente,
qualquer um de nós pode parar na cadeia, qualquer um de nós pode cometer um crime, um
crime de morte inclusive, um crime grave, num
momento de desespero.
Você leva para dentro da cadeia o repertório
de emoções, que é o repertório de emoções
dos seres humanos, que você vai encontrar
na cadeia também: vai encontrar solidariedade,
egoísmo, tristeza, alegria, amizade, inimizade,
e essas emoções todas têm de ser orquestradas para que não se instale a barbárie, tudo
isso tem que ser organizado e administrado.

De outro lado, presenciei a maior barbárie
a que o ser humano pode chegar. Eu atendi
doentes que, quando acontecia algum crime
na cadeia, eles levavam o corpo para a enfermaria e a gente tinha que fazer uma descrição
sumária, antes de o corpo ir pro IML, para
atestar que aquela pessoa saiu morta da
cadeia. E isso acontecia com muita frequência.
Numa segunda-feira, atestei quatro em pontos
diferentes da cadeia, gente que levou 80,
90 facadas, cada uma de um tamanho, agredidos por multidões. Às vezes, você vê um
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What did the Carandiru
mean to you, Drauzio?

I think the most dismal facet of Carandiru

was felt at night. During the day, the prison could
even be said to boast a cheerful atmosphere, it
was spacious. Each Pavilion had its field or at
least a soccer pitch. It was a bustling place with
inmates moving back and forth all the time; they
never stood still for a minute. As soon as cell
doors were opened at 8 am, detainees would
start going around like office workers on Faria
Lima (a financial district thoroughfare), hurriedly
rushing from one place to another. People in
prison are always in a hurry, I can’t say why.
There’s this notion that cramming men into a
confined space will lead to aggression – as in
Calhoun’s rat experiment in the 1950s, when in
an overcrowded cage rats started tearing around
at each other – whereas the behavior of humans
or primates in general is just the opposite. Unlike
rodents, primates in this type of situation will not
attack each other. On the contrary, they organize
and start dividing their space. In a prison, a very
strict penal code is applied immediately to stop
barbarism from taking over and putting everyone’s life at risk. I think that was very much the
situation in Carandiru. I think the most crowded
places in there were the cells holding up to
15 or 20 men, yet they were the least violent.
The interesting point is that fewer people died
in those cells due precisely to man’s need to
get organized every time there’s a shortage of
physical space.
We live in a very unequal society and large
numbers of people are packed into the outlying
areas of our cities. Families there don’t obey the
norm. You can stroll around the outlying neighborhoods of any Brazilian city and never find a
man at home – there will always be a woman

in her 40s, older sometimes, with her daughters and grandchildren living with her. I know
a 28-year old in the Penitentiary who is now a
grandmother! So there are all these kids being
born and raised on the streets.
Violence reflects three risk factors, there are
actually more, but three of them are very well
documented: the lack of loving care and a warm
family environment in early childhood; the lack
of discipline and rules for teens; the company
of violent peers. Nevertheless, if you look at the
real situation in the working-class outskirts of
Brazilian cities, you’ll find, surprisingly, that very
few people break the law. It’s just the way life is
in almost every low-income neighborhood and
where, not knowing how to behave otherwise,
kids get arrested and locked up taking along with
them the habits picked up from their homes and
neighborhoods or from life on the street.
Although existence in Carandiru was precarious
in many ways, cells were very well looked after,
the atmosphere recalling homes in small towns
or rural regions, with the kind of coziness you
could find in some houses on the outskirts of big
cities. However, many of the inmates were from
homes where they had never known any kind
of comfort. Most places in favelas – Brazilian
shanty towns – are hardly fit to be called
homes; instead of a bedroom, a living room and
a kitchen, a single room is outfitted with the
minimum: a bathroom-toilet, a stove and a fridge
and a space where, during the day, mattresses,
are propped up against a wall to make room for
family members and at night, placed on the floor
for the whole family to sleep on. Sometimes five
or six people, maybe even ten, are packed into a

few square meters, while in prison there’s a bed,
a bathroom, breakfast, lunch and dinner too.
When we think of prison life, we’re comparing it
with our own lives, our rooms with their comfortable beds and clean sheets. But that’s not
where the inmates come from; where they come
from none of these things existed. So although
conditions in prison could shock a middle-class
detainee, they wouldn’t shock a kid from this
background.
Prisons are clean places, although people may
think they’re filthy. Why is it that prisons are kept
clean? If you’re the only one living in a place,
you can throw things about and let the dirt pile
up, but if you’re sharing it with others you can’t
do this, because it would cause a problem.
And if there are ten people in a cell things could
get worse! So inmates take turns at the daily
cleaning of the Penitentiary’s cells and it’s not
a case of just swishing a cloth here and there.
Cells were scoured every day: everything was
cleared up, floors doused, toilets cleaned…
curtains, walls and everything – much more,
in fact, than we would do in our own homes!
And there’s no hustling or tricking other inmates;
we’re all hustlers here, so there’s no use
pretending you’ve already done your part of
the work!
You mentioned ‘warmth’ in Carandiru.
Nowadays the newer prisons are barren
places; there’s a total lack of humanization. In my opinion, they’re worse. What
do you think?
I’d rather be locked up in Carandiru than in one
of the newer Detention Centers!

