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Prefácio 
 
Kurt Mettenheim 
 
O relatório de Alexis de Tocqueville e Gustave de Beaumont sobre o sistema 
penitenciário dos Estados Unidos surpreende pela sua atualidade e sua dissonância com 
as interpretações dominantes da obra de Tocqueville. As obras de Alexis de Tocqueville 
fazem parte consagrada da matéria obrigatória de Teoria Política do Curso de Mestrado 
e Doutorado em Administração Pública e Governo da FGV-EAESP, como na maior 
parte de cursos semelhantes em outras instituições de ensino superior no mundo inteiro. 
Um problema grave e recorrente é de separar Tocqueville dos que se declaram Neo-
Tocquevillianos. Desde o trabalho marcante de Louis Hartz, The Liberal Tradition in 
America (1955), é amplamente reconhecido que a imagem de um país raramente se 
remete a uma obra como no caso de A Democracia na América de Tocqueville. Muitas 
linhas de teoria e de formulação de políticas nas ciências sociais e nas agências de 
fomento e instituições internacionais como, por exemplo, o pluralismo, o conceito de 
capital social, os movimentos sociais e projetos visando o desenvolvimento local e 
decentralização de políticas públicas para aprofundar a democratização, todas citam e 
referem à obra de Alexis de Tocqueville. Não cabe resenhar ou comentar esta imensa 
diversidade de grupos de acadêmicos, think tanks e formuladores de políticas públicas 
que remetem a Tocqueville de mil maneiras.  

Cabe sim lembrar o intuito desta Serie de Clássicos de Ciências Sociais na 
Administração do Departamento de Fundamentos Sociais e Jurídicos da Administração, 
da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. 
Eis de valorizar os clássicos pela releitura que sempre apresenta perspectivas novas. 
Como já indicado na primeira edição em português da Pscicofísica do Trabalho 
Industrial de Max Weber, como também na primeira edição mais completa dos textos 
menores de Maquiavel, Política e Gestão Florentina, a nova tradução deste relatório de 
Tocqueville e de Beaumont sobre o sistema penitenciário nos Estados Unidos visa 
oferecer aos leitores brasileiros a oportunidade de refletir sobre esta questão tão urgente 
e, pela leitura deste texto clássico, formular perguntas novas sobre a realidade e gestão 
das prisões brasileiras.  
 Em breve passamos a palavra para a Professora Celia N. Galvão Quirino, 
estudiosa de teoria política e autora de Dos Infortúnios da Igualdade ao Gozo da 
Liberdade: uma Análise dos Pensamento Político de Alexis de Tocqueville, como 
também co-organizadora de duas coletâneas sobre o pensamento político clássico, O 
Pensamento Político Clássico livro que reúne autores já clássicos que comentam os 
grandes clássicos do pensamento político e Clássicos do Pensamento Político que 
apresenta novas análises de autores brasileiros sobre pensadores clássicos. Porém, antes 
cabe registrar um agradecimento aos nossos alunos de pós-graduação em administração 
pública e governo que pediam a realização desta tradução como exemplar das novidades 
possíveis pela disponibilização de textos em domínio público. Como projetos editoriais 
pioneiros anteriores na área de teoria política como a série “Pensadores” da Editora 
Abril, ou as tradições de clássicos pela Editora da Universidade Nacional de Brasília e 
outras editoras universitárias, nosso propósito é de disponibilizar ao máximo textos 
clássicos traduzidos para o português. Acesso a versões digitais dos grandes clássicos 
representa um avançou importante como também apresenta a possibilidade de utilizar 
novas metodologias de pesquisa na teoria política e áreas a fins. Em vez de sofrer 
limitações de acesso, hoje interessados podem acessar diretamente muitos clássicos via 
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internet em sites que oferecem, de graça, obras selecionadas ou completas dos grandes 
clássicos como o Projeto Gutenberg, o site do governo federal domínio público, o e 
books online da Universidade de Pennsylvania ou a Europeana, site compartilhado das 
bibliotecas nacionais dos países europeus, para registrar somente quatro fontes 
inovadoras. 
 Esta riqueza implica uma mudança de atitude e de método. Acesso as obras 
completas dos grandes clássicos implica uma mudança de atitude para alunos que 
outrora foram restringidos nas suas leituras de seleções limitadas ou interpretes dos 
grandes clássicos. Hoje, as facilidades de acesso começam a permitir a superação destas 
limitações. O acesso novo a versões digitais das obras de autores clássicos também traz 
possibilidades de trabalho e de métodos novos. Por exemplo, buscas de palavras chaves 
se mostram superiores ao uso de índices para explorar como autores clássicos tratavam 
de determinados assuntos. Desta maneira, um aluno interessado na gestão da educação 
pode buscar referências a estes assuntos digitalmente, numa velocidade que permite 
trabalhar os clássicos de outra maneira.    
 Gostaríamos salientar ainda a importância deste texto de Tocqueville e 
Beaumont pelo seu foco num problema lamentavelmente ainda muito atual como 
também a maneira de trabalhar teoria, análise empírica e o método comparativo com um 
realismo neste relatório que destoa das interpretações dominantes de Tocqueville. Vale 
também lembrar a importância dada pelo Michel Foucault a este relatório no 
desenvolvimento de seu trabalho revolucionário Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão 
(1975) como também diversos pensadores discutidos pela Professora N. Galvão Quirino 
a seguir. Sua introdução demonstra a importância deste relatório para evitar as 
ideologias e leituras enviesadas ou parciais da obra de Toqueville. Daqui surgem novas 
indagações sobre Tocqueville como especialista em políticas e reforma penitenciária, 
como grande intérprete dos desvios da civilização e modernidade, como também sobre 
suas visões sobre o estado, o federalismo, e os impactos da decentralização sobre a 
gestão pública. Daqui surge um modelo de referência para a nova ciência política em 
Tocqueville que focaliza questões urgentes de políticas públicas, desenvolve pesquisa 
empírica comparativa e extrai de seu trabalha implicações e reformas possíveis.  

Finalmente, gostaríamos agradecer os alunos de pós-graduação da FGV-EAESP 
que discutiram este texto como também nossas idéias sobre a sua importância. Também 
agradecemos o Francisco Rocha pela sua excelente tradução deste texto. Boas leituras! 
 
 

  



9 
 

Introdução 

 
   Notas sobre “O Sistema Penitenciário dos Estados Unidos”  

de A. Tocqueville e G. de Beaumont 
 

Célia N. Galvão Quirino 
 

                                                                                                  
Enquanto a sociedade dos Estados Unidos dá o 
exemplo da liberdade mais extensa, as prisões do 
mesmo país oferecem o espetáculo do mais 
completo despotismo.1 

           
Em 31 de outubro de 1830, Alexis de Tocqueville, então juiz suplente do tribunal de 
Versailles, juntamente com Gustave de Beaumont, substituto do procurador do Rei, 
solicitou por carta ao ministro do Interior que o governo os enviasse em uma missão 
especial aos Estados Unidos. Ali iriam pesquisar os “princípios teóricos e práticos” do 
sistema penitenciário e alguns aspectos da legislação penal, além de recolher a 
documentação necessária para esclarecer o governo francês sobre esses assuntos. 
Partiram para tal missão logo após a queda do rei Carlos X e da revolução de 1830 que  
empossou Luis Felipe como rei. Em 10 de maio de 1831 desembarcaram em Nova 
York. 

 Já antes da revolução de julho, Beaumont e Tocqueville vinham, através de 
leituras e discussões, se inteirando do que acontecia na grande república americana.  
Após terem prestado juramento ao novo rei, ambos haviam decidido ir para a América  
com o fito verdadeiro de entender o que era essa democracia, que lá parecia se  
desenvolver de maneira tão diferente do que acontecia na Europa. Os dois amigos 
assinalaram, antes e depois da partida, em cartas a parentes e amigos que esse era o 
objetivo principal da viagem. Em janeiro de 1835, escreveu Tocqueville ao seu amigo e 
primo: “O sistema penitenciário era um pretexto. Eu o usei como um passaporte que me 
faria penetrar por toda parte nos Estados Unidos.”2 Pesquisar e estudar como eram e 
funcionavam as prisões nos Estados Unidos era uma desculpa de Tocqueville e 
Beaumont para poderem realizar o projeto maior, isto é, compreender o que ocorria na 
América. Além disso, era conveniente deixar a França em um momento particularmente 
difícil para suas famílias, ainda muito próximas social e politicamente dos Bourbons. 
Como eram funcionários da magistratura, para não perderem o cargo que mantiveram 
após jurar fidelidade ao novo governo, precisavam de uma justificativa oficial para 
deixar o país e realizar a pesquisa que os interessava.  

Apesar de suas investigações nos Estados Unidos sobre as prisões e o sistema 
penitenciário terem sido muito bem realizadas, como comprovam os relatórios, não 
abandonaram em nenhum momento a idéia de, na volta, produzirem uma grande obra 
sobre a democracia americana. Em carta ao seu pai em 25 de abril de 1831, Beaumont 
escreveu: 

                                                             
1 Cit. Por Michelle Perrot  em sua „Introdução‟ in Écrits sur Le système pénitenciaire en France et à 
l’étranger. Alexis de Tocqueville, O.C., T. IV, v. 1.  Éd. Gallimard, 1984, p. 43.  (Esta obra será sempre 
citada neste texto apenas como parte da publicação das Obras Completas de Alexis de Tocqueville pela 
Éditions Gallimard. (O.C., T. IV, seguida da indicação do volume, da data dessa edição e da página). Da 
mesma forma citaremos as obras de A. de Tocqueville publicadas nessa coleção da Editora Gallimard.  
2 Correspondence d’Alexis de Tocqueville et Louis de Kergorlay. O.C., T. XIII, v.1, 1977, p. 374                                                  
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“ao estudar o sistema penitenciário, nós veremos a América, ao visitar 
as prisões, nós visitaremos seus habitantes, suas cidades, suas 
instituições, seus republicanos... Este governo não é conhecido na 
Europa, fala-se muito, fazendo-se falsas comparações com países que em 
nada se assemelham a ele; não seria um bom livro aquele que desse uma 
idéia exata do povo americano, que expusesse amplamente sua história, 
pintasse com grandes traços seu caráter, analisasse seu estado social e 
retificasse tantas opiniões errôneas sobre este ponto?” 
Ainda Beaumont, em carta de 18 de junho de1831, escrita já de Nova York ao seu 

irmão Achille: 
 “ Nós continuamos a recolher material para a nossa grande obra. Nós 
continuamos questionando sempre aqueles que encontramos; nós 
pressionamos qualquer um que nos caia sob as mãos e todas as noites 
nós escrevemos tudo que escutamos durante o dia,” ou para a sua irmã 
em 14 de julho de 1831: “ ...eu faço muitas observações sobre as 
instituições que você lerá um dia em nossa grande obra.” 1 

 Mas, ao que parece, salvo para o relatório sobre o sistema penitenciário, logo a 
parceria literária seria desfeita. É verdade que a amizade e a política os mantiveram 
unidos por toda a vida. Em 2 de janeiro de 1832, Tocqueville escreve a Chabrol: “Eu 
não abandonei a idéia de publicar alguma coisa sobre os Estados Unidos”2 deixando já 
claro que a grande obra seria apenas de sua autoria. Mesmo neste relatório que muitos 
comentadores afirmam ter sido redigido apenas por Beaumont,  o estilo é marcado pela 
maneira tocquevilliana de apresentar os problemas. Entre outras semelhanças, estão a 
forma de apresentar as contradições, a maneira de discutir as vantagens e desvantagens 
de cada situação descrita, as críticas sempre expressas às soluções sugeridas e a 
indicação dos futuros problemas que pudessem surgir. 

A ambição de Tocqueville parecia ainda ser maior, pois, ao estudar os Estados  
Unidos, queria entender e explicar aos franceses o que era a democracia, pois esta 
parecia para ele como o futuro, não apenas da França, mas de todos os povos.  

 
A construção do relatório 

 
Ao voltar, eles tinham a obrigação de prestar contas do resultado da pesquisa realizada, 
fruto do afastamento solicitado, afinal ambos eram funcionários públicos, trabalhando 
para o Rei e, no caso específico, para o sistema judiciário do Estado. A justificativa do 
projeto de pesquisa apresentada ao ministro fundamentava-se em três pontos:  
1º. O aumento progressivo de crimes e delitos: a falta de um bom regime penitenciário 
era a principal causa desse aumento. Por isso, pretendiam expor o estado atual das 
prisões na França para mostrar a inexistência de um bom regime penitenciário, pois ao 
invés de corrigir elas corrompiam; 
2º. A necessidade de uma mudança do sistema e da adoção de outro regime 
penitenciário;  
3º. Qual país poderia conter observações úteis sobre o sistema penitenciário e sobre sua 
execução?  

Os dois explicavam em sua petição que apenas nos Estados Unidos poderiam 
realizar esse estudo, pois não teriam nada a aprender nos Países-Baixos, na Suíça, ou na 
Inglaterra. “Lá é possível pesquisar sobre os princípios teóricos e práticos desse 

                                                             
1 Cit. por André Jardin em Correspondence d’Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont.  O.C., T. 
VIII, v.1, 1967, pp. 18-19. 
2 Idem, ib. 
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sistema e verificar os melhoramentos que poderíamos introduzir em nosso sistema 
penal”.1 Para  bem justificar a escolha dos Estados Unidos como o melhor local para 
realizar seus estudos, desdobraram-se em elogiar o país e seu sistema penitenciário: “A 
América é o único país no qual se encontra um sistema penitenciário concebido e 
executado em seu conjunto”.2 “A América, terra da diversidade carcerária, oferece 
exemplos de sistemas diferentes, de tal forma que podemos comparar o funcionamento 
e os efeitos. A América nos mostra o que se pode fazer bem e o que se pode fazer 
melhor”. Enfim os dois amigos terminam suas justificativas acrescentando: “Nós 
queremos penetrar os mistérios da disciplina americana e ver a céu aberto todas as 
engrenagens secretas deste sistema”.3  

 Em março de 1832, Tocqueville e Beaumont regressaram da grande viagem e 
rapidamente redigiram e entregaram o relatório sobre as prisões nos Estados Unidos, 
com o fito deste ser a prestação de contas necessária à justificativa de suas viagens pela 
América. Os dois autores, sobretudo Tocqueville, foram obrigados, por muitas outras 
vezes, a voltar ao assunto. Enquanto foram deputados, sempre que o tema das 
discussões na Câmara fosse o sistema prisional, eram indicados como relator ou 
relatores do processo.  

Tocqueville viria a se tornar  um dos grandes especialistas sobre prisões e 
sistema penitenciário. Após a primeira publicação do relatório, em 1833, traduzido e 
aplaudido em muitos países, passou a ser referência constante nas discussões de projetos 
e reformas de sistemas penitenciários de toda a Europa ocidental. Essa intensa atividade 
obrigou-o a contínuos estudos e pesquisas em outros países, visitando, além de prisões 
francesas, também belgas, suíças e inglesas.4 O sucesso da primeira edição da 
publicação do Système Pénitenciaire aux États-Unis et son application en France5, e 
das que se seguiram, mereceu um prêmio da Académie des Sciences morales et 
politiques. O material aqui publicado contém partes desse relatório e é relativo única e 
exclusivamente ao texto oficial entregue por eles ao governo francês. 
 
O relatório 

 
Apesar do relatório de autoria dos dois amigos sobre as prisões nos Estados Unidos 
aparecer como um trabalho secundário face às duas obras primas de Alexis de 
Tocqueville,6 a pesquisa sobre o sistema penitenciário americano suscitou enorme 
interesse. Por um lado, porque referia-se a esse país que parecia ser diferente e inovador 
em seus aspectos culturais, sociais e políticos, e por outro, porque a pesquisa parecia 
apresentar soluções mais modernas para os problemas da atualidade. 

                                                             
1 Cit. Por Michelle Perrot em sua Introdução aos Écrits sur le système pénitentiaire en France et à 
l’Étranger. O.C., T. IV, v.1, 1984, pp. 49-52. 
2 O.C. T. IV, v. 1, p.11 
3 Id. Ib. 
4 A Éditions Gallimard em 1984 publicou em sua coleção das Obras Completas de Alexis deTocqueville  
os Écrits sur le système pénitenciaire en France et à l’étranger. (O.C.,T. IV, 2 vol. Éditions Gallimard, 
1984), onde além do relatório de Beaumont-Tocqueville encontram-se outros textos de Tocqueville sobre 
prisões e sistemas penitenciários.   
5 A primeira edição foi realizada por Fournier, em 1833, e seus autores foram apresentados como: G. de 
Beaumont e Alexis de Tocqueville, advogados da Corte Real de Paris e membros da sociedade histórica 
da Pensilvânia. (O.C., T. IV, v.1, 1984, p.83.)  
6 Em 1835, Tocqueville publica a primeira parte da De la Démocratie en l’Amérique, a segunda parte 
sairá em 1840 e Beaumont publica Marie et l’esclavage, um relato romanceado sobre a escravidão nos 
Estados Unidos. Em1853 Tocqueville publica outra grande obra, desta vez sobre a França: L’Ancien 
régime et la Révolution.   
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Além das justificativas que já haviam apresentado no pedido para a realização da 
viagem, os objetivos centrais dos dois autores quando partiram para sua missão nos 
Estados Unidos eram, em primeiro lugar, entender o que se definia como teoria do 
sistema penitenciário.  Em segundo, queriam descobrir como a teoria era aceita e 
empregada, isto é, como se aplicava a teoria à prática carcerária. Antes mesmo de partir, 
já vinham estudando e procurando entender o que definiam como questões teóricas. A 
meta final era analisar em que medida haveria uma adequação possível entre os 
princípios que orientavam a organização das prisões e o que realmente já havia sido 
realizado nos Estados Unidos. Somente, então, seria possível pensar em reformas.  

 
Teorias 

 
O debate sobre crimes e suas punições já vinha se desenvolvendo há algum tempo em 
vários países europeus. Dentre as várias tendências, parecia haver uma concordância, 
um princípio fundamental: as prisões ou os vários tipos de encarceramento só existiam e 
só deveriam existir porque “todo sistema penitenciário deve se propor a dois fins: a 
punição do culpado e sua regeneração moral”1. 

 Na Introdução dos Écrits sur le système pénitenciaire en France et à 
l’étranger, Michelle Perrot lembra que o tema era atualíssimo e “perfeitamente 
plausível, dada a situação pessoal dos requerentes e a conjuntura penal da época. A 
sociedade ocidental estava em busca de novos modos de repressão que fossem ao 
mesmo tempo mais suaves, mais extensos e mais eficazes, e ainda que fossem mais 
adaptados às novas relações de poder e a atual situação dos costumes”2. Perrot 
informa, ainda, que a França vinha, desde 1827, publicando informações sobre sua 
contabilidade em relação aos crimes e delitos cometidos no país. Esses dados 
estatísticos mostravam não apenas um aumento constante da criminalidade, mas 
apontavam também para os grandes perigos da vida urbana, uma vez que a relação entre 
crimes e o número de habitantes era muito maior nas cidades. 

Tocqueville e Beaumont estavam totalmente a par dessas informações. 
Acompanhavam por meio de debates e leituras as discussões realizadas em torno desses 
temas e já haviam visitado algumas prisões francesas. Pelo menos, conheciam bem as 
considerações de filósofos ingleses e franceses sobre o assunto. Desde o século XVIII 
que o utilitarismo inglês fornecia propostas interessantes e por vezes curiosas sobre o 
problema. Os franceses tinham especialistas e estudiosos; alguns, como funcionários do 
governo, apresentavam resultados e propostas para tratar a questão das prisões e das 
punições. Para eles, os americanos eram os que realmente interessavam, pois já vinham 
se ocupando do assunto, tanto na teoria como na prática. A idéia de que era necessária 
uma reforma nos sistemas prisionais existentes era comum a todos eles.  

No relatório dos dois autores e nos debates que realizaram enquanto 
parlamentares, as propostas e os princípios apresentados por alguns desses filósofos ou 
especialistas eram criticados com grande fervor. Os dois relatores não pareciam 
preocupados em buscar novas teorias. Embora Tocqueville e Beaumont tivessem 
declarado que não pretendiam fazer propostas de reformas do sistema penitenciário, o 
que se vê nessas críticas é que, ao decorrer de suas pesquisas, o encontro com a 
realidade das prisões, nos Estados Unidos e na França, os  fizeram pensar em soluções 
que se afastavam bastante das idéias mais liberais e iluministas  correntes na época, 
então consideradas revolucionárias e inovadoras. Tocqueville e Beaumont queriam 
soluções práticas, afirmando que as teorias não eram objeto de suas pesquisas: “A 
                                                             
1 O.C., T. IV, v.1., p.54. 
2 O.C., T. IV, v.1., p.7. 
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França está cheia delas e podem ser encontradas em livros de todas as épocas e de 
todos os povos; mas nós queremos fatos”.1 

A preocupação dos dois amigos sempre se voltou para o que pensavam ser 
realizável. Suas críticas às punições e às propostas de reformas penitenciárias referiam-
se, por um lado, à sua viabilidade e, por outro, à descrença na possibilidade de uma 
recuperação total do prisioneiro. Falam das teorias de Bentham num tom crítico e 
mordaz, como sendo utópicas2. Elogiam Edward Livingston3, que era considerado o 
mais liberal dos teóricos sobre essa questão, citando duas de suas obras como 
“monumentos de sabedoria e de razão, onde se encontram os detalhes mais simples 
misturados aos princípios da mais alta filosofia,”4 mas discordam totalmente das suas 
posições a favor de um tratamento mais humanista e educativo. Mas é sobretudo com o 
francês Charles Lucas que mais discutem e discordam.  

Charles Lucas já há muito vinha se ocupando da reforma das prisões francesas e 
havia publicado vários estudos sobre o tema. Entre estes, seu trabalho sobre o sistema 
penitenciário na Europa e nos Estados Unidos foi considerado pelos dois autores como 
“a obra mais completa sobre o assunto, resumindo muito bem as diversas teorias das 
quais o sistema penitenciário tem sido objeto”5. No entanto, na maioria das vezes, eles 
se manifestam contra as propostas de Lucas, especialmente, aquelas que dizem respeito 
ao bem estar dos prisioneiros, em especial quando se referem a um maior convívio 
social.  

No Relatório, Beaumont e Tocqueville se referem aos três pensadores citados – 
Benthan, Livingstone e Lucas – como sonhadores, filantrópicos e utópicos. Michelle 
Perrot trata muito bem essas divergências e lembra que elas englobavam também as 
duas lutas mais combativas e humanitárias da época:  aquela contra os castigos 
corporais, e a outra, contra a pena de morte. Lucas era um dos que mais defendia o fim 
das prisões celulares individuais, os castigos corporais e a pena de morte. Essas eram 
questões que agitavam o Congresso francês mesmo antes da revolução de julho de 
1830. À época, Tocqueville não estava tão envolvido nessa questão quanto sua família. 
Seu pai e seus tios já haviam assinado vários manifestos contra a pena de morte, a 
prisão política e os maus tratos aos prisioneiros.6  

Tocqueville e Beaumont não eram contra as solitárias. As solitárias significavam 
isolamento, mas esse isolamento poderia ser total ou apenas noturno, com trabalho 
comum durante o dia. Além disso, apesar de serem contra a pena de morte, nem sempre 
eram contra alguns castigos. Em suas argumentações dos prós e contras desses dois 
aspectos, parecem muito seguros das vantagens da substituição da pena de morte por 

                                                             
1 O.C., T. I V, v.1., p. 67 
2 As teorias de Jeremy Bentham sobre penas e recompensas e a importância da vigilância nas prisões 
explicadas em suas duas obras mais famosas, respectivamente o Tratado das penas e recompensas e o 
Panóptico eram muito debatidas, por ingleses e franceses, em fins do século XVIII e no XIX. 
3Livingston, Edward. Introdução ao Código de reforma e de disciplina das prisões da Pensilvânia e 
outros estudos como o Projeto do Código penal para a Luisiana.  
4 O. C., T. IV, v.1, p. 52. 
5 Lucas, Charles: Du système pénitenciaire en Europe et aux États Unis. Cit. in O.C., T. IV, v.1, p.52. 
Esta obra havia conquistado o prêmio Monthyon da Académie des Sciences Morales et Politiques. (Era 
um militante  contra a pena de morte. “Por sua iniciativa, neste sentido, uma petição assinada por 
quarenta e três personalidades liberais foi enviada às Câmaras em 1829. Recusada pelo ministro do 
Interior como anticonstitucional, ela é novamente apresentada após a revolução de julho. Le Peletier 
d‟Aunay, primo de Tocqueville, propõe a supressão da pena de morte em matéria política. Lamartine a 
fará passar apenas em 1848.” Cit. Por M. Perrot, op.cit. Id.ib.) 
6 Os pais de Tocqueville haviam sido presos durante a revolução de 1789 e seus avós maternos 
guilhotinados. 
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um bom regime penitenciário onde se pudesse ter prisão perpétua para os piores 
crimes.1 

 É verdade que a discussão sobre os vários tipos de aprisionamento é ainda mais 
complexa e talvez mais contraditória para um liberal como Tocqueville, sobretudo 
quando teve  que enfrentar a questão das prisões políticas em 1841 e 1843, já como 
deputado. Em carta a Beaumont de 15 de novembro de 1841, ele parece mais 
preocupado em defender suas posições favoráveis às prisões solitárias do que em 
condenar a horrível situação dos prisioneiros políticos encarcerados nas masmorras do 
Monte São Michel. “Todas as histórias do Monte São Michel nos trarão à próxima 
sessão nosso tema penitenciário bastante espinhoso. Além disso, eu mesmo estabeleci 
que a prisão solitária era uma pena e só por lei poderia se tornar a base de 
aprisionamento”.2    

 Muitas das críticas dos dois amigos se opunham a um tratamento mais humano 
aos condenados. Viam como excesso de zelo caridoso algumas das sugestões que 
facilitavam por demais o bem-estar do prisioneiro. Por isso, às vezes acusavam a 
religião, tanto a católica, por insistir em catequizar, obrigando os presos a assistirem 
missa, e assim facilitando um maior contato entre eles, como a protestante, na qual 
presbiterianos e quakers, nos Estados Unidos, forneciam Bíblias para serem lidas, e 
incentivavam a continuação dos estudos na prisão.   

Para os dois, embora a idéia de recuperação moral fosse necessária, era 
importante também ter em vista que a prisão era uma punição, pois, afinal, os 
encarcerados tinham cometido crimes. Por isso, condenavam como um absurdo as 
propostas de Bentham de levar música às prisões, ou de permitir que os prisioneiros 
conversassem durante o trabalho. Preferiam que ficassem isolados em suas celas ou 
trabalhassem em absoluto silêncio durante o dia e dormissem em solitárias à noite. 
Impedia-se, assim, qualquer contato com outros prisioneiros, e eles não poderiam sair 
da prisão pior do que entraram, uma vez que as prisões eram vistas como fábricas de 
criminosos.  

Mas, por outras vezes, elogiavam bastante algumas medidas relativas à 
organização de certas penitenciárias mais abertas, nos Estados Unidos. Também 
reconheciam que as reformas realizadas em determinados lugares, apesar de serem 
concebidas por seitas religiosas, eram avançadas e de caráter iluminista e liberal. Não 
deixavam, por isso, de elogiar o fato de “o primeiro pensamento de reforma das prisões 
da América ter partido dos quakers, pois haviam conseguido, aos poucos (vinham 
lutando para isso desde 1786), extirpar da legislação da Pensilvânia a pena de morte, a 
mutilação e as chibatadas”. “Os castigos corporais foram substituídos pela pena de 
prisão e a lei autoriza os tribunais a infligir aos culpados de crimes capitais o 
aprisionamento solitário em célula, durante dia e noite”. 3   

A discussão sobre as vantagens e desvantagens da prisão celular, aliada à idéia 
de solidão, desenvolvia-se considerando os aspectos benéficos e maléficos, do ponto de 
vista da recuperação individual. Nesses casos, a maior crítica vinha daqueles que viam 

                                                             
1 A pena de morte até hoje existe nos Estados Unidos e é uma decisão dos estados da federação e não da 
União. Só a Suprema Corte tem poderes para abolir a pena de morte em todo o país..  
2As condições nesta prisão eram consideradas das mais brutais. Prisão comum e política, lá se 
encontravam encarcerados, entre outros prisioneiros políticos, desde o levante de maio de 1839, Barbès, 
Auguste Blanqui e Martin Bernard. Tocqueville termina este assunto indo visitar essa prisão em 
dezembro de 1843 e verificando pessoalmente o seu absoluto horror. No ano seguinte ela deixa de ser 
prisão política. Ver O.C., T. VIII, v. 1. pp. 453-4, 516-17-18. Nas considerações de Tocqueville nessa 
correspondência com Beaumont fica claro que a discussão encetada por eles na Câmara e nos jornais era 
apenas no sentido de defender suas posições em relação às penas em prisões solitárias.  
3 O.C., T. IV, v.1, ps. 155-156.  
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nesse tipo de punição o perigo do prisioneiro não conseguir manter a mente sã e 
enlouquecer. 

   
Da teoria à prática 

 
As construções submetiam-se às teorias. As teorias mais avançadas e liberais 
consideravam que, ao lado de uma permanente educação, apenas a vigilância era 
necessária. Nos Estados Unidos, algumas religiões nada liberais em relação aos 
costumes, acreditavam nessa solução. O Panóptico de Bentham tinha seguidores. Para 
esses, uma prisão que tivesse certo conforto e providenciasse ensinamentos de bons 
valores e costumes transformariam os criminosos em bons cidadãos. Bastaria que 
fossem vigiados.1  

O debate americano, logo seguido de grandes e novas construções, dava-se 
principalmente em torno de como punir. Aceita uma teoria, seguia-se a arquitetura, a 
construção e a organização das prisões. Como conseqüência desse debate discutia-se o 
projeto, o padrão de cárcere mais adequado ao tipo de criminoso que se pretendia 
receber. As prisões podiam ser públicas ou privadas e, segundo a vontade de seus 
administradores, os seus futuros habitantes poderiam construí-las. Nos Estados Unidos, 
era comum colocarem os próprios criminosos para construir as prisões ou para trabalhar 
em outros tipos de construção. Isso poderia ser visto como positivo, de várias formas. 
Do ponto de vista econômico, era rentável para o governo ou para os futuros 
proprietários-administradores das prisões. Além disso, o trabalho da construção da 
própria prisão era uma forma do governo ou dos proprietários particulares se 
ressarcirem dos gastos que tinham para manter a prisão. Do ponto de vista do criminoso 
e dos filantrópicos, poderia ser salutar, pois, além do “trabalho enobrecer o homem,” os 
prisioneiros aprendiam um ofício e, conforme alguns teóricos, poderiam também, 
considerando-se as circunstâncias, receber pagamento em troca de certos trabalhos. 

 O trabalho como punição dos prisioneiros, juntamente com uma visão 
econômica do gerenciamento das prisões, era um dos pontos polêmicos da discussão. 
Muitas eram as maneiras de abordar o problema. Havia os que defendiam a idéia de que 
o trabalho não era uma punição e, ao contrário, seria uma salvação, sobretudo quando 
fosse pago. Para o prisioneiro ficaria resolvido o problema do aprendizado de uma 
profissão e ele, assim, saberia valorizá-lo.   

 Para Tocqueville e Beaumont, muito dessas argumentações sobre um sistema 
penitenciário apareciam como novidade. O sistema federalista americano propiciava 
uma experiência importante, uma vez que diversas teorias poderiam ter aplicação no 
país. As teorias prisionais eram muitas e variavam enormemente, não apenas segundo 
cada estado da federação, mas também conforme os valores predominantes nos vários 
tipos de comunidade. Talvez fosse mesmo difícil designar um sistema penitenciário 
para todo o país, pois o ponto determinante era onde e para qual comunidade a prisão 
seria construída. Estavam observando um país novo, descentralizado. A França era um 
velho país extremamente centralizado. Poderiam apenas anotar, sobre as várias prisões 
visitadas, bons ou maus aspectos que pudessem ser úteis à reforma francesa. 
                                                             
1 Sem dúvida, o Panóptico de Bentham inaugura, pela sua arquitetura e construção, a idéia de constante e 
total vigilância. A observação do comportamento dos presos era considerada mais produtiva que maus 
tratos ou penas com punições mais severas. Foucault vê na construção e „teoria‟ do Panóptico, o princípio 
da masmorra ser invertido. “De suas três funções – trancar, privar de luz e esconder – só se conserva a 
primeira e suprimem-se as outras duas. A plena luz e o olhar de um vigia captam melhor que a sombra, 
que finalmente protegia. A visibilidade é uma armadilha.” Foucault, M., Vigiar e Punir, Ed. Vozes, 1975. 
p. 190. Mais aceita na época eram teorias que viam na vigilância constante, uma forma de reformar os 
hábitos de trabalho do pobre. 
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Assim como as prisões não tinham necessariamente de seguir as diretrizes de 
uma administração pública estatal, menos ainda federal, e como elas podiam ser 
privadas, seus diretores e funcionários teriam plena liberdade de aplicar a punição que 
quisessem, quando e como achassem necessário.  

Essa arbitrariedade era extremamente complexa para os dois amigos, pois 
Tocqueville, que só via vantagens na descentralização administrativa dos Estados 
Unidos, percebia a gravidade do problema como uma contradição. Toda punição, nesses 
casos, estaria sendo subjetiva. A arbitrariedade existente negava completamente os 
direitos do cidadão, a igualdade da democracia e a independência da justiça e da lei.  
Estes eram princípios, defendidos pelo próprio Tocqueville, como fundamentais para o 
desenvolvimento de qualquer democracia. A liberdade, nesse tipo de encarceramento,                              
transformava-se em anarquia; o livre arbítrio ultrapassava os seus limites e se 
transformava na pior das desigualdades. Além disso, com essa variedade de opções, não 
poderia haver apenas um único sistema penitenciário para todo o país. O Tocqueville da 
Democracia na América volta-se para o Estado. Não consegue ver naquilo que poderia 
ser um sistema penitenciário tão aberto nenhuma vantagem que pudesse ser exemplar 
para a França. 

Na sua obra Da democracia na América, Tocqueville analisa a sociedade 
americana louvando a sua descentralização administrativa, para o bem das liberdades 
fundamentais e mostrando a necessidade de uma nação ser centralizada politicamente, 
em nome de sua própria existência. Para ele, as leis de caráter universal têm que ser 
igualmente respeitadas em todo o país e a União precisa ser poderosa. Nas análises que 
Tocqueville realiza para expor o sistema penitenciário americano, a descentralização 
administrativa das prisões é um fator negativo aos próprios princípios da democracia. O 
Sistema Penitenciário dos Estados Unidos aparece como uma contradição em relação à 
democracia americana.  Como muito bem analisou Sheldon Wolin : “O sistema 
penitenciário foi uma viagem de descoberta,  uma theoria, feita para os Estados 
Unidos, mas não para o mesmo país como o (analisado em sua obra) Da Democracia 
na América.” 1 

Ao lado de filosofias que viam um caminho mais suave para a recuperação do 
criminoso, mantinham-se ainda outras, com as penas de punição corpórea e a pena de 
morte.  

Além disso, havia as punições que as teorias pareciam não atingir, lugares ou 
situações onde a tortura e a morte eram decididas fora das concepções gerais de crime, 
de prisões e da legislação, quando não da própria constituição. Estes eram os casos dos 
militares e dos escravos. Os primeiros possuíam legislação interna própria à corporação. 
A chibata, a tortura e a pena de morte ainda estavam em uso.  

Para os segundos, os escravos, em muitos lugares nos Estados Unidos, não havia 
nenhum tipo de legislação. As decisões de punição eram totalmente arbitrárias e 
dependiam exclusivamente do senhor de escravos e diziam respeito predominantemente 
à moral e aos costumes, portanto mais próximas da moral religiosa da comunidade onde 
habitavam, do que das leis do país. Era onde as religiões tinham maior domínio.  

Mostrando como os escravos estavam inteiramente fora de qualquer sistema 
penitenciário, ao visitarem os estados do sul dos Estados Unidos, onde a escravidão 
ainda se encontrava em pleno vigor, os dois autores comentam horrorizados: 

 “essa vergonha de um povo livre [...] por toda parte onde uma metade da 
sociedade é cruelmente oprimida pela outra, deve-se esperar encontrar na 
lei do opressor uma arma sempre pronta a atacar a natureza que se revolta 

                                                             
1 Wolin, Sheldon S. Tocqueville between two worlds (the making of a Political and Theoretical Life. 
Princeton University Press. 2001. p.387. 
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ou a humanidade que se queixa. A pena de morte e as pancadas (a punição 
física), eis o código penal dos escravos”. Acrescentam ainda em nota as 
bárbaras considerações que lhes são expostas pelos seus entrevistados: “não 
há prisão para prender os escravos: mantê-los aprisionados custa muito 
caro! A morte, as chicotadas, o exílio não custam nada! Além disso, para 
exilá-los, basta vendê-los, o que é lucrativo.” 1 

Em vários momentos de suas obras, Tocqueville demonstra o horror que sentia 
pela existência da escravidão. Nos Estados Unidos ela era agravada pelo fato de que a 
legislação local da maioria dos estados proibia o escravo de receber instrução além da 
necessária para realizar o seu trabalho. Em muitas situações, o simples fato de 
alfabetizá-los poderia ser considerado um crime. Dentre as suas famosas previsões, ao 
negar que nesse país viriam a ocorrer grandes revoltas, Tocqueville afirma que, no 
futuro, apenas a abolição da escravatura poderia provocar a única grande revolução. 
Além disso, a abolição não iria terminar com o maior problema que a democracia 
americana teria ainda que enfrentar. Para ele, por muito tempo mesmo depois da 
abolição, os americanos continuariam a discriminar o negro, pois pela sua diferença de 
cor seria sempre visto como ex-escravo. Não é, portanto, de estranhar as críticas que faz 
à não-inclusão do escravo em um sistema penal de um país considerado democrático e 
livre, pois isso significava haver parte da população que, não sendo estrangeira, também 
não era contada como cidadã.2 

  Os dois relatores sabiam muito bem que qualquer reforma penitenciária 
envolveria a reforma da legislação. Primeiramente, era preciso conhecer as leis que 
definiam o que deveria ser considerado como crime e, só posteriormente, definir quais 
seriam as punições.  

O que se discutia, portanto, ultrapassava muito a questão da necessidade de um 
sistema penitenciário que atendesse ao aumento da criminalidade em uma nova 
sociedade. Em primeiro lugar, era necessário saber como e que tipo de criminosos 
devia-se vigiar, punir e matar. Mas era necessário também educar, transformar o 
criminoso num homem bom. A prisão precisaria ser um lugar de salvação, para que o 
prisioneiro pudesse voltar “curado” à sociedade. Como evitar que ele saísse da prisão 
pior do que entrou? A prisão como lugar de recuperação moral era o ideal. Mas a 
sociedade também não estava bem. Como pode o ex-detento voltar “são” a uma 
sociedade que não está “sã”? O que Tocqueville e Beaumont definiam como teoria, ou 
filosofia prisional, abordava todas essas questões. 

 Alguns desses temas parecem muito atuais. Foucault reviveu esse debate na 
segunda metade do século passado, reintroduzindo o mesmo problema. Em suas críticas 
a qualquer  tipo de encarceramento, ele mostra a relação direta que as prisões possuem 
com os males da própria sociedade. Ao discorrer sobre tortura, violências corporais, 
prisões e pena de morte, ele discute o poder, o domínio do corpo e da mente do outro, 
enfim, a sociedade e a política. Foucault, ao retomar algumas das teorias discutidas nos 
estudos penitenciários de Beaumont e Tocqueville, inclusive utilizando muitos dos 

                                                             
1 O. C., T. IV, vol. 1,  pp.168, 170. Tocqueville e Beaumont anotam à página 209, que havia prisões para 
os negros libertos e que normalmente eles, juntamente com os estrangeiros brancos, mesmo em prisões 
diferentes, eram proporcionalmente em maior número que os habitantes brancos já assentados no país.  
2 Em Da Democracia na América Tocqueville tem uma longa análise da escravidão nos Estados Unidos e 
procura mostrar como ela  era nefasta também para o senhor e para toda a sociedade.  São suas palavras: 
“a escravidão desonra o trabalho; introduz a ociosidade na sociedade e, com ela, a ignorância e o orgulho, 
a pobreza e o luxo. Ela abate as forças da inteligência e adormece a atividade humana.” O.C.,T.I, vol. 1, 
p.30.  
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dados por eles levantados, atualiza esses problemas mostrando o quanto eles estão 
presentes e continuam a fazer parte dos males de qualquer sociedade capitalista.1 

 
Civilização e Criminalidade 

 
“O mundo caminha evidentemente em direção a esse ponto onde todas 
as nações serão igualmente civilizadas ou, em outros termos, bastante 
semelhantes umas às outras para poder fabricar no seu seio o maior 
número de objetos que lhes são agradáveis e necessários... Esses povos, 
empresários da indústria humana, reúnem facilmente imensas riquezas, 
mas eles são constantemente ameaçados de horríveis perigos.”2  

 
Na apresentação do texto publicado neste volume, os autores referem-se a um 
sentimento de “mal-estar da sociedade” daquela época e apontam dois focos como 
principais causas: um de natureza “moral” e o outro relativo à “miséria das classes 
pobres”.  A existência deste “mal-estar” não era privilégio da França, encontrava-se por 
toda Europa. Em suas análises, o que os preocupa é o caráter social e político, e não 
propriamente o individual. Por isso, procuram falar de sistemas que dizem respeito à 
organização da sociedade, às leis, às instituições, aos costumes, à moral e às relações de 
poder.  

Os dois autores, ao considerarem a existência de um sistema penitenciário nos 
Estados Unidos e em outros países, sabiam que precisavam levar em conta as diferenças 
sociais, econômicas e políticas vigentes entre os países analisados. Reconhecem a 
dificuldade em compará-los, sobretudo porque suas pesquisas em outros países visavam 
apenas buscar inspirações para reformar o sistema francês. Por isso, ao verificar essa 
“situação de mal-estar,” de mal interior que ocorria em toda a Europa em um momento 
em que “o processo civilizatório parecia ter atingido um alto nível e só deveria trazer 
bonanças,” eles procuravam compreender quais seriam as causas dessa imensa 
contradição. Pior, ainda, era a constatação do aumento da criminalidade. Como explicar 
o crescimento de uma população criminosa nessa sociedade européia contemporânea 
que aparecia como rica, próspera e “civilizada,” mas deixava visível a céu aberto uma 
população de pobres e miseráveis? Esta população funcionava como um exército de 
reserva, não apenas de mão de obra para a industrialização crescente, mas também 
como estoque de futuros criminosos. Como pensar em aplicar as consideradas boas 
teorias para renovar um sistema penitenciário e para construir novas prisões em tal 
sociedade?                                                                                                                                                          

Aparentemente, havia um consenso por parte das elites intelectuais européias de 
que habitavam um continente que abrigava essa terrível contradição. Essa sociedade era 
muito diferente da sociedade americana. Para Tocqueville, na América, um fator 
igualitário parecia se desenvolver, partindo dos hábitos e costumes do seu povo, 
transformava aos poucos a sociedade e dessa forma ia-se construindo a democracia. Ao 
contrário, na Europa, a nova e crescente miséria face à nova riqueza, parecia contradizer 
esse caminhar democrático. A nova grande vilã era, sem dúvida, a produção industrial. 
Isto é, chocava a todos a existência de uma classe operária, onde trabalhadores muito 
pobres viviam na mais completa miséria, em oposição à outra, de ricos, bem nascidos, 

                                                             
1 Ver, sobretudo, a excelente entrevista realizada pelo Magazine Littéraire com Foucault que se encontra 
publicada em: Microfísica do poder  e seu famoso: Vigiar e punir, no qual o relatório sobre o sistema 
penitenciário nos Estados Unidos de Beaumont e Tocqueville é bastante citado. 
2 Deuxième article sur le paupérisme in Tocqueville, Oeuvres, I, Bibliothèque de la Plêiade, 
Ed.Gallimard, 1991. p.1186. 
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poderosos e intelectualmente privilegiados. Beaumont e Tocqueville viam nessa 
oposição de classes a causa do aumento da criminalidade. Ambos sabiam muito bem 
que a miséria de muitos é que fazia a riqueza e o bem estar de alguns poucos. 

A literatura da época denunciava bastante essa situação social. Paris e Londres, 
nesse momento, exibiam claramente a vida dos miseráveis em oposição à dos ricos. Aos 
escritores bastava o olhar, para inspirar e denunciar, por vezes, num tom mais 
romântico, por outras, apenas descrevendo o que existia. Victor Hugo, Charles Dickens, 
Eugène Sue, entre os mais conhecidos, escancararam o problema.  

O socialismo utópico apresentava soluções, imaginando e criando novas 
sociedades onde os trabalhadores pudessem ser “felizes” e seus filhos pudessem obter 
uma educação exemplar. Charles Fourier e Robert Owen chegaram a construir enclaves 
sociais, onde a “felicidade” também existiria para os pobres. Fourier propunha a criação 
de falanstérios, isto é, lugares habitados por pequenos grupos de trabalhadores 
associados, como se fossem uma cooperativa por ações, com o fito de conduzir à 
harmonia universal. Owen, após realizar seus projetos na Escócia para melhorar a 
situação dos operários nas suas próprias empresas, levou suas idéias para os Estados 
Unidos, onde manteve por algum tempo agrupamentos de trabalhadores, nos quais suas 
famílias tinham acesso a uma educação cuidadosa. Essas experiências, embora tivessem  
seguidores, não duraram muito e acabaram por se perder no pouco sucesso das lutas 
revolucionárias e no avanço brutal do capitalismo. Enquanto Proudhon proclamava que 
a propriedade era um roubo, Tocqueville propunha que todos deveriam ser 
proprietários. 

Algumas seitas religiosas reforçaram suas crenças de salvação na vida 
comunitária. Nos Estados Unidos, no interior da grande sociedade capitalista, até hoje  
existem grupos que seguem suas próprias leis, criando um ambiente de trabalho que 
nega qualquer envolvimento com o mundo industrial. Os Amish (seita menonita) são um 
exemplo bastante real e muito forte da manutenção de suas crenças e hábitos ancestrais. 

A abordagem dos dois autores sobre esses problemas da época é muito mais que 
uma simples descrição crítica do sistema penitenciário americano e francês, estando 
muito próxima das análises sociais e culturais caras a Tocqueville. Eles não apenas 
condenavam a péssima situação dos cárceres de alguns países europeus considerados 
“civilizados,” mas também apontavam para os grandes problemas sociais, surgidos da 
própria maneira pela qual essa civilização se desenvolvia, como as principais causas da 
criminalidade.  Entre as causas mais evidentes, destacavam a falta de trabalho e as 
horríveis condições de existência do operariado industrial. Para os dois amigos, sem 
dúvida, a industrialização era a causa principal da nova miséria. Essas considerações 
apareciam em muitos outros escritos e discursos políticos de Tocqueville, antes mesmo 
da publicação de Da democracia na América.  

Como parte dessa opinião esclarecida francesa e inglesa, Tocqueville escreve 
sobre o pauperismo, preocupado com os levantes e movimentos populares que se 
seguiram logo após os primeiros anos da revolução de 1830. Tocqueville assim inicia 
seu texto redigido em 1835:  

“Quando percorremos as diversas regiões da Europa, impressionamo-nos com 
um espetáculo extraordinário e em aparência inexplicável. Os países que 
parecem ser os mais miseráveis são aqueles que, em realidade, possuem menos 
indigentes e entre os povos nos quais admiramos a opulência, uma parte da 
população é obrigada, para viver, a obter recursos graças aos donativos de 
outrem.”1    

                                                             
1 Mémoire sur le pauperisme, in Tocqueville, Oeuvres, I, Bibliothèque de la Plêiade. Éd. Gallimard, 1991. 
p. 1156. 
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Após o retorno dos Estados Unidos, Tocqueville empreende várias viagens à 
Inglaterra, tendo como fito principal tentar compreender se as raízes originais da 
democracia americana poderiam ser encontradas na cultura, na sociedade e na 
organização política inglesa. Busca, também, ao pesquisar a Inglaterra, entender as 
diferenças fundamentais entre a sociedade inglesa e a francesa, apesar de suas histórias 
estarem sempre mutuamente envolvidas, terem muitas semelhanças e serem tão 
próximas. Ele está preocupado em explicar a França, quer compreendê-la, comparando 
os fundamentos culturais de seu país, não apenas com a longínqua democracia, mas, 
também, com a mais próxima, rica e sólida monarquia e grande nação européia, tantas 
vezes inimiga. 

São por demais conhecidas e citadas as descrições que Tocqueville fez em seus 
escritos sobre uma viagem à Inglaterra, em julho de 1835, ao visitar uma fábrica em 
Manchester. Ele apresenta com minúcia esse complexo industrial inglês e a situação da 
classe operária nesse país. Compara a riqueza do capital com a miséria do trabalhador. 
O local da fábrica é mostrado como se fosse um imenso “palácio,” em contraste com a 
morada dos operários que descreve como “o último asilo que pode ocupar o homem 
entre a miséria e a morte”. Compara o riacho de águas fétidas que “serpenteia por entre 
essas moradas,” com o “Styx deste novo inferno,” onde “escuta-se o barulho dos 
fornos, os apitos do vapor”.  

“Esses vastos prédios (as fábricas) impedem o ar e a luz de penetrar nas 
moradas humanas que eles encobrem; eles as envolvem com um perpétuo 
nevoeiro; aqui está o escravo, lá o senhor; lá, as riquezas de alguns poucos; 
aqui, a miséria do maior número; lá, as forças organizadas de uma multidão 
produzem, para o lucro de um só, aquilo que a sociedade não tinha ainda 
sabido fornecer; aqui, a fraqueza individual se mostra mais débil e ainda mais 
desprovida que no meio dos desertos; aqui os efeitos, lá as causas”... “É no 
meio dessa cloaca infecta que o maior rio da indústria humana tem a sua fonte 
e vai fecundar o universo. Deste esgoto imundo o ouro puro se escoa. É lá que 
o espírito humano se aperfeiçoa e se abrutalha; que a civilização produz suas 
maravilhas e que o homem civilizado volta a ser selvagem.”1  

Embora fosse um admirador da sociedade inglesa, esta descrição crítica do 
capitalismo mostra como Tocqueville temia pelo o que acontecia em seu país, ao 
perceber a semelhança das condições do desenvolvimento da industrialização na França.   

À época, pensava-se que leis semelhantes à poor law inglesa poderiam 
apresentar uma solução para a miséria francesa. Tocqueville condenava esta idéia, pois 
não via nessa lei dos pobres uma solução para a miséria francesa. Na Inglaterra, nesse 
momento, havia grandes manifestações de trabalhadores exigindo reformas políticas e 
sociais. Em 1834, a nova lei dos pobres vinha substituir a antiga lei elizabetana, 
tornando a sua execução muito mais centralizada. Tocqueville  via nessa nova versão da 
lei inglesa apenas uma modificação do controle dos que deveriam financiar a filantropia 
que, ao invés da comunidade, passaria para o governo central. Em Apendices au Sistème 
pénitenciaire aux Étas Unis, ao tratar do pauperismo na América, ele afirma que “os 
americanos emprestaram dos ingleses a maioria de suas instituições relativas aos 
pobres. A caridade tornou-se uma instituição política.” 2 Tocqueville considerava tudo 

                                                             
1 Voyages en Angleterre, O.C., T. V, v.2. Ed. Gallimard.1958. pp. 81-82. 
2 O.C., T. IV, v.1. p.319: “Os pobres são socorridos de duas maneiras: em cada grande cidade, assim 
como na maioria dos condados são colocados estabelecimentos as alms-houses, casas de caridade, ou 
poor-houses, casas dos pobres. Estes estabelecimentos podiam ser considerados igualmente como lugar 
de asilo e como prisão.” A lei de 1834 na Inglaterra, havia saído da pena de Nassau Sênior. Tocqueville 
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isso como filantropia pública e como intromissão e engrandecimento do poder do 
Estado. Com argumentação semelhante, Tocqueville também não irá apoiar, durante a 
revolução de 1848, as propostas dos socialistas do direito ao trabalho e da formação dos 
Ateliers Nationaux, implementadas pelo Governo Provisório, para regular e diminuir o 
desemprego. 

Em seus escritos sobre o pauperismo, Tocqueville tenta explicar historicamente 
como esse processo do crescimento da nova miséria ainda não havia encontrado uma 
solução. Para horror dos seus pares da nobreza, da burguesia francesa e de seus 
conterrâneos políticos,  ele propõe a divisão ou a doação de terras, além da participação 
dos operários nos lucros das indústrias. Após considerar todos os males que os 
miseráveis podem trazer para a sociedade, indaga quem são eles e como tirá-los dessa 
situação. A resposta ele escreve em 1835, no seu segundo artigo sobre o pauperismo:  

“eles são os proletários, aqueles que não têm, sob o sol, nenhuma 
propriedade a não ser a dos seus braços. À medida que estes mesmos homens 
viessem a possuir um pedaço qualquer de terra, por menor que fosse,  suas 
idéias se modificariam e seus hábitos mudariam? [...] Assim, não é a pobreza 
que torna o agricultor imprevidente e desordenado [...] É a falta total de 
qualquer propriedade, é a dependência absoluta do acaso [...] Penso que 
todo problema se resolve desta forma: encontrar um meio de dar ao operário 
industrial, como ao pequeno agricultor, o espírito e os hábitos da 
propriedade.”  

Para Tocqueville, dessas duas soluções propostas, a primeira resolveria o 
problema no campo, enquanto que a segunda, que consiste em dar ao operário uma 
participação na renda da fábrica, seria a mais eficaz nas grandes cidades industriais. 
“Esta medida produziria, para a classe industrial, efeitos semelhantes aos que dizem 
respeito à divisão da propriedade rural na classe agrícola.” 1 

Como bem explica Françoise Melonio: “Ao contrário dos economistas liberais, 
tais como Jean Baptiste Say ou Frédéric Bastiat, Tocqueville não acreditava na 
harmonia espontânea dos interesses nem na extinção do pauperismo pelo progresso da 
indústria: a mão invisível do mercado não reabsorve a miséria. Seria então necessário 
substituir a caridade privada tornada ineficaz, por uma assistência pública e um direito 
a esta assistência?”2 Ou, segundo a sua própria proposta, tornar os miseráveis 
proprietários. Ao verificar que as soluções apresentadas não eram, evidentemente, bem 
recebidas, acaba por desistir de resolver um problema tão complexo. Melonio 
acrescenta que sua investida em tentar solucionar problemas econômicos se esgota 
rapidamente e Tocqueville pouco toca no assunto em Da Democracia na América.  

Os textos sobre as reformas penitenciárias e pauperismo indicam claramente 
uma preocupação de Tocqueville com a situação econômica e social  européia já 
bastante grave e visível tanto nas grandes cidades como no campo. Tocqueville parece 
chegar ao âmago da questão quando aponta para a produção industrial, para o sistema 
capitalista como fonte de todos os males. Mas, apesar de tentar enfrentar o problema, 
mesmo ao custo do seu liberalismo e de se voltar para o Estado, não consegue nem a 
adesão dos seus pares sociais, nem as de seus pares políticos. É verdade que a solução 
inglesa que já apontava para o nascimento de um welfare state também não lhe 
agradava, pois, para ele, sempre seria uma filantropia. Embora seja apenas com as 
análises de Marx sobre o sistema capitalista de produção que surgiriam soluções não 

                                                                                                                                                                                   
mantinha uma vasta correspondência com Nassau Sênior que o informava sobre a política e a economia 
inglesa. 
1 Deuxième article sur le pauperisme. In Tocqueville, Oeuvres. v.I, Op. cit., pp.1183, 1187. 
2 Françoise Mélonio, em Tocqueville. Oeuvres. Op. cit., p. 1627. 
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filantrópicas, Tocqueville, mesmo que  tivesse tido acesso a elas, muito provavelmente  
as teria repudiado, pois apontavam para a revolução, a qual para ele significava o terror. 
 
A contradição da civilização com o aumento da criminalidade na França  

 
Como em todos os seus escritos, Tocqueville demonstra sempre sua enorme 
preocupação em explicar a França para os franceses. Ao se deparar com a grande 
contradição existente na sociedade européia de seu tempo, a de uma sociedade rica, 
civilizada e de bem-estar, em contrapartida a outra miserável, com uma grande taxa de 
criminalidade e um imenso mal-estar, é a França que ele quer entender. Como se fosse 
uma necessidade fundamental, ele precisava estar sempre mostrando como se 
desenrolava o processo democrático francês aos seus conterrâneos. Suas análises e seus 
discursos foram sempre feitos para os franceses. Evidentemente, incluía a França entre 
os países civilizados: “Como todas as sociedades que atingiram um alto grau de 
civilização, a sociedade na França está possuída de um mal interior que agride o 
princípio de sua existência. Crescendo à medida que a sociedade faz progressos, 
constante na sua marcha lenta e quase imperceptível, este mal funesto escapa, há 
muito, à atenção pública e só chama atenção do legislador quando, levada a excessos e 
torna-se uma  ameaça de ruína e de destruição. Este mal é o aumento progressivo de 
crimes e delitos, à medida que a sociedade se torna mais civilizada. Este progresso não 
é mais contestado, pois que o próprio governo apresenta documentos confirmando-o.”1  

Semelhante à situação social que Tocqueville observara em Manchester, na 
Inglaterra, a França de 1830, mesmo antes da revolução de julho, exibia uma imensa 
miséria e uma ostensiva riqueza, sobretudo nos grandes centros urbanos industriais, 
ocupando por vezes o mesmo lócus; em outras palavras, a oposição entre capital e 
trabalho. Na França, como na Inglaterra, o capital significava não apenas a riqueza 
econômica, mas também a supremacia e o poder advindo das vantagens do 
conhecimento e das relações sociais e políticas, como partes de um todo. 

Para os autores do relatório sobre as penitenciárias, essa situação era acentuada 
pelas piores condições daqueles que nada possuíam, nem trabalho, nem comida, o que 
acabava por conduzi-los à prisão por roubo, mau comportamento, ignorância e 
vagabundagem. A origem de todos esses males, explicam, está entranhada na própria 
sociedade, pela falta de educação, pelo abandono das crianças, dos jovens e 
desempregados entregues à própria sorte, tanto na cidade como no campo. Homens, 
mulheres e crianças que andavam pelos campos e pelas cidades mendigando, por vezes 
sendo ajudados pelas comunidades locais e religiosas e que, por muitas outras, 
transformavam-se em bandidos que exploravam a infância e subjugavam os ainda mais 
miseráveis. Uma vez que Beaumont e Tocqueville condenavam a filantropia como 
solução e consideravam que a vagabundagem aumentava a criminalidade, estavam 
convictos de que era necessário contrapor às reformas de um sistema penitenciário, 
reformas sociais, culturalmente assentadas em valores morais e educacionais. 

Os dois autores parecem muito mais preocupados em colocar as origens dos 
crimes nesses fatores, devido ao pauperismo que nasce da falta de trabalho e das 
condições de vida do trabalhador industrial, do que dos crimes das classes mais 
favorecidas. Como afirma Seymour Drescher, comentando Beaumont: “à época a 
reforma penitenciária era considerada necessária porque os criminosos eram oriundos 
das classes mais pobres. As prisões deveriam se transformar em lugares de educação 
para aqueles miseráveis.”2   
                                                             
1 O.C., T., IV, v.1. p.49. 
2 Drescher, Seymour. Dilemmas of Democracy. University of Pittsburgh Press, 1968, p.134. 
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Para Tocqueville essa sociedade intensificava as diferenças culturais e separava 
as classes sociais como se fossem dois mundos impenetráveis. A industrialização era 
considerada a grande vilã responsável pela falta de trabalho e pela miséria.  O seu 
caminho para explicar esse embate entre as classes, embora partisse da industrialização, 
não encontrava solução nem no progresso nem na revolução, isto é, nas revoluções 
francesas que, segundo ele, era sempre a mesma que se repetia. Não acreditava em lei 
dos pobres nem em ajuda governamental, mas pensava que a universalização de uma 
boa educação, o que significava conhecimento e atividade política, seria fundamental 
para o desenvolvimento da democracia. 
  É por isso que Beaumont e Tocqueville, nesse relatório dedicado às prisões, 
acentuam a situação de miséria como a causa principal do aumento da criminalidade. 
Mas, por isso também, estão convencidos de que a reforma do sistema penitenciário 
francês é absolutamente necessária para impedir que os cárceres continuem sendo o 
lugar de onde os prisioneiros saem piores do que entram. Preocupados com a sociedade 
como um todo, quando se referem à tão falada necessidade de reforma do sistema 
penitenciário, que envolve mais do que apenas prisões, Tocqueville e Beaumont 
insistem na idéia de que “a reforma moral de um só indivíduo, que é uma grande coisa 
para o homem religioso, é pouco para o homem político; porque uma instituição só é 
política se ela é feita no interesse da massa; ela perde este caráter se ela for profícua 
apenas para um pequeno número.”1 

 Sheldon Wolin, em sua obra já citada, sobre Tocqueville,2 em capítulo que 
denomina A tentação penitenciária, aponta as contradições teóricas, não apenas de 
Tocqueville, mas dos liberais, quando se referem às reformas das prisões: “A reforma 
de prisões torna-se, assim, uma via pela qual os liberais encontram seu caminho de 
volta para o Estado. Isso significa a emergência da administração como modo de ação 
para resolver problemas sociais, institucionalizando-os, estabelecendo estruturas que 
servem para ampliar, não o problema original, mas suas soluções. Esse é também o 
modo de reconciliação do liberalismo com o Antigo Regime, adotando e adaptando sua 
estrutura de poder e sua ideologia de paternalismo e benevolência. Quando dirigida ao 
comportamento criminoso, a administração do Estado pode ser representada como 
desinteressada, como a exceção que transcende a invenção do liberalismo e a 
fragmentada política de interesses.”3  

Esta quebra de oposição entre o chamado “mundo liberal normal” que clama por 
uma descentralização administrativa e a necessidade de pregar uma centralização 
política, governamental para manter a unidade da nação, só pode ser bem compreendida 
quando leva em conta tanto o conhecimento como a própria atividade da política, a 
ciência da política. 

Não se pode esquecer que o texto sobre o sistema penitenciário nos Estados 
Unidos, embora saído da mesma fonte, é anterior à obra Da democracia na América e a 
todos os demais textos de análise política de Tocqueville. Na verdade, portanto, não 
seria uma volta ao Estado, mas sim uma compreensão da necessidade de se construir um 
único sistema penitenciário que fosse nacional.  

Seria interessante acrescentar que essa “volta ao Estado” por parte de um liberal, 
pode parecer uma contradição. Ela o é para Tocqueville e muitos outros velhos e novos 
liberais.  Porém, para Tocqueville, que gostava de se apresentar como “um liberal de 
uma nova espécie,” essa não seria a única volta, nem talvez a mais importante na 
construção da sua teoria política liberal democrática. Em outras situações, procura 

                                                             
1 Alexis de Tocqueville, O.C., T. IV, v.1. p. 205.        
2 Wolin, Sheldon. Op. cit..    
3 Idem, Ib. p.386-7. 
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soluções que não correspondem “à fragmentária política de interesses” e só encontra 
como solução chamá-las de política e relegá-las à centralização política. Para ele, se a 
administração deve ser descentralizada, o poder político da União precisa de força e de 
centralização, senão, como uma nação poderia ser poderosa? Para ele, um sistema, para 
ser de caráter universal, como a Constituição que o criou, precisa ser centralizado 
politicamente.  

 Tocqueville demonstra a convicção de que os criminosos deviam estar fora da 
política em muitos de seus textos sobre prisões e suas tentativas enquanto deputado de 
reformar o sistema penitenciário francês, convicção esta que não foi abalada nem 
mesmo por seus posteriores estudos e pesquisas. Para ele, as prisões, ao colocarem os 
criminosos fora da sociedade e do Estado, os deixam também fora da política. Eles não 
podem agir politicamente e tampouco podem ter direitos. Eles não são cidadãos. As 
prisões são construídas e os sistemas penitenciários existem para que os criminosos 
estejam e fiquem fora da política.  

Para Tocqueville política é ação. Isto também é válido igualmente para a sua  
nova ciência política. Ambas são fundadas na razão e no conhecimento do real, embora, 
também contenham em si a irracionalidade da paixão, pois a liberdade precisa ser 
desejada e amada. Por tudo isso, para ele, a luta pela liberdade é sempre uma virtude, 
um dever e uma necessidade. 

 Por isso mesmo, Tocqueville apela desesperadamente para a ação política dos 
cidadãos, como a única mantenedora da liberdade, mas não exercendo como indivíduos 
independentes, um “individualismo pernicioso,” defendendo apenas os seus interesses 
particulares, e sim como cidadãos defendendo os direitos universais da cidadania. Para 
ele, sem a atividade da política, o futuro da humanidade seria a barbárie. 

As muitas leituras das obras de Tocqueville fizeram dele, na maioria das vezes, 
apenas um autor liberal conservador. No entanto, o que o caracteriza como um 
importante teórico moderno da democracia não é apenas sua construção do conceito, 
mas as suas profundas análises críticas da sociedade, da política e do Estado, as quais, 
com o passar de mais de um século, parecem ainda válidas e muito atuais. Suas 
considerações sobre a sociedade de massa, a cultura globalizada, a condição de miséria 
daqueles que nada possuem, o aumento da criminalidade, a necessidade imperiosa de 
sempre obter as novas tecnologias, e mesmo as discussões sobre as soluções mais 
modernas, parecem se referir aos problemas de nossa época.  

Nas análises críticas que Tocqueville teceu sobre a sociedade americana de seu 
tempo, os perigos que ele apontou como fatores destruidores do “tipo ideal” de 
democracia, hoje já são vistos como a “barbárie” que ele tanto temia. Como ameaça, ela 
é constante, não só para o presente da nação norte-americana, como para o futuro da 
humanidade.   
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Apresentação 

 
A sociedade de nosso tempo sente um mal-estar que nos parece remeter a duas causas:  

Uma, inteiramente moral; há nas inteligências uma atividade que não sabe onde 
ser empregada, nos espíritos uma energia para a qual falta  alimento, e que devora a 
sociedade na falta de outra presa. 

A outra, inteiramente material; é o incômodo da população operária que não tem 
trabalho e pão, e cuja corrupção, começando na angústia, vai acabar na prisão. 

O primeiro mal diz respeito à riqueza intelectual da população; a segunda, à 
miséria das classes pobres. 

Como fechar a primeira dessas feridas? Seu remédio parece depender mais das 
circunstâncias que dos homens. Com relação à segunda, mais de um esforço foi feito 
para tratá-la; mas não se sabe ainda se o sucesso foi possível. 

Tal é a insuficiência das instituições humanas, que se vejam funestas 
conseqüências decorrerem dos estabelecimentos cuja teoria não promete senão felizes 
efeitos. 

Na Inglaterra, acreditou-se poder estancar a fonte do crime e da miséria dando, a 
todos os desgraçados, trabalho ou dinheiro; e vê-se aumentar todos os dias nesse país o 
número de pobres e de criminosos. 

Não existe uma instituição filantrópica cujo abuso não se torne algo quase 
costumeiro. 

A esmola dada com a melhor boa vontade cria falsas misérias, e todo socorro 
prestado a uma criança desamparada leva outras ao abandono. Quanto mais se 
contempla esse triste espetáculo oferecido pela benfeitoria pública que combate sem 
sucesso os sofrimentos humanos, mais se reconhece que há males contra os quais é 
mostra de generosidade lutar, mas que nossas velhas sociedades parecem impotentes 
para curar. 