What do you think of their educational
role?
Carandiru was much better, no doubt. These
newer Detention Centers are all built the same:
there are one or two-floor radial wings containing
large cells fitted with 5 bunks for 10 beds and
often 20 or 25 men are sleeping there with more
on the floor, which they refer to as “sleeping on
the beach”. And if you’re “on the beach”, you’ll
not get to sleep in a bunk until someone leaves.
So there’s a roster to show which inmate can
sleep in a bed. A place like that is a place for
nobody. People don’t even have a place to sleep
and often a sheet of cardboard is all they have
for a bed...
Are you talking about the newer prisons?
Yes, the new ones. All overcrowded.
Much worse, I would say.
A person is reduced to nothing but
himself...
Yes, they may spend months, sometimes years,
in a system like this, whereas in Carandiru there
was a kind of sharing and even in overcrowded
cells there seemed to be a reasonable space for
each inmate. Everyone had their own space.
It was like a town. Since they had ‘owners’, cells
were looked after, fitted with extra furnishing and
well organized. There were electric showers too
(fitted by the prisoners themselves, not by the
State of course!). They organized themselves.
A newly admitted detainee was initially taken to
a collective cell where everyone was sleeping on
the floor. The next morning he’d wake up and go
looking for a cell that would take him in. If you
had money, it was easy; you could even get a cell
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for yourself, if not, you had to find a friend who
would take you in, or you’d go to another cell
where you’d solve any problems or issues that
came up – cleaning, cooking and so on – and
might even be blamed for crimes you’d never
committed!
How long were you at Carandiru?
I spent 13 years there.
You just can’t let go, Drauzio! You can’t
stay away from prisons! What is it that we
find so attractive? What draws us in this
way? When I walked out of the gate at
Carandiru, the outside world just seemed
so uninteresting. Nobody had time to
talk and exchange ideas. For me, in those
days, the world outside was a monotonous place. Many people were afraid of
going into a prison, but I wasn’t. Instead,
I was drawn to those who wanted to get
to know one, who would search you out
so as to tell you their story... I miss
that world.
I can’t explain why I’m drawn to this type of
place. It’s been like this ever since I was a kid,
living in Brás, the workers’ neighborhood where
I was born, with its crowded tenements and all
the rest. I remember once a bunch of locals took
over a tenement back of our house. I wasn’t even
seven, but I can remember the sound of music
playing, so I found a pretext to get inside just to
see what was going on. As a young boy, I had the
habit of listening to Radio Record broadcasting
films like “Crime does not Pay”. Those stories
were fascinating and the next day I’d tell them to
the kids on the block and would be the morning’s
top attraction!

When the Carandiru was taken down in 2002,
I went on to the State Penitentiary and then the
Women’s Prison, where I’ve been working for
9 years. I’ve been doing this for 26 years and
I’m not thinking of stopping. We naturally tend
to surround ourselves with like-minded people
who share similar lifestyles, financial situations
and more or less similar ideas. As a result,
everything seems to be the same and you’ve
no way to see things differently. That’s why the
prison experience is so extraordinarily enriching.
A 19-year-old boy in prison has acquired more
experience of life than a man of seventy in his
everyday life. The boy’s been through all sorts of
horrors: he’s been shot at, mugged people, he’s
been arrested; he’s been in touch with a certain
side of humanity that most people will spend
their entire lives without ever knowing. This
is a difference I find very enriching. I daresay
I could go on without visiting prisons and not be
unhappy, but I think my life would be poorer.
I got know this world through my
daughter Sophia, who felt drawn to
prisons when she was just over 18, in
the early 1980s. Years went by and she
took on prison projects, one after the
other, until she suddenly stopped, being
left with a feeling of loss and drawn out
intensity that seemed to have taken over
her life.
On reading your reports, Drauzio,
I noticed you emphasize the word
“cunning”. Crime, nowadays, no longer
seems to involve cunning. It seems, in a
way, to involve perversion. I feel there’s
a huge difference today, there’s more
cruelty somehow, something evil.

The difference is enormous because crime has
evolved too, just as prisons have changed over
the years. The prison I went to work at in 1989
was quite unlike today’s prisons. The difference
between then and now is enormous. In the
past, the bad guys had nicknames: Meneghetti,
Sete Dedo and Hiroíto – king of the night,
king of crime, king of the red-light district –
Brandãozinho and Promessinha… they were the
famous crime bosses of those days.
By the time I first visited Carandiru crime had
become impersonal, crooks were no longer as
famous as yesterday’s bandits, although some
were known to be leaders, respected by their
inmates for their moral strength rather than the
power of brute force.
In 1982, the arrival of crack caused the end of
this hierarchy; those who started smoking crack
lost their sense of organization. The older guys,
who were respected and were men of their word,
would get into debt and seek shelter in segregated sections within the prison. Crack subverted
the prison world so deeply that it started to
destroy its former hierarchy. Then came the drug
lords and they started running things. And after
them came the Carandiru massacre – a bloodshed that turned into a watershed.
Talking to the older men or women who are
in prison today, they’ll tell you that prison life
has become much harder because, in the past,
people kept their word. There seems to be
a kind of nostalgia for the old-time criminals
when compared with the youngsters of today.
Partly because prisoners now are not as old as

they used to be. In the older prisons such as
Carandiru, you could find people who had been
imprisoned for more than 20 years. Some had
spent almost their entire lives there and were
highly respected for what was known as ‘procedure’: doing the right thing and obeying certain
laws. Interesting, isn’t it? Prisons have a very
strict penal code. I sometimes even hear talk of
the death penalty. Although there’s no written
penal code, there’s a code covering any law
or situation on prison ground. On visiting day,
for instance, I can’t walk around with my shirt
unbuttoned because that would show disrespect,
a rule that’s not written down but is always
obeyed. And another thing: I can’t go up to a
cellmate or friend who’s talking to his mother or
sister on visiting day. I can’t even go near them
unless he calls me over. If he does, it’s OK. If he
doesn’t: no way! All the details of prison life are
ruled by a code covering every situation. This is
the way to establish disciplinary rules; a way to
stop barbarism from placing everyone at risk.
How was this code devised?
I think it’s inherent to our species. In society,
whenever we get together in groups, we create a
code of ethics, a code governing group behavior.
Imagine five of us here in a cell. Suddenly,
someone shuts the door and nobody else can get
in. Or a guy’s lying on a bed. Will the other have
to sleep on the floor? You can’t do whatever you
want to do. With what criteria do we decide? Can
I use the toilet or have a shower whenever I feel
like it? No. We have to share a space. When we
have this spatial restriction we create laws that
govern group behavior. The ability to build these
coalitions is basically political.

31

There are numerous sanctions, with aggravating
and mitigating factors. In prison there are three
types of sanction: the first is ostracism, when
you’re kept away from the group. This is a terrible
thing. Imagine, you’re already in a place where
society ignores you; if your cellmates ignore you
too, you’re alone and nobody will respect you
anymore. So this is the first type of sanction
as a result of which you’ll go to a safe area, a
place for people marked out as being unable to
get along with the crowd. The second type of
sanction is being hit. Nobody thumps you with
their fist in prison, they use a stick and they hit
hard! The third sanction is death. These are the
three types of sanction depending on what kind
of mistake you made and how many times you
made it.
André... André Caramante has sent you
a question: “I’ve always wanted to ask
you about the main lesson you learned
from spending so much time in prison
and being so close to the prisoners”.
There are so many lessons to be learned,
aren’t there? It’s hard to mention just one.
But I think it’s this question of overcrowding,
of people getting organized and devising a strict
penal code, laws that are applied immediately
and not what you might expect to find in prisons.
In the beginning I still held on to the idea that
overcrowding would lead to more violence.
So I think the main lesson learned was that.

And personally?
There were two types of contradictory lessons.
On one hand, there was human solidarity. I saw
AIDS patients sprawled on cots, totally consumed
with illness and inmates washing them, changing
their clothes, putting food into their mouths and
all this often to people they didn’t even know.
On the other hand, I saw people descending
to the very worst barbarism human beings are
capable of. I used to treat patients in Carandiru
and when there was a crime, the body was
brought to the medical center and I had to write
a brief report describing the body before it was
taken to the morgue, thus evidencing that the
person had been dead before departing from
the prison. This happened often and there was
a Monday when I had to do four reports for
different places around the prison, describing
people with 80 or 90 different-sized stabbing wounds who’d been set upon by mobs.
Sometimes you see a kid under 20 in this situation and it’s absolutely unforgettable.
The fact is we always imagine prison as a place
that has nothing to do with us. Nevertheless,
theoretically any one of us may end up in jail;
any one of us may commit a crime, even murder
– which is a very serious crime – in a moment
of desperation. When you’re sent to prison,
you take along a whole repertoire of emotions
and these same emotions you’ll find in prison:
solidarity, selfishness, sadness, joy, friendship,
enmity. All these emotions have to be orchestrated so as to stop barbarism from taking over.
Like in life outside, life inside has to be organized
and managed.
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THE SÃO PAULO PENITENTIARY

Penitenciária do estado

A guinada de um sistema prisional comum
para um sistema-modelo admirado mundialmente se deu em 1911, com o lançamento
da pedra fundamental do que viria a ser a
futura Penitenciária de São Paulo, na então
despovoada região do Carandiru, setor norte
da capital paulista.
Depois de anos de uma obra que andava e
parava, em 21 de abril de 1920 foi finalmente
inaugurada a tão esperada Penitenciária de
São Paulo: o complexo prisional teve sua
construção executada pelo Escritório Técnico
Ramos de Azevedo, na época o grande construtor paulista.
Após sua inauguração, a eficiência da
Penitenciária de São Paulo correu o mundo,
atraindo autoridades, estudantes de Direito
e personalidades de todas as localidades
para conhecer o presídio. As mais notáveis
visitas foram de Claude Lévi-Strauss e Stefan
Zweig; este último escreveu em um de seus
livros: “A higiene e a limpeza do presídio
são exemplares”.

A sharp change was to take place in 1911
with the laying of the foundations of São
Paulo’s future Penitentiary, a model prison
that would be admired world-wide, in an
unpopulated region called Carandiru, in
the northern section of São Paulo’s capital.
After a period of construction that continued,
on and off, over the years, São Paulo’s long
awaited Penitentiary – executed by the
Offices of Ramos de Azevedo, São Paulo’s
greatest architect at the time – was finally
inaugurated on the 21st of April, 1920.
News of the efficiency of the Penitentiary
spread worldwide, attracting students,
authorities and personalities from all around,
interested in getting to know this now
famous prison. The most notable of these
visitors were Claude Lévi-Strauss and Stefan
Zweig who wrote in one of his books:
“The hygiene and cleanliness of this prison
are exemplary”.
Douglas Nascimento

Douglas Nascimento
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A FAXINA

A faxina é a espinha dorsal da cadeia.
Sem entender sua estrutura, impossível
compreender o dia a dia – dos momentos
corriqueiros aos mais agudos. Sua função
é pagar a boia, isto é, distribuir cela por
cela as três refeições diárias e cuidar da
limpeza geral...
... A ÁGUA CORRE PELOS BARRACOS, alaga
a galeria e desce a escada aos borbotões.
Cheiro de sabão forte, pagodes e sertanejos
da periferia misturam-se no corredor com
a bateção de rodas e vassouras.
A “malandragem” estende roupas na janela,
arrasta móveis e esconde mulheres peladas.
Faxineiros de bota de borracha, sob o olhar
do companheiro encarregado da faxina do
andar, empurram a enxurrada escada abaixo,
enquanto os que vêm atrás secam a galeria.
Entre eles, ágil, desloca-se o encarregado,
enérgico e educado, para impedir que sobre
qualquer ilha sem enxugar. Na escadaria, a
cascata espumante despenca até a gaiola do
térreo e desemboca nas águas pretas que
outra coluna de faxinas vem puxando no rodo.
Tudo, como diria o encarregado do pavilhão:
“para as visitas encontrar nós num ambiente
mais adequado aos princípios de higiene
e civilização”.

É importante essa
preocupação
com a limpeza?
Detento: É essencial, a limpeza é essencial.
Mas, em termos da estética, o preso está
mais vaidoso, toda semana está cortando o
cabelo, fazendo o pé do cabelo. Quer dizer,
a procura é grande, faz parte da higiene
um cabelo bem-cortado.