No entanto, a chaga existe visível a todos os olhos. Há na França dois milhões de 
pobres e quarenta mil condenados libertados, saídos das colônias de trabalhos forçados 
e outras prisões1. 

Aterrorizada por um mal tão ameaçador, a opinião pública reclama o remédio ao 
governo, que não o debela talvez porque o julgue incurável. 

No entanto, se é verdade que esse vício social não pode ser extirpado, parece 
igualmente certo que existem circunstâncias que contribuem para agravá-lo, e 
instituições cuja influência torna-o menos funesto. 

Diversas vozes se elevam nesse momento para indicar ao governo o caminho que 
ele deve seguir.  

Uns reclamam o estabelecimento de colônias agrícolas nas partes mais incultas do 
solo francês nos quais se utilizariam os braços dos condenados e dos pobres. 

Esse sistema, que obtém um grande sucesso na Holanda, é digno de fixar a 
atenção dos homens políticos.2 

Há outros que, preocupados como o perigo que oferecem para a sociedade os 
homens libertos, cuja corrupção se exacerbou na prisão, pensam que se remediaria uma 
grande parte do mal caso, durante a detenção dos criminosos, estes fossem submetidos a 
um regime penitenciário que, ao invés de depravá-los, os tornasse melhores. 

Persuadidos de que a reforma moral do criminoso é impossível, e que sua 
presença na sociedade é um perigo sempre iminente, alguns escritores, dos quais um 
                                                             
1 Ver Des colonies agricoles de M. Huerne de Pommeuse, quadro estatístico no fim do volume 
2 Veja-se a obra indicada na nota precedente. 
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acabou de ser premiado pela Academia Francesa, quiseram que todos os malfeitores 
fossem deportados para fora da França1. 

No meio desse choque de opiniões diversas das quais algumas não seriam 
inconciliáveis entre si, parece-nos que seria útil introduzir na discussão alguns 
documentos autênticos sobre um dos pontos importantes que estão em litígio. 

Tal foi a origem da viagem que empreendemos sob os auspícios do governo 
francês. 

Encarregados de fazer uma investigação nos Estados Unidos sobre os princípios 
teóricos e práticos do sistema penitenciário, levamos a cabo essa missão; o governo 
recebeu nosso relatório2; agora é ao país que devemos prestar contas de nosso trabalho. 

Se nossas pesquisas são julgadas úteis, devemos isso, sobretudo, à generosa 
hospitalidade recebida nos Estados Unidos. Por toda parte nesse país os 
estabelecimentos nos foram abertos e todas as informações fornecidas com uma 
presteza que nos sensibilizou. 

Compreendeu-se nos Estados Unidos a importância de nossa investigação; e os 
funcionários públicos do mais alto escalão, bem como os homens da vida privada, 
esforçaram-se no sentido de facilitar sua conclusão. 

Não tivemos meios de reconhecer tão grande e boa vontade. Mas, se este livro 
aparecer publicado na América, ficamos felizes por pensar que os habitantes dos 
Estados Unidos encontrarão aqui uma fraca expressão de nosso profundo 
reconhecimento. 

 
  

                                                             
1 O senhor Ernest de Blosseville, autor da Histoire des colonies pénales dans l’Australie, Paris, 1831. O 
sistema de deportação, ao qual a opinião pública na França parece em geral bastante favorável, nos parece 
cercado de perigos e obstáculos. Veja-se o apêndice sobre as Colônias penais. 
2 Esse relatório foi enviado ao senhor Ministro do Comércio e dos Trabalhos Públicos. O senhor conde de 
Argout o acolheu com um interesse pelo qual os autores agradecem. 
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Capítulo I: Histórico do sistema penitenciário 

 
 

Nascimento do sistema penitenciário em 1786. – Influência dos quakers. – Prisão de 
Walnut-Street na Filadélfia; seus vícios e vantagens. – O duque de La Rochefoucauld-
Liancourt. – Regime de Walnut adotado por diversos estados; seus efeitos funestos. – 
Origem de Auburn. – Pittsburg. – Cherry-Hill. – Experiência fatal do encarceramento 
solitário absoluto; ela é seguida pelo sistema de Auburn, fundado no isolamento e no 
silêncio: sucesso desse sistema em vários estados da União. – Wethersfield: criação de 
Singsing pelo senhor Elam Lynds. – Instituição de casas de refúgio no estado de Nova 
Iorque. – A Pensilvânia abandona o sistema da solidão absoluta sem trabalho: novo 
regime de encarceramento combinado com novas leis penais. – Quais estados ainda não 
fizeram nenhuma reforma em suas prisões; em que essa reforma é incompleta nos 
estados em que foi levada a cabo. – Barbárie de algumas leis criminais em certos 
estados. – Resumo.  

 
 

 
Embora o sistema penitenciário nos Estados Unidos seja uma instituição nova, sua 
origem remonta a tempos já distantes de nós. A primeira concepção de uma reforma nas 
prisões da América pertence a uma seita religiosa da Pensilvânia. Os quakers, cujos 
princípios rejeitam todo derramamento de sangue, sempre protestaram contra as leis 
bárbaras que as colônias preservavam da mãe-pátria. Em 1786 sua voz se faz ouvir, e, a 
partir dessa época, a pena de morte, a mutilação e o chicote foram sucessivamente 
abolidos em quase todos os casos pela legislatura da Pensilvânia1; os condenados 
doravante tiveram uma sorte menos cruel. A pena de encarceramento substituiu os 
castigos corporais, e a lei autorizou os tribunais a infligir o encarceramento solitário em 
uma célula, durante dia e noite, a todos os culpados de crimes capitais. Foi então que se 
institui na Filadélfia a prisão de Walnut-Street. Os condenados foram classificados 
segundo a natureza de seus crimes, e células particulares foram construídas para 
confinar aqueles que as cortes de justiça tinham condenado ao isolamento absoluto: 
essas células serviam também para domar as resistências dos indivíduos que não se 
submetiam à disciplina da prisão. Os presos solitários não trabalhavam2. 

Essa inovação foi boa, mas incompleta. 
Reconheceu-se desde então a impossibilidade de submeter os criminosos a uma 

classificação útil; e o encarceramento solitário sem trabalho foi condenado pela 
experiência. No entanto, é justo dizer que o ensaio dessa experiência não foi longo o 
bastante para ser decisivo; a faculdade, concedida a todos os juízes da Pensilvânia pelas 

                                                             
1 Hoje a pena de morte é decretada pelo código da Pensilvânia apenas nos casos de assassinato, 
envenenamento e incêndio. 
2 Essas células eram, e ainda hoje são, em número de trinta na prisão de Walmut-Street. 
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leis de 5 de abril de 1790 e de 22 de março de 1794, de enviar para a prisão de Walnut 
os condenados que precedentemente tinham sido detidos nas cadeias particulares dos 
condados, não tardou a se transformar, para esta prisão em um empecilho tal, que as 
dificuldades de classificação aumentaram ao mesmo tempo que tornou-se insuficiente o 
número de células1. 

Em verdade, não havia ainda um sistema penitenciário nos Estados Unidos. 
Se se pergunta por que esse nome foi dado ao regime de encarceramento que 

vinha de ser estabelecido, responderemos que então, como hoje em dia, confundia-se na 
América a abolição da pena de morte com o sistema penitenciário. Dizia-se: Ao invés de 
matar o culpado, nossas leis o colocam em uma prisão: portanto, nós temos um sistema 
penitenciário. 

A conseqüência não era justa. É certo que a pena de morte aplicada na maior parte 
dos crimes é inconciliável com um regime de encarceramento; mas, uma vez essa pena 
abolida, o sistema não existe virtualmente: é preciso ainda que o criminoso, do qual se 
poupou a vida, seja colocado em uma prisão cujo regime o torne melhor. Pois, se esse 
regime, ao invés de reformá-lo, apenas o corrompesse ainda mais, isso não seria um 
sistema penitenciário, mas somente um mau sistema de encarceramento. 

Durante muito tempo, na França, cometeu-se o erro dos americanos nesse caso. 
Em 1794, o duque de La Rochefoucauld-Liancourt publicou um texto interessante sobre 
a prisão da Filadélfia: ele declarou que essa cidade tinha um excelente sistema de 
prisão, e todo mundo o repetiu2. 

No entanto, a prisão de Walnut-Street não podia produzir nenhum dos efeitos que 
se espera desse sistema. Ela tinha dois vícios principais: ela corrompia, pelo contágio de 
comunicações mútuas, os condenados que trabalhavam juntos; ela corrompia pela 
ociosidade os indivíduos mergulhados no isolamento. 

O verdadeiro mérito de seus fundadores foi abolir as leis sanguinárias da 
Pensilvânia, e, introduzindo um novo sistema de detenção, chamar a atenção pública 
para esse ponto. Infelizmente não se distinguiu desde o início o que, nessa inovação, era 
digno de elogios do que merecia desaprovação. 

A pena de isolamento aplicada ao criminoso para conduzi-lo à reforma pela 
reflexão repousa sobre um pensamento filosófico e verdadeiro. Mas os autores dessa 
teoria não a haviam incrementado para que pudesse se tornar praticável e salutar. No 
entanto, o erro deles não foi rapidamente percebido, e o sucesso da prisão de Walnut-
Street, ostentado nos Estados Unidos mais ainda do que na Europa, fez serem aceitos 
pela opinião tanto seus vícios como suas vantagens. 

O primeiro estado que se dispôs a imitar a Pensilvânia foi o de Nova Iorque, que, 
em 1797, adotou com novas leis um novo sistema de prisão. 

O encarceramento solitário sem trabalho foi admitido neste estado bem como na 
Filadélfia; mas, da mesma forma que em Walnut-Street, ele foi reservado para aqueles 
que eram especialmente a ele condenados pelas cortes de justiça, e para os infratores do 
regulamento da prisão. O encarceramento solitário não foi, portanto, o regime ordinário 
do estabelecimento, ele era um compartimento exclusivo dos grandes criminosos que, 
antes da reforma das leis penais, tivessem sido condenados à morte. De resto, os 
culpados de uma ordem inferior eram reunidos indistintamente na prisão; 
diferentemente dos detidos em células, eles deviam trabalhar durante o dia, e o único 

                                                             
1 Ver Letter from Samuel Wood, to Thomas Keltera, Philadelphia, 1831. E também Notices of the original 
and successive efforts to improve the discipline of the prison at Philadelphia, and to reform the criminal 
Code of Pennsylvania, by Roberts Vaux. 
2 Ver Des prisons de Philadelphie, par um européen (La Rochefoucald-Liancourt), ano IV da república, 
Paris. 
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castigo disciplinar que os guardas tinham o direito de lhes infligir, em caso de infração 
do regulamento, era o encarceramento solitário a pão e água. 

A prisão de Walnut-Street teve outros imitadores: Maryland, Massachussetts, 
Maine, Nova Jérsei, Virgínia etc., adotaram sucessivamente o princípio de 
encarceramento solitário aplicado somente a uma certa classe de criminosos; em cada 
um desses estados, a reforma das leis criminais precedeu a das prisões. 

Em nenhum lugar esse sistema de encarceramento teve o sucesso que se esperava 
dele. Ele era em geral ruinoso para o tesouro público; ele não operava jamais a reforma 
dos detentos1; todos os anos a legislatura de cada estado aprovava alocações de fundos 
consideráveis para sustentar os penitenciários, e o retorno perpétuo dos mesmos 
indivíduos às prisões provava a ineficácia do regime ao qual eles eram submetidos2. 

Tais resultados pareciam demonstrar o vício do sistema inteiro; no entanto, ao 
invés de se acusar a própria teoria, preocupou-se com sua execução. Foi pensado que 
todo mal vinha da insuficiência do número de células e do congestionamento de 
detentos na prisão, e que o sistema, tal como foi estabelecido, seria fecundo em felizes 
conseqüências se fossem acrescentadas algumas construções novas às prisões já 
existentes. Fizeram-se, portanto, novas despesas e novos esforços. 

Tal foi a origem da prisão de Auburn (1816). 
Essa prisão, que desde então se tornou célebre, foi estabelecida de início sobre um 

plano essencialmente vicioso; ela se limitava a algumas classificações, e cada uma de 
suas células era destinada a receber dois condenados3: era, de todas as combinações, a 
mais infeliz; valeria mais a pena misturar cinqüenta criminosos nos mesmo lugar, que 
colocar dois juntos. Esse inconveniente foi logo percebido, e em 1819 a legislatura do 
estado de Nova Iorque decretou a construção de mais um prédio em Auburn (a ala do 
norte), a fim de aumentar o número de células solitárias: todavia, é preciso notar que 
não se tinha ainda a idéia do sistema que desde então prevaleceu. Não se pensava em 
submeter ao sistema celular a totalidade dos condenados; queria-se somente aplicá-lo a 
um maior número de casos; - ao mesmo tempo, as mesmas teorias levavam os mesmos 
ensaios à Filadélfia, onde o pouco sucesso da prisão de Walnut teria convencido os 
habitantes da Pensilvânia de sua impotência para o bem, se esses últimos, seguindo o 
exemplo dos habitantes de Nova Iorque, não tivessem encontrado, nos erros de 
execução, um motivo para absolver o princípio. 

Em 1817, a legislatura da Pensilvânia decretou a construção da penitenciária de 
Pittsburg, para os condados do Oeste, e, em 1821, a construção da penitenciária de 
Cherry-Hill, para a cidade de Filadélfia e os condados do Leste4. 

Os princípios que deviam ser seguidos para a construção desses dois 
estabelecimentos não eram, no entanto, conformes aos que haviam presidido a 
edificação de Walnut: nesta última prisão, as classificações formavam o sistema 
dominante, no qual o encarceramento solitário era apenas um acessório: nas novas 
prisões, abandonavam-se as classificações, e uma célula solitária devia ser preparada 
para receber cada condenando. O criminoso não devia deixar sua célula nem durante o 
dia nem durante a noite, e todo trabalho lhe era interdito em sua solidão. Assim, o 

                                                             
1 Ver o Relatório destinado à legislatura, pelo controle do estado de Nova Iorque, 2 de março de 1819. 
Ver o Quinto relatório da Sociedade das Prisões de Boston, p. 422, 423 e 454. 
2 “...É uma triste verdade que a maior parte dos condenados não se reformam durante sua detenção, mas 
ao contrário se enrijecem na sua maldade, e são, após sua libertação, mais viciosos e mais aperfeiçoados 
no crime que antes...”(Relatório de 20 de janeiro de 1819, ao poder legislativo de Nova Iorque). 
3 A prisão de Auburn, quer dizer, a ala do sul, construída em 1816 , 1817 e 1818, continha sessenta e uma 
células e vinte e oito compartimentos em cada um dos quais se podiam colocar de oito a doze 
condenados. 
4 Cherry-Hill é a nova penitenciária da Filadélfia, inaugurada somente em 1829. 
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encarceramento solitário absoluto que, à Walnut, era somente um acidente, devia ser o 
fundo do sistema de Pittsburg e de Cherry-Hill. 

A experiência que se iria fazer prometia ser decisiva: não se economizou para dar 
aos novos estabelecimentos uma construção digna de seu objetivo, e os edifícios que 
foram erguidos pareceram menos com prisões que com palácios. 

No entanto, antes mesmo que as leis que tinham ordenado sua construção fossem 
executadas, tinha-se, no estado de Nova Iorque, feito a experiência da prisão de Auburn. 
Grandes debates aconteciam, nessa ocasião, no seio da legislatura; e o público estava 
impaciente para conhecer o resultado das novas experiências que vinham de ser feitas.  

Na ala do norte, já quase terminada em 1821, foram colocados oitenta criminosos, 
dando-se a cada um deles uma célula particular. Prometeu-se um feliz sucesso com essa 
tentativa, mas ela foi fatal para a maior parte dos detentos: para que se reformassem, 
foram submetidos a um isolamento completo; essa solidão absoluta, porém, quando 
nada distrai o homem dela ou a interrompe, está além das forças humanas, ela consome 
o criminoso sem descanso e sem piedade; ela não reforma, ela mata. 

Os infelizes com os quais se fez essa experiência tombaram em um estado de 
enfraquecimento tão patente que os guardas ficaram sensibilizados: a vida deles parecia 
em perigo se continuassem mais tempo na prisão submetidos ao mesmo regime: cinco 
dentre eles, durante um único ano, já tinham sucumbido; seu estado moral não era 
menos inquietante: um deles tornou-se louco; outro, em um acesso de desespero, tinha 
se aproveitado do momento em que o carcereiro lhe trazia algo, para se precipitar para 
fora de sua célula correndo o perigo, quase inevitável, de uma queda mortal. 

Tendo semelhantes efeitos, o sistema foi julgado definitivamente. O governador 
do estado de Nova Iorque agraciou vinte e seis dos detentos solitários; aqueles para os 
quais não foi concedido tal favor saíram durante o dia e foram autorizados a trabalhar 
nos ateliês comuns. Desde essa época (1823), o sistema de isolamento sem restrição 
cessou inteiramente de ser praticado em Auburn: - logo se teve a prova que esse regime, 
funesto para a saúde dos criminosos, era impotente para conseguir a reforma destes. Dos 
vinte e seis condenados que o governador tinha agraciado, quatorze voltaram pouco 
tempo depois pra a prisão devido a novas condenações1. 

Essa experiência, tão funesta para os que foram escolhidos para vivê-la, arriscava, 
por sua natureza, comprometer a sorte do sistema penitenciário. Depois dos desastrosos 
efeitos do isolamento, era de temer que não se rejeitasse inteiramente o princípio: era 
uma reação natural. Usou-se mais sabedoria: persistiu-se em pensar que a solidão que 
faz os criminosos refletirem, e que os separa dos outros, exerce uma boa influência; e 
procurou-se somente o meio de evitar os inconvenientes do isolamento, conservando-se 
suas vantagens. Acreditou-se chegar nesse ponto fazendo com que os condenados 
trabalhassem, durante o dia, nos ateliês comuns em meio a um silêncio absoluto. 

Os senhores Allen, Hopkins, e Tibbits, que, em 1824, foram encarregados, pela 
legislatura de Nova Iorque, de inspecionar a prisão de Auburn, encontraram já 
estabelecida, nesse lugar, essa nova disciplina. Fizeram dela um grande elogio em seu 
relatório, e a legislatura sancionou o novo sistema com sua aprovação formal. 

Aqui se apresenta uma obscuridade que não esteve em nosso poder dissipar. 
Vemos o famoso sistema de Auburn nascer de uma vez e surgir da combinação 
engenhosa de dois elementos que parecem, num primeiro olhar, incompatíveis, o 
isolamento e a reunião. Mas o que não percebemos claramente é quem criou esse 
sistema, sendo necessário que alguém o tivesse pensado pela primeira vez... 

                                                             
1 Ver o Relatório de Gershom Powers, e a nota manuscrita de Elam Lynds. 



34 
 

O estado de Nova Iorque está, nesse caso, em dívida com o governador Clinton, 
cujo nome, nos Estados Unidos, se liga a todos os empreendimentos úteis e 
beneficentes?   

Será preciso dar as honras ao senhor Cray, um dos diretores de Auburn, ao qual o 
juiz Powers, que esteve na chefia desse estabelecimento, parece atribuir o mérito? 

Enfim, o senhor Elam Lynds, que certamente muito contribuiu para pôr esse novo 
sistema em prática, pode reivindicar também a glória de tê-lo inventado?1  

Não procuraremos absolutamente resolver essas questões, interessantes para as 
pessoas que acabamos de nomear, e para o país que os viu nascer, mas pouco 
importante para nós. 

Outras experiências não nos ensinam que há inovações cuja honra não pertence a 
ninguém, porque elas são devidas a esforços simultâneos e ao progresso do tempo? 

O estabelecimento de Auburn obteve desde o início um sucesso extraordinário, e 
ele não tardou a excitar o máximo possível a atenção pública. Aconteceu então nos 
espíritos uma revolução notável; a direção de uma prisão, confiada outrora a obscuros 
carcereiros, foi ambicionada por homens que ocupavam uma alta posição social: e viu-
se o senhor Elam Lynds, antigo capitão da armada dos Estados Unidos, e o juiz Powers, 
magistrado de um raro mérito, tornar-se estimado pela opinião e a seus próprios olhos 
assumindo as funções de diretor de Auburn. 

No entanto, a adoção de um sistema celular aplicado a todos os condenados do 
Estado de Nova Iorque tornava insuficiente a prisão de Auburn, que, depois das novas 
construções sucessivas que lhe foram acrescidas, continha apenas quinhentas e 
cinqüenta células2; a necessidade de uma prisão nova fazia-se sentir. Foi então que o 
plano de Singsing foi definido pela legislatura (1825). Esse plano foi executado de uma 
maneira que merece ser contada. 

O senhor Elam Lynds, que vinha de ser testado em Auburn, da qual ele era 
diretor, deixa esse estabelecimento, toma consigo cem detentos acostumados a lhe 
obedecer, leva-os ao lugar onde a prisão projetada deve ser construída, e lá, acampado 
nas margens do Hudson, sem um refúgio para recebê-lo, sem muralhas para cercar seus 
perigosos companheiros, ele os põe para trabalhar, fazendo de cada um deles um 
pedreiro ou um carpinteiro, não tendo outra força para mantê-los na obediência senão a 
firmeza de seu caráter e a energia de sua vontade. 

Durante vários anos, os condenados, cujo número foi sucessivamente aumentado, 
trabalharam assim para construir sua própria prisão; e hoje a penitenciária de Singsing 
contém mil células, todas construídas pelos criminosos que nela foram presos3. 

Na mesma época (1825), vê-se nascer na cidade de Nova Iorque um 
estabelecimento de outra natureza, mas que não ocupa um lugar menos importante entre 
as inovações das quais retraçamos a história. Referimo-nos à casa de refúgio instituída 
                                                             
1 A opinião quase geral nos Estados Unidos atribui ao senhor Elam Lynds a criação do sistema 
definitivamente adotado na prisão de Auburn. Essa opinião é também a dos senhores Hopkins e Tibbits, 
encarregados, em 1826, de inspecionar a prisão de Auburn; e do senhor Livingston. Ver sua Introdução a 
um sistema de leis penais, p. 13, edição de 1827, Filadélfia. Encontramos essa opinião contestada 
somente em uma carta endereçada pelo senhor Powers ao senhor Livingston, em 1829. Ver essa carta, p. 
5 e seguintes. 
2 Em 1823 havia ainda em Auburn somente 380 células. Em 12 de abril de 1824, a legislatura ordenou a 
construção de 170 células a mais. 
3 A maneira pela qual o senhor Elam Lynds construiu Singsing encontraria sem dúvida incrédulos se o 
fato que contamos não fosse recente e de notoriedade pública nos Estados Unidos; para compreendê-lo é 
preciso conhecer todos os meios do quais faz uso um homem na nova disciplina das prisões dos Estados 
Unidos; se se quiser ter uma idéia do caráter do senhor Elam Lynds, e de suas opiniões sobre o sistema 
penitenciário, basta ler a “Conversação” que tivemos com ele, e que acreditamos ter tido o dever de 
transcrever inteiramente. 
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para os jovens delinqüentes. Não existe outro estabelecimento que melhor esteja de 
acordo com a experiência. Sabe-se que a maior parte dos homens aos quais a justiça 
inflige seu rigor eram desgraçados antes de se tornar culpados. O infortúnio é, 
sobretudo, perigoso para aqueles que ela atingiu em uma idade ainda tenra; e é raro que 
um órfão sem patrimônio e sem amigos, ou a criança abandonada pelos parentes, evite 
as ciladas que são armadas para sua inexperiência e não passem em pouco tempo da 
miséria ao crime. Sensibilizados com a sorte dos jovens delinqüentes, várias pessoas 
caridosas da cidade de Nova Iorque conceberam o plano de uma casa de refúgio, 
destinada a lhes servir de asilo e a lhes proporcionar educação e meios de existência que 
a fortuna lhes tinha recusado: 30 000 dólares foram o produto de uma primeira 
subscrição: assim, somente pela potência de uma associação beneficente, foi erguido um 
estabelecimento eminentemente útil, e que vale mais talvez que as prisões 
penitenciárias, porque estas punem o crime, enquanto que a casa de refúgio tem por 
objetivo preveni-lo. 

Depois da experiência feita em Auburn, no Estado de Nova Iorque, mesmo as 
funestas conseqüências do isolamento sem trabalho não impediam a Pensilvânia de 
continuar a tentativa; e, durante o ano de 1827, a penitenciária de Pittsburg começou a 
receber prisioneiros. Cada detido foi preso dia e noite em uma célula, onde não lhe foi 
permitido trabalhar. Essa solidão, que em princípio devia ser absoluta, não o foi, porém, 
na realidade. A construção dessa penitenciária é de tal maneira viciosa, que é muito fácil 
escutar de uma célula o que se passa em outra; dessa forma, cada detento encontrava na 
conversa com seu vizinho uma distração cotidiana, quer dizer, a ocasião de uma 
corrupção inevitável; e como esses criminosos não trabalhavam, pode-se dizer que a 
única ocupação deles era a de se corromperem mutuamente. Essa prisão era, portanto, 
pior que a de Walnut; pois, por meio das relações entre eles, os detentos de Pittsburg 
não se reformavam, não mais que os de Walnut-Street; e enquanto estes indenizavam a 
sociedade com seu trabalho, os outros passavam todo seu tempo em uma ociosidade 
prejudicial a eles mesmos, e onerosa para o tesouro público. 

O sucesso negativo desse estabelecimento não provava nada contra o sistema que 
lhe tinha criado, porque os vícios de construção tornavam sua execução impossível; no 
entanto, ele começou a desanimar os partidários das teorias sobre as quais ele foi 
fundado. Essa impressão tornou-se mais viva ainda na Pensilvânvia, quando se verificou 
os desastres causados pela solidão sem trabalho na prisão de Auburn, e o feliz sucesso 
da nova disciplina fundada no isolamento durante a noite com trabalho comum durante 
o dia1. 

Diante de resultados tão chocantes, a Pensilvânia pareceu temer ter seguido um 
mau caminho; ela sentiu necessidade de submeter a novo exame a questão do 
encarceramento solitário sem trabalho, que começou a vigorar em Pittsburg, e admitido 
em princípio para a penitenciária de Cherry-Hill, cuja construção estava já bem 
avançada. 

A legislatura desse estado nomeou, portanto, uma comissão, com o objetivo de 
examinar qual seria o melhor sistema de encarceramento. Os senhores Charles Shaler, 
Edward King e T. – L. Wharton, comissários encarregados dessa missão, expuseram, 

                                                             
1 Não foi somente na prisão de Auburn que o encarceramento solitário sem trabalho exerceu sobre a saúde 
moral e física dos detentos a mais funesta influência. As experiências feitas nas prisões de Maryland, 
Maine, Virgínia de Nova Jérsei não foram mais felizes; citam-se, nesta última prisão, os nomes de dez 
indivíduos que o encarceramento solitário matou. Ver o quinto Relatório da Sociedade de Boston p. 422, 
Na Virgínia, quando o governador cessou de agraciar os condenados, apenas um dos detentos, não 
seguido nisso por nenhum dos outros, conseguiu sobreviver ao ataque de uma doença. (Ver o Relatório 
dos redatores do Código Penal da Pensilvânia, p. 30.) 
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em um relatório extremamente notável, os diversos sistemas que estavam então em 
vigor (20 de dezembro de 1827), e terminaram suas discussões recomendando o novo 
regime de Auburn, afirmando sua superioridade1. 

Foi grande a autoridade exercida por esse exame na opinião; no entanto, contra ele 
se levantaram graves oposições: Roberts Vaux na Pensilvânia, Edward Livingston na 
Luisiana, continuavam a defender a doutrina do isolamento absoluto dos criminosos. 
Este último, cujos escritos remetem a uma alta filosofia, tinha preparado para a Luisiana 
um código criminal e um código de reforma para as prisões. Suas teorias profundas, 
pouco compreendidas por aqueles a quem se destinava, tinham mais sucesso na 
Pensilvânia, para a qual não foram de forma alguma feitas. Nessa obra superior, o 
senhor Livingston admitia, para a maior parte dos casos, o princípio do trabalho dos 
detentos; mostrava-se também menos defensor de Pittsburg que adversário de Auburn; 
ele reconhecia a boa disciplina desta última prisão, mas se contrapunha fortemente aos 
castigos corporais usados para mantê-la. O senhor Livingston e os que defendiam as 
mesmas doutrinas tinha um fato poderoso para combater; era a incerteza de suas teorias 
não ainda postas em prática, e o sucesso constatado do sistema que eles atacavam. A 
prosperidade de Auburn estava sempre crescendo: por toda parte exaltavam-se os 
maravilhosos efeitos de sua disciplina, e podia-se encontrá-los retraçados cada ano com 
uma grande energia em uma obra justamente célebre na América, e que contribui 
fortemente para levar a opinião pública dos Estados Unidos, com respeito ao sistema 
penitenciário, ao ponto aonde chegou: referimo-nos aos relatórios anuais publicados 
pela Sociedade das Prisões de Boston. Esses relatórios, que são obra do senhor Louis 
Dwight, dão preferência explícita ao sistema de Auburn. 

Todos os estados da União eram testemunhas atentas da luta travada entre os dois 
sistemas contrários. 

Nesse país afortunado, que não tem nem vizinhos para inquietá-lo de fora, nem 
dissensões interiores que lhe transtornem, para atrair a atenção pública o máximo 
possível não é preciso mais do que pôr em prática um princípio de economia social. 
Como a existência da sociedade não é posta em perigo, a questão não é viver, mas 
melhorar. 

A Pensilvânia estava, talvez mais que qualquer outro estado, interessada nos 
debates que se agitavam: rival de Nova Iorque, ela devia se mostrar preocupada com 
conservar a posição que sua civilização avançada lhe tinha feito alcançar entre os 
estados mais esclarecidos da União americana. 

Ela adotou um sistema que convinha ao mesmo tempo à austeridade de seus 
costumes e às suas suscetibilidades filantrópicas; ela rejeitou o isolamento sem trabalho, 
cuja experiência em diversos lugares apontava para efeitos funestos, e ela conservou a 
separação absoluta dos prisioneiros, castigo severo que, para ser infligido, não é preciso 
que se lance mão de castigos corporais. 

A penitenciária de Cherry-Hill, submetida a esses princípios, não é, portanto, 
outra coisa que uma combinação de Pittsburg e de Auburn. Conservou-se de Pittsburg o 
isolamento dia e noite, e na célula solitária introduziu-se o trabalho de Auburn. 

Essa revolução no regime das prisões da Pensilvânia foi imediatamente seguida de 
uma reforma geral das leis criminais. Todas as penas foram abrandadas; o rigor do 
encarceramento solitário permitia abreviar sua duração: a pena de morte foi abolida em 
todos os casos, exceto no de assassinato premeditado. 

Enquanto os estados de Nova Iorque e o da Pensilvânia faziam graves reformas 
em suas leis, e adotavam, cada um deles, um sistema diferente de encarceramento, os 
                                                             
1 Esse relatório é um dos documentos legislativos mais importantes que existem sobre as prisões dos 
Estados Unidos. Ele foi, na Europa, objeto de um estudo todo especial da parte de certos publicistas. 
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outros estados da União não permaneciam impassíveis e inativos na presença do grande 
espetáculo que lhes era oferecido. 

Desde o ano de 1825, o plano de uma nova prisão a partir do modelo de Auburn 
tinha sido adotado pela legislatura de Connecticut; e a penitenciária de Wethersfield 
tinha sucedido a antiga prisão de Newgate. 

Apesar do peso que a Pensilvânia vinha de colocar na balança em favor do 
isolamento absoluto com trabalho, o sistema de Auburn, quer dizer, o trabalho em 
comum durante o dia com isolamento durante a noite, continuou a ter a preferência; 
Massachussetts, Maryland, Tennessee, Kentuchy, Vermont, adotaram alternadamente o 
plano de Auburn, e o tomaram como modelo para as novas prisões que construíram1. 

Vários estados não se limitaram a fazer prisões para os criminosos condenados, 
mas também, imitando Nova Iorque, fundaram para os jovens delinqüentes essas casas 
de refúgio que são como um apêndice do sistema penitenciário. Esses estabelecimentos 
foram organizados em Boston em 1826 e na Filadélfia em 1828. Tudo leva a crer que 
Baltimore terá em breve sua casa de refúgio. 

De resto, é fácil prever que o impulso de reforma dado por Nova Iorque e pela 
Filadélfia não parará nos estados que nomeamos acima. 

  Graças à feliz rivalidade que reina entre todos os estados da União, e à 
publicidade que liga entre elas todas as partes desse corpo imenso, cada estado segue as 
reformas que são feitas pelos outros e se mostra impaciente por imitá-los logo. 

 Não seria preciso absolutamente, hoje, julgar todos os Estados Unidos pelo 
quadro, que viemos de apresentar, das inovações admitidas por alguns dentre eles. 

 Acostumados como somos a ver nosso governo central atrair tudo para si e 
imprimir uma direção uniforme a todas as partes da administração nas diversas 
províncias, figuramos por vezes que assim também é nos outros países; e comparando a 
centralização de Washington com a de Paris, os estados particulares da União com 
nossos departamentos, somos tentados a crer que as inovações que são feitas em uns 
necessariamente são feitas nos outros2. No entanto, não acontece nada semelhante a isso 
nos Estados Unidos. 