E as roupas estão
sempre bem-cuidadas,
sempre limpas?
Sempre limpas. A pessoa não pode
se deixar ir no desleixo. Com o perdão
da palavra, é uma questão de parecer
sempre estar bem pros nossos familiares.
Sonhos, sonhos de liberdade, sonhos
como toda pessoa comum, sonhos de
um dia voltar e fazer parte da sociedade,
e pra isso a gente procura se manter como
na sociedade atual, bem-vestido, bemcortado, bem-barbeado, sempre presente.

Drauzio Varella

39

CLEANLINESS

limpeza

Cleanliness is the prison’s backbone. Unless
you appreciate its structure, day-to-day prison
life – from everyday matters to the most
severe case – is incomprehensible. Cleaners
move from cell to cell doling out three meals
a day, cleaning-up in general.
Water runs alongside cells, overflowing into
the galleries, gushing down the stairs. There’s
a powerful smell of soap, while music from
the city’s outskirts mingles with mop-andbroom percussion in the hallways.
Crooks hang out clothes to dry, drag furniture
around and hide their photos of naked pinups.
Cleaners wearing rubber boots, overlooked by
wardens, wash the corridors, swishing water
down the stairs, followed by others mopping
it dry. Down the stairway foam flows to the
ground floor, churning into black water that
the squeegee-squad pushes along. As the man
in charge says:”We want our visitors to see us
in a setting more attuned to the principles of
hygiene and civilization!”

Is cleanliness important?
Detainee: It’s crucial. Cleanliness is crucial.
In terms of aesthetics, prisoners take care
of their appearance saving up for a weekly
haircut. Hair well cut is part and parcel of
personal hygiene. Demand is booming.

And clothes… are they always
clean and cared for?
Sure. You can’t let yourself go. It’s a matter
of looking fine for our families. Despite being
imprisoned we still have families; we still take
pride in our appearance; we still have our
dreams of freedom. Dreams like any ordinary
person, dreams of going back to society one
day, dreams of belonging. We try to keep up
appearances: well-dressed, well-groomed,
well shaved, always on the ball!

Drauzio Varella
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GEOGRAFIA HUMANA
DA CASA DE DETENÇÃO

O Pavilhão 2 é a entrada da cadeia. É no
pátio do Pavilhão 2 que acontece o ritual da
chegada. Na triagem, muitos pedem para ficar
no próprio 2. Pela disponibilidade de trabalho
e, talvez, por situar-se na frente do presídio,
mais próximo da Administração, o Pavilhão 2
tem fama de tranquilo. Lá é mais fácil correr
atrás da liberdade.
No 4, meu filho, até eu gostaria de morar.
O 5 é a fábrica de facas da cadeia. O pavilhão dos sem-família, dos sem-teto e dos
“humildes”. A trajetória do travesti é marginal. Vêm todos das camadas mais pobres,
e quando saem à noite, de seios crescidos e
saia amarrada, são automaticamente identificados como perigosos, independentemente
do que tenham feito. Na Detenção, a maioria
vive no quarto andar do Pavilhão 5.
Quem visita o 6 encontra rodinhas de homens
negros falando língua estranha. Fazem parte
da conexão nigeriana do tráfico de cocaína,
detidos no país e aqui obrigados a cumprir
pena. Eles não são do Crime, são aventureiros
do tráfico, não ajudam nem atrasam a vida do
ladrão, são humildes, sangue-bom. A gente
enaltece a pessoa deles.

O 7 foi construído para ser um pavilhão de
trabalho e assim permanece. O 7 é a fábrica
de túnel da cadeia.
O 8 e o 9 são o fundão problemático da
cadeia. No 8, cada um carrega sua cruz,
calado. O sofrimento dos anos da cadeia
ensina o sentenciado a se trancar na própria
solidão. É uma escola de sábios. Mora quem
já passou pelo jardim de infância da cadeia.
Aqui, não existem meras palavras. Não pode
confundir a com b. Ou é ou não é. Se não
é, morreu.
O Pavilhão 9 é um pavilhão de encontro.
Embora a direção propositalmente mantenha
alguns presos mais experientes no 9, a alta
concentração de jovens impetuosos é responsável pelas frequentes confusões criadas
no pavilhão.
Drauzio Varella
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Block 2 is the prison’s entrance, the courtyard
where new arrivals go through screening.
Many ask to remain in Block 2. A place reputed
to be quiet perhaps due to being close to
the offices, a place where there are jobs to
be done. Pursuing the dream of freedom is
easier there.

THE PENITENTIARY AND
ITS HUMAN GEOGRAPHY

Block No. 4, my friend, is where I’d like to
live myself!
No. 5 is where knives are made. A place for
the homeless and humble, those without family
where the transvestites, coming from the
lowest strata of society, are outcasts. When
they go out at night, with their overgrown
breasts and tight skirts, they are automatically
identified as threats, blamed for whatever they
have or haven’t done. In this prison most of
them live on the 4th floor of Block 5.
On a visit to Block 6, you’ll see groups of black
men speaking a strange language. Members of
the Nigerian cocaine connection who’ve been
arrested in Brazil and forced to serve time
here, they don’t belong to the world of crime.
Unpretentious, adventurous mules; well-liked,
they don’t get into anybody’s hair.

Block 7 was built to be – and still is – a place
where work is done. It also doubles as the
prison’s tunnel factory!
At the back of the prison site are Blocks 8
and 9, places where each man bears his cross
in silence. In Block 8, after long years of prison
life, suffering teaches a man to retreat to his
loneliness. This block is a school of sages,
since its inmates have already been through
the prison’s kindergarten where it’s not a
question of mere words, where it’s either a
or b, black or white. Get it wrong and you’re
a dead duck!
Block 9 is a melting pot. Although the
wardens deliberately keep some experienced
prisoners here for disciplinary purposes,
the large number of impetuous young men
found in large numbers, brings about frequent
complications.
Drauzio Varella
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Os presos costumam improvisar, com
toalhas ou pedaços de pano, uma espécie
de cortina em sua cama-beliche. Assim,
se procura compensar a perda da individualidade; se pode chorar a ausência da família
ou dos amigos, ou desesperar-se pelo abandono deles... Aprende-se a chorar em silêncio.
Ninguém quer ser surpreendido chorando –
e, pela lei do cão, todo aquele que chora é
medíocre e covarde. Afinal, dizem, cadeia
foi feita para homem!