 Esses estados, que um liame federal reúne em um mesmo feixe, são, no que 
concerne aos interesses comuns, submissos a uma só autoridade3. Mas fora dos 
interesses gerais, eles conservam toda sua independência pessoal, e cada um deles é 
mestre soberano do governar como quiser. Falamos de nove estados que adotaram um 
novo sistema de prisões: há quinze que não fizeram ainda nenhuma mudança.4 

 Nesses últimos, o antigo sistema reina com toda a sua força: congestionamento 
de detentos, confusão de crimes, idades e às vezes de sexos, mistura de prisioneiros em 

                                                             
1 Desde que os senhores Claude de Beaumont e Alexis de Tocqueville visitaram nosso país, a legislatura 
de Nova Jérsei fez uma lei cujo objetivo é fundar uma penitenciária segundo os sistema estabelecido na 
Filadélfia. O leitor deve se lembrar dessa nota lendo várias outras passagens da obra. (Nota do tradutor 
americano). 
2 O senhor Charles Lucas, que publicou sobre o sistema penitenciário uma obra muito estimada, caiu em 
erro nesse ponto. 
“Dois sistemas, diz ele, se apresentam, um exclusivo do Mundo Antigo, e o outro do Novo. O primeiro é 
o sistema seguido pela Inglaterra e pela Rússia, o segundo é o sistema penitenciário estabelecido em todos 
o estados da União” 
“... O regime penitenciário, diz ele um pouco mais longe, que Caleb Lownes instituiu em 1791 na 
Pensilvânia, de onde se expandiu quase simultaneamente para todos os estados da União...” 
Ver Du système penal e du système répressif en général, do senhor Charles Lucas, Introdução, p. 58, 59 e 
60. 
3 A do congresso. 
4 Em Ohio, em New Hampshire e em alguns outros estados, há certamente um regime de encarceramento 
estabelecido, mas é um mau regime de prisões e não um sistema penitenciário. 
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regime preventivo com condenados definitivos, de criminosos com detidos por 
endividamento, de culpados com testemunhas1; mortalidade considerável, evasões 
freqüentes, ausência de toda disciplina; nada do silêncio que conduz os criminosos à 
reflexão; nada de trabalho que lhes acostume a ganhar a vida honestamente; a 
insalubridade do lugar que destrói a saúde; o cinismo das conversações que corrompem; 
a ociosidade que deprava; a reunião, em uma palavra, de todos os vícios e de todas a 
imoralidades: tal é o espetáculo oferecido pelas prisões que não entraram ainda na via 
da reforma. 

 Do lado de um estado cujas penitenciárias poderiam servir de modelo, 
encontram-se outros cujas prisões oferecem o exemplo de tudo o que se deve evitar. 
Assim, o estado de Nova Iorque é, sem discussão, um dos mais avançados na via da 
reforma, e o de Nova Jérsei, que é separado do primeiro por um rio, reteve todos os 
vícios do antigo sistema2. 

 Em Ohio, que possui um código penal notável pela brandura e humanidade de 
suas disposições, há prisões bárbaras. Lamentamos profundamente quando, em 
Cincinnati, visitando uma cadeia, encontramos a metade dos detentos acorrentados, e o 
resto jogado numa masmorra infecta; e não poderíamos pintar a impressão dolorosa que 
experimentamos quando, examinando a prisão de Nova Orleans, vimos homens 
confundidos com porcos, no meio de todo tipo de dejeto e imundície3. Prendendo os 
criminosos, não se pensa em torná-los melhores, mas somente em domar sua maldade; 
são acorrentados como bestas ferozes; não são corrigidos, são brutalizados4. 

 Se é verdade que, nos estados a que acabamos de nos referir, o sistema 
penitenciário é totalmente desconhecido, é igualmente certo que esse sistema está 
incompleto mesmo ali nos estados onde vigora5. Assim, em Nova Iorque, na Filadélfia, 
em Boston, existem novas prisões para condenados cuja pena excede seja um, seja dois 
anos de encarceramento; mas não existem estabelecimentos da mesma natureza para 
receber os indivíduos cuja pena é menor, ou aqueles que, antes de serem julgados, são 
detidos preventivamente6. Com respeito a estes, nada mudou: desordem, confusão, 

                                                             
1 Ver as Notes sur l’emprisonnement pour dettes e sur l’emprisonnement de témoins, nº 7 e 8. 
2 Ver a nota 19. (Nota do tradutor americano). 
3 O lugar onde se prende os criminosos condenados em Nova Orleans não poderia ser chamado de prisão: 
é uma cloaca medonha na qual são amontoados, e que não convém senão aos animais imundos que se 
encontram junto com os prisioneiros: é de se notar que todos os detentos nesse lugar não são escravos; é a 
prisão dos homens livres. Parece, de resto, que a necessidade de uma reforma do regime de prisões é 
sentida na Luisiana: o governador desse estado nos disse que solicitaria incessantemente à legislatura uma 
alocação de fundos para tal. Parece igualmente certo que o sistema de encarceramento em Ohio vai ser 
inteiramente mudado.  
4 Em geral, com relação às prisões bem como com relação ao resto, os estados do Sul estão bem mais 
atrasados que os do Norte. Em alguns deles, a reforma do regime de prisões não é absolutamente 
reclamada pela opinião pública; muito recentemente, aboliu-se na Geórgia o sistema penitenciário que se 
havia estabelecido um ano antes. 
5 Se a lei de 30 de março de 1831 for executada na Pensilvânia, esse estado terá em breve o sistema de 
encarceramento mais completo dos Estados Unidos. Essa lei prescreve a construção de uma prisão, 
seguindo o plano de encarceramento solitário, destinada a receber pessoas presas preventivamente, 
detidos por endividamento, e os condenados a uma curta pena de prisão. – Ver Acts of the general 
assembly relating to the eastern penitentiary and to the new prisons of the City and County of 
Philadelphia, p. 21. 
6 A prisão de Blackwell-Island, em Nova Iorque, recentemente construída, é a única que tinha sido feita 
para receber os condenados a curtas penas de encarceramento (for small offenses). 
“Cem acres de terra, na ilha Blackwell, foram comprados pela cidade de Nova Iorque em 1828. Foi 
erguida nesse terreno uma construção, tomando por modelo a de Wethersfield, destinada a receber 200 
mendigos e vagabundos que trabalham durante a semana e recebem alguma instrução aos domingos” 
(Nota do tradutor alemão). 
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mistura de idades e de moralidades, todos os vícios do antigo regime lhe são ainda 
reservados: vimos numa cadeia de Nova Iorque (Bridwell) mais de cinqüenta pessoas 
presas preventivamente reunidas em uma mesma sala1. Esses detentos são aqueles para 
os quais seria desejável criar prisões bem ajustadas. Concebe-se, com efeito, que a 
pessoa presa preventivamente e que ainda não foi declarada culpada, e o condenado que 
cometeu um leve delito, devem ser envolvidos por uma proteção maior que os culpados 
mais avançados no crime, e cuja culpabilidade foi reconhecida. 

 As pessoas presas preventivamente são às vezes inocentes e sempre presumidas 
como tal. Como se tolera que eles encontrem na prisão uma corrupção da qual não são a 
origem? 

 Se eles são culpados, por que colocá-los de início em uma cadeia propícia para 
lhes corromper mais ainda, salvo com a intenção de reformá-los posteriormente na 
prisão penitenciária, para onde serão enviados uma vez condenados? 

 Evidentemente há lacunas em um sistema de prisões que apresenta semelhantes 
anomalias. 

 Essas contradições chocantes provêm, sobretudo, da carência de conjunto das 
diversas partes da administração dos Estados Unidos.   

 As grandes prisões (state prisons), correspondentes às nossas prisões centrais, 
pertencem ao Estado, que as dirige; em seguida, vêm as prisões do condado, com gestão 
particular; e, enfim, as prisões das cidades, regidas por elas mesmas. 

 Sendo as administrações particulares nos estados aproximadamente tão 
independentes entre elas como são os estados entre si, disso resulta que elas não agem 
jamais em concerto e simultaneamente. Enquanto uma faz uma reforma útil nos limites 
do seu poder, a outra permanece inativa e ligada às tradições de rotina. 

Veremos mais longe como essa independência das localidades, que s estende ao 
conjunto de todos os seu atos, tem, no entanto, uma influência benéfica, fazendo com 
que se abra, para cada uma delas, uma via que seguem livremente, e lhes imprimindo 
uma marcha mais resoluta e enérgica. 

De resto, não enfatizaremos mais longamente o que há de defeituoso no sistema 
de prisões dos Estados Unidos: se a França quer um dia imitar as penitenciárias da 
América, importa-lhe, sobretudo, conhecer as que podem servir de modelo. Os novos 
estabelecimentos serão, portanto, os únicos objetos de nosso exame. 

 Vemos pelo que precede que poucos estados mudaram completamente seu 
sistema de encarceramento: o número daqueles que modificaram suas leis penais é 
menor ainda. Vários dentre eles possuem ainda uma parte das leis bárbaras que 
receberam da Inglaterra. 

 Não falamos absolutamente dos estados do Sul, onde a escravidão está em vigor: 
em todos os lugares onde metade da sociedade é cruelmente oprimida pela outra, deve-
se esperar encontrar na lei do opressor uma arma sempre pronta para atingir a natureza 
que se revolta ou a humanidade que se queixa. Pena de morte e pancadas, eis todo 
código penal dos escravos2. Mas se damos uma olhadela nos estados que não têm mais 
escravos, e cuja civilização é mais avançada, veremos essa civilização se aliar, em 

                                                             
1 Nessa prisão, onde há apenas pessoas presas preventivamente, não se leva em consideração a diferença 
entre os crimes que lhes são atribuídos, a juventude de alguns deles, a velha corrupção de outros. Todos 
esses indivíduos não têm nenhum leito, nenhuma cadeira, nem mesmo uma tábua para se deitarem ou 
repousarem. Não têm tampouco um pátio para respirarem ar puro. – A alguns passos de lá, há uma prisão 
perfeitamente ordenada, na qual são presos os criminosos condenados. Nos Estados Unidos, encontram-se 
as melhores prisões e as mais viciosas. 
2 Não se tem de forma alguma uma prisão para prender os escravos: o encarceramento custa caro demais! 
a morte, o chicote, o exílio não custam nada! ademais, para exilá-los, as pessoas os vendem, o que é 
lucrativo. 
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alguns casos, a leis penais cheias de brandura, e se mesclar, em outros, a todos os 
rigores do código de Dracon. 

 Como exemplo simples, que sejam comparadas as leis da Pensilvânia com as da 
Nova Inglaterra, talvez o estado mais esclarecido da União americana. Em 
Massachussetts, há dez crimes diferentes que são punidos com a morte: entre outros, o 
estupro e a efração1. Maine, Rhode-Island e Connecticut contam o mesmo número de 
crimes capitais2. Entre essas leis, algumas contêm os suplícios mais infamantes, tais 
como o pelourinho; outras, crueldades revoltantes, como a marca e a mutilação3. Há 
outras que prevêem multas cujo valor corresponde ao de uma confiscação4. Enquanto se 
encontram esses restos de barbárie nos estado que pertencem a uma velha civilização, 
há outros que, nascidos ontem, baniram de suas leis todos os castigos cruéis que não 
justificam o interesse da sociedade. Assim, em Ohio, que não tem certamente as luzes 
da Nova Inglaterra, possui um código penal muito mais humano que o de 
Massachussetts e o de Connecticut. 

 Bem próximo de um estado onde a reforma das leis penais parece ter chegado a 
seu apogeu, encontra-se outro cujas leis criminais incorporam todas as brutalidades do 
antigo sistema. Desta maneira, os estados de Delaware e de Nova Jérsei, tão atrasados 
na via das inovações, estão colados ao da Pensilvânia que, sob esse aspecto, caminha na 
frente de todos os outros5. 

 Esqueceremos o objeto de nosso relatório se continuarmos mais tempo nesse 
ponto. Tivemos de apresentar uma breve visão da legislação penal nos Estados Unidos 
porque ela exerce, sobre a questão que nos ocupa, uma influência necessária. 

 Concebe-se, com efeito, até que ponto as penas que degradam o culpado são 
incompatíveis com o objeto do sistema penitenciário, que se propõe reformá-los. Como 
esperar recuperar a moralidade de um homem que carrega no corpo os signos indeléveis 

                                                             
1 Integram esse número os crimes contra o governo federal, o de alta traição contra os Estados Unidos, a 
pirataria, o roubo de receptáculos que contenham remessas do governo. 
2 As leis desse último estado prevêem também em sete casos particulares a pena de prisão perpétua. 
3 Uma lei de Connecticut reza que a mãe que esconder a morte de seu filho natural será exposta nas 
galeras durante uma hora com uma corda amarrada no pescoço. 
Outra lei de Massachussetts prevê uma multa contra a fornicação; acrescenta que se o condenado não 
pagar a multa em vinte quatro horas, receberá dez chibatadas. O culpado de blasfêmia é, segundo as leis 
do mesmo estado, condenado ao pelourinho e ao chicote. Aquele que, em Rhode-Island, comete crime de 
falsificação, é condenado ao pelourinho. Durante sua exposição, é cortado um pedaço de cada orelha do 
criminoso e, depois, é marcada nele, com ferro em brasa, a letra C (counterfeiting). Além disso tudo, sofre 
uma pena de encarceramento que não excede seis anos. 
4 Por exemplo, uma lei do estado de Delaware prevê para um só crime uma multa de 10.000 dólares. 
5 As leis do estado de Delaware decretam a pena de morte para seis crimes diferentes (excetuando-se os 
crimes capitais previstos pela lei federal dos Estados Unidos). – Eis como elas punem a contrafação: o 
culpado é condenado a pagar uma multa, ao pelourinho, a três meses de isolamento em uma célula; 
expirada sua pena, o condenado carrega em suas costas, durante um ano pelo menos, e cinco anos, no 
máximo, a letra F (forgery) impressa em sua roupa em cor vermelha; essa letra deve ser ter o tamanho de 
seis polegadas de comprimento e duas de largura. 
O encarceramento se dá como segue: 
O culpado pode ser condenado a uma multa de 10 000 dólares, a uma hora de pelourinho, e a ser 
chicoteado publicamente; ele deve receber sessenta golpes de chicote bem aplicados, diz a lei (well laid 
on); em seguida sofre quatro anos de prisão, depois dos quais é vendido como escravo por um tempo que 
não excede quatorze anos. 
Eis outra pena grave decretada para um leve delito: vinte e um golpes de chicote são o castigo para quem 
pretende ser feiticeiro ou mágico. Em Nova Jérsei, todo indivíduo condenado que reincidiu em 
assassinato, estupro, incêndio, roubo, contrafação e sodomia, é punido com a morte... 
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de sua infâmia, seja a mutilação que faz lembrar incessantemente seu crime, seja a 
marca impressa em sua fronte que torna perpétua sua lembrança1? 

 Não se devem fazer votos para que os últimos traços de uma barbárie que se 
extingue desapareçam de todos os Estado Unidos, e notadamente dos estados que 
adotaram um sistema penitenciário com o qual eles são inconciliáveis, e cuja existência 
torna-os mais chocantes2?. 

 De resto, não vituperemos esse povo por avançar lentamente na via das 
inovações. Mudanças semelhantes não devem ser a obra do tempo e da opinião pública? 
– Há nos Estado Unidos um certo número de espíritos filosóficos que, cheios de teorias 
e de sistemas, estão impacientes para pô-las em prática; e se pudessem eles mesmos 
fazer as leis do país, apagariam com uma canetada todos os velhos costumes, 
substituindo-os pelas criações de seu gênio e pelos decretos de sua sabedoria. Com ou 
sem razão, o povo não vai tão rápido assim como eles; ele consente com mudanças, mas 
as quer sucessivas e parciais. Talvez essa reforma prudente e reservada, operada pelo 
povo inteiro cujos hábitos são práticas, vale mais que os ensaios precipitados que seriam 
devidos ao entusiasmo de espíritos ardentes e à sedução das teorias3. 

 Quaisquer que sejam, de resto, os obstáculos que ainda devem ser superados, 
não hesitamos em declarar que nos Estados Unidos a causa da reforma e do progresso 
nos parece assegurada. 

 A escravidão, essa vergonha de um povo livre, vê a cada dia escapar de seu jugo 
alguns dos territórios sobre os quais ela estendia seu império; e mesmos os homens que 
possuem a maior parte dos escravos têm no fundo de sua alma a convicção íntima que a 
escravidão não terá uma duração longa. 

 A cada dia vê-se abrandarem-se algumas penas que ferem a humanidade; e nos 
estados mais civilizados do Norte, onde essas penas estão ainda escritas nas leis, sua 
aplicação tornou-se tão rara que elas como que caíram em dessuetude. 

 O movimento de melhoria está em marcha. Os estados que ainda não fizeram 
nada têm a consciência de seu erro; eles invejam a sorte dos que lhes precederam e estão 
desejosos de imitá-los4.  

 Enfim, é um fato digno de nota que a modificação das leis penais e a do regime 
de prisões são duas reformas associadas uma à outra, que, nos Estados Unidos, não são 
jamais separadas. 

                                                             
1 Nos Estados Unidos, a marca é feita ordinariamente na fronte... No mês de junho de 1829, marcavam-se 
ainda, em Boston, os condenados reincidentes no momento de sua saída da prisão, tatuando-os no braço; 
escreviam-se estas palavras Massachussetts state prison (prisão central de Massachussetts). Esse costume 
foi abolido em 12 de junho de 1829. 
2 Não contestamos de forma alguma que a sociedade tenha o direito de punir com a morte seus membros 
que violaram suas leis. Acreditamos mesmo que a conservação dessa pena, em certos casos, é ainda 
indispensável para a manutenção da ordem social. Mas nós pensamos igualmente que todas as vezes que a 
pena de morte é prevista pela lei sem uma necessidade absoluta, ela é apenas uma crueldade inútil, e um 
obstáculo ao sistema penitenciário cujo objetivo é reformar aqueles cuja vida a sociedade poupou. 
3 Entre os filósofos que, nos Estados Unidos, cobram a abolição da pena de morte, deve-se distinguir o 
senhor Edward Livingston. Ele não quer extinguir o direito da sociedade de tirar a vida dos membros que 
quer excluídos de seu corpo; ele defende somente que esse terrível castigo, que pode prejudicar sem 
remédio um acusado inocente, não produz em geral o efeito que se espera dele, e que ele é eficazmente 
substituído por penas menos rigorosas que causam na sociedade impressões menos vivas, mas mais 
duráveis. Levada a esse terreno, a questão não é resolvida, porém posta em seus devidos termos. 
Ver Remarks on the expediency of abolishing the punishment of death. By Edward Livingston. 
Philadelphie, 1831.   
4 Desde que nossos autores visitaram os Estados Unidos, a legislatura de Nova Jérsei decretou a fundação 
de uma penitenciária segundo o sistema da Filadélfia e a de New Hampshire um outro segundo o sistema 
de Auburn. (Nota do tradutor americano). 
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 Não tivemos absolutamente por missão tratar da primeira; somente a segunda 
fixará nossa atenção. 

 Os diversos estados nos quais vimos um sistema penitenciário em vigor 
perseguem o mesmo objetivo: a melhoria do regime de prisões. Mas eles empregam, 
para aí chegar, meios diferentes. São esses meios diversos que serão o objeto de nossa 
investigação. 
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Capítulo II 

 
Discussão. – Objeto do sistema penitenciário. – Primeira seção: quais são os princípio 
fundamentais desse sistema? – Dois sistemas distintos: Auburn e Filadélfia. – Exame 
desses dois sistemas. – Em que são semelhantes: em que diferem. 

  
 

 
O sistema penitenciário, em sua acepção própria, aplica-se somente a indivíduos 
condenados e submetidos à pena de encarceramento para expiação de seus crimes. 

 Em um sentido menos restrito, pode-se estendê-lo a todas as pessoas detidas, 
mesmo que a detenção preceda ou se siga ao julgamento, quer dizer, mesmo que sejam 
pessoas presas preventivamente, ou pessoas já condenadas por terem cometido um 
crime; nessa acepção larga, o sistema penitenciário compreende as prisões de todas as 
espécies, prisões centrais, prisões provisórias, casas de refúgio, etc, etc. 

 É também neste último sentido que o entendemos. 
 Já dissemos que nos Estados Unidos as casas de detenção correspondentes às 

prisões provisórias, quer dizer, aquelas que são destinadas às pessoas presas preventiva 
e não definitivamente e aos indivíduos condenados a uma curta pena de 
encarceramento, não sofreram nenhuma reforma. Por isso, não falaremos delas: apenas 
poderíamos apresentar, nesse caso, uma teoria; e são às observações práticas, sobretudo, 
que devemos nos restringir. 

 Vamos, portanto, voltar nossa atenção para as penitenciárias propriamente ditas, 
nas quais são presos nos Estados Unidos os condenados que, segundo nossas leis, 
seriam enviados às prisões centrais de correção, de detenção e à prisões de trabalhos 
forçados. 

  A pena de encarceramento, nos diferentes estados onde ela é decretada, não é 
variada como em nossas leis. No nosso caso, distinguem-se o encarceramento simples, a 
reclusão, a detenção e os trabalhos forçados; cada uma dessas penas tem traços que lhe 
são próprios; o encarceramento, nos Estados Unidos, tem um caráter uniforme; ele 
difere apenas na sua duração. 

 Ele se divide em duas classes principais; 1º o encarceramento de um mês a um 
ou dois anos, aplicado a infrações de polícia e aos delitos; 2º o encarceramento de dois a 
vinte anos, ou à perpetuidade, o qual serve para reprimir os crimes mais graves. 

 É para os condenados incluídos no segundo caso que existe nos Estados Unidos 
um sistema penitenciário1. 

 1º Em que consiste esse sistema e quais são seus princípios fundamentais? 

                                                             
1 Nós trataremos exclusivamente do sistema penitenciário dos Estados Unidos porque ele foi o único 
objeto de nossas investigações. Se se deseja obter uma documentação sobre as prisões da Europa, pode-se 
consultar a obra muito notável que foi publicada no ano passado pelos senhores Julius, Lagarmite e 
Mittermayer, intitulada Leçons sur les prisons. 
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 2º Como ele é posto em prática? 
 3º Por quais meios disciplinares é mantido? 
 4º Quais os resultados obtidos do ponto de vista da reforma dos detentos? 
 5º Quais foram seus efeitos sob o aspecto financeiro? 
 6º Quais lições pode-se tirar desse sistema para a melhoria de nossas prisões? 
 São estas as questões principais com respeito às quais apresentaremos o resumo 

de nossas observações e de nossas pesquisas. 
 Depois de ter cumprido essa tarefa, terminaremos nosso relatório com um exame 

das casas de refúgio para jovens delinqüentes: esses estabelecimentos são antes escolas 
que prisões, mas nem por isso deixam de formar uma parte essencial do sistema 
penitenciário, porque o regime ao qual esses jovens detentos são submetidos tem por 
objetivo punir os que foram declarados culpados e propõe a reforma de todos. 

 
Seção I 

 
Em que consiste o sistema penitenciário e quais são seus princípios fundamentais? 

 
Reconhecem-se nos Estados Unidos dois sistemas perfeitamente distintos: o sistema de 
Auburn e o de Filadélfia. 

 Singsing no estado de Nova Iorque, Wethersfield no de Connecticut, Boston no 
de Massachussetts, Baltimore no de Maryland foram criados segundo o modelo de 
Auburn1. 

 Do outro lado se encontra a Pensilvânia sozinha. 
 Os dois sistemas, contrários entre eles em dois pontos importantes, têm, no 

entanto, uma base comum sem a qual não há absolutamente um sistema penitenciário 
possível: essa base é o isolamento dos detentos. 

 Quem quer que tenha estudado o interior das prisões e os costumes dos detentos 
adquiriu a convicção de que a comunicação desses homens entre eles torna impossível 
sua reforma moral, e mesmo torna-se para eles a causa inevitável de uma terrível 
corrupção. Essa observação, que a experiência de cada dia justifica, tornou-se nos 
Estados Unidos uma verdade quase popular, e os publicistas que menos entendem do 
modo de execução do sistema penitenciário estão de acordo nesse ponto, que nenhum 
bom sistema existiria sem a separação dos criminosos2. 

 Acreditou-se por muito tempo que, para remediar o mal que nasce da 
comunicação dos detentos entre eles, bastaria estabelecer na prisão um certo número de 

                                                             
1 Kentucky, Tennessee, Maine, e Vermont também adotaram o mesmo sistema; mas essa inovação, nesses 
estados, é recente demais para fornecer uma documentação útil. 
2 Ver o relatório dos comissários-redatores do código penal da Pensilvânia, 1828, p. 16 e notadamente p. 
22. – Ver a carta de Roberts Vaux a Roscoe, 1827, p. 9. – Ver também o relatório feito pela comissão da 
penitenciária de Baltimore ao governador Kent, 23 de dezembro de 1828. – Ver também o Relatório para 
servir de introdução ao código de disciplina das prisões, de Edward Linvingston, p. 31. E a carta do 
mesmo autor a Roberts Vaux, 1828. Ver ainda o Relatório de John Spencer à legislatura de Nova Iorque. 
O encarceramento solitário nos Estado Unido tinha muitos adversários. Entre os mais célebres 
antagonistas, citam-se William Roscoe de Liverpool e o general Lafayette: o primeiro voltou atrás em sua 
opinião depois de saber que o trabalho era admitido nas células solitárias da Filadélfia (ver sua carta ao 
Dr. Hozak de Nova Iorque, escrita em 13 de julho de 1830, pouco tempo antes de sua morte). Quanto ao 
general Lafayette, sempre combateu com força o castigo da solidão: “Essa pena, diz ele, não corrige 
absolutamente o culpado. Passei no isolamento vários anos em Olmutz, onde estava detido por ter feito 
um revolução; e em minha prisão sonhava apenas com novas revoluções.” 
De resto, a opinião do general Lafayette, que deu origem ao antigo sistema de solidão sem trabalho 
estabelecido na Filadélfia, talvez tenha se modificado tal como a de W. Roscoe, a partir do momento que 
esse sistema sofreu graves mudanças.   
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classificações. Mas, depois de se ter utilizado esse meio, reconheceu-se sua impotência. 
Há penas parecidas e crimes chamados pelo mesmo nome, mas não há duas moralidades 
que sejam semelhantes; e todas as vezes que os condenados são postos juntos, existe 
necessariamente uma influência funesta de uns sobre os outros, porque, na associação 
de pessoas más, não é o menos culpado que age sobre o criminoso, mas o mais 
depravado que age sobre aquele que o é menos. 

 É preciso, portanto, na impossibilidade de classificar os detentos, instaurar a 
separação de todos. 

 Essa separação, que impede o prisioneiro mau de prejudicar os outros, é a ele 
próprio favorável. 

 Lançado na solidão, ele reflete. Em presença apenas de seu crime, ele aprende a 
odiá-lo: e se sua alma não é ainda insensível ao mal, é no isolamento que o remorso virá 
acometê-lo. 

 A solidão é uma pena severa, mas tal castigo é merecido pelo culpado. “Uma 
prisão destinada a punir, diz o senhor Livingston, deixará em breve de ser um objeto de 
terror, se os condenados que nela vivem mantiverem, conforme queiram, as relações de 
sociedade nas quais se compraziam antes de serem detidos1.” 

 No entanto, qualquer que seja o crime do culpado, não se deve de forma alguma 
arrancar-lhe a vida, quando a sociedade apenas quer lhe privar da liberdade. Tal seria, 
no entanto, o resultado do isolamento absoluto, se nenhuma distração viesse abrandar 
seu rigor. 

 Eis porque o trabalho é introduzido na prisão. Longe de ser um agravamento da 
pena, ele é para os detentos um verdadeiro benefício. 

 Mas mesmo que o criminoso não encontre aí uma atenuação de seus 
sofrimentos, ele não deveria, no entanto, ser menos forçado a se dedicar ao trabalho. Foi 
a ociosidade que o conduziu ao crime; trabalhando, ele aprenderá como se vive 
honestamente. 

 Sob outro ponto de vista, o trabalho do criminoso é ainda necessário: sua 
detenção, dispendiosa para a sociedade quando ele está ocioso, torna-se menos onerosa 
quando ele trabalha. 

 As prisões de Auburn, de Singsing, de Wethersfield, de Boston e da Filadélfia, 
repousam, portanto, sobre esses dois princípios reunidos: o isolamento e o trabalho. 
Esses princípios, por serem salutares, não devem absolutamente ser separados: um é 
ineficaz sem o outro. 

 Na antiga prisão de Auburn, tentou-se o isolamento sem trabalho, e os detentos 
que não se tornaram loucos, ou que não morreram de desespero, reentraram na 
sociedade apenas para cometer novos crimes. 

 Em Baltimore, tenta-se nesse momento o sistema de trabalho sem isolamento, e 
essa tentativa não parece dar certo. 

 Admitindo a metade do princípio de solidão, rejeita-se o outro; a penitenciária 
dessa cidade contém um número de células igual ao de detentos que são presos durante 
a noite; mas durante o dia, permite-se a comunicação entre eles. Seguramente, a 
separação durante a noite é a mais importante; no entanto, ela não basta. As relações 
que os criminosos têm entre eles são necessariamente corruptoras; e essas relações 
devem ser evitadas, se se quer preservar os detentos de todo contágio mútuo. 

 Íntimos dessas verdades, os fundadores da nova penitenciária da Filadélfia 
quiseram que cada prisioneiro fosse encarcerado em uma célula particular dia e noite. 

                                                             
1 Ver a introdução ao código de disciplina das prisões. 
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 Eles pensaram que a separação absoluta e material dos criminosos podia, 
sozinha, lhes resguardar contra um contaminação recíproca, e eles adotaram o princípio 
de isolamento em todo o seu rigor. Segundo esse sistema, o condenado, uma vez jogado 
em sua célula, aí permanece até a expiração de sua pena: ele é separado do mundo 
inteiro; e a penitenciária, cheia de malfeitores como ele, mas isolados uns dos outros, 
não lhe oferece nem mesmo uma sociedade na prisão. Se for verdade que nos 
estabelecimentos dessa natureza todo mal vem das relações entre os detentos, forçoso é 
reconhecer que em nenhum outro lugar esse vício é mais evitado do que na Filadélfia, 
onde os prisioneiros estão na impossibilidade material de comunicarem-se uns com os 
outros. E é incontestável que esse isolamento perfeito põe o prisioneiro ao abrigo de 
todo contágio funesto1. 

 Como em nenhuma outra prisão a solidão é mais completa que na da Filadélfia, 
em nenhuma outra parte a necessidade do trabalho é mais absoluta. Também seria 
inexato dizer que, na penitenciária de Filadélfia, o trabalho é imposto; pode-se dizer 
com mais razão que o trabalho é um favor concedido. Quando visitamos essa 
penitenciária, conversamos sucessivamente com todos os prisioneiros. Não houve um 
sequer que não tenha falado do trabalho com certo reconhecimento, e que não tenha 
expressado a idéia que sem o socorro de uma ocupação constante, a vida teria se tornado 
insuportável para ele2. 

 Durante as longas horas de solidão, o que se tornaria, sem essa distração, o 
homem a sós com ele mesmo, presa dos remorsos de sua alma e dos terrores de sua 
imaginação? O trabalho enche a célula solitária de um interesse: ele fatiga o corpo e 
repousa a alma. 

 É bastante notável que esses homens, cuja maior parte foi conduzida ao crime 
pela preguiça e pela indolência, sejam reduzidos, pelos tormentos do isolamento, a 
encontrar no trabalho sua única consolação: detestando a ociosidade, eles se 
acostumaram a odiar a causa primeira de seu infortúnio; e o trabalho, consolando-os, 
lhes faz amar esse meio, sem que haja outro, através do qual eles um dia hão de ganhar 
a vida honestamente. 

 Os fundadores de Auburn reconhecem também a necessidade de separar os 
prisioneiros, de impedir entre eles toda comunicação e de lhes submeter à obrigação do 
trabalho; mas, para chegar ao mesmo objetivo, eles seguem um via diferente. 

   Nessa prisão, como naquelas que são instituídas seguindo seu modelo, os 
detentos são presos em suas células solitárias somente durante a noite. Durante o dia, 
eles trabalham juntos nos ateliês comuns, e como eles estão sujeitados à lei de um 
silêncio rigoroso, embora reunidos, estão ainda, de fato, isolados. O trabalho em 
conjunto e em silêncio é, portanto, o caráter que distingue o sistema de Auburn do da 
Filadélfia... 

 Em razão do silêncio ao qual os detentos são condenados, essa reunião não 
oferece, diz-se, nenhum inconveniente, e apresenta muitas vantagens. 

 Eles estão reunidos, mas nenhum vínculo moral existe entre eles. Eles se vêem 
sem se conhecer. Eles estão em sociedade, sem se comunicar; não há entre eles nem 
aversões nem simpatias. O criminoso que medita um projeto de fuga ou um atentado à 
vida de seus guardas não sabe de qual dos seus companheiros pode obter assistência. 
Sua reunião é inteiramente material, ou, para dizer melhor, seus corpos estão juntos, e 
suas almas isoladas; e não é a solidão do corpo que é importante, mas a das 
inteligências. Em Pittsburg, os detentos, embora materialmente separados, não estão 

                                                             
1 Ver a Investigação sobre a penitenciária da Filadélfia, nº 10. 
2 Todos nos diziam que o domingo, dia de repouso, era mais longo para eles que toda a semana. 
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sozinhos, porque existe entre eles uma comunicação moral. Em Auburn, eles estão 
realmente isolados, embora nenhum muro os separe. 

 A reunião dos prisioneiros nos ateliês de trabalho nada tem de perigoso; ela tem, 
ademais, diz-se, um mérito que lhe é própria, o de acostumar os detentos à obediência. 

 Qual é o objetivo principal da pena relativamente àquele que a sofre? É a de lhe 
propiciar hábitos sociais, e, antes de tudo, lhe ensinar a obedecer. A prisão de Auburn 
tem, nesse ponto, dizem seus partidários, uma vantagem manifesta sobre a de Filadélfia. 

 A reclusão perpétua em uma célula é um fato irresistível que doma o detento 
sem combate, e despoja assim sua submissão de toda espécie de moralidade; preso entre 
estreitos muros, ele não tem, propriamente falando, nenhuma disciplina a seguir. 
Quando ele se cala, guarda um silêncio obrigado; se ele trabalha, é para escapara do 
tédio que o oprime: em uma palavra, ele obedece menos à regra estabelecida que à 
impossibilidade física de agir de outra maneira. 

 Em Auburn, ao contrário, o trabalho, ao invés de ser uma consolação para os 
detentos, é, aos seus olhos, uma tarefa sofrível da qual seria bom, para eles, escapar. 
Observando o silêncio, eles são incessantemente tentados a violar a lei. São submetidos 
à disciplina, e, no entanto, podem não sê-lo. Eles têm algum mérito em obedecer porque 
sua obediência não é uma necessidade. É assim que o regime de Auburn dá aos detentos 
hábitos de sociabilidade que eles não encontram absolutamente na prisão da Filadélfia. 

 Vê-se que o silêncio é a base principal do sistema de Auburn; é ele que 
estabelece entre todos os detentos essa separação moral que os priva de todas as 
comunicações perigosas, e apenas lhes permitem as relações sociais no que estas têm de 
inofensivo. 

 Mas aqui se apresenta contra esse sistema outra objeção grave: os partidários da 
prisão da Filadélfia dizem que a pretensão de reduzir a um silêncio absoluto um grande 
número de malfeitores reunidos é uma verdadeira quimera, e que essa impossibilidade 
arruína totalmente o sistema que tem no silêncio o único fundamento1. 

 Pensamos que há muito exagero nessa crítica. Seguramente não se pode admitir 
a existência de uma disciplina levada a um grau tal de perfeição que garanta a 
observação rigorosa do silêncio entre um grande número de indivíduos reunidos cujos 
interesses e paixões os excitem a se comunicarem uns com os outros. Pode-se dizer, no 
entanto, que se, nas prisões de Auburn, de Singsing, de Boston e de Weathersfield, o 
silêncio não é sempre estritamente observado, os casos de infração são tão raros que se 
tornam pouco perigosos. 

 Admitidos, como fomos, no interior desses diversos estabelecimentos, visitando-
os a qualquer hora do dia sem sermos acompanhados por ninguém, inspecionando 
sucessivamente as células, os ateliês, a capela e os pátios, jamais surpreendemos um 
detento proferindo uma única palavra; e, no entanto, consagramos, por vezes, algumas 
semanas inteiras à observação da mesma prisão. 

 Há em Auburn uma disposição do lugar que facilita singularmente a descoberta 
de todas as contravenções à disciplina. Cada um dos ateliês onde trabalham os detentos 
é cercado por uma galeria da qual se pode vê-los sem ser visto por eles. Muitas vezes, 
desta galeria, pudemos espiar a conduta dos prisioneiros que nunca encontramos 
cometendo um falta. Há, aliás, um fato que prova melhor que qualquer outro até que 

                                                             
1 Ver a Carta de Livingston a Roberts Vauxs, 1828, p. 7 e 8. Existem certamente exemplos que provam a 
(in)observação do silêncio em alguns casos: isso é tão verdade que, em cada uma das prisões que 
examinamos, houve punições infligidas aos que foram surpreendidos infringindo a regra nesse ponto; 
deve-se acrescentar que um certo número de contravenções permanece sempre desconhecido. Mas a 
questão não é saber se há algumas infrações; essas infrações têm uma natureza tal que podem destruir a 
ordem do estabelecimento e impedir a reforma dos detentos? Esse é o ponto a examinar. 
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ponto o silêncio é mantido por essa disciplina; é o que se passa em Singsing. Os 
detentos dessa prisão estão ocupados com extrair pedras nas minas situadas fora dos 
muros da penitenciária; de tal maneira que 900 criminosos, vigiados por apenas 30 
guardas, trabalham em liberdade, no meio de um campo aberto, sem que nenhuma 
corrente prenda seus pés ou suas mãos. É claro que as vidas dos guardas pertenceriam 
aos detentos se a força material bastasse a esses últimos; mas a força moral lhes falta. E 
por que esses 900 malfeitores reunidos são menos fortes que os 30 indivíduos que os 
comandam? Porque os guardas se comunicam livremente entre si, esforçam-se em 
concerto e têm o poder da associação, enquanto os condenados, separados uns dos 
outros pelo silêncio, têm, apesar de sua força numérica, toda a fraqueza do isolamento. 
Supondo por um instante que os detentos tenham uma possibilidade, por menor que seja 
ela, de se comunicarem, a ordem seria imediatamente invertida: a reunião de suas 
inteligências, operada pela palavra, lhes teria revelado o segredo de sua força, e a 
primeira infração à lei do silêncio teria destruído a disciplina inteiramente. 

 A ordem admirável que reina em Singsing, e que somente o silêncio pode 
manter, prova que o silêncio é observado nesse lugar. 

 Acabamos de expor os princípios gerais sobre os quais repousam os sistemas de 
Auburn e da Filadélfia: agora, como esses princípios são postos em prática? como e por 
quem os estabelecimentos penitenciários são administrados? qual é a ordem interior e o 
regime de cada dia? é o que exporemos na seção seguinte 
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Seção II 
Administração 

 
Administração. – Superintendente. – Escrivão. – Inspetores. – Por quem são nomeados. 
– Suas atribuições. – Seus salários. – Importância da escolha. – Influência da opinião 
pública. – Regime cotidiano da prisão. – Acordar, deitar, trabalhos, refeições. – 
Alimento. – Inexistência de cantina. – Inexistência de recompensa por boa conduta. – 
Inexistência de trabalhos improdutivos. - Dificuldade do trabalho nas células solitárias 
da Filadélfia. – Empresas que prestam serviços e vendem produtos: em que elas diferem 
do sistema estabelecido na França. – Ausência de todo pecúlio, exceto em Baltimore. 

 

 

A administração da prisão é em todos os lugares confiada a um superintendente1 cuja 
autoridade é mais ou menos extensa. A seu lado encontra-se um escrivão ou agente 
contábil (clerk)), encarregado da parte financeira do estabelecimento. 

  Acima do superintendente, três inspetores têm a alta direção e a vigilância 
moral da prisão2; e, enfim, abaixo dele, um número mais ou menos considerável de 
guardas inferiores são seus agentes. 

 Em Auburn, em Singsing, na Filadélfia e em Wethersfield, o superintendente é 
nomeado pelos inspetores; em Boston, ele é nomeado pelos governadores; em 
Connecticut, os inspetores são designados pela legislatura; em Massachussetts, pelo 
governador do Estado, e, na Pensilvânia, pela corte suprema. Em todos os lugares o 
poder que nomeia o superintendente o destitui conforme queira. 

 Vê-se que a escolha das pessoas que dirigem os estabelecimentos penitenciários 
pertence às altas autoridades. 

 Com respeito aos sub-guardiães, a nomeação deles, nas prisões de Singsing, de 
Wethersfield, de Boston e da Filadélfia, é da competência do próprio superintendente; 
em Auburn, ele são escolhidos pelos inspetores. 

 Os superintendentes das prisões são todos, com exceção da de Filadélfia, 
obrigados a depositar uma caução suficiente de sua boa gestão3. As funções de inspetor 
são gratuitas na Filadélfia e em Wethersfield; elas são, em um pequeno valor, 
retribuídas nas outras prisões. A soma que eles recebem em Massachussetts quase não 

                                                             
1 São chamados indiferentemente de warden, keeper, agent ou superintendant. 
2 Pensa-se em geral ser vantajoso que os inspetores não sejam trocados vezes demais, e que isso não 
aconteça com todos ao mesmo tempo. (Ver Relatório de 20 de dezembro de 1830 sobre a penitenciária de 
Maryland). Em Boston, eles são nomeados por quatro anos (Ver a lei de 11 de março de 1828). Na 
Filadélfia, os inspetores da penitenciária são isentos do serviço militar, do cargo de jurados, de árbitros ou 
de vigilantes dos pobres (Ver Regulamento da prisão). Até 1820, houve para a prisão de Auburn cinco 
inspetores: reconheceu-se que esse número era demais; desde então, o número foi reduzido a três. (Ver 
Relatório de 1820 do senhor Spencer.) 
3 Em Auburn, a caução é de 25 000 dólares. Ver Relatório de 1832. – A mesma coisa em Singsing. 
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equivale à suas despesas com transporte1. São escolhidos sempre ente os habitantes da 
localidade2. Os homens mais distintos devido a sua posição social ambicionam o favor 
de tal emprego: assim é que na Filadélfia, entre os inspetores da penitenciária, nota-se o 
senhor Richards, prefeito da cidade, e, em Boston, o senhor Gray, senador do estado de 
Massachussetts. 

 Embora os inspetores não sejam os agentes imediatos da administração, são eles 
os mentores. Eles fazem o regulamento que o superintendente está encarregado de 
executar, e eles vigiam sem cessar essa execução; eles podem mesmo modificá-lo como 
queiram, segundo a exigência das circunstâncias; em nenhum caso ele toma parte nos 
atos de administração: o superintendente administra sozinho, porque é ele o único 
responsável. Eles têm, não importa em qual lugar, a mesma autoridade legal; no entanto, 
eles não a exercem da mesma forma em todas as prisões que nos ocupam. Desta 
maneira, em Singsing, a vigilância dos inspetores nos pareceu superficial, enquanto em 
Auburn e em Wethersfield a intervenção deles nos assuntos da prisão é muito mais 
sensível. 

 Em suma, pode-se dizer que as atribuições dos inspetores são mais extensas na 
lei que na realidade; por outro lado, no superintendente, cuja autoridade escrita não é 
muito grande, encontra-se, no entanto, a alma da administração. 

 O posto mais importante a ocupar na prisão é, portanto, sem dúvida alguma, o de 
superintendente. Tal posto é confiado, nas penitenciárias dos Estados Unidos, a homens 
honoráveis e indicados, por seu talento, a assumir funções dessa natureza. Assim é que a 
prisão de Auburn teve sucessivamente como diretores o senhor Elam Lynds, antigo 
capitão da armada, e o senhor Gershom Powers, juiz do estado de Nova Iorque. Em 
Wethersfield, o senhor Pillsbury; em Singsing, o senhor Robert Wilts; em Boston, o 
senhor Austin, antigo capitão da marinha; todos são homens distintos por seus 
conhecimentos e capacidades. A uma grande probidade e a um sentimento profundo de 
dever, eles acrescentam muita experiência e esse perfeito conhecimento dos homens, tão 
necessário na posição que ocupam. Entre os superintendentes das penitenciárias dos 
Estados Unidos, notamos, sobretudo, o senhor Samuel Wood, diretor da nova prisão da 
Filadélfia, homem de um espírito superior que, por influência de seus sentimentos 
religiosos, abandonou uma carreira lucrativa para se dedicar ao sucesso de um 
estabelecimento útil. 

 Os agentes inferiores, os sub-guardiães, não são tão distintos nem por sua 
posição nem por seu talento. Eles são, no entanto, em geral, inteligentes e honestos. 
Encarregados da vigilância dos trabalhos nos ateliês, eles têm quase sempre um 
conhecimento especial e técnico das profissões exercidas pelos detentos. 

 O salário dos diversos empregados, sem ser exorbitante, é, no entanto, suficiente 
para fornecer a uns uma existência honorável, a outros tudo o que é necessário para 
viver3. 

                                                             
1 Cada inspetor recebe aí 100 dólares. Em Baltimore, a comissão de vigilância recebe anualmente 1 144 
dólares. Ver Relatório de 1830. 
2 “Temos pouca confiança em um sistema qualquer de regulação, a menos que haja um comitê que 
assegure quase sempre, através de averiguações pessoais, a execução das regras.” Trecho extraído do 
relatório dos inspetores de Wethersfield, 1830. 
3 Embora o salário dos empregados das prisões dos Estados Unidos seja bastante elevado, ele é muito 
menos do que nos parece. As diversas indústrias são, nesse país, tão lucrativas que todos os homens 
dotados de algumas capacidades encontram facilmente uma carreira mais vantajosa do que a que lhe é 
oferecida pela administração das prisões. E não se veriam, na chefia das penitenciárias dos Estados 
Unidos, homens como Samuel Wood, se não sofressem a influência de um sentimento mais nobre do que 
a vontade de fazer fortuna. 
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 De resto, não é pelo valor das somas pagas aos empregados das prisões que se 
deve julgar o mérito deles. Na Virgínia, o superintendente da prisão de Richmond 
recebe anualmente 2 000 dólares. Ele é, no entanto, diretor de uma das más prisões dos 
Estados Unidos; por outro lado, o diretor da prisão de Wethersfield, que é uma das boas, 
se não a melhor, recebe apenas 1 200 dólares1. Pode-se fazer a mesma observação 
comparando-se as boas prisões entre elas: assim, em Connecticut, a soma total paga 
como salário para diversos empregados de Wethersfield não vai além de 3 713 dólares e 
33 centavos, por cento e setenta e quatro detentos; por outro lado, na de Boston, a 
mesma despesa, havendo ali duzentos e setenta e seis prisioneiros, se eleva a 13 171 
dólares e 55 centavos. Assim, em Boston, onde o número de detentos não é o dobro dos 
de Wethersfield, as despesas com empregados custam três vezes e meio a mais que 
nesta última prisão2. 

 Expondo a organização dos novos estabelecimentos, ficamos admirados com a 
importância dada à escolha dos indivíduos que os dirigem. Imediatamente depois do 
surgimento do sistema penitenciário nos Estados Unidos, viu-se o pessoal empregado 
mudar de natureza. Encontravam-se apenas homens vulgares para serem responsáveis 
por uma prisão; depois, os homens mais distintos se apresentaram para administrar uma 
penitenciária, onde há uma direção moral a imprimir. 

 Vimos como os superintendentes, elevados que fossem seus caracteres e suas 
posições, se submetiam ao controle de uma autoridade superior, os inspetores da prisão. 
Mas há ainda acima deles, e acima dos próprios inspetores, uma autoridade mais forte 
que todas as outras, não escrita nas leis, mas todo-poderosa em país livre: a da opinião 
pública; as inovações que são feitas nessa matéria, tendo excitado a atenção geral, fez 
com que tal opinião tenha se voltado inteiramente para esse ponto, e ela exerce sem 
obstáculos sua vasta influência.  

 Há países onde os estabelecimentos são de tal maneira considerados pelo 
governo como coisa sua e pessoal, que ele proíbe a entrada de quem ele bem entender, 
da mesma forma que um proprietário defende sua casa, segundo seu querer. São 
espécies de santuários administrativos que ninguém profana nem pode penetrar. Esses 
estabelecimentos, nos Estados Unidos, são considerados como pertencente a todos. 
Também as prisões são abertas a quem quiser entrar, e qualquer um pode se informar 
sobre a ordem interior que nelas reina. A única que faz exceção a essa liberdade é a 
penitenciária da Filadélfia. Ainda se pode, se se quer, visitar os edifícios e o interior do 
estabelecimento. Apenas é interdito de ver os detentos, porque as visitas do público 
seriam contrárias ao princípio de solidão absoluta que faz o fundo do sistema. 

 Ao invés de evitar os olhares do público, os superintendentes e os inspetores das 
prisões provocam o exame e a atenção de todos3. Todo ano, os inspetores prestam 
contas, seja à legislatura, seja ao governador, da situação financeira e do estado moral 
da prisão; eles indicam os abusos existentes e as melhorias a fazer. Seus relatórios, 
impressos por ordem das legislaturas, são imediatamente entregues à publicidade e à 

                                                             
1 Ver o Relatório sobre a prisão de Connecticut de 1820, p. 1. 
2 Ver Quadros estatísticos, parte financeira. – Salário dos empregados, peça n° 19. 
3 “It is very desirable that citizens of the state and specially gentlemen honored with the power of making 
and administering the laws, should frequently visit this prison” (Ver Relatório do senhor Niles, 1829.) 
Os novos estabelecimentos penitenciários atraem muitos curiosos desejosos de visitá-los. Nos termos da 
lei, o superintendente teria o direito de recusar-lhes a entrada; mas ele não lança jamais mão desse direito; 
e todos aqueles que se apresentam são admitidos mediante uma retribuição de 25 centavos de dólar. Essas 
visitas tornam-se uma fonte de renda e a administração acresce sua receita com o dinheiro que provém 
daí. Durante o ano de 1830, a prisão de Auburn conseguiu, por esse meio, o valor de 1 524 dólares e 57 
centavos. Ver os Novos estatutos do estado de Nova Iorque, §64, art. 2, chap. 3, tit. 2, 4ª part, 2º vol. 
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controvérsia; os jornais, cujo número é imenso nesse país1, os reproduzem fielmente. 
Dessa forma, não há um habitante dos Estados Unidos que não saiba como são 
governadas as prisões de seu país, e que não possa, seja através de suas opiniões, seja 
através de sua fortuna, concorrer para melhorá-las. O interesse geral sendo assim 
excitado, formam-se em cada cidade sociedades particulares para o progresso do regime 
das prisões: todos os estabelecimentos públicos são examinados com cuidado; todos os 
abusos são reconhecidos e assinalados. Sé for preciso construir novas prisões, os 
particulares somam seus fundos aos do Estado para fazer frente às despesas. Essa 
atenção geral, fonte de uma vigilância perpétua, é considerada pelos empregados da 
prisão com um zelo extraordinário e uma circunspecção extrema, que eles não teriam 
caso tivessem sidos colocados na obscuridade. Essa vigilância da opinião pública, que 
lhes causa dificuldades, lhe traz também compensações, pois é ela que torna suas 
funções elevadas e honoráveis, que antes eram baixas e obscuras. 

  Acabamos de ver os elementos dos quais uma prisão é composta. Examinemos 
agora como ela age na esfera de sua organização. Com a chegada do condenado à 
prisão, um médico constata o estado de sua saúde. Ele é obrigado a tomar um banho, 
seus cabelos são cortados, e lhe é dada uma nova vestimenta, segundo o modelo do 
uniforme da prisão. Na Filadélfia, conduzem-no a sua cela solitária de onde não sai 
jamais: é lá que ele trabalha, come e repousa; e a construção dessa célula é tão 
completa, que não há jamais necessidade para ele de sair dela2. 

 Em Auburn, em Wethersfield e nas outras prisões de mesma natureza, o 
prisioneiro é posto, de início, no mesmo isolamento, mas apenas por alguns dias, depois 
dos quais fazem-no sair de sua célula para ocupá-lo nos ateliês3. Já na aurora, os 
prisioneiros são acordados pelo som de um sino, sinal para levantar-se: os carcereiros 
abrem as portas. Os prisioneiros se formam em linha, sob a condução de seus guardas 
respectivos, e vão primeiro ao pátio onde fazem uma pausa para lavar mãos e rostos, e 
de lá vão aos ateliês onde se põem imediatamente a trabalhar. O trabalho somente é 
interrompido para a alimentação. Não há um só momento consagrado à recreação4. 

 Em Auburn, quando chega a hora do almoço e do jantar, os trabalhos são 
suspensos e todos os detentos se reúnem em um largo refeitório. Em Singsing e em 
todas as outras penitenciárias, eles vão para suas células e comem cada um 
separadamente. Esta última regra nos parece preferível à de Auburn. Não é sem 
inconvenientes e mesmo sem perigo juntar em um mesmo local um tão grande número 
de criminosos, cuja reunião torna muito mais difícil a manutenção da disciplina. 

 À tarde, quando cai o dia, os trabalhos cessam, e todos os condenados saem dos 
ateliês para retornar às suas células. O levantar-se, o dormir, o alimentar-se, o sair das 
células, a entrada nos ateliês, tudo, durante o dia, se passa sob um silêncio profundo, e 
não se escuta na prisão senão o ruído dos que caminham e o movimento dos operários 
que trabalham. Mas, quando o dia acaba, e os detentos retornam às suas células 
solitárias, o silêncio que se faz no interior dessas vastas muralhas, onde tantos 
criminosos são presos, é um silêncio de morte. Atravessamos várias vezes durante a 

                                                             
1 Havia, em 1830, somente no estado de Nova Iorque, 239 jornais; e esse número deve ter crescido ainda 
mais passados dois anos. (Ver William’s Register, 1831, p. 36). 
2 Cada célula é arejada por um ventilador e contém uma fossa para as necessidades fisiológicas que sua 
construção torna perfeitamente inodora. É preciso ter visto todas as células da prisão da Filadélfia e ter 
passado lá jornadas inteiras para se formar uma idéia exata de sua limpeza e da pureza do ar que se 
respira. 
3 As células de Auburn são bem menores que as da prisão da Filadélfia; têm sete pés de comprimento e 
três e meio de largura. Um ar salubre é mantido por um ventilador.  
4 Conseqüentemente, toda espécie de jogo de azar é proibido; os regulamentos são uniformes nesse ponto 
e fielmente executados. 
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noite essas galerias sonoras e mudas onde brilha incessantemente a claridade de uma 
lâmpada: parecia que percorríamos catacumbas; havia ali mil seres vivos e, no entanto, 
era uma solidão só. 

 A ordem de um dia é a de todo o ano. Assim se sucedem em uma opressiva 
uniformidade todas as horas do condenado, desde sua entrada na prisão até a expiração 
de sua pena. O trabalho ocupa toda a jornada; a noite inteira é dedicada ao repouso. 
Como o trabalho é penoso e rude, longas horas de repouso são necessárias: e elas não 
faltam absolutamente ao detento entre o momento de deitar-se e o de se levantar; e antes 
de ter dormido quando o sono chega, ele ainda tem tempo de pensar em sua solidão, em 
seu crime e em sua miséria. 

 Todas as penitenciárias não têm, sem dúvida, um regime semelhante, mas todos 
os detentos de uma prisão são tratados da mesma maneira. Há ainda mais igualdade na 
prisão que na sociedade. 

 Todos se vestem da mesma maneira e comem o mesmo pão. Todos trabalham: 
não há, sob esse aspecto, outra distinção além da que resulta da aptidão natural para tal 
profissão e não para outra. Em nenhum caso o trabalho pode ser interrompido. 
Reconheceu-se o inconveniente de fixar uma tarefa depois de cujo cumprimento estaria 
o prisioneiro livre para nada fazer. É essencial, tanto para o detento como para a ordem 
da prisão, que ele trabalhe sem cessar: para ele, porque a ociosidade lhe é funesta; para a 
prisão, porque, segundo a observação do juiz Powers, cinqüenta indivíduos que 
trabalham são mais fáceis de vigiar que dez condenados que nada fazem1.  

 Seu alimento é saudável e abundante, mas grosseiro2; ele deve sustentar suas 
forças e não propiciar nenhuma sensação puramente agradável. 

 Ninguém pode seguir um regime se não for o da prisão. Toda bebida fermentada 
é interdita; bebe-se apenas água3. O condenado que possuísse tesouros não viveria, com 
isso, menos como o mais pobre de todos: e não se vê absolutamente nas novas prisões 
dos Estados Unidos essas cantinas que se encontram nas nossas, e nas quais se vende 
aos detentos tudo o que pode satisfazer sua gulodice. O abuso do vinho é desconhecido 
porque seu uso é proscrito. 

 Essa disciplina é ao mesmo tempo moral e justa. Não é preciso que o lugar onde 
a sociedade colocou os criminosos para se arrependerem apresente cenas de alegria e 
devassidão; e é iníquo deixar o criminoso opulento, cuja riqueza mesma aumenta o 
crime, gozar na prisão junto ao pobre cuja miséria atenua a falta4.  

A assiduidade no trabalho e a boa conduta na prisão não acarretam para o 
condenado nenhum abrandamento da pena. A experiência nos ensina que o criminoso 
que, na sociedade, cometeu os atentados mais hábeis e os mais audaciosos, é muitas 

                                                             
1 Ver Relatório do senhor G. Powers, 1828, p. 14. 
2 Ver os Novos estatutos do estado de Nova Iorque, 2º volume, p. 707, § 57 ; se se quer conhecer em 
detalhe o que compõe o alimento dos detentos de Auburn, ver o relatório do juiz Powers, 1828, p. 43 e a 
nota manuscrita do agente contábil (clerk de Auburn). – Com relação ao alimento em Wethersfield, ver o 
relatório sobre essa prisão, 1828, p. 19. – Sobre o alimento em Boston, ver a Lei de 11 de março de 1828, 
– Sobre Baltimore, ver Rules and regulations, p. 6, 1829).  
3 Ver o Relatório sobre a prisão de Wethersfield, 1828, p. 19 
4 Nós indicamos aqui apenas os pontos mais importantes que compõe a ordem, a disciplina e a 
administração das penitenciárias. Para conhecer em detalhe as regras estabelecidas nas novas prisões, a 
divisão das horas da jornada, a natureza dos trabalhos, os deveres dos empregados, os dos prisioneiros, a 
natureza dos castigos autorizados, as obrigações impostas aos empresários, etc, etc, é preciso ler o 
regulamento da prisão de Connecticut (Wethersfield) que traduzimos. Ver nº 13. – Ver também o 
regulamento feito para a prisão de Boston pelo senhor Austin, superintendente (1º de janeiro de 1831). – 
E os dois relatórios do senhor Powers sobre Auburn, 1826 e 1828. – E enfim o regulamento da nova 
penitenciária da Filadélfia. Nós consultamos também, sobre esse assunto, as notas manuscritas que nos 
foram enviadas pelo agente contábil de Auburn e pelo superintendente de Singsing (senhor Wiltse). 
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vezes o menos rebelde na prisão. Ele é mais dócil que os outros, porque ele é mais 
inteligente, e ele sabe se submeter quando não tem condições para se revoltar. Ele é 
ordinariamente mais presto e mais ativo no trabalho, sobretudo quando lhe é indicada 
uma recompensa futura como fim de seus esforços; quando, pois, são dados aos 
detentos privilégios em razão de sua conduta na prisão, arrisca-se e muito abrandar os 
rigores do encarceramento para o criminoso que mais lhes mereceu, e privar de todos os 
favores aqueles que seriam dignos desses deles. 

 Talvez, no estado atual de nossas prisões, fosse impossível governá-las sem o 
socorro de recompensas dadas ao detento pelo seu zelo, atividade e talento. Mas, nos 
Estados Unidos, onde a disciplina das prisões caminha apoiada no terror do castigo, não 
se tem necessidade, para dirigi-las, de uma influência moral. 

 O interesse dos detentos exige que não sejam jamais ociosos: o da sociedade 
quer que eles trabalhem da maneira mais útil. Não se vê nas novas penitenciárias 
nenhuma dessas máquinas usadas na Inglaterra, que os prisioneiros movem sem 
inteligência e com a ajuda das quais exercem unicamente sua atividade física. 

 O trabalho não é somente bom porque ele é o contrário da ociosidade; quer-se 
ainda que, trabalhando, o condenado aprenda uma profissão cujo exercício o fará viver 
quando sair da prisão. 

 Ensinam-se aos detentos, portanto, somente trabalhos úteis; e, entre estes 
últimos, tem-se o cuidado de escolher aqueles que são mais proveitosos e cujos 
produtos encontrem um escoamento mais fácil. 

 Criticou-se muitas vezes o sistema da Filadélfia por tornar impossível o trabalho 
dos detentos. É seguramente mais econômico e mais vantajoso fazer trabalhar em certo 
número de operários em um ateliê comum que dar emprego a cada um deles em um 
lugar separado. É ainda verdade dizer que um grande número de indústrias não podem 
ser empreendidas, de forma vantajosa, por um único operário em um lugar muito 
estreito; no entanto, o exemplo da penitenciária da Filadélfia, onde todos os detentos 
trabalham, prova que as profissões que podem ser exercidas por homens isolados são 
numerosas o suficiente para que estes fiquem ocupados utilmente1. A mesma 
dificuldade não é encontrada de forma alguma nas prisões onde os condenados 
trabalham em comum. Em Auburn, em Baltimore, exercem-se uma grande variedade de 
profissões. Essas duas prisões oferecem o aspecto de vastas manufaturas que reúnem 
todas as indústrias úteis. Em Boston e em Singsing a ocupação dos detentos foi até o 
presente mais uniforme. Nessas duas prisões, a maior parte dos detentos é empregada 
em talhar pedras. Wethersfield apresenta, em uma pequena escala, o mesmo espetáculo 
de Auburn. 

 Em geral, o trabalho dos detentos é adjudicado a um empresário, que paga certo 
valor por cada jornada e recebe, em troca, tudo o que é manufaturado pelo detento. 

 Existem diferenças essenciais entre esse sistema e o que é praticado em nossas 
prisões. Em nosso país, o mesmo homem é o adjudicatário do alimento, da roupa, do 
trabalho e da saúde dos detentos, regime prejudicial ao condenado e à disciplina da 
prisão2; ao condenado porque o empresário, que vê apenas em tal mercado um negócio 
lucrativo, especula sobre os víveres e sobre os trabalhos; se ele perde com a vestimenta, 
compensa com o alimento; e se o trabalho produz menos que ele esperava, ele se 
indeniza gastando menos com a manutenção que está a seu cargo. Esse sistema é 

                                                             
1 As profissões praticadas pelos detentos na Filadélfia são as de tecelões, sapateiros, alfaiates, 
marceneiros, etc. Ver os Relatórios anuais dos inspetores da penitenciária da Pensilvânia (1831). 
2 Na prisão central de Melun, há uma biblioteca bastante considerável para uso dos detentos. Ela é 
fornecida pelo empresário, ao qual os prisioneiros pagam a locação de cada volume que lêem. Pode-se 
julgar por esse fato a natureza dos livros que compõe a biblioteca. 
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igualmente funesto para a ordem da prisão. O empresário, vendo no detento apenas uma 
máquina de trabalho, pensa somente, servindo-se dele, no lucro que daí pode provir; 
tudo lhe parece bom para excitar seu zelo, e ele se inquieta pouco se os gastos do 
condenado são feitos em detrimento da ordem. A extensão de suas atribuições lhe dá, 
aliás, na prisão uma importância que ele não deve absolutamente ter; há, portanto, 
interesse em lhe afastar da penitenciária tanto quanto for possível, e em combater sua 
influência, quando não se pode neutralizá-la. 

 Pareceu-nos que o mal que assinalamos nesse momento foi geralmente evitado 
nos Estados Unidos nas novas penitenciárias que visitamos. Nesses estabelecimentos, 
não se adotou exclusivamente o sistema de gestão pública, nem o sistema empresarial. 

 O uniforme e as roupas de cama dos detentos são ordinariamente fornecidos pelo 
superintendente, que faz, ele mesmo, todos os contratos relativos a esses objetos; ele 
evita comprar muito, fazendo com que sejam manufaturadas e confeccionadas na prisão, 
pelos próprios detentos, as matérias necessárias à vestimenta. Em Auburn, em Singsing, 
em Boston, os detentos são alimentados por intermédio de uma empresa, seguindo-se 
um contrato que não deve durar mais que um ano. Em Wethersfield, é a prisão que 
assume essa despesa. O empresário, que em Auburn está encarregado de alimentar os 
prisioneiros, não é o mesmo que lhes faz trabalhar. 

 Existe também para cada espécie de indústria um empresário diferente; os 
contratos sendo assim multiplicados, o mesmo empresário somente pode ter, na prisão, 
uma influência circunscrita e passageira. Em Wethersfield, não somente a administração 
da prisão alimenta e mantém os detentos sem recorrer a uma empresa, como, ainda, é 
ela própria que faz valer a maior parte do trabalho1. 

 Em todos esses estabelecimentos, o empresário não pode, sem nenhum pretexto, 
se imiscuir na disciplina interior da prisão, nem pensar em infringir suas regras. Ele não 
deve ter nenhum tipo de conversação com os detentos fora do ensinamento da profissão 
que ele é obrigado a ensinar; ainda mais, ele somente pode falar com os detentos em 
presença e com o consentimento de um dos guardas2. 

 Apesar dessas sábias precauções, a presença nas prisões de empresários ou de 
seus agentes não é de forma alguma isenta de inconvenientes. Outrora, a prisão de 
Auburn tinha uma gestão pública3; e quando o sistema empresarial foi admitido nesse 
lugar, o senhor Elam Lynds, que era então o superintendente, não permitia ao 
empresário chegar até o detento. O empresário se comprometia a pagar o preço acertado 
pelos objetos manufaturados provindos do trabalho dos prisioneiros, e esses objetos lhe 
eram entregues sem que eles vigiassem a execução. A disciplina ganhava muito com 
essa ordem de coisas; se é vantajoso restringir as relações que se estabelecem entre o 
empresário e os detentos, é melhor ainda fazê-las cessar inteiramente. No entanto, um 
sistema semelhante de administração era difícil e caro. 

 Os empresários, sendo privados do direito de inspecionar os trabalhos, 
impuseram à prisão condições desvantajosas; por outro lado, sua exclusão dos ateliês 
tornava necessária a presença, neles, de guardas capazes de ensinarem aos detentos o 
que estes deviam aprender para sua profissão, e de homens dotados de conhecimentos 
técnicos necessários para tal fim não eram fáceis de serem encontrados. Enfim, a venda 
de objetos manufaturados era menos fácil e menos produtivo para o superintendente que 
para os empresários, ocupados exclusivamente com operações comerciais. Chegou-se, 
portanto, ao sistema empresarial tal como nós expusemos; esse sistema, rodeado das 
garantias que o acompanham, possui vantagens que parecem bem superiores aos 

                                                             
1 Ver art. 4 da seção 1ª do Regulamento da prisão de Connecticut, peça nº 13. 
2Ver o Relatório de G. Powers, 1828, p. 42. – Sobre Boston, ver Regulações, 1º de janeiro, 1831. 
3 Ver o Relatório de Gersh. Powers, p. 41, 1828. 
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inconvenientes. No entanto, o senhor Elam Lynds parece sempre temer que a presença 
tolerada de empresários na prisão conduza cedo ou tarde à ruína completa da disciplina. 