In this prison, being a self-contained city, it’s
almost impossible to get a moment to yourself
or a quiet place to meditate until after six in
the evening, when the Ave Maria is broadcast
throughout the entire prison. Bedtime may be
the only chance you have to get to think, cellmates permitting.
Prisoners often improvise a cortinório, a kind
of curtain around their bunks, using towels or
pieces of cloth in an attempt to compensate
for a loss of privacy. You may grieve absent
family or friends or feel despair for their abandonment, but you learn to grieve in silence.
Nobody wants to get caught weeping. The rule
here is dog-eat-dog, anyone crying is considered to be mediocre and a coward. After all,
they say, prison was made for men!
Percival de Souza

Percival de Souza

CELLS AND SOLITUDE

CELAS / A BUSCA DA SOLIDÃO

Solidão

Como se trata de um presídio-cidade tornase quase impossível alguém conseguir um
momento de solidão, ficar quieto num canto,
meditar pelo menos às seis da tarde, quando
os alto-falantes irradiam a Ave-Maria por todo
o presídio. Por isso, talvez, o único momento
possível para uma reflexão seja – se houver
colaboração dos companheiros da cela –
a hora de deitar.
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BEHIND BARS

O XADREZ

sagrado

O xadrez é espaço sagrado. É preciso muita
confiança para entrar sem convite na cela
de um companheiro. Os beliches são de
alvenaria ou madeira, às vezes engenhosamente colocados, em cima da porta, junto
às grades da janela, e tão próximos do teto
que seus habitantes se esgueiram como
cobras para entrar no exíguo espaço.
A este dão o nome de galhada.
A privacidade do leito é obtida com cortinas
coloridas que correm em fios presos ao
beliche de cima ou diretamente do teto.
“O cortinório é de lei, devido que senão tem
gente olhando para mim o tempo todo. Sabe
lá o que é isso, doutor, entra ano e sai ano,
nenhum minuto o senhor pode ficar na sua?
É onde que muito companheiro de mente
fraca perde as faculdades e dá cabo da
própria existência.”

A cell is a sacred space. Confidence is needed
to enter another man’s cell uninvited. Bunks
are made of masonry or wood, sometimes
ingeniously placed over the door, next to the
barred windows, so near the ceiling you have
to slither into spaces like snakes. They call
them antler-racks.
To gain a minimum of privacy, curtains are
strung around the beds, wired to the top bunk
or attached directly to the ceiling.
“You have to have curtains, otherwise there’ll
be guys looking at you all the time. Do you
know what that means – year in, year out –
never a minute to yourself? Many weak-minded
guys lose their minds and take their lives.”
Drauzio Varella

Drauzio Varella
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During conjugal visits women visitors feel
safe. Wardens are wisely withdrawn, while the
Directors ensure complete safety. A man in
jail is terrified of losing the woman he loves.
Drauzio Varella

Drauzio Varella

CONJUGAL VISITS

A VISITA ÍNTIMA

As visitantes sentem-se protegidas no
ambiente. Ao retirar os carcereiros do
interior dos pavilhões, a direção sabiamente
entregou a administração da visita aos
únicos capazes de garantir segurança total.
O homem preso tem pavor de perder a
mulher amada.
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o dia a dia
ROUTINE

respeito

Qual seria o roteiro do dia
a dia, desde a madrugada
quando o sol bate na
ventana até a hora de
dormir, o andamento das
coisas, horário de comida etc.?
Daniel: O café da manhã é pago às seis
horas da manhã e distribuído pelos
presos da faxina. Às nove e trinta chega
o almoço, que é recebido pelos presos na
entrada da Divineia; são eles os carrinheiros
que entregam a boia no pavilhão, onde é
recebida pelos preses da faxina da alimentação e distribuída de cela em cela.
A alimentação é muito respeitada entre a
gente, a limpeza, a higiene, a maneira como
essa alimentação é passada pros demais
companheiros. Existe um respeito muito
grande pelo horário da boia, para não haver
trânsito nas galerias, pra ninguém transitar.
Ninguém pode transitar sem camisa nem
estar de bermuda e as pessoas que não
pagar a alimentação têm que estar com
roupas limpas também.

How is everyday life organized?
How are things such as meal
times etc. arranged from sunrise
to sunset?
Daniel: Breakfast’s picked up and taken around
at 6 a.m. Lunch is brought to the gate to be
collected at 9:30 a.m. The cart drivers take the
meals to each Block where it’s taken around
from cell to cell. People are very orderly here
when it comes to meals, cleaning and cleanliness. Meal times are punctual; there are no
crowds in the galleries, nobody moving around.
Food is respected by all and the way it’s
distributed is of great importance. Meal times
are punctual and a moment when no crowds
congregate in the galleries where there’s
nobody moving around. People are very
orderly when it comes to meals, cleaning
and cleanliness.
Nobody can walk around without a shirt or
in shorts. Those who deliver meals must also
wear clean clothes.
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a religião

Padres, pastores, médiuns, pais e mães
de santo e até adoradores de Satanás
frequentam o presídio para converter à
palavra do Senhor as ovelhas desgarradas.
A crença na ajuda divina é para muitos
presos a derradeira esperança de conforto
espiritual, a única forma de ajudá-los a
estabelecer alguma ordem no caos de
suas vidas pessoais.

There are priests here, pastors, psychic
mediums, medicine-men from Afro- Brazilian
religions and even devil worshipers. They all
come here to tend to their lost sheep and
convert them to the word of the Lord. For
many prisoners, belief in divine assistance is
their last hope of spiritual consolation, helping
them to put some order into their chaotic lives.
Drauzio Varella

Religion

Drauzio Varella
A cadeia tem que ter igreja, um trabalho
religioso – independente de ser protestante,
católico, umbandista – faz parte.
São os verdadeiros psicólogos do cárcere,
eles trazem uma mensagem, uma palavra
que a gente não consegue dar. Nós estamos
aqui pra impor disciplina e organização.
A Igreja é fundamental no sistema. A religião
ajuda muito.