 Logo veremos, no artigo sobre despesas e rendimentos, que o trabalho dos 
prisioneiros é em geral muito produtivo. Percorrendo esses diversos estabelecimentos, 
fomos impressionados pelo ardor e algumas vezes pelo talento com que os condenados 
trabalham; o que torna o zelo deles surpreendente é o fato de agirem sem interesse. Em 
nossas prisões, como na maior parte das prisões da Europa, há uma parte dos produtos 
dos trabalhos que pertencem aos detentos. Essa porção, que se chama de pecúlio, é mais 
ou menos considerável nos diversos países: nos Estados Unidos, ela é nula. Lá, admite-
se o princípio que o criminoso deve à sociedade todo seu trabalho, para que a indenize 
pelas despesas com sua detenção. Assim, durante todo o tempo de suas penas, os 
condenados trabalham sem receber nenhum salário, e quando saem da prisão, não lhe 
prestam nenhuma conta do que eles fizeram. É-lhes dado algum dinheiro, para que 
possam ir ao lugar onde pretendem fixar uma nova residência1. 

 Esse sistema nos parece ser de uma excessiva severidade. Não discutimos de 
forma alguma o direito, que nos parece incontestável, da sociedade procurar no trabalho 
do detento a indenização que este lhe deve: ignoramos, aliás, até que ponto um pecúlio 
considerável é útil ao condenado que, na maior parte das vezes, quando sai da prisão, vê 
no dinheiro juntado por ele apenas um meio para satisfazer paixões tanto mais 
imperiosas na medida em que foram, por muito tempo, contidas. Mas qual seria o 
inconveniente de dar ao zelo do condenado um leve estimulante, à sua atividade uma 
fraca recompensa? por que não se lançaria em sua solidão, e no meio de seus 
sofrimentos, um interesse de ganho que, por pequeno que fosse, teria para ele um preço 
imenso? Aliás, não é necessário que, no dia de sua reintegração na sociedade, ele tenha, 
senão somas consideráveis à sua disposição, ao menos algum meio de existência até que 
alguém lhe ofereça um emprego2? Por que não adotar o regime da prisão de Baltimore, 
onde, reconhecendo-se o princípio das outras penitenciárias dos Estados Unidos, seu 
rigor é abrandado? Nessa prisão, cada condenado tem sua tarefa diária fixada: quando 
ele a cumpre, ele não pára de trabalhar, mas começa a trabalhar para si mesmo; tudo o 
que ele faz depois de sua tarefa cumprida constitui, portanto, seu pecúlio; e como a 
restituição é feita somente depois da expiração de sua pena, está-se seguro que o 
dinheiro que ele ganhou dessa forma não será de forma alguma prejudicial para a 
disciplina do estabelecimento. Houve um tempo em que os detentos de Baltimore 
podiam gastar imediatamente, com alimento, o dinheiro composto por seu pecúlio. Seu 
trabalho era então muito mais produtivo, mas se reconheceram os inconvenientes de 

                                                             
1 A lei do Estado de Nova Iorque não permite ao superintendente dar aos condenados que são liberados 
mais que 3 dólares, mas ele deve lhe propiciar o necessário para que se vistam sem que o valor para tanto 
exceda os 10 dólares. Ver os Novos estatutos do estado de Nova Iorque, 4ª parte, cap. 3, tit. 2, art. 2, § 62. 
– Na Filadélfia, o superintendente pode dar aos criminosos liberados 4 dólares. – Art. 8 do regulamento. 
Ver o Relatório de 1831. – Em Boston, ele é autorizado a dar 5 dólares, e, além disso, ele deve fornecer a 
cada detento liberado uma vestimenta completa (a decent suit of clothes), que equivale, diz-se, a uma 
soma de 20 dólares. Os inspetores da prisão de Massachussetts parecem lamentar que se dê tanto aos 
condenados que saem da prisão. Ver o relatório destes inspetores de 1830, p. 4. – Sobre Wethersfield, ver 
o Relatório sobre a prisão de Connecticut, de 1828. 
2 Em geral, o momento mais perigoso para os condenados liberados é o de sua saída da prisão. Não é raro 
que todo seu pecúlio seja gasto nas vinte e quatro horas que se seguem à sua libertação. Em Genebra, para 
remediar esse mal, tem-se o costume de não dar aos condenados seu pecúlio no momento de sua saída da 
prisão. Isso é feito um pouco mais tarde quando se estabelecem em sua nova residência. Age-se, faz 
algum tempo, da mesma maneira na França com os condenados que saem dos trabalhos forçados e das 
prisões centrais. É uma medida sábia que importa conservar. 
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semelhante tolerância, destrutiva de toda disciplina, e, hoje em dia, o pecúlio deles 
permanece intacto até o dia que saem da prisão1. 

 Tal é a ordem estabelecida nas penitenciárias dos Estados Unidos. Dissemos que 
esse regime se aplicaria a todos os indivíduos passíveis de encarceramento na prisão 
central (state prison); no entanto, até o presente as mulheres condenadas não foram a ele 
submetidas, exceto no estado de Connecticut. Encontramo-las em geral confundidas nas 
prisões dos Estados Unidos, tal como são também nas nossas; e lá, como em nosso país, 
elas são expostas a todos vícios que nascem da comunicações mútuas. 

 Algumas pessoas pensam que seria muito difícil aplicar às mulheres um sistema 
onde o silêncio formasse a base: no entanto, a experiência que foi feita em Wethersfield, 
onde as mulheres são submetidas, como os outros condenados, a todos os rigores do 
isolamento celular durante a noite, e do silêncio absoluto durante o dia, prova que a 
dificuldade não é insuperável2. De resto, não são as dificuldades de execução que, com 
respeito a esse ponto, travaram a reforma das prisões nos Estados Unidos. Se, na 
aplicação do novo sistema penitenciário, as mulheres foram omitidas, tal fato deve, 
sobretudo, ser atribuído ao pequeno número de crimes que elas cometem: é pelo motivo 
delas ocuparem pouco espaço na prisão que elas foram negligenciadas3. Acontece o 
mesmo com a maior parte das pragas sociais das quais se busca o remédio com ardor 
quando elas são profundas; quando elas não são graves, não se pensa em curá-las. 
  

                                                             
1 Ver o relatório sobre a penitenciária de Maryland, de 23 de dezembro de 1828, endereçado ao 
governador Kent. E relatório sobre o mesmo lugar de 1830. 
2 A dificuldade é dupla. 
1º: Pensa-se geralmente que as mulheres se resignam mais dificilmente que os homens a um silêncio 
absoluto; 
2º Sente-se a falta, para obrigá-las a tal, de um meio coercitivo que, no entanto, se utiliza para domar os 
homens. As leis dos Estados Unidos, que autorizam o castigo da chibata para punir os detentos do sexo 
masculino, interdizem a inflicção dessa pena disciplinar às mulheres.  
3 Ver Observações estatísticas, peça nº 178, § 4. Proporção dos crimes cometidos por homens e mulheres. 
A proporção de mulheres condenadas com relação aos homens é, nos Estados Unidos, de 1 para 10; na 
França, 1 para 4; na Inglaterra, 1 para 5; em Londres, 1 para 4; na Irlanda, 1 para 4,5; na Suíça, 1 para 2,5; 
na Polônia, 1 para 10, tal como nos Estados Unidos. (Nota do tradutor alemão).  
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Seção III 
Meios disciplinares 

 
Necessidade de distinguir o sistema da Filadélfia do sistema de Auburn. O primeiro, 
mais fácil de ser colocado em vigor e de ser mantido. O de Auburn tem por meios 
auxiliares os castigos corporais. – Disciplina branda de Wethersfield. – Poder 
discricionário dos superintendentes. – Questão dos castigos corporais. – Qual é sua 
influência no estado de saúde do prisioneiro. 
 
 
 
Examinemos agora por que meios disciplinares a ordem das coisas que acabamos de 
expor se estabelece e se sustenta. Como o silêncio é rigorosamente mantido entre os 
criminosos reunidos? Como se obtém deles um trabalho sem interesse? 

 É preciso ainda distinguir aqui a disciplina de Auburn e da disciplina da prisão 
da Filadélfia. 

 Na Filadélfia, a disciplina é tão simples quanto o próprio sistema. O único 
momento crítico é o da entrada na prisão. A célula solitária do criminoso é, durante 
alguns dias, cheia de fantasmas horríveis. Agitado por mil temores, presa de mil 
tormentos, ele acusa a sociedade de injustiça e crueldade, e, em uma tal disposição de 
espírito, acontece-lhe algumas vezes de desafiar as ordens que lhes são dadas e de 
rejeitar as consolações que lhes são ofertadas. O único castigo que o regulamento da 
prisão permite que lhe seja infligido é o encarceramento em uma célula tenebrosa com 
redução de comida. É raro que sejam necessários mais de dois dias de tal regime para 
submeter o detento mais rebelde à disciplina. Quando o criminoso combateu as 
primeiras impressões da solidão, a partir do momento em que ele triunfou sobre os 
terrores que o levavam à loucura ou ao desespero; quando, depois de ter se debatido em 
sua célula solitária, em meio aos remorsos de sua consciência e às agitações de sua 
alma, ele tombou de opressão e procurou no trabalho algo que o distraia de seu males, 
desde este momento ei-lo domado e submetido para sempre às regras da prisão. Que 
infraçao à ordem pode-se cometer na solidão? A disciplina inteira se encontra no fato do 
isolamento e na impossibilidade mesma, sentida pelos prisioneiros, de violar a regra 
estabelecida. Nas outras prisões, os castigos disciplinares são infligidos aos detentos que 
não respeitam a lei do silêncio, ou que se recusam a trabalhar. Mas o silêncio é fácil 
para quem está só, e o trabalho não é recusado se ele é a única consolação1. 
Assinalamos o inconveniente do isolamento absoluto, cujo vício é arrancar da 
submissão do detento sua moralidade; mas devemos, ao mesmo tempo, reconhecer as 

                                                             
1 O condenado estaria bastante inclinado a trabalhar o suficiente para desentediar-se e exercer seu corpo, e 
permanecer ocioso quando ele se sente fatigado. Mas não se admite absolutamente, e com razão, 
semelhante estado de coisas; é preciso que ele trabalhe sempre ou de forma alguma. Se ele recusa um 
trabalho contínuo, é posto em uma masmorra tenebrosa. Ele é, portanto, obrigado a escolher entre uma 
ociosidade permanente na obscuridade e um trabalho ininterrupto em sua célula. Sua escolha não tarda 
muito tempo a ser feita, e ele prefere sempre o trabalho. (Ver o Relatório sobre a Filadélfia, 1831). 
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vantagens sob um ponto de vista disciplinar, e a facilidade de governar um 
estabelecimento dessa natureza sem o emprego de castigos rigorosos e repetidos é 
certamente um grande bem. Há quem veja na ordem estabelecida na Filadélfia um 
sistema complicado, que se organiza com dificuldade e se mantém com muito esforço. 
Os que pensam assim parece que comentem um grande erro. O sistema da Filadélfia é 
dispendioso, mas não difícil de ser estabelecido; e, uma vez constituído, ele se sustenta 
por si mesmo. É o sistema onde a disciplina apresenta os menores problemas; cada 
célula é uma prisão na própria prisão, e os condenados que são aí detidos não podem se 
tornar culpados de delitos que somente são cometidos em associação: não há 
absolutamente castigos, porque não há absolutamente infrações. 

 A disciplina de Auburn, de Singsing, de Boston, de Wethersfield e de Baltimore, 
não poderia ter o mesmo caráter de simplicidade: esses diversos estabelecimentos não 
seguem, com respeito a esse ponto, procedimentos uniformes. 

 Em Singsing, o único castigo infligido para punir os transgressores da ordem 
estabelecida é o chicote. A aplicação dessa punição disciplinar é extremamente 
freqüente nesse estabelecimento, e ele é imposto contra a menor falta. Prefere-se essa 
pena a qualquer outra por várias razões. Ela produz imediatamente a submissão do 
delinqüente; seu trabalho não é interrompido um só instante; esse castigo é doloroso, 
mas não prejudica a saúde; enfim, pensa-se que toda outra pena não produziria os 
mesmos efeitos1. O mesmo princípio é admitido em Auburn, mas ele é singularmente 
atenuado em sua execução. As penitenciárias de Boston e de Baltimore, um pouco mais 
severas que Auburn, o são, no entanto, muito menos que a de Singsing: Wethesfield 
difere de todas as outras por sua extrema brandura. 

 Nesta última prisão, não se rejeitam os castigos corporais, apenas evita-se o 
máximo possível aplicá-los. O senhor Pillsbury, superintendente do estabelecimento, 
nos assegurou que, nos últimos três anos, apenas uma vez houve a necessidade de 
infligir a pena de golpes. É um rigor ao qual se recorre somente quando se constatou 
que toda outra via mais branda foi inutilmente tentada: antes de usar tal recurso, tenta-se 
sobre o detento recalcitrante a influência da solidão absoluta; prendem-no na célula dia 
e noite, sem lhe permitir trabalhar: se acreditarmos nos empregados da prisão, nada é 
mais raro que ver um prisioneiro resistir a essa primeira prova; logo que sofre o rigor do 
isolamento absoluto, ele solicita o favor de retomar seu lugar no ateliê comum, e se 
submete de bom grado a todas as exigências da disciplina. No entanto, quando ele não é 
domado num primeiro momento, acrescentam-se alguns rigores a seu isolamento, tais 
como a privação integral da luz do dia, a diminuição da comida; algumas vezes seu leito 
é retirado, etc., etc., etc., Se o detento se obstina em sua resistência, então, e somente 
então, procura-se na utilização do chicote um meio mais eficaz de submissão. Os 
diretores desse estabelecimento parecem ter uma aversão marcada pelos castigos 
corporais; no entanto, eles lamentariam vivamente se não fossem investidos pela lei do 
direito de lhes infligir. Eles rejeitam a aplicação de uma pena cruel; mas eles encontram, 
no poder que têm de decretá-la, um poderoso meio de ação sobre os detentos. 

 A disciplina temperada de Wethersfield parece bastar para o sucesso do 
estabelecimento. No entanto, pensa-se, nas outras prisões, que a administração delas 
seria impossível sem o auxílio do chicote. É a opinião de todos os homens práticos que 

                                                             
1 Não se faz o registro das penas disciplinares. Disseram-nos que em Singsing há aproximadamente cinco 
ou seis por dia (num total de 1 000 detentos). Em Auburn, as punições que, na origem, eram muito 
freqüentes, são, hoje em dia, muito raras. Um dos vigilantes dessa prisão nos dizia: “Eu me lembro de ter 
visto, no começo, dezenove detentos serem chicoteados em uma hora. Desde que a disciplina foi bem 
estabelecida, fiquei, uma vez, quatro meses e meio sem dar um só golpe de chicote” (Ver nossa 
investigação manuscrita sobre a disciplina de Auburn) 
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encontramos nos Estados Unidos, e notadamente do senhor Elam Lynds, do qual 
falamos acima1. As legislações de Nova Iorque, de Massachussets, de Connecticut e de 
Maryland, têm a mesma convicção, porque elas formalmente autorizaram a inflicção de 
castigos corporais. Esses castigos receberam também a sanção da autoridade judiciária; 
e o país, pelo órgão de seu júri, proferiu vários vereditos de absolvição em favor de 
guardas que confessavam ter batido em detentos. 

 Assinalamos as diferenças notáveis que existem na disciplina desses diversos 
estabelecimentos; no entanto, todos admitem o princípio dos castigos corporais; e é 
justo dizer que existe na situação particular de cada uma dessas prisões circunstâncias 
que tendem a explicar a brandura ou a severidade de seu regime. 

 Se for lembrada a natureza dos trabalhos executados em Singsing e a ordem 
estabelecida nessa prisão, conceber-se-ão facilmente os obstáculos insuperáveis que a 
disciplina encontraria aí se ela não fosse sustentada pelos meios mais enérgicos de 
repressão. Auburn não exige o desdobramento de um tão grande rigor, porque os 
mesmos perigos não ameaçam a ordem do estabelecimento. Wethersfield se encontra, a 
esse respeito, em uma posição ainda mais favorável; ela encarcera menos de duzentos 
criminosos, enquanto Auburn contém seiscentos e cinqüenta, e Singsing mais de 
novecentos. É claro que o número mais ou menos considerável de detentos e a natureza 
dos trabalhos tornam a penitenciária mais ou menos fácil de governar. 

 Agora, a disciplina dessas diversas prisões poderia existir sem os castigos 
corporais? É uma questão que não ousaríamos absolutamente responder. Acreditamos 
somente poder dizer que, privada desse poderoso meio, ela seria rodeada de obstáculos 
bem difíceis de vencer. Suas dificuldades seriam ainda maiores na medida em que 
repousa sobre uma base única, o silêncio absoluto, e se essa base um dia faltar-lhe, ela 
desaba inteira; ora, como manter entre os criminosos um silêncio absoluto, se estes não 
são dominados continuamente pelo terror de um castigo presto e rigoroso? Nas prisões 
dos Estados Unidos, essa disciplina fundada sobre golpes é tanto mais poderosa na 
medida em que ela é exercida com mais arbitrariedade2. Em Singsing e em Auburn não 
há regulamento escrito: os superintendentes dessas prisões devem somente, em sua 
administração, conformarem-se às prescrições verbais que eles recebem dos inspetores, 
e a alguns princípios escritos na lei. Esses princípios são: o encarceramento solitário dos 
condenados durante a noite, e o trabalho em silêncio durante o dia. De resto, eles 
gozam, para todos os atos de execução, de um poder discricionário. Em Singsing, o 
superintendente tem mesmo o direito de delegar esse poder discricionário a todos os 
agentes inferiores; e, de fato, ele transmitiu sua autoridade a trinta guardas, que estão 
investidos, como ele, do direito de castigar os detentos. Em Auburn, somente o 
superintendente tem o poder de punir; no entanto, os guardas inferiores têm essa mesma 
autoridade em todos os casos de urgência e de necessidade absoluta. A mesma coisa em 
Boston. Em Wethersfield, o regulamento da prisão está escrito3, o empregados 
subalternos não podem em nenhum caso exercer o direito de punir, direito que apenas o 
superintendente possui, e que ele próprio exerce com bastante moderação. Grandes 

                                                             
1 Ver nossa conversação com o senhor Elam Lynds, no fim do volume. 
2 Lembramos aqui um fato notável que prova a eficácia dessa disciplina. No dia 23 de outubro de 1828, 
um incêndio se alastrou pela prisão de Auburn; ele consumiu uma parte das dependências da prisão. 
Como ele se tornasse ameaçador para a vida dos detentos, fizeram-lhes sair de suas células; mas a ordem 
não foi perturbada um só instante pelos prisioneiros: todos se ocuparam ardorosamente com apagar o 
fogo, e nenhum deles tentou aproveitar a circunstância para fugir. (Ver o Relatório de 1829 dos inspetores 
de Auburn.) 
3 Em Boston, o regulamento está escrito igualmente, e encontram-se traçados nele os deveres dos 
empregados. No entanto, essas disposições são apenas indicativas: o superintendente e o sub-diretor não 
gozam menos de um poder discricionário. Regulamento da nova prisão, p. 100. 
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debates surgiram no Estado de Nova Iorque com respeito a saber se a presença de um 
inspetor era necessária para que fosse infligida a um condenado o castigo com chicote: 
nos termos da lei, essa garantia era indispensável; no entanto, a obrigação para os 
inspetores de assistir à inflicção de castigos corporais lhe causava embaraços tão 
freqüentes e emoções tão penosas, que eles pediram urgentemente que fossem 
dispensados desse dever, e hoje é dado aos empregados o direito de exercer a disciplina 
sem testemunhas oficiais1. Nem por isso os inspetores perderam a grande influência que 
têm com relação à aplicação dos castigos disciplinares. Singsing é a única prisão onde a 
vigilância, com respeito a esse ponto, nos pareceu superficial. A administração dessa 
vasta penitenciária é tão difícil, que parece não se querer disputar com os guardas a 
menor parte de seu poder absoluto. 

 Não aprofundaremos aqui a questão de saber se a sociedade tem o direito de 
punir com castigos corporais o condenado que não se submete nem à obrigação do 
trabalho, nem às outras exigências da disciplina penitenciária. 

 Essas questões teóricas são raramente discutidas em proveito da razão e da 
verdade. 

 Acreditamos que a sociedade tem o direito de fazer tudo o que é necessário para 
a sua conservação e para a ordem estabelecida em seu seio: e concebemos muito bem 
que criminosos reunido, tendo todos infringido as leis do país, cujas inclinações são 
corrompidas e todos os instintos viciosos, não sejam governados na prisão segundo os 
mesmos princípios e pelos mesmos meios que o são os homens livres, cujas inspirações 
são honestas e todas as outras ações conformes às leis. Concebemos ainda que o 
condenado que não queira fazer nada seja violentamente obrigado a trabalhar, e que se 
empreguem rigores para reduzir ao silêncio aquele que não o observa; o direito da 
sociedade a esse respeito não nos parece duvidoso, a menos que ela não possa, com a 
ajuda de meios mais brandos, chegar aos mesmos resultados; mas, para nós, a questão 
não está aí. 

 Até que ponto o uso de castigos corporais pode se conciliar com o objetivo 
mesmo do sistema penitenciário, que é a reforma do culpado? Se essa pena é 
ignominiosa, ela não vai diretamente contra a finalidade que se propõe, ou seja, reerguer 
a moralidade de um homem caído a seus próprios olhos? 

 Essa questão nos parece a única a ser examinada: mas não pensamos que se deva 
resolvê-la de uma maneira absoluta. Parece-nos que ela depende muito do sentimento 
que, na opinião pública e na dos detentos, se liga aos castigos corporais. 

 O poder discricionário em virtude do qual o mais inferior dos guardas de Auburn 
e o último dos carcereiros de Singsing chicoteiam os detentos é pouco contestado nos 
Estados Unidos. 

 “O direito dos guardas sobre a pessoa dos detentos, diz-se, é o do pai sobre seus 
filhos, do professor sobre seus alunos, do mestre sobre seu aprendiz, do capitão do 
barco sobre os homens de sua tripulação2” 

 A pena de chicote é aplicada na marinha americana, que não associa a ela 
nenhuma idéia de infâmia. Na origem do sistema penitenciário, ela não tinha sido 
admitida como meio de disciplina. Quando foi introduzida nas prisões como algo 
subsidiário ao regulamento, algumas vozes se elevaram para combatê-la; mas essa 
oposição era antes uma disputa de filosofia que uma repugnância dos costumes3. 

                                                             
1 Ver os Relatórios dos inspetores de Auburn, 26 de janeiro de 1825. 
2 Relatório do senhor G. Powers, p. 11, 1827. 
3 Pensamos aqui que os autores se servem de expressões gerais além da conta. Se fosse verdade que nos 
Estado Unidos não se associasse uma idéia especial de infâmia aos golpes de chicote dados em um 
prisioneiro, continuaria sendo sempre certo que a pena de chicote repugna aos sentimentos da maioria. 
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 A Pensilvânia é talvez o único dos estados da União que continua a protestar 
contra o uso dos castigos corporais, e que os excluiu do regime de suas prisões. Os 
quakers não param de ser erguer contra a desumanidade dessa pena, e à suas 
reclamações filantrópicas se mistura a voz eloqüente de Edward Linvingston, que 
proscreve igualmente esse meio de disciplina de seu código penitenciário. É sobretudo 
considerando os castigos corporais aplicados em Auburn que ele se declara o adversário 
do sistema em vigor nessa prisão1. 

 Mas suas palavras encontram pouco eco na maior parte dos estados da União, e 
hoje todas as novas penitenciárias, exceto a de Filadélfia, procuram nos castigos aqui 
mencionados um meio de manter a ordem e a disciplina; as leis do país autorizam o 
regime que elas adotaram, e essas leis têm a sanção da opinião pública. 

 Há certamente nas críticas que são feitas à disciplina de Auburn muito de 
exagero. E, antes de tudo, as penas corporais não são absolutamente tão freqüentemente 
aplicadas como se acredita; necessárias para introduzir a disciplina do silêncio nas 
novas prisões, elas são raramente infligidas para manter essa disciplina uma vez que foi 
estabelecida. 

 Agora, o regime inteiro dessas prisões é, como se pretende, destruidor da saúde, 
e os rigores do isolamento, assim como as crueldades da disciplina, são funestos à vida 
dos detentos? A esse respeito podemos fornecer documentos positivos. 

 Todos os detentos que vimos nas penitenciárias dos Estados Unidos pareciam ser 
fortes e saudáveis; e se se compara o número dos que morrem nelas com o número de 
mortos nas prisões antigas, ver-se-á que as novas penitenciárias, apesar do regime 
severo e da disciplina bárbara, são mais favoráveis à vida dos detentos. O senhor Ed. 
Livingston quer que a pena de chicote seja substituída, como castigo disciplinar, pelo 
encarceramento solitário dia e noite, sem trabalho e com redução de comida; não parece 
que em Wethersfield essa pena, que se costuma infligir preferencialmente aos golpes, 
tenha produzido efeitos perniciosos. No entanto, citam-se na prisão de Lamberton 
(Nova Jérsei) dez indivíduos que morreram depois desse gênero de punição, e, por outro 
lado, não existem ainda casos de detentos que tenham sido vítima de um castigo 
corporal2. 

 Na antiga prisão de Walnut-Street havia, em média, cada ano, uma morte em 
cada grupo de dezesseis detentos, e na de Nova Iorque (Newgate), uma em cada grupo 
de dezenove. Nessas duas prisões os detentos não eram isolados, nem obrigados ao 
silêncio, nem submetidos a castigos corporais3. 

                                                                                                                                                                                   
Condena-se, sobretudo, o poder arbitrário que, nesse caso, foi dado aos empregados da prisão. A maior 
parte das pessoas vê nessa questão um ponto de humanidade mais que de filosofia. (Nota do tradutor 
americano) 
1 “A questão a resolver, diz o senhor Livingston, é a de saber se o chicote é o meio mais eficaz para 
inculcar na alma dos condenados sentimentos religiosos e morais, o amor pelo trabalho e pela ciência; e 
se um homem amará mais o trabalho porque foi coagido, pelos golpes ou pelo medo que tem de tal 
castigo, a cumprir todo dia a tarefa que lhe foi imposta.”. Ver a Carta de Livingston a Roberts Vaux, p. 
11, 1828. – O senhor Gershom Powers, diretor de Auburn, cuja disciplina é assim atacada pelo senhor 
Livingston, lhe respondeu: 
“Anuncia-se que na Filadélfia os golpes não serão tolerados em nenhum caso, e que a redução da comida 
será o principal meio, senão o único, para manter a disciplina; em outros termos, por motivos de 
humanidade, a fim de submeter os detentos, far-lhes-ão morrer de fome.” Ver Relatório de 1828, p. 97. 
O senhor Elam Lynds, com o qual tivemos numerosas conversações a respeito, nos disse muitas vezes 
que na época em que os detentos de Auburn eram presos dia e noite em suas células sem trabalhar, um 
grande número deles passava a metade de seu tempo no hospital 
2 Ver 5º Relatório da sociedade das prisões de Boston, p. 92. 
3 Ver Observações estatísticas, peça nº 17. Em Auburn, os detentos são tratados mais duramente: na 
Filadélfia, são mais infelizes. Em Auburn, onde são chicoteados, eles morrem em menor número que na 
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 Nas novas penitenciárias que têm como fundamento o silêncio, o isolamento e a 
disciplina dos golpes, os mortos estão em uma proporção infinitamente menor. 

 Em Singsing morre um detento em cada grupo de trinta e sete; em Wethersfield, 
um em cada grupo de quarenta e quatro; em Baltimore, um em cada grupo de quarenta e 
nove; em Auburn, um em cada grupo de cinqüenta e seis; em Boston, um em cada 
grupo cinqüenta e oito. 

 Há mais: se se quer comparar a mortalidade dos detentos na prisão com a dos 
homens livres na sociedade, essa comparação será ainda favorável aos penitenciários. 
Com efeito, na Pensilvânia morre cada ano um indivíduo em um grupo de trinta e nove, 
e em Maryland um em cada grupo de quarenta e sete. Assim, nas antigas prisões onde 
reinava a liberdade de comunicação, e onde a disciplina era branda, morria-se mais que 
na sociedade; e nas novas penitenciárias, submetidas ao regime austero do isolamento, 
do silêncio e dos golpes, morre-se menos1. 

 Esses números respondem melhor que todos os raciocínios possíveis às objeções 
que foram feitas. 

 Nada dissemos sobre o estado sanitário da nova prisão da Filadélfia, estabelecida 
há muito pouco tempo para que seus efeitos possam ser julgados. Tudo nos leva a 
pensar que o sistema de reclusão perpétua e absoluta que lá está em vigor será menos 
favorável para a saúde dos prisioneiros que o sistema de Auburn. No entanto, o médico 
do estabelecimento acredita já poder declarar que a mortalidade será menos 
considerável que na antiga prisão de Walnut-Street2. 

 Resumindo esse ponto, é preciso reconhecer que o regime das penitenciárias da 
América é severo. Enquanto a sociedade dos Estados Unidos dá um exemplo de 
liberdade a mais extensa, as prisões do mesmo país oferecem o espetáculo do mais 
completo despotismo. Os cidadãos submetidos à lei são protegidos por ela; eles deixam 
de ser livres apenas quando se tornam malfeitores. 

 
  

                                                                                                                                                                                   
penitenciária da Filadélfia, onde, por humanidade, são postos em uma masmorra solitária e sombria. – O 
superintendente da prisão de Walnut-Street, onde as punições disciplinares são brandas, nos dizia, quando 
visitamos o estabelecimento, que é preciso castigar continuamente os detentos por causa de suas infrações 
à disciplina. Assim, os castigos disciplinares de Walnut-Street, mais brandos que os de Auburn, são ao 
mesmo tempo mais repetidos e mais funestos à vida dos detentos que as punições severas infligidas nesta 
última prisão. 
1 Ver Quadros estatísticos dos estados de Nova Iorque, Pensilvânia, Connecticut, Maryland e 
Massachussetts, no fim do volume, peça nº 17. 
2 Ver o Relatório sobre a penitenciária da Filadélfia feito pelos seus inspetores, 1831, e as Observações do 
senhor Bache, médico da prisão. 
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Capítulo III 
Reforma 

 
Ilusões de alguns filantropos sobre o sistema penitenciário. – Em que consistem suas 
vantagens reais. – Os prisioneiros não podem se corromper entre si. – Meios 
empregados para operar sua reforma moral. – Instrução primária e religiosa. – 
Vantagens e inconvenientes do sistema da Filadélfia neste caso. – O sistema de Auburn, 
menos filosófico, depende mais, para seu sucesso, dos homens encarregados de sua 
execução. – Influência dos homens religiosos sobre a reforma. – Essa reforma é obtida? 
– Distinguir entre a reforma radical e a reforma exterior.  

 
 
 

Seção I 
 

Há nos Estados Unidos, assim como na Europa, homens estimáveis cujo espírito se 
alimenta de fantasias filosóficas, e cuja extrema sensibilidade precisa de ilusões. Esses 
homens, para quem a filantropia tornou-se uma necessidade, encontram no sistema 
penitenciário um alimento para essa paixão generosa: tomando como ponto de partida 
abstrações que se desviam mais ou menos da realidade, eles consideram o homem, não 
importa quão avançado esteja no crime, como suscetível de ser sempre levado de novo à 
virtude, eles pensam que o ser mais infame pode em todos os casos recuperar o 
sentimento de honra; e, seguindo as conseqüências dessa opinião, eles entrevêem uma 
época em que os criminosos estarão radicalmente reformados, as prisões se esvaziarão 
inteiramente, e a justiça não terá mais crimes para punir. 

 Outros, talvez sem ter uma convicção tão profunda, fazem, no entanto, o mesmo 
caminho; eles constantemente se ocuparam das prisões: é o tema mesmo ao qual 
remetem os trabalhos de toda a sua vida. A filantropia tornou-se para eles um tipo de 
profissão; e eles têm a monomania do sistema penitenciário, que a eles parece ser o 
remédio aplicável a todos os males da sociedade. 

 Acreditamos que tanto uns quanto outros exageram com respeito ao mérito dessa 
instituição, cujos efeitos benéficos reais podem ser reconhecidos, mas sem lhe atribuir 
efeitos imaginários que não poderiam ter nela a causa. 

 Há, antes de tudo, uma vantagem incontestável, inerente a um sistema 
penitenciário que tem no isolamento a base principal: os criminosos não se tornam na 
prisão piores que eles eram quando entraram. Nisso, esse sistema difere essencialmente 
do regime de nossas prisões, que não somente não torna os detentos melhores, mas os 
corrompem mais ainda. Em nosso país, todos os grandes crimes foram, antes de sua 
execução, elaborados de alguma forma nas prisões, e deliberados nas sociedades de 
malfeitores reunidos. Tal é a funesta influência dos malfeitores uns sobre os outros, qual 
seja, basta haver na prisão um celerado consumado para que todos que o vêem e o 
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escutam se modelem como ele, e se impregnem em pouco tempo de seus vícios e de sua 
imoralidade. 

 Nada sem dúvida é mais funesto à sociedade que esse ensinamento mútuo nas 
prisões; certamente, em nosso país, deve-se, a esse perigoso contágio, uma população 
especial de malfeitores que se torna cada dia mais numerosa e ameaçadora. É um mal 
que o sistema penitenciário dos Estados Unidos remedia completamente.  

 Constata-se que todo contágio moral entre os detentos é impossível, sobretudo 
na Filadélfia, onde espessas muralhas separam os prisioneiros dia e noite. Esse primeiro 
resultado é sério, e é preciso guardar-se de não reconhecer sua importância. As teorias 
sobre a reforma dos detentos são vagas e incertas1. Não se sabe ainda até que ponto o 
malfeitor pode ser regenerado, e por quais meios essa regeneração pode ser obtida: mas 
se se ignora a eficácia da prisão para tornar melhores os detentos, conhece-se, por outro 
lado, porque a experiência nos fez sabê-lo, seu potencial para torná-los piores. As novas 
penitenciárias nas quais essa influência contagiosa é evitada obtiveram, portanto, uma 
vantagem capital; enquanto não se tiver encontrado uma prisão cuja disciplina seja 
evidentemente regeneradora, talvez seja permitido dizer que a melhor prisão é aquela 
que não corrompe. 

 Concebe-se, no entanto, que esse resultado, grave que ele seja, não satisfaz os 
autores do sistema; e é natural que depois de ter preservado os detentos da corrupção 
que lhes ameaçava, eles aspirem ainda a torná-los melhores. Vejamos por que meios ele 
tentam chegar a esse fim. Examinaremos depois quais são os bons resultados de seus 
esforços. 

 A instrução moral e religiosa forma, a esse respeito, toda a base do sistema. Em 
todos os estabelecimentos penitenciários, os detentos que não sabem são ensinados a 
ler. Essas escolas são voluntárias. Embora nenhum condenado seja coagido a freqüentá-
las, cada um considera um favor se admitido nelas; e quando há a impossibilidade de 
receber todos os que se apresentam, são escolhidos os detentos para os quais o benefício 
da instrução é mais necessário2. A liberdade dada aos prisioneiros de não ir à escola 
torna muito mais zelosos e dóceis os que vão voluntariamente: as aulas acontecem todos 
os domingos. Elas precedem o ofício religioso matinal: quase sempre, o ministro que 
celebra esse ofício o faz ser acompanhado de um sermão no qual ele se abstém de 
qualquer discussão sobre o dogma, para tratar apenas de pontos da moral religiosa; 
dessa maneira, a instrução do pastor convém tanto ao católico quanto ao protestante, 
tanto ao unitário quanto ao presbiteriano. As refeições dos prisioneiros são sempre 
precedidas de uma prece, feita pelo capelão ligado ao estabelecimento; cada um dos 
detentos tem em sua célula uma bíblia que o Estado lhe dá, e que ele pode ler durante 
todo o tempo que ele não consagra ao trabalho. 

 Essa ordem de coisas existe em todas as penitenciárias; mas cairia em engano 
quem acreditasse que há, nesse ponto, uniformidade nessas mesmas prisões. Umas dão à 
instrução religiosa muito mais importância que as outras. Estas negligenciam a reforma 
moral dos detentos, enquanto as primeiras a tratam como um objetivo digno de um 
cuidado todo particular. Em Singsing, por exemplo, onde a natureza das coisas exige o 
desenvolvimento de uma disciplina tão rigorosa, a direção do estabelecimento parece ter 
em vista apenas a manutenção da ordem exterior e a obediência passiva dos 
condenados. Nesse lugar, as influências morais são desdenhadas; ocupa-se um pouco 

                                                             
1 “... But from a closer and more intimate view of the subject, I have rather abandoned a hope I once 
entertained, of the general reformation of offenders, through the penitentiary system. I now think its chief 
good is in the prevention of crime, by the confinement of criminals” (Senhor Niles, ex-comissário da 
penitenciária de Maryland, 22 de dezembro de 1820) 
2 Em Boston, são admitidos todos os que se apresentam. (Ver Relatório do senhor Gray, p. 10 e 11.) 
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com a instrução primária e religiosa dos detentos, mas é manifesto que esse objetivo é 
apenas secundário. Nas prisões de Auburn, de Wethersfield, da Filadélfia e de Boston, a 
reforma ocupa um espaço bem maior. 

 Na Filadélfia, a situação moral na qual se encontram os detentos é 
eminentemente própria para facilitar a regeneração destes. Notamos mais de uma vez 
com espanto o aspecto sério que assumem as idéias do condenado nessa prisão. Vimos 
detentos, cuja disposição e falta de constância tinham conduzidos ao crime, com o 
espírito imbuído dos hábitos, adquiridos na solidão, de meditação e de reflexão 
perfeitamente extraordinários. O regime dessa penitenciária nos pareceu, sobretudo, 
poderoso sobre as almas dotadas de alguma elevação e sobre as pessoas que a educação 
havia polido. Os homens intelectuais são naturalmente aqueles cujas almas são as mais 
perturbadas pelo isolamento, e que sofrem mais por estarem separados de toda 
sociedade. 

 Podemos dizer, no entanto, que essa solidão absoluta produz sobre todos os 
detentos a mais viva impressão. Encontram-se em geral seus corações prontos a se 
abrirem, e essa facilidade de receber emoções lhes dispõe ainda à reforma. Eles são, 
sobretudo, acessíveis aos sentimentos religiosos, e as lembranças da família têm sobre 
suas almas um poder enorme. Talvez o homem livre e que goza das comunicações 
sociais é incapaz de conceber todo o valor de um pensamento religioso lançado na 
célula de um condenado. 

 Na Filadélfia, nada distrai os condenados de suas meditações; e como eles estão 
sempre isolados, a presença de um homem que vem lhes falar é um amparo imenso que 
eles apreciam inteiramente. Quando visitamos essa penitenciária, um dos prisioneiros 
nos dizia: “É com alegria que percebo a figura dos vigilantes que visitam minha célula. 
Neste verão, um grilo entrou na minha cela; parecia-me que tinha encontrado nele uma 
companhia (it looked like a company). Quando uma borboleta ou qualquer outro animal 
entra em minha célula, nunca lhe faço mal1”. Nessa disposição de alma, concebe-se todo 
o valor que eles dão às comunicações morais, e a influência que podem ter sobre seu 
espírito sábios conselhos e piedosas exortações. 

 O superintendente visita cada um deles ao menos uma vez por dia. Os inspetores 
lhes fazem a mesma visita ao menos duas vezes por semana, e um capelão é 
encarregado especialmente de cuidar da reforma moral de cada um. Antes e depois 
dessas visitas, eles não estão completamente sozinhos. Os livros, que são postos à sua 
disposição, são para eles um tipo de companhia que não lhes deixa jamais. A Bíblia, e 
algumas vezes folhas destacadas contendo alguma mensagem edificante, formam sua 
biblioteca. Quando eles não trabalham, eles lêem, e vários dentre eles parecem 
encontrar nessa leitura uma grande consolação. Há os que, sabendo apenas as letras do 
alfabeto, aprenderam a ler sozinhos. Outros, menos engenhosos e mais teimosos, apenas 
o conseguiram com o socorro do superintendente ou dos inspetores2. 

 Tais são os meios empregados na Filadélfia para esclarecer os condenados e 
torná-los melhores. 

 Há uma combinação com maior potencial para a reforma que a de uma prisão 
que faz com que o criminoso passe por todas as provas do isolamento, o conduz pela 
reflexão ao remorso, à esperança pela religião, torna-o laborioso pelo tédio da 

                                                             
1 Ver a Investigação sobe a penitenciária de Filadélfia, peça nº VII. 
2 Na Filadélfia, não há escolas regulares; mas quando os inspetores ou o superintendente vêem em um 
detento boas disposições ou, por um motivo qualquer, se sentem interessados em seu favor, eles são mais 
cuidadosos com estes que com os outros, e começam por lhes propiciar os primeiros elementos de 
instrução. Um dos inspetores da penitenciária, o senhor Branford, consagra muito do seu tempo a essa boa 
obra. 
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ociosidade, e que, lhe infligindo o suplício da solidão e do isolamento, faz com que 
encontre um charme extremo na conversa com homens piedosos, que outrora ele viu 
com indiferença e ouviu sem prazer? 

 A impressão que exerce sobre o criminoso tal sistema é certamente profunda; 
somente a experiência mostrará se essa impressão é durável. 

 Dissemos que sua entrada na penitenciária era um momento crítico; o momento 
da saída é ainda mais. Ele passa repentinamente da solidão absoluta ao estado ordinário 
da sociedade: não é de se temer que, com a expiração de sua pena, ele procure com 
avidez os prazeres sociais dos quais ele foi completamente privado? Ele estava morto 
para o mundo, e depois de um hiato de vários anos ele reaparece na sociedade, para 
onde leva, é verdade, boas resoluções, mas talvez também paixões mais vivas, e tanto 
mais tempestuosas na medida em foram por muito tempo contidas. 

 Esse é, talvez, com relação à reforma, o mais grave inconveniente do isolamento 
absoluto. Esse sistema possui, no entanto, uma vantagem que não deve passar em 
silêncio, qual seja, os detentos submetidos a esse regime não se conhecem entre si1. 
Esse fato evita graves inconvenientes e provoca boas conseqüências. Existe sempre uma 
ligação mais ou menos estreita entre criminosos que se conheceram na prisão comum; e 
quando, depois de terem cumprido sua pena, se reencontram na sociedade, eles estão 
numa relação de dependência mútua. Comprometidos um com o outro, se este quer 
cometer um delito, o outro é quase forçado a lhe prestar assistência; seria necessário que 
este último tivesse se tornado virtuoso para não voltar a ser criminoso. Esse problema, 
tão funesto para os condenados postos em liberdade, é, na verdade, evitado pela metade 
na prisão de Auburn, onde os detentos, vendo-se sem se conhecerem, não estabelecem 
mutuamente nenhum contato íntimo. No entanto, é mais seguro escapar desse perigo na 
prisão da Filadélfia, onde os condenados não se vêem jamais. 

  Aquele que, uma vez expirada sua pena, sai dessa prisão pra entrar de novo na 
sociedade, não encontra entre outros criminosos libertados, a quem não conhece, 
nenhuma ajuda para fazer o mal; e se ele quer entrar em um bom caminho, não encontra 
ninguém que o desvie dele. Se desejar cometer novos atentados, estará entregue a si 
mesmo; e, nesse caso, ele ainda está isolado do mundo como o estava na prisão; se, ao 
contrário, ele quer começar uma nova vida, tem a plenitude de sua liberdade. 

 Esse sistema de reforma é segura e completamente uma concepção que pertence 
à mais alta filosofia: em geral, é simples e fácil pô-lo em prática; ele apresenta, no 
entanto, uma dificuldade bastante séria na sua execução. Sendo a primeira regra do 
sistema a que dita que os detentos não podem se comunicar entre si, nem mesmo se 
verem uns aos outros, resulta disso que não pode haver, nesse caso, nem instrução 
religiosa, nem escola em comum; de maneira que o professor e o capelão só podem 
instruir ou exortar uma pessoa por vez, o que ocasiona uma imensa perda de tempo2. Se 
os detentos pudessem ser reunidos e participar da mesma aula, a instrução moral e 
religiosa seria bem mais fácil de ser propagada; mas os princípios do sistema se opõem 
a isso. 

 Nas prisões de Auburn, de Wethersfield, de Singsing e de Boston, o sistema de 
reforma não repousa sobre uma teoria tão filosófica quanto o da Filadélfia3. Nesta 
                                                             
1 Ver o 2º Relatório sobre a penitenciária da Filadélfia, 1831. 
2 Na Filadélfia, participam do mesmo sermão todos os detentos que estão no mesmo prédio; mas como a 
penitenciária terá sete partes bem distintas, será necessário todos os domingos sete instruções religiosas 
feitas uma depois da outra pelo mesmo eclesiástico, ou sete ministros de culto ocupados simultaneamente 
com a mesma coisa. 
3 Os adversários de Auburn dizem e escrevem que, nessa prisão, o sistema de reforma obteve tão pouco 
sucesso que foi inteiramente abandonado. – Pode-se sustentar que os esforços que são feitos para 
regenerar os criminosos não são felizes sempre; mas seria inexato dizer que em Auburn não se visa mais à 
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última prisão, o sistema parece operar-se por si próprio, unicamente pela força de seus 
princípios; em Auburn, ao contrário, e nas prisões de mesma natureza, sua eficácia 
depende muito mais dos homens encarregados de sua execução; vê-se, portanto, 
concorrer para o sucesso de Auburn esforços exteriores que não são percebidos tanto 
quanto na outra.  

O plano de Auburn, que admite a reunião dos criminosos durante o dia, parece, na 
verdade, menos adequado que o da Filadélfia para produzir reflexão e arrependimento, 
mas ele é mais favorável à instrução dos detentos: em todas as prisões submetidas ao 
mesmo regime, o professor e o capelão, podem, em suas aulas ou sermões, se endereçar 
à prisão inteira. Em Auburn, há um capelão (o senhor Smith) exclusivamente designado 
para esse estabelecimento. A mesma coisa em Wethersfield, onde o senhor Barret, 
ministro presbiteriano, se dedicou inteiramente aos cuidados da penitenciária1. Depois 
da escola, o ofício e o sermão de domingo, os detentos voltam para suas células 
solitárias, onde o capelão vai visitar-lhes: ele faz vistas semelhantes durante os outros 
dias da semana2, e se encarrega de tocar seus corações esclarecendo suas consciências: 
os detentos provam um sentimento de alegria vendo-o entrar em suas células. Ele é o 
único amigo que lhes resta; ele recebe a confidência de todos seus sentimentos; se eles 
têm queixas contra os empregados da prisão, ou algum favor para solicitar, é ele que se 
encarrega de suas reclamações. Dando-lhes prova de interesse, ele se esforça por ganhar 
cada vez mais a confiança deles. Ele logo se torna um iniciado em todos os segredos da 
vida interior dos prisioneiros, e, conhecendo a moralidade de todos, ele trata de aplicar 
em cada um o remédio que convém a seu mal. O eclesiástico, de resto, não intervém de 
forma alguma na disciplina da prisão. Quando os detentos estão em seus ateliês, ele não 
os distrai jamais do trabalho; e se ele recebe uma queixa, não lhe cabe absolutamente 
fazer dela um direito; ele apenas solicita em favor dos desgraçados dos quais é o 
intérprete. Seria difícil mostrar aqui o zelo que anima as piedosas funções dos senhores 
Barret e Smith quando eles a executam; ambos talvez se iludam com relação aos 
resultados de seus esforços, mas são bem seguros ao menos de atrair a veneração de 
todos os que os conhecem.  

 Eles são, de resto, admiravelmente ajudados em seu ofício por várias pessoas 
estranhas ao estabelecimento. As aulas de domingos são quase inteiramente feitas pelos 
habitantes do lugar, que moram a pouca distância da prisão. Estes, guiados por um 
sentimento de humanidade ao qual se mistura um sentimento profundo de dever 
religioso, vêm todos os domingos passar duas ou três horas na prisão, onde eles 
exercem as funções de professores primários. Eles não se limitam, todavia, a ensinar os 
prisioneiros a ler: eles se preocupam, sobretudo, com lhes explicar as passagens mais 
notáveis do Evangelho. Em Auburn, são os alunos de um seminário presbiteriano que 
cumprem esse ministério gratuito e religioso. A escola funciona da mesma forma em 
Singsing, Baltimore e Boston3. Nesta última cidade, vimos homens da maior distinção 

                                                                                                                                                                                   
reforma dos detentos; podemos atestar, ao contrário, que os homens que dirigem esse estabelecimento 
perseguem tal fim com um ardor extremo. Pode-se ver, aliás, sobre esse ponto, o que o senhor G. Powers 
responde ao senhor Livingston (Letter of G. Powers to Ed. Livingston, 1829) 
1 O senhor Barret recebe, como salário, 200 dólares. 
2 No cair da noite, quando, depois do trabalho, eles voltam para suas células. 
3 Ver os Relatórios do senhor Niles, de 22 de dezembro de 1829. Devemos dizer que em Singsing, a 
escola, embora se dê de uma maneira cuidadosa, nos parece restrita a número pequeno demais de 
detentos. O número de condenado admitidos na escola de domingo varia de 60 a 80: proporção fraca com 
relação a 1 000. (Ver o Relatório de 1832 sobre Singsing). A direção desse estabelecimento é por demais 
material, o que provém sem dúvida do fato de o superintendente e os agentes inferiores estarem 
preocupados unicamente com a manutenção da ordem exterior, cuja existência está continuamente 
ameaçada. Fomos testemunhas de um fato que prova qual poderia ser o sucesso da escola em Singsing, se 
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se encarregarem dessas obscuras funções; faziam os criminosos reunidos em torno deles 
repetirem a lição, à vezes misturavam suas observações com conselhos tão tocantes que 
os condenados derramavam lágrimas de enternecimento. Certamente, se a reforma de 
um criminoso é possível por tais meios, é com tais homens que se pode obtê-la.  

 Agora, até que ponto essa reforma é operada pelos diferentes sistemas que 
examinamos? 

 Antes de responder essa pergunta, seria necessário entendermo-nos sobre o 
sentido que se dá à palavra reforma. 

 Entende-se por essa expressão uma reforma radical, que de um malfeitor faz um 
homem honesto, e dá virtudes a quem só tinha vícios? 

 Uma semelhante regeneração, se aconteceu alguma vez, deve ser bem rara; do 
que se trata, com efeito? 

 De devolver sua pureza primitiva a uma alma que o crime maculou. Ora, a 
dificuldade é imensa. Teria sido mais fácil para o culpado permanecer honesto que se 
reerguer depois da queda. Em vão a sociedade perdoa-lhe: sua própria consciência não 
lhe dá a graça. Quaisquer que sejam seus esforços, ele não reencontrará jamais essa 
delicadeza da honra que, unicamente, faz uma vida sem máculas. Ao mesmo tempo em 
que ele toma o partido de viver honestamente, ele não esquece que foi criminoso; e essa 
lembrança, que o priva de sua própria estima, retira de sua virtude sua recompensa e sua 
garantia. 

  No entanto, quando se pensa em todos os meios empregados nas prisões dos 
Estados Unidos para obter essa regeneração completa do malfeitor, é difícil pensar que 
ela não seja, algumas vezes, a recompensa de tantos esforços. Ela pode ser a obra da 
religião e dos homens piedosos que consagram seu tempo, seus cuidados e sua vida 
inteira a esse importante objetivo. Se a sociedade é impotente para perdoar as 
consciências, a religião tem esse poder. Quando a sociedade perdoa, ela põe o homem 
em liberdade; eis tudo: é apenas um fato material. Quando Deus agracia, ele perdoa a 
alma. Com esse perdão moral, o criminoso ganha de novo a auto-estima, sem a qual não 
há absolutamente honestidade. É um resultado ao qual a sociedade não pode jamais 
aspirar, porque as instituições humanas, poderosas com relação às ações e às vontades, 
nada podem com respeito à consciência. 

 Vimos, nos Estados Unidos, algumas pessoas que tem uma grande fé nessa 
reforma e nos meios utilizados para consegui-la. O senhor Smith nos dizia em Auburn, 
durante nossa visita, que, dos seiscentos e cinqüenta detentos que estavam nessa prisão, 
havia já ao menos cinqüenta que estavam radicalmente reformados, e que considerava 
como bons cristãos. O senhor Barret, em Wethesfield, estimava que dos cento e oitenta 
detentos dessa penitenciária, quinze ou vinte já estavam em um estado de regeneração 
completa1. 

 Seria inútil discutir aqui a questão de saber se os senhores Smith e Barret se 
enganam nas suas apreciações: parece-nos que se pode admitir com eles a existência da 
reforma radical. Mas é permitido acreditar que tais casos são ainda mais raros do que 
eles pensam. É ao menos a opinião de quase todos os homens esclarecidos com os quais 
nos relacionamos nos Estados Unidos. O senhor Elam Lynds, que tem uma grande 
experiência com prisões, vai mais longe, ele considera a reforma integral do criminoso 
como uma quimera que não é razoável tentar alcançar2. Talvez ele cometa outro 

                                                                                                                                                                                   
ela fosse mais desenvolvida. Um pobre negro, que tinha aprendido a ler na prisão, recitou de cor, diante 
de nós, duas páginas da Bíblia que ele estudava durante suas horas de lazer na semana, e não cometeu 
nenhuma falta de memória.  
1 Ver Carta do senhor Barret, peça nº 12. 
2 Ver a Conversação com o senhor Elam Lynds, peça nº 8. 
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excesso, e uma opinião tão desencorajadora quanto a sua teria necessidade, para ser 
adotada, de ser uma verdade evidente. Não há, de resto, nenhum meio humano de 
provar essa reforma completa: como demonstrar com números a pureza da alma, a 
delicadeza dos sentimentos e a inocência das intenções? A sociedade, impotente para 
operar essa regeneração radical, também não tem poder para constatá-la quando ela 
existe. É em um e em outro caso uma questão de foro interior: no primeiro caso, só 
Deus pode agir; no segundo, só Deus pode julgar. No entanto, aquele que, na terra, é o 
ministro de Deus, tem algumas vezes também o privilégio de ler na consciência; e é 
assim que os dois eclesiásticos dos quais falávamos há pouco crêem conhecer a 
moralidade dos prisioneiros e o que se passa no fundo de suas almas. Eles estão sem 
dúvida em melhores condições que os outros para obter a confiança desses desgraçados, 
e estamos persuadidos que muitas vezes eles ouvem confissões desinteressadas e 
arrependimentos sinceros.  Mas eles também correm o risco de serem enganados com 
protestos hipócritas! O condenado, qualquer que seja seu crime, espera sempre ser 
agraciado. Essa esperança existe sobretudo nas prisões dos Estados Unidos, onde 
durante muito tempo abusou-se da concessão da graça1. O criminoso, portanto, tem 
interesse em mostrar ao capelão, o único que mantém com ele comunicações morais, 
um profundo remorso pelo seu crime e um vivo desejo de voltar à virtude. Mesmo não 
sendo esses sentimentos sinceros, ele não os exprime menos. Por outro lado, o homem 
de bem que consagra toda sua existência à busca de um fim honorável está, ele mesmo, 
sob a influência de uma paixão que deve engendrar erros. Como ele deseja com ardor a 
reforma dos criminosos, ele crê nisso facilmente. É preciso acusar sua credulidade? 
Não, pois os sucesso nos quais ele tem confiança o encorajam a tentar outros; as ilusões 
dessa natureza apenas seriam de se lamentar se, a partir da fé em semelhantes 
regenerações, fossem multiplicadas as concessões de indultos. Pois isso seria encorajar 
a hipocrisia, e logo se veriam criminosos reformarem-se calculadamente2. Devemos 
dizer que em geral esse perigo parece ter sido vivamente sentido, e que os indultos 
tornam-se cada vez mais raros: se o desejo da opinião pública fosse completamente 
satisfeito, os governadores somente fariam valer seu direito de agraciar em favor dos 
condenados cuja culpabilidade tornou-se duvidosa com a seqüência das circunstâncias 
posteriores ao julgamento. No entanto, devemos acrescentar também que o 
inconveniente de um número excessivo de indultos concedidos aos condenados não está 
inteiramente evitado; e em Auburn, do número total de indultos, um terço é concedido a 
partir da presunção da reforma.  

 Resumindo este ponto, e o diremos nitidamente: se o sistema penitenciário não 
pudesse propor-se outro fim que a reforma radical da qual acabamos de falar, o 
legislador deveria talvez abandonar esse sistema; não que tal fim não seja admirável, 
mas ele é raramente é atingido. A reforma moral de um único indivíduo, que é uma 
grande coisa para um homem religioso, é pouco para o homem político; ou, para dizer 
melhor, uma instituição somente é política se ela é feita para a massa; ela perde esse 
caráter se serve apenas a um pequeno número de homens. 

 Mas se é verdade que a reforma radical do depravado é só um acidente do 
sistema penitenciário, ao invés de ser uma conseqüência racional dele, é igualmente 
certo que há uma reforma de outro gênero, menos profunda que a primeira, mas útil 
para a sociedade, e que o sistema do qual se trata parece dever produzir naturalmente. 

                                                             
1 Ver Notas estatísticas, nº 16. Explicamos aí as causas diversas que, nos Estados Unidos, levaram ao 
abuso de direito à graça. 
2 O próprio senhor Smith nos dizia que ele se punha em guarda contra as demonstrações exteriores de 
arrependimento: acrescentava que para ele a melhor prova de sinceridade de um detento era que ele 
desejasse não deixar a prisão. 
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 Assim, não duvidamos que os hábitos de ordem aos quais é submetido o detento 
durante vários anos influa e muito sobre sua conduta moral quando volta para a 
sociedade. 

 A necessidade de trabalho, que doma sua inclinação para a ociosidade; a 
obrigação do silêncio, que o faz refletir; o isolamento, que o põe sozinho em presença 
de seu crime e de sua pena; a instrução religiosa, que o esclarece e consola; a obediência 
ininterrupta a regras inflexíveis; a regularidade de uma via uniforme; em uma palavra, 
todas as circunstâncias que acompanham esse regime severo têm a natureza própria para 
produzir, em seu espírito, uma impressão profunda.  

 Talvez saindo da prisão ele não seja um homem honesto, mas ele contraiu 
hábitos honestos. Ele era indolente, agora sabe trabalhar. Sua ignorância o impedia de 
exercer uma indústria, agora ele sabe ler e escrever, e a profissão que aprendeu na 
prisão lhe fornece meios de existência que lhe faltavam antes. Sem ter amor pelo bem, 
ele pode detestar o crime, cujas conseqüências cruéis sentiu; e se ele não é mais 
virtuoso, é ao menos mais razoável: sua moral não é a honra, mas o interesse. Talvez 
sua fé religiosa não seja nem viva nem profunda; mas mesmo que a religião não tenha 
tocado seu coração, ela deu a seu espírito hábitos de ordem, e à sua vida regras de 
conduta; sem ter uma grande convicção religiosa, ele adquiriu o gosto pelos princípios 
morais que a religião ensina; enfim, se ele não se tornou, no fundo, melhor, ele, ao 
menos, é mais obediente às leis, e é tudo o que a sociedade tem o direito de lhe exigir. 

 Considerada sob esse ponto de vista, a reforma dos condenados nos parece dever 
ser freqüentemente obtida com a ajuda do sistema que nos ocupa; e os homens que, nos 
Estados Unidos, tem o menos possível confiança na regeneração radical dos criminosos, 
crêem firmemente na existência de uma reforma conseguida nesses termos mais 
simples. 

 Sublinharemos aqui que o zelo do homem religioso, muitas vezes ineficaz para 
operar a reforma radical, tem uma grande influência sobre essa reforma de segunda 
ordem que acabamos de definir. É porque é grande seu fim que ele o persegue com 
paixão: e a nobreza de seu empreendimento eleva ao mesmo tempo seu ministério e as 
funções de todos aqueles que, em concerto com ele, trabalham para reformar os 
criminosos; ela dá assim ao estabelecimento penitenciário inteiro um interesse maior e 
uma mais alta moralidade. Assim, embora o homem religioso não atinja muitas vezes 
seu objetivo, é importante que ele o busque sem descanso; e talvez apenas atinja o ponto 
que viemos de indicar porque visa mais alto. 

 As vantagens do sistema penitenciário nos Estados Unidos podem ser 
classificadas assim: 

 Primeiro: impossibilidade de corrupção dos detentos na prisão; 
Segundo: grande probabilidade deles adquirirem os hábitos de obediência e de 
trabalho que façam com se tornem cidadãos úteis; 
Terceiro: possibilidade de uma reforma radical. 

Embora cada um dos estabelecimentos que examinamos tenda para esses três resultados, 
há no entanto, a esse respeito, algumas nuanças que distinguem o sistema de Auburn do 
sistema da Filadélfia. 

Antes de tudo, tal como nós já observamos, a Filadélfia tem, quanto o primeiro 
ponto, vantagem sobre Auburn: com efeito, os detentos, separados por espessas 
muralhas, podem se comunicar entre si menos ainda do que os detentos separados 
somente pelo silêncio. A disciplina de Auburn dá bem a certeza que o silêncio não é 
violado, mas é apenas uma certeza moral, sujeita à contradição, enquanto na Filadélfia a 
comunicação dos condenados entre si é fisicamente impossível. 
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O sistema da Filadélfia, sendo igualmente aquele que produz na alma do 
condenado as impressões mais profundas, deve obter mais reformas que o sistema de 
Auburn. No entanto, talvez esse último sistema, com a ajuda de seu regime mais 
conforme que o da Filadélfia aos hábitos do homem em sociedade, opere um maior 
número dessas reformas que poderiam ser chamadas de legais, porque elas produzem o 
cumprimento exterior das obrigações morais. 

Se fosse assim, o sistema da Filadélfia faria mais pessoas honestas, e o de Nova 
Iorque mais cidadãos submissos às leis. 
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Seção II 

 
A eficácia do sistema provada através dos números. – Os crimes nos Estados Unidos 
estão aumentando? – Influência dos negros e dos estrangeiros. – Qual o efeito da 
instrução a esse respeito? – Distinção necessária entre o número de crimes e o de 
condenações. – O sistema penitenciário é, na maioria das vezes, alheio ao aumento dos 
crimes. – Sua influência, restrita aos detentos, se reconhece nas reincidências: ela 
somente pode ser ponderada depois de vários anos. – Comparação entre as antigas 
prisões e as novas penitenciárias. – Impossibilidade de comparar o número de crimes e 
de reincidências dos Estados Unidos e da França. – Elementos diferentes das duas 
sociedades: diversidade de leis penais e dos poderes da polícia judiciária nos dois 
países. – Só é possível comparar a América com ela mesma. 
 
 
 
Depois de ter exposto as conseqüências do sistema penitenciário, tal como o 
concebemos, encontraremos nos números a prova dos efeitos que, segundo cremos, 
podem ser atribuídos a ele?  

Quando se procura reconhecer a influência do sistema penitenciário na sociedade, 
costuma-se colocar desta forma a questão: 

  O número de crimes aumentou ou diminuiu desde que o sistema penitenciário foi 
estabelecido? 

A solução de todas as questões desse gênero é extremamente difícil nos Estados 
Unidos, porque ela exige documentos estatísticos que é impossível conseguir. Não 
existe na União, nem nos estados particulares, nenhuma autoridade central que os 
possua. Obtém-se com muito esforço a estatística de uma cidade, de um condado, 
jamais do estado inteiro1. 

A Pensilvânia é o único estado onde pudemos conhecer o número total dos 
crimes. Durante o ano de 1850, havia 2 084 indivíduos condenados ao encarceramento 
na Pensilvânia; o que, comparado a uma população de 1 347 672 habitantes, dá um 
condenado ao encarceramento em cada grupo de 655 habitantes2. 

Nos outros estados, obtivemos informações muito exatas sobre o número de certos 
crimes, mas jamais a totalidade dos delitos: assim, sabemos somente o número de 
infrações que, nos estados de Nova Iorque, Massachussetts, Connecticut e de Maryland, 
levaram os criminosos para a prisão central (state prison)3. 

                                                             
1 Encontramos, no entanto, nas autoridades dos diferentes estados, uma gentileza toda particular e uma 
prontidão extrema para nos fornecer as luzes que desejávamos. O senhor Flagg, secretário do estado em 
Albany; o senhor Riker, em Nova Iorque; os senhores Ilvaine e Roberts Vaux, na Filadélfia, o senhor 
Gray, em Boston, e todos os inspetores das novas prisões, nos forneceram uma grande quantidade de 
documentos preciosos. 
O senhor Riker obteve para nós o registro geral dos crimes cometidos em todo o Estado de Nova Iorque 
durante o ano de 1830. É um documento muito interessante; mas ficamos com ele apenas um ano. 
2 Notas estatísticas, peça nº 16. 
3 Ver Observações estatísticas e comparadas, peça nº 17. 
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Se tomarmos esses condenados especiais como base de nossas observações, 
veremos que, nos Estados de Nova Iorque, de Massachussets e de Maryland, o número 
de criminosos, comparado com o da população, vai diminuindo; que, no estado de 
Connecticut, ele aumenta, enquanto está estacionado na Pensilvânia1. 

Disso concluiremos que a prisão de Connecticut é muito ruim; que as de Nova 
Iorque, de Massachussets e de Maryland são as únicas boas, e que as da Pensilvânia são 
melhores que a primeira e piores que as outras? 

Essa conseqüência seria estranha, pois é um fato incontestável que a penitenciária 
de Connecticut é melhor que as prisões de Maryland e as da Pensilvânia2. 

Se se quer examinar com atenção a situação desses diferentes estados, e as 
circunstância políticas nas quais se encontram, ver-se-á que o número mais ou menos 
considerável dos crimes, bem como seu aumento e diminuição, podem ter a ver com 
causas totalmente estranhas ao sistema penitenciário. 

É preciso, antes de tudo, distinguir o número dos crimes de seu crescimento: nos 
Estado de Nova Iorque há mais crimes que na Pensilvânia; no entanto, o número de 
crimes continua o mesmo neste último estado, enquanto diminui no primeiro. Em 
Connecticut, onde os crimes aumentam, seu número cai pela metade comparado com o 
dos outros estados3. 

Acrescentaremos que, para estabelecer entre os diversos estados pontos de 
comparação bem fundados, seria necessário excluir da população de cada um deles os 
estrangeiros, e comparar somente os crimes cometidos pela população sedentária; 
procedendo assim, seria confirmado que Maryland é, de todos os estados, aquele onde a 
população sedentária comete mais crimes. Esse fato se explica por uma causa particular 
nos estados do Sul, a presença da raça negra. Em geral, foi observado que, nos estados 
onde há um negro para trinta brancos, as prisões contêm um negro para quatro brancos4. 

Os estados que têm muitos negros devem, portanto, ter mais crimes. Sozinha, essa 
razão bastaria para explicar o número elevado de crimes em Maryland: ela, no entanto, 
não é aplicável a todos os estados do Sul; ela é compatível somente com aqueles onde a 
libertação dos negros é permitida: pois estranhamente cometeria um engano quem 
acreditasse que se evitam os crimes dos negros lhes dando a liberdade; a experiência 
ensina, ao contrário, que, no Sul, o número de crimes aumentou mais entre os libertos 
que entre os escravizados; assim, precisamente porque a escravidão parece caminhar 
para a ruína, ver-se-á durante muito tempo crescer no Sul o número de novos libertos, e 
com ele o número de criminosos. 

Enquanto o Sul dos Estados Unidos guarda em seu seio esse princípio fecundo de 
aumento dos delitos, nos estados do Norte, ao contrário, tomando como exemplos Nova 
Iorque e Massachussetts, várias causas políticas tendem à diminuição dos crimes. 

E antes de tudo, a população negra decresce a cada dia, enquanto a população 
branca aumenta continuamente. 

Por outro lado, nesses mesmos estados, os estrangeiros que cada ano chegam da 
Europa sem meios de existência são uma causa cada vez menor dos crimes. 