A prison has to have a church and religious
helpers, whether they be Protestant, Catholic,
Afro or whatever.
They are the prison’s real psychologists.
They have a message that we cannot deliver.
We’re here to enforce discipline and organization. A church is essential for the system.
Religion helps a lot.
Sérgio Zeppelin

Sérgio Zeppelin
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food

A COMIDA

essencial

A comida aqui é uma das razões principais
da existência, a ponto de ser considerada
um dos fatores essenciais para o controle
dessa enorme população carcerária.

Food is one of the main reasons for existence
here, to the point of being one of the key
factors capable of controlling this immense
prison population.

Percival de Souza

Percival de Souza

Na Detenção tinha uma grande cozinha
onde os presos cozinhavam, era no Pavilhão
6. Eu trabalhava lá, fazia arroz, feijão, sopa,
era muita fartura, graças a Deus. Tinha
abundância: legumes, verduras, até mesmo
guloseimas que a gente chama aqui de pudim,
e também serviam canjica pra nós. Tinha leite
para os detentos doentes, era bem melhor,
era mais saudável. Agora, com esse negócio
de bandeco, não sei como é que está...

We once had a very large kitchen where
inmates were able to cook. That was in Block
6. I used to work there making rice and beans
and soup. There was plenty of food then, thank
God; lots of vegetables, sweets, puddings
and we also got grits. There was milk for
sick inmates. It was much better then, much
healthier. Now they have all this pre-packed
stuff, so I guess I don’t even know what’s
in it now.

João das Coxinhas

João das Coxinhas
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Bigorna e Panelas

Anvil/Pots and Pans

A BIGORNA é produzida assim: a gente faz
a caixa dela, toda cortada, toda trabalhada,
fazemos uma massa com cimento, areia e
argila – isso leva dois dias –, enchemos ela
hoje e no outro dia fazemos o trabalho de
riscar, nós enchemos e riscamos. Eu também
fabrico a resistência. Ela dura um ano,
dependendo da pessoa que estiver com
ela, do cuidado que se tem. Vale 15 moedas.
Aqui, eu faço panelas, eu faço bule, isso tudo
é feito à mão pra poder arrebitar as panelas.
Pra trocar o fundo, a gente cobra 5 moedas;
pra remendar, 3 moedas; pra fazer uma frigideira, 4 moedas.

After cutting and shaping a box, we mix
cement, sand and clay, fill it one day and score
it the next – it takes two days to make an
anvil. I make its heating coils too, and they’ll
last a year, depending on the person using the
bigorna and how they look after it. They cost
15 coins. I make pots and kettles by hand and
pop rivets for pots. Our charges are 5 coins for
changing out a bottom, 3 coins for patching
and 4 coins for making a frying pan.

Manoel Gonçalves da Cruz

Marcenaria
Vem daqui mesmo. É material que já foi
condenado, vai jogar fora e eles passam
pra nós. Essa cadeira é feita de madeira de
caixote de banana, aquela ali com caixa de
tomate, da rua mesmo a gente não compra
nada. Se for uma cama boa mesmo, um
estrado bom, vai ter que pagar em torno
de 25 maços.

Manoel Gonçalves da Cruz

Carpentry
We use stuff that’s been left out for disposal,
which they pass on to us. This chair is made
from a banana crate, that one from a tomato
case. We don’t buy anything from the store.
A good bed with a decent frame will come
to around 25 packs of cigarettes.
Maurinho the Carpenter

Maurinho da Marcenaria
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Agora, tá todo mundo em pânico: Bush
pra cá, Bin Laden pra lá. A fome tá aí,
a prostituição também, o assassino também,
o assalto... ninguém vai no mercado sozinho...
Está ficando doido, só não está doido o
povo de Deus.

Panic’s all around… Bush here, Bin Laden
there… hunger and prostitution, assassin and
assault… no one goes to the market alone…
the world’s gone crazy… the only ones not
nuts are the people of God!
Aleluia

Aleluia
O grafite é o sentimento do pintor, é o que
ele não consegue passar para a sociedade.
Para mim, este desenho sintetiza um pouco
o que eu sinto.

Graffiti stand for a painter’s feelings that
cannot be conveyed to society. These drawings
say something about what I’m feeling.
Pezão

Pezão
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work

trabalho

O segredo é desvincular
o pensamento.

The secret is to take your
mind off negative thoughts.

É ter uma ocupação diária. Eu chego
aqui oito horas da manhã, o horário do
trabalho vai até as quatro e meia da tarde.
Às vezes, a gente passa um pouquinho.
Você faz questão de chegar no barraco
só pra descansar, certo? Todo dia, você
abre as portas pra arejar a cabeça de
novo, passar seu dia, né, não no tormento...

You have to keep yourself busy all the time.
I get here at eight in the morning and work
until 4:30 p.m. Sometimes one stays a little
longer, so when you’re finished all you want
to do is to get back to your cell and rest up,
right? Each morning you’ll open the door, let
fresh air into your mind and get through the
day in a certain peace.

Jorge Silva

Jorge Silva
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HEALTH

saúde

assepsia

Em 1989, comecei um trabalho médico
voluntário nas cadeias da capital, que
dura até hoje. Naquele ano, um inquérito
epidemiológico conduzido por nós na antiga
Casa de Detenção revelou que 17,3% dos
presos eram HIV-positivo.

I started volunteering for medical work in
prisons here in São Paulo in 1989, and I’m
doing it to this day. An epidemiological survey
we carried out at the former Penitentiary, in
1989, found that 17.3% of the prisoners were
HIV-positive.

Muitos vinham para o atendimento com
as veias dos braços em petição de miséria,
sequela das aplicações intravenosas sem
assepsia. Como não era fácil conseguir
seringa e agulhas no presídio, o uso comunitário da parafernália para as infecções
era prática corrente.

Many came in with the veins of their arms
in a deplorable state from using non-sterile
needles for intravenous injecting. Getting
syringes or needles in prison wasn’t easy,
so they often shared needles injecting all
sorts of paraphernalia.

Nessa época iniciamos um programa educativo que envolvia palestras no cinema da
Casa, e a distribuição periódica de O Vira
Lata, gibi erótico em que o herói, um ex-presidiário, só fazia sexo com camisinha e condenava o uso de cocaína injetável.
Esse conjunto de intervenções, associado
ao impacto das mortes por Aids em todos
os pavilhões, varreu do mapa a cocaína injetável, resultado final que os próprios detentos
julgavam inatingível. Nunca mais os guardas
apreenderam uma seringa sequer. Não havia
motivo para comemorar: em 1992 e 1993,
o crack invadiu a Detenção.

At that time, we started an educational
program that involved giving talks in the
Penitentiary’s Movie Theater. We gave out a
series of erotic comic books called O Vira
Lata (The Mongrel), written by Paulo Garfunkel
and drawn by Líbero Malavoglia. The hero of
the series was an ex-con who always used a
condom when he had sex. He warned against
injectable cocaine too.
This series of interventions, associated with
death by AIDS in every Block, swept away
injectable cocaine from the prison walls.
Never again were the guards to find one
single syringe. But this was no motive to
commemorate. In 1992 and 1993 crack
invaded the Carandiru.

Drauzio Varella
Drauzio Varella
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sport

esporte

Quantos jogos você
já presenciou aqui?

How many games have you
seen here?

Monarca: Muitos, mais de 5 mil jogos!

Monarca: Loads of them, more than 5,000!

E qual foi o melhor
time da Detenção?

Which team was best?

Não teve um, teve vários, o Luiz XV, o
Mangue, daqui do Pavilhão mesmo... mas isso
já faz vários anos, foi na época que o esporte
era valorizado na cadeia. Hoje em dia, não
tem muito valor, não tem apoio, o esporte
antigamente era apoiado pela Casa, pela
Diretoria, pela Funape. E é tão importante.
Além de ser lazer, o preso está se preparando,
certo? Ele está limpando a mente, evitando
muitas coisas, os 22 que estão envolvidos,
que estão jogando – e mais alguém que
está assistindo –, estão praticamente com a
mente envolvida no futebol, certo? Ele não
esta pensando em maldade nenhuma, porque
mente vazia, oficina do diabo... se você está
praticando um esporte ou está assistindo,
você está com o maior envolvimento naquilo
ali. Acho que, se fosse todo dia, se tivesse
condição, com certeza a mentalidade ia
mudar muito.

None in particular. There were several: Louis
XV, Mangue – here in this Block – but that
was several years ago when sport mattered.
Nowadays, they don’t attach much importance
to it. At that time, both the prison administration and the wardens supported sport.
Sport is so important. It’s leisure and a way of
educating a prisoner too. It clears your mind,
stops bad stuff happening. You have 22 people
playing and others watching and their minds
are kept busy by soccer, right? They’re not up
to scheming because, as you know, the devil
finds works for idle hands! Playing a sport
or watching it keeps your mind busy. If there
were sports every day, I think people would
have a very different set of mind.
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Solitary

A isolada

A ISOLADA, onde “o cheiro da cadeia
entranha no homem preso”, contrapõe-se
à “arquitetura da sobrevivência”, tema
central da exposição.

SOLITARY CONFINEMENT, where “the smell
of jail impregnates the convict “, contrasts
with the “architecture of survival”, the central
theme of the exhibition.

Difícil definir que odor é esse. Parece
uma mistura de vários outros: alho frito,
pano de chão guardado, suor e um toque
de creolina. Embora não possa ser classificado como mau cheiro, é desagradável.
Quente e pesado.

It’s difficult to define this smell: a mixture of
fried garlic, musty door mats, sweat and a hint
of Creolin. Neither a stench nor a pleasant
fragrance it has a warm, cloying odor.

Nas celas de Seguro e na Isolada, cheias
de fumaça de cigarro, trancados o tempo
todo, os homens passam o dia conversando
e, quando acaba, olham para a parede ou
se entretêm com um pretexto qualquer.

Segregation units or Isolation Cells are locked
up all the time. Reeking of cigarettes, inmates
spend their days here, talking, staring at the
walls, using any pretext to keep themselves
entertained.
Drauzio Varella

Drauzio Varella
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KNIVES

FACAS

Cadeia é feita de ferro, qualquer lugar que
se vai se tira uma faca.

Since metal is used to build jails, there’s a
knife ready to be pulled out anywhere you go.

Kiko Goifman

Kiko Goifman

Detento: As facas são feitas por nós. Isso já
é de uma barba de rebarba para colocar na
escadaria. Ultimamente, nós estamos usando
cano de ferro de 2 polegadas. A gente pega
um cano, abre, rebate, e é feito as facas.
O cabo é de plástico derretido.

Detainee: We make our own knives. This
one here was trimmed off from a stair in
a staircase. Lately we’ve been using 2-inch
metal tubes. Take a length of pipe, open it
out, hammer it down, melt some plastic for
a handle and that’s it: you’ve got a knife.
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Tereza é o tecido de panos, trapos, restos,
ou pedaços das coisas mais prosaicas, que
se emprega na Casa de Detenção para
escapar do emparedamento – para a troca
de mensagens. É lançada de uma cela a outra
ou da cela para fora, por onde a destreza dos
apenados pode abrir cavidades clandestinas.
É fio, rede ou alça, conforme engenho e
necessidade, nas brechas da oportunidade.
Lançar a outro o fia de tereza equivale a
jogar o jogo da linguagem, dialogar, propor
o vínculo, demandando resposta, como
objeto ou mensagem do outro – definido,
nesse jogo, parceiro e interlocutor.
Luiz Eduardo Soares

Tereza is a sort of rope improvised from
braided bed sheets, rags, leftover cloths or
pieces of other prosaic objects. It’s used in
prisons to alleviate, through messaging, the
tension of being locked up inside four walls.
The ropes are slung from one cell to another,
or from one cell down the outside wall, so
that dexterous convicts can take advantage
of clandestine loopholes. Depending on their
ingenuity and needs, they will use cord, rope,
netting or whatever becomes available. The act
of throwing a line, or tereza, starts a game of
language and dialogue. It suggests a connection and asks for a response, which can be
either an object or another type of message,
from one to the other, thus defining partner
and interlocutor.
Luiz Eduardo Soares
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THE CLEANERS

o faxina

Na Casa de Detenção, os presos sempre
tiveram um tribunal próprio, cuja principal
atribuição é estabelecer quem está certo ou
errado, quem é inocente ou culpado. As tão
faladas regras não escritas do Carandiru são
aplicadas pelos detentos que formam essa
comissão julgadora: os faxinas. Na Casa de
Detenção, como em outras penitenciárias
paulistas, o preso que faz parte da faxina tem
o respeito dos outros. Tudo a ser decidido
dentro da prisão referente à figura do preso,
individual ou coletivamente – desde brigas
entre detentos até o início de uma rebelião
–, é motivo da pauta desses presos-juízes,
que, entre outras coisas, estipulam quem
pode ou não traficar internamente. Na Casa
de Detenção, o poder nunca esteve ligado ao
porte físico do faxina, mas, sim, à maneira
como os outros o veem. Pois, como dizia um
faxina da Detenção: “Quem é realmente não
faz propaganda de si mesmo, deixa que os
outros façam. Cabe a nós saber resolver as
‘fitas’ (confusões ou planejamento na gíria do
presídio), de maneira que o porte físico não
voga muito não. O crime é silêncio, e contra
a força não há resistência”. Para ser faxina,
nos últimos tempos da Detenção, era preciso
pensar pelo crivo de uma outra instituição:
o Primeiro Comando da Capital, tratado nos
corredores sombrios do Carandiru como
Partido do Crime, Comando ou, simplesmente, PCC. Desde a megarrebelião de 18
de fevereiro de 2001, muitas decisões que
atingem exclusivamente o Carandiru não são
tomadas pelos faxinas, mas sim pelos homens
do Partido do Crime, através de verdadeiras
conferências via telefone celular, cujos aparelhos ainda hoje estão esparramados pelo
sistema carcerário de São Paulo.

Prisoners in the Penitentiary have always had
their own courts of law, to decide right from
wrong, innocence from guilt. In the Carandiru
unwritten rules are enforced by members
of this detainee jury: o faxina, the cleaners.
Here, as in other São Paulo prisons, a prisoner
belonging to the cleaning team earns respect
from others. The inmate-judges’ agenda covers
all decisions made in relation to a prisoner
– individually or collectively – from fights
between inmates, to the time set to start a
rebellion, or even who’s allowed to deal drugs
inside the prison walls. Within the Penitentiary,
power comes not from the cleaners’ physical force but how they are seen by their
fellow inmates. As one of the cleaners at the
Penitentiary once said, “He who really ‘is’
doesn’t need to talk about himself, he leaves
that to others. We have to be able to settle
disputes in such a way that physical force
becomes unimportant. Crime is silence and
against force there is no resistance”.
To get on the cleaners’ team, at this moment
in the Carandiru, you would have to go
through the ropes with another institution:
The First Command of the Capital (Primeiro
Comando da Capital), also known along the
somber corridors of the Carandiru as The First
Command of Crime, or by its acronym: PCC.
Since the mega-rebellion that broke out on
February 18th 2001, many decisions affecting
the Carandiru have been taken by the Party of
Crime rather than by the cleaners. Cellphones
find a way into every prison in the state of
São Paulo enabling the PCC to make calls
and organize de-facto conferences.
André Caramante, 2002

André Caramante, 2002
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13 de dezembro de 2001

13 de dezembro de 2001

Transferência de 140 detentos para presídios
da Grande São Paulo e do interior do Estado.
Inicia-se a desativação da Casa de Detenção
Professor Flamínio Fávero, o maior presídio
da América do Sul: Carandiru.

The transfer of 140 inmates to prisons in
the Greater São Paulo Area and to other
parts of the State gave start to the deactivation
of the Casa de Detencão Professor Flamínio
Favero – Carandiru: the largest prison in South
America.

Felizes?
Tristes, né? Alguns com alegria, alegres entre
aspas: “Vou embora, vou sair desse inferno”,
mas com muita tristeza, porque sabiam que
iam sair Daqui e iam pra longe, pro meio do
mato, entendeu? E como são pobres eles
diziam: “A nossa família ganha salário mínimo
e agora, pra ir pro meio do mato, eles não irão
mais com a frequência que vinham aqui”.

Were they happy?
They were happy. “I’m leaving, I’m getting out
of this hellish place”, they said. Yet they were
sad too, because they knew they were going
far away. And they were poor: “Our family lives
on minimum wage and if I’m relocated faraway,
they’ll not visit me as often as they did here”.
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EVERY COLLECTION IS A DISCOURSE

TODA COLEÇÃO É UM DISCURSO

Por que se coleciona?

Why does one collect?

As respostas são variadas.

The answers are various.

Para que se coleciona?

What does one collect for?

Por prazer.

For pleasure.

Coletamos e organizamos dados sobre
assuntos que nos interessam, que nos
instigam, aos quais atribuímos valores.
Sentimentais, éticos, políticos, econômicos. Por meio deles nos sentimos
representados, naquilo que acreditamos.

We collect and organize data about things
that interest us, that instigate us, to which
we attribute values: sentimental, ethical,
political, economic. Things we believe in,
through which we feel represented.

São nossos referenciais, a isso pertencemos. São reflexos do que pensamos,
do que somos, do que nos é caro.
O discurso permanece... ideológico,
conceitual, valorado.

They are our references, to them we belong.
They reflect our beliefs: what we are and
what is dear to us.
The discourse remains… ideological,
conceptual, valued.
Cecilia Machado
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