Com efeito, à medida que a população tornar-se mais considerável, o número de 
estrangeiros que chegam, embora não diminua, é menor relativamente à totalidade dos 
habitantes. A população dobra em trinta anos; mas o número de emigrantes é 

                                                             
1 Observações estatísticas e comparadas, peça nº 17. 
2Referimo-nos somente às antigas prisões da Pensilvânia e de Maryland. As novas penitenciárias desses 
estados são ainda recentes demais para que possamos nos ocupar de seus efeitos. 
3 Ver Observações estatísticas e comparadas, peça nº 16. 
4 Ver Observações estatísticas e comparadas, peça nº 16. 
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aproximadamente sempre o mesmo1. De modo que essa causa do aumento de crimes no 
Norte, embora imóvel na aparência, perde cada ano sua força; a cifra que a representa, 
considerada isoladamente, é sempre a mesma; mas ela é menor, comparada a outra cifra, 
que cada dia torna-se maior. 

Algumas pessoas2, nos Estado Unidos, pensam também que as luzes da instrução, 
tão difundidas nos estados do Norte, tendem à diminuição dos crimes3. 

No estado de Nova Iorque, em uma população de 2 000 000 de habitantes, 550 
000 crianças são educadas nas escolas, e o Estado sozinho gasta para isso 
aproximadamente 6 000 000 de francos cada ano. Parece que uma população 
esclarecida, para a qual não falta nenhuma das oportunidades que podem oferecer a 
agricultura, o comércio e a indústria manufatureira, deve cometer menos crimes do que 
a que possui estas mesmas vantagens sem as mesmas luzes para explorá-las; no entanto, 
pensamos que não se deve atribuir à instrução essa diminuição dos crimes no Norte, 
pois, em Connecticut, onde ela é ainda mais difundida que no estado de Nova Iorque, 
vêem-se os crimes aumentarem com uma extrema rapidez; e se não se pode culpar as 
luzes por esse crescimento prodigioso, é forçoso reconhecer que elas não têm o poder de 
impedi-lo4; de resto, não pretendemos explicar essas estranhas anomalias, apresentadas 
pelos estados cujas instituições são quase semelhantes, e onde, no entanto, a proporção 
dos crimes com a população é tão diferente; essas dificuldades fazem parte daquelas que 
não deixam de faltar em toda espécie de trabalho estatístico5. Mas as considerações que 
viemos de fazer serviram ao menos para provar quantas causas graves, independentes 
do sistema penitenciário, influem sobre o aumento ou a diminuição dos crimes. 

Algumas vezes uma crise industrial, o licenciamento de uma armada, etc, etc, etc, 
bastam para elevar durante o ano o número de delitos. 

Foi assim que, durante o ano de 1816, viu-se o número de criminosos crescer 
extraordinariamente em todas as prisões da América: o sistema penitenciário tinha 
alguma coisa a ver com isso, nesse caso? Não, era simplesmente uma conseqüência da 

                                                             
1 Cremos que o número de emigrantes tem aumentado muito nos últimos tempos. Mas isso não impede 
que, em geral, o raciocínio dos autores seja verdadeiro. É certo que a população cresce bem mais rápido 
que o número de emigrados. (Nota do tradutor americano).  
2 Essa expressão, alguns americanos, é inexata em demasia. A verdadeira palavra é todos os americanos, 
à exceção de alguns. E me seria difícil ainda dizer que conheço um entre esses últimos. (Nota do tradutor 
americano) 
3 Entre outros, o senhor Edw. Livingston. Ver seus escritos, notadamente sua carta a Roberts Vaux, 1828, 
p. 14 e 15. – O juiz Powers considera a ignorância e intemperança as duas principais fontes do crime. 
(Ver o Relatório de Gershom Powers, de 1828, p. 50). 
4 A instrução, na medida mesma em que não é separada das crenças religiosas, faz nascer uma multidão 
de novas necessidades, que, se não são satisfeitas, levam ao crime aqueles que as sentem. Ela multiplica 
as relações sociais, ela é a alma do comércio e da indústria, ela cria assim entre os indivíduos mil ocasiões 
de fraude ou de má-fé que não existem absolutamente no seio de uma população ignorante e rude. É de 
sua natureza, portanto, aumentar, não diminuir o número de crimes. Esse ponto parece, de resto, hoje em 
dia, geralmente reconhecido; pois, na Europa, foi observado que os crimes estão em progressão na maior 
parte dos países onde a instrução é muito difundida. De resto, emitiremos nessa ocasião nossa opinião 
sobre a influência da instrução. Suas vantagens nos parecem infinitamente superiores a seus 
inconvenientes. Ela desenvolve as inteligências e sustenta todas as indústrias. Ela protege assim a força 
moral e o bem-estar material dos povos. As paixões que ela excita, funestas para a sociedade, quando 
nada as contenta, tornam-se fecundas em vantagens quando podem alcançar o fim que perseguem. Assim, 
a instrução dissemina, é verdade, entre os homens, algumas sementes de corrupção; mas é ela também 
que torna os povos mais ricos e mais fortes. Em uma nação cercada por vizinhos esclarecidos, ela é não 
somente um benefício, mas ainda uma necessidade política. – Ver a Nota sobre a instrução pública nos 
Estados Unidos, peça nº 2.  
5 Para conhecer as vantagens da estatística e aprender como se servir dela, é preciso ler a excelente obra 
que acabou de ser publicada pelo senhor Guerry, sob o título de Statistique morale de la France, Paris, 
1832. 
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guerra dos Estados Unidos com a Inglaterra; essa guerra, tendo acabado, fez com 
fossem trazidos de volta para suas casas uma multidão de militares que a paz tinha 
privado da profissão. 

Existe outra dificuldade: na medida mesma em que se está de acordo a respeito da 
causa dos crimes, não se sabe absolutamente a causa de seu aumento. 

Como se conhece o número de crimes cometidos? Pelo número das condenações; 
ora, várias causas podem tornar as condenações mais freqüentes, sem que o número de 
crimes tenha crescido. 

Por exemplo, se a polícia judiciária investiga os crimes com mais zelo e atividade, 
algo que acontece ordinariamente quando a atenção pública se volta para esse tema, o 
número de crimes cometidos não aumenta, há somente mais crimes constatados. A 
mesma coisa quando a repressão dos tribunais criminais é mais severa: ela se torna 
assim quando a lei penal é abrandada. Então o número de absolvições diminui, há mais 
condenações, embora o número de crimes não tenha variado. O próprio sistema 
penitenciário, que deve diminuir o número de crimes, tem por primeiro resultado, desde 
sua origem, aumentar o número de condenações. Com efeito, da mesma forma que aos 
magistrados repugna muitas vezes condenar culpados já que conhecem a influência 
corruptora da prisão em que serão encarcerados, da mesma forma também eles se 
mostram muito mais inclinados a proferir uma condenação quando eles sabem que a 
prisão, longe de ser uma escola de crime, é um lugar de penitência e de reforma. 

Seja como for, claramente resulta do que precede que o aumento de crimes ou sua 
diminuição são produzidos por causa sejam gerais, sejam acidentais, mas que não têm 
nenhuma relação direta com o sistema penitenciário. 

Se se quer refletir sobre o objeto do sistema penitenciário e seu alcance natural, 
ver-se-á que ele não poderia ter a influência geral que lhe é atribuída, e que a questão é 
mal colocada quando se exige que ele dê conta, em termos absolutos, da progressão dos 
crimes: o bom ou mau regime de uma prisão só poderia exercer uma influência sobre 
aqueles que nela foram encarcerados. As prisões podem ser muito boas em um país 
onde há muitos crimes, e muito ruins em outro onde os crimes são bem raros. De tal 
maneira que em Massachussetts, onde há menos condenados, as prisões são viciosas; 
por outro lado, são boas no estado de Nova Iorque, onde os crimes são mais 
numerosos1. Uma prisão ruim não pode depravar os que não foram expostos à sua 
influência corruptora, da mesma forma que uma boa penitenciária não pode reformar os 
indivíduos que desconhecem seu regime benéfico.  

As instituições, os costumes2, as circunstâncias políticas, eis o que influi sobre a 
moralidade dos homens em sociedade; as prisões agem somente sobre a moralidade dos 
homens aprisionados3. 

O sistema penitenciário não tem, portanto, a extensão de ação que algumas vezes 
lhe é atribuída. Reduzida, como ela deve ser, à população das prisões, sua influência 
direta é importante o suficiente para que não se busque lhe atribuir uma que ele não tem: 
e, com efeito, se essa parte do corpo social sobre a qual se exerce o regime penitenciário 
é pequena, ela é, no entanto, a mais gangrenada, tendo uma ferida que é, ao mesmo 
tempo, a mais contagiosa e a que mais importa curar. 

                                                             
1 Dizemos que, em Massachussetts, onde há menos condenados, as prisões são viciosas: elas eram 
viciosas, e não são mais; somo obrigados a falar no passado, porque se trata de apreciar seus efeitos. 
2 São feitos grandes esforços nos Estados Unidos para corrigir um vício que lá é bastante comum: a 
intemperança. (Ver a Nota sobre as sociedades de temperança, peça nº 6). 
3 O senhor Livingston mais de uma vez proclamou essa verdade, que se encontra energicamente expressa 
em sua carta a Roberts Vaux, p. 14 e 15, 1828.  
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Quando, portanto, se quer apreciar o mérito de uma prisão e do sistema 
penitenciário nela em vigor, é preciso observar, não a moralidade da sociedade em 
geral, mas somente a dos indivíduos que, depois de terem sido encarcerados nessa 
prisão, voltaram para a sociedade: se eles não cometem nenhum novo delito, pode-se 
acreditar que a influência do encarceramento sobre eles foi salutar; se eles se tornam 
reincidentes, fica provado que a prisão não lhes tornou melhores. 

Se é verdade que o maior ou menor número de reincidências é a prova do vício ou 
da eficácia de uma prisão, é preciso acrescentar que é impossível obter nesse ponto uma 
constatação perfeitamente exata. 

De uma parte, consegue-se com muito esforço a evidência que condenados que 
foram libertados tiveram uma conduta honesta, e, de outra parte, nem sempre se 
conhecem os novos crimes que eles cometem. 

A essas considerações que nos pareceram necessárias para colocar a questão em 
seus verdadeiros termos, acrescentaremos uma última que nos pareceu igualmente 
importante não perder de vista, qual seja, para apreciar os efeitos do sistema 
penitenciário, não é preciso considerar a época de sua criação, mas o tempo que se 
segue a ela. Essa verdade, que parece ocioso enunciar, tem, no entanto, sido esquecida 
por escritores de grande mérito; citaremos um exemplo. 

Já dissemos que em 1790 um novo sistema de encarceramento foi estabelecido na 
Filadélfia: como conseqüência, a prisão de Walnut-Street foi organizada a partir de um 
plano que reconhecemos como totalmente vicioso: no entanto, devido a uma 
circunstância fortuita, ou cuja causa é, pelo menos, desconhecida, o número de crimes 
na Pensilvânia durante os anos 1790, 1791, 1792 e 1793, foi muito menos considerável 
do que nos anos precedentes. O senhor Livingston e o senhor Roberts Vaux, nos 
Estados Unidos, e os senhores duque de La Rochefoucauld-Liancourt e Charles Lucas, 
na França, tiraram dessa diminuição dos crimes a prova da eficácia do sistema1; mas o 
raciocínio deles nos parece fundado sobre um fato mal apreciado. Para atribuir esse 
resultado ao novo regime de prisões, teria sido necessário provar que os indivíduos que 
saíram da prisão de Walnut-Street não tinham cometido novos crimes: mas essa prova 
não poderia ser obtida. Com efeito, o sistema começa em 1790, e é nos anos 1791, 1792 
e 1793 que se buscam os efeitos, quer dizer, antes que a maior parte dos encarcerados 
tenham saído da prisão. 

É fácil compreender que o efeito do sistema penitenciário só pode ser considerado 
depois de certo número de anos, e unicamente depois que os condenados, postos em 
liberdade com a expiração de suas penas, tiveram tempo de cometer novos crimes ou 
dar exemplo de uma vida honesta. 

Devemos, por essa razão, negligenciar os resultados obtidos pelas novas 
penitenciárias da Filadélfia, de Singsing, de Boston e de Baltimore: recusando os 
argumentos que construiríamos a partir dessas diferentes prisões, restringimos 
infinitamente o círculo de nossa discussão, mas, por outro lado, temos a vantagem de 
dar a nossos raciocínios apenas bases sólidas. 

Comparemos, portanto, os efeitos produzidos pelas antigas prisões dos Estados 
Unidos com os que resultam do novo sistema em vigor nas penitenciárias de Auburn e 
de Wethersfield, os únicos que foram estabelecidos faz um tempo suficientemente longo 
para que já seja possível julgar sua influência. 

                                                             
1 Ver Edward Livingston, Introductory report to the code of prison discipline explanatory of the 
principles on which the code is founded., p. 7; Roberts Vaux, Notices of the original and successive 
efforts to improve the discipline of the prison at Philadelphia and to reform the criminal code of 
Pennsylvania,  p. 53-54; e Charles Lucas, Du système pénitentiaire en Europe et aux Etats-Unis. 
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Na antiga prisão de Nova Iorque (Newgate), os condenados reincidentes podiam 
ser contados, entre o número total de detidos, na proporção de um para nove; na prisão 
de Maryland, um para sete; na de Walnut-Street, um para seis; e, na antiga prisão de 
Connecticut, um para quatro1. Em Boston, a sexta parte dos indivíduos que saíram da 
prisão depois de terem cometido novos crimes voltaram a ela.2 

O número dos indivíduos reincidentes é muito menos elevado nas novas prisões 
de Auburn e de Wethersfield. Na primeira, os reincidentes podem ser contados, com 
relação ao número total de presos, na proporção de um para dezenove; na segunda, de 
cem de indivíduos que saíram, desde a sua criação, cinco somente retornaram devido a 
novos delitos; o que dá a proporção de um para vinte3. 

Em Auburn, além de se considerar os criminosos que, depois de terem sido 
detidos na penitenciária, para lá retornaram depois de uma reincidência, tentou-se 
também tomar conhecimento da conduta dos condenados que, não tendo cometido 
novos crimes, permaneceram em sociedade. De 160 indivíduos a respeito dos quais foi 
possível obter informações, 112 tiveram uma boa conduta, os outros voltaram aos maus 
e equivocados hábitos. 

Esses números, ainda que pareçam concludentes, são de uma quantidade de anos 
pequena demais para que se possa tirar um prova invencível da eficácia do sistema; mas 
forçoso é reconhecer que eles são extremamente favoráveis à novas prisões 
penitenciárias, e a presunção que esse resultado cria em favor delas é tanto mais forte na 
medida em que o resultado obtido está perfeitamente de acordo, aqui, com o resultado 
prometido pela teoria: é preciso acrescentar que, apesar da impossibilidade de produzir 
uma prova a partir de penitenciárias novas demais, como a de Singsing, de Boston, e 
todas as outras prisões de mesma natureza, não se pode, no entanto, contestar que o 
sucesso de Auburn e de Wethersfield torna mais provável o sucesso dos 
estabelecimentos que foram erguidos a partir do mesmo modelo. 

Apresentando esses documentos estatísticos, não comparamos o número de crimes 
e de reincidências nos Estados Unidos e na França, persuadidos como somos de que as 
bases de semelhante comparação seriam imperfeitas. 

Os dois países têm condições de existência que não se parecem absolutamente, e 
são compostos de elementos essencialmente diferentes. 

Uma sociedade jovem, isenta de estorvos políticos, rica tanto em terra quanto em 
indústria, parece dever ter menos criminosos que um país onde a terra é disputada 
palmo a palmo, e onde as crises que nascem das divisões políticas tendem a aumentar o 
número de delitos, pelo fato delas aumentarem a miséria perturbando as indústrias. 

No entanto, se os documentos estatísticos que possuímos sobre a Pensilvânia 
podem ser aplicados ao resto da União, há, nesse país, mais crimes que na França, 
guardada toda proporção com a população4. Diversas causas de outra natureza explicam 
esse resultado: de uma parte, a população negra que compõe a sexta parte dos habitantes 
dos Estados Unidos e que perfaz a metade dos indivíduos presos; de outra, os 
estrangeiros que vêm da Europa cada ano, e que formam a quinta parte e por vezes a 
quarta do número de condenados.  

Esses dois fatos, que explicam o número elevado de crimes nos Estados Unidos e 
tornam eles incomparável com um país onde fatos semelhantes não são encontrados. 

                                                             
1 Ver as Observações estatísticas e comparadas, peça nº 15. 
2 Ver as Notas estatísticas, peça nº 14. 
3 Ver as Observações estatísticas e comparadas, peça nº 15. 
4 Há na França mais crimes graves; mas o número total dos delitos é menos elevado que nos Estados 
Unidos. (Ver as Observações estatísticas e comparadas, peça nº 15.) 
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Se fossem subtraídos do total de crimes os que são cometidos pelos negros e pelos 
estrangeiros, ver-se-ia que a população branca norte-americana comete menos delitos 
que a francesa; mas, procedendo assim, cometer-se-ia outro erro: com efeito, separar os 
negros da população dos Estados Unidos, seria como, na França, se abstraísse uma parte 
da classe pobre, quer dizer, daqueles que cometem crimes. Evita-se um obstáculo para 
encontrar outro; a esse respeito, o único fato certo, incontestável, que notamos nos 
Estados Unidos, e que pode dar lugar a uma comparação, é a moralidade perfeitamente 
extraordinária das mulheres que pertencem à raça branca. Assim, nas prisões dos 
Estados Unidos, de cem detidos apenas quatro são mulheres; no caso da França, a 
proporção é de vinte mulheres para cem detentos1. Ora essa moralidade da mulher deve 
ter influência sobre a sociedade inteira, porque é sobre ela que repousa a moralidade da 
família. 

Todavia, os elementos de comparação são tão diferentes, que, com relação ao 
todo, só é possível arriscar probabilidades. 

Os obstáculos se multiplicam quando se quer fazer comparações desse gênero 
entre as duas nações. A diferença que existe entre as leis penais dos Estados Unidos e as 
nossas se acrescenta aos obstáculos. 

Há, nos Estados Unidos, fatos punidos como crimes, que, na França, estão fora do 
alcance da lei; e, por outro lado, nosso código pune delitos que, nos Estados Unidos, 
não são considerados como tais. Assim, muitos delitos contra a religião e os costumes, 
tais como a blasfêmia, o incesto, a fornicação, o alcoolismo, etc., etc.2 são, nos Estados 
Unidos, reprimidos com penas severas, enquanto na França são impunidos. Existem 
também em nossas leis infrações que não são previstas pela lei americana: assim, nosso 
código pune a bancarrota, contra a qual as leis dos Estados Unidos não infligem nenhum 
castigo. 

Como comparar o número de crimes de países cujas legislações são tão 
diferentes? Acrescentemos que, fosse essa comparação feita exatamente, seria ainda 
difícil tirar dos números obtidos conseqüências concludentes: assim, pode-se dizer, em 
geral, que uma maior ou menor quantidade de criminosos condenados em um país prova 
sua corrupção ou moralidade. No entanto, existem exceções a essa regra que lançam 
grande incerteza sobre os cálculos: assim, em um dos estados mais religiosos e de 
caráter moral mais forte da União americana (Connecticut), há mais condenados por 
atentado aos costumes do que nenhum outro3. Para compreender esse resultado, é 
preciso se lembrar que os crimes dessa natureza só são punidos porque são raros: nas 
sociedades onde o adultério é comum, ele não é punido. Nos Estados Unidos, não se 
vêem devedores que faliram nas prisões; concluir-se-á disso que o crime de bancarrota 
nunca é cometido? Seria cair em grave erro, porque é talvez de todos os países aquele 
onde as bancarrotas são mais freqüentes. É preciso, portanto, para não ficar admirando, 
a esse respeito, a moralidade comercial dos Estados Unidos, saber que se trata de um 
crime que a lei não pune. Por outro lado, considerando que nos Estados Unidos há dez 
falsários em cada grupo de cem criminosos4, poder-se-ia provar a corrupção relativa 
desse país comparado ao nosso, onde a falsificação está, com relação aos outros crimes, 
na proporção de dois para cem5. Nos Estados Unidos, toda a população se ocupa do 
comércio, e, além disso, há trezentos e cinqüenta bancos que emitem, todos, papel 
moeda; a indústria dos falsários tem, portanto, para funcionar nesse país, uma matéria-

                                                             
1 Ver Alguns pontos de comparação entre a França e os Estados Unidos, peça nº 16. 
2 O crime de bestialidade, o atentado sem violência contra a pessoa de uma criança, a pederastia, etc. 
3 Ver as Observações estatísticas e comparadas, peça, nº 15. 
4 Ver as Observações estatísticas e comparadas, peça nº 15. 
5 Ver a Comparação entre a França e a América, peça nº 16. 
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prima que não é a mesma nos países onde o comércio é atribuído a uma só classe, e 
onde o número de bancos é mais restrito. 

Há, por fim, um último obstáculo à comparação dos crimes cometidos nos dois 
países; é que, no caso mesmo onde as duas legislações punem um fato como crime, elas 
prevêem, para sua repressão, penas diferentes: ora, a comparação de crimes sendo feita 
pela de penas, segue-se que se comparam dois resultados análogos, obtidos de bases 
diferentes, o que é uma nova fonte de erros. 

Se é difícil comparar frutiferamente o número e a natureza dos crimes cometidos 
nos Estados Unidos e na França, é mais difícil ainda comparar as cifras de reincidências 
dos criminosos, e encontrar nessa comparação uma prova do mérito relativo das prisões 
dos dois países. 

Em geral, nos Estados Unidos, contam-se somente as reincidências daquele que 
retorna uma segunda vez para a mesma prisão onde tinha sido detido1. Seu retorno para 
a prisão, onde é reconhecido, é, com efeito, o único meio que se possui para constatar 
sua reincidência. Nesse país, onde a obrigação de ter passaporte não existe, nada é mais 
fácil que mudar de nome; quando, portanto, um condenado libertado comete um novo 
crime com outro nome, ele esconde facilmente sua reincidência, a menos que ele seja 
reconduzido para a prisão onde cumpriu sua primeira pena. Ele tem, de resto, mil meios 
de evitar a possibilidade de ser reconhecido. Nada é mais fácil para ele que ir de um 
estado para outro, e ele tem interesse em emigrar, seja por querer cometer novos crimes, 
seja por ter resolvido viver honestamente. Também, de cem criminosos condenados em 
um estado, há, em média, trinta que pertencem a um dos estados vizinhos2. Ora, essa 
emigração basta para tornar impossível a constatação de suas reincidências. Uma vez 
que o laço que liga Estados Unidos entre si é puramente político, não existe nenhum 
poder central ao quais funcionários da polícia judiciária possam se endereçar para obter 
informações sobre a vida pregressa dos acusados: de modo que os tribunais criminais 
condenam quase sempre sem conhecer o nome verdadeiro e ainda menos os 
antecedentes do culpado. Julga-se, por esse estado de coisas, que o número exato de 
reincidências conhecidas não é jamais o número exato das reincidências existentes, mas 
somente o de reincidências constatadas. Não ocorre o mesmo na França. Há mil 
maneiras, neste último país, de provar a individualidade dos acusados e dos 
condenados; com a ajuda das relações mútuas que mantêm entre si os agentes da polícia 
judiciária, conhecem-se, em uma corte real do Norte, as condenações proferidas por 
uma corte do Sul; e a justiça possui, a esse respeito, todos os meios de investigação que 
faltam nos Estados Unidos. Quando, portanto, se pensar que não haveria mais 
reincidências na França do que nos Estados Unidos, seria conhecida uma quantidade 
maior ainda, e é porque o meio de constatá-las nos dois países é tão diferente, que seria 
inútil comparar os números de ambos. 

Todas as comparações desse gênero entre a América e a Europa não podem, 
portanto, conduzir a nenhum resultado. Apenas podem os Estados Unidos ser 
comparados com eles mesmos; essa comparação basta, de resto, para lançar luz 
abundante sobre a questão que nos ocupa; e reconhecemos a superioridade do novo 
sistema penitenciário com relação ao antigo, quando, comparando os efeitos de um e de 
outro, vimos que os detentos reincidentes, nas antigas prisões, em média, podiam ser 
contados na proporção de um para seis condenados, enquanto nas novas penitenciárias a 
proporção é de um para vinte. 

                                                             
1 In using the term first conviction above we mean as it respects this prison only; there are nearly twenty 
who have been in other prisons. (Ver o Relatório sobre a prisão de Auburn, de 1º de janeiro de 1824, p. 
127). 
2 Ver as Observações estatísticas e comparadas, peça nº 15. 
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CAPÍTULO IV 
 
Parte financeira 
 
Seção I 
 
Distinguir entre o sistema da Filadélfia e o de Auburn. – O primeiro necessita de 
construções mais dispendiosas. – O segundo muito favorável à economia. – Obstáculo a 
evitar. – Planos. – Estimação do juiz Welles. – É vantajoso fazer com que os detentos 
construam as prisões? 
 
 
 
Enfim, depois de ter constatado os princípios e os efeitos do sistema penitenciário dos 
Estados Unidos, sob o ponto de vista da reforma dos criminosos, falta-nos apenas falar 
dos resultados sob o ângulo financeiro. Esse último ponto compreende o modo de 
construção das prisões e as despesas de manutenção, comparado com o produto do 
trabalho nelas executado. 

 
Construção das prisões 

 
É preciso, a esse respeito, distinguir o sistema da Filadélfia do sistema de Auburn.  

A penitenciária da Filadélfia (Cherry-Hill), quando for terminada, terá custado 432 000 
dólares; o que fará com que cada célula tenha o custo de 1 624 dólares1. 

É verdade que foram feitas, para sua construção, enormes despesas que não eram 
necessárias. A maior parte dos custos não teve outro objetivo senão ornamentar o 
edifício. Muralhas gigantescas, torres encasteladas, uma vasta porta de ferro, dão a essa 
prisão o aspecto de um castelo da Idade Média, sem que disso resulte uma vantagem 
real para o estabelecimento2. 

No entanto, mesmo que se tenha tido a sabedoria de evitar essas despesas de luxo, 
há outras, consideráveis, que são inerentes ao sistema mesmo da Filadélfia, e que não 
poderiam não ter sido feitas. O condenado tendo de, seguindo esse sistema, estar sempre 
encarcerado, é preciso que sua célula seja espaçosa, bem arejada, guarnecida de tudo o 

                                                             
1 A muralha que cerca da prisão da Filadélfia custa, sozinha, aproximadamente 200 000 dólares. É, no 
entanto, de todas as penitenciárias, a que tem menos necessidade de altos muros, porque cada detento está 
isolado em sua célula de onde não sai jamais. (Ver o Relatório da sociedade de Boston, e o Relatório do 
juiz Powers, 1828, p. 86). 
2 Comparando a penitenciária da Filadélfia com um castelo da Idade Média, não fazemos outra coisa 
senão reproduzir uma imagem apresentada pela sociedade das prisões da Filadélfia, que assinala essa 
semelhança como se fosse um elogio: “This penitentiary, dit-elle, is the only edifice in this country, which 
is calculated to convey to our citizens the external appearance of those magnificent and picturesque 
castles of the middle ages, which contribute so eminently to embellish the scenery of Europe.” (Ver 
Description of the eastern penitentiary.) 



82 
 

que lhe é necessário como lugar de onde não sai jamais, e grande o suficiente para que 
ele possa trabalhar sem incômodos excessivos. É preciso enfim que a essa célula seja 
anexado um pequeno pátio, cercado de muros, no qual ele possa, todo dia, nas horas 
fixadas pelo regulamento, respirar o ar exterior. Ora, mesmo tomando cuidado com 
construir o mais economicamente possível essa célula e suas dependências, ela será 
necessariamente muito mais cara que uma célula mais estreita sem pátio particular, e 
destinada somente a receber os condenados durante a noite. 

As prisões erguidas a partir do plano de Auburn são infinitamente menos caras. 
Há, todavia, diferenças grandes no valor respectivo da construção de cada uma delas. 

Esta disparidade parece, de início, difícil de explicar; mas, se investigar mais 
profundamente as causas, reconhece-se que a construção de novas penitenciárias é cara 
ou barata segundo os meios de execução empregados. 

A penitenciária de Washington, para o distrito de Colômbia, terá custado, quando 
for terminada, 188 000 dólares. Contém somente cento e sessenta células, e cada uma 
alcançará o valor de 1 125 dólares; enquanto a penitenciária de Wethersfield, 
estabelecida a partir do mesmo plano, tendo duzentas e trinta e duas células, custou 
somente, 35 000 dólares: de onde se segue que cada célula dessa prisão custou apenas 
150 dólares e 86 centavos.  

Como todas as despesas públicas são feitas com uma grande parcimônia no 
pequeno estado de Connecticut, seria possível acreditar que o resultado que aí se obteve 
é o efeito de esforços extraordinários dos quais não seria capaz uma sociedade maior, 
ocupada com outros interesses. 

Mas as penitenciárias de Singsing e de Blackwell-Island, erguidas pelo mesmo 
valor que a Wethersfield no estado de Nova Iorque, o mais considerável de todos os 
estados da União, provam que Connecticut nada fez de sobrenatural; a penitenciária de 
Baltimore (Maryland) não levou, na sua construção, a mais despesas. 

O que engrossa ou diminui as despesas de construção, é o cuidado que alguns 
estados têm de evitar, nessa matéria, toda espécie de luxo inútil, enquanto outros não 
têm, a esse respeito, o mesmo espírito de economia. 

A penitenciária de Washington foi erguida a partir de uma base suntuosa que 
convém melhor a um palácio que a uma prisão. 

O obstáculo mais difícil de evitar, em construções semelhantes, é a pretensão do 
arquiteto, que aspira sempre a criar um edifício de grandes proporções, e se resigna 
dificilmente a erguer algo simples e simplesmente útil. Esse obstáculo, que a Filadélfia, 
Pittsburg e Washington não superaram, vários estados souberam, no entanto, vencer. 

De todos os estabelecimentos fundados sobre o plano de Auburn, a penitenciária 
de Washington é a que teve a construção mais dispendiosa. 

Pareceu-nos que a razão podia ser encontrada na natureza mesma da autoridade 
que obrou tal construção. 

Em geral, os estados particulares da União adotam, para a construção de suas 
prisões, os planos mais simples; eles inspecionam a execução com zelo, e visam a uma 
economia severa nos menores detalhes. Ao contrário, a alta administração que reside em 
Washington, de visão mais elevada, admite facilmente as grandes concepções; e como 
ela é absorvida por uma multidão de interesses gerais, ela é obrigada a deixar a 
execução nas mãos de agentes que ela não tem tempo nem poder de controlar. 

De resto, todos os homens práticos dos Estados Unidos pensam que o sistema 
penitenciário de Auburn faz valerem, para a construção das prisões, todas as condições 
de economia. 
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Nas casas de detenção onde toda disciplina consiste na força dos muros e na 
solidão das trancas, é preciso muralhas espessas e fortes fechaduras para tornar-se 
senhor dos detentos. 

Nas novas prisões penitenciárias, esses obstáculos não têm necessidade de serem 
tão poderosos, porque não é contra eles que os detentos têm que se debaterem todos os 
dias: é, sobretudo, contra a vigilância moral da qual são objeto que eles têm que lutar 
continuadamente. Isolados, aliás, pela célula e pelo silêncio, estão reduzidos a sua força 
individual. Não é, portanto, necessário, para domá-los, uma força material tão grande 
como seria necessário se estivessem livres para associar seus esforços. 

Em verdade, a necessidade de uma célula para cada prisioneiro multiplica as 
muralhas e exige para a prisão uma extensão maior. Mas esse aumento é compensado 
por uma circunstância favorável à economia. 

Como os detentos não têm na penitenciária nenhuma comunicação entre si, toda 
classificação torna-se inútil, e não é mais necessário ter, na prisão, uma área para os 
jovens condenados, outra para os criminosos mais avançados em idade, uma terceira 
para os detidos reincidentes, etc.; enfim, como os princípios do sistema penitenciário se 
opõem a toda conversação dos detentos entre si, não há pátios nos penitenciárias 
modernas. Economiza-se, assim, com relação a edifícios e muros, que, no sistema de 
nossas prisões, existem ou deveriam existir. 

Em suma, pode-se dizer que, dirigida com a finalidade de economizar, a 
construção de uma penitenciária moderna deve ser feita com poucos custos. 

O senhor Welles, um dos inspetores da prisão de Wethersfield, cuja sabedoria e 
experiência constantemente apreciamos, nos dizia muitas vezes que tudo, nessa matéria, 
dependia da economia nos menores detalhes. Ele pensa, de resto, que uma penitenciária 
de quinhentas células poderia ser construída com 40 000 dólares, o que faria com que o 
custo de cada célula fosse de 80 dólares. Seria sem dúvida impossível estimar 
exatamente o preço de uma prisão na França a partir do valor que ela custa nos Estados 
Unidos. No entanto, é-nos permitido dizer que esse preço seria aproximadamente o 
mesmo na França que nos Estados Unidos. Pois, se é verdade que em nosso país a 
matéria-prima é mais cara que nos Estados Unidos, é incontestável também que o preço 
da mão-de-obra é muito mais elevado na terra dos norte-americanos do que na França. 

Vimos que nos Estados Unidos empregam-se, algumas vezes, os detentos para 
construir as prisões. Foram assim erguidas as penitenciárias de Singsing, de Blackwell-
Island e de Baltimore: no entanto, muitas pessoas na América pensam que esse modo de 
construção não é a mais econômica, e que é proveitoso fazer com que as prisões sejam 
erguidas por operários livres. Essa opinião parece à primeira vista em oposição com a 
natureza das coisas. Com efeito, o trabalho dos operários livres é tão caro que pareceria 
haver um interesse evidente em fazer com que as prisões sejam construídas pelos 
detentos. Mas é respondido a esse argumento que, pela razão mesma do preço alto da 
mão-de-obra, as coisas manufaturadas são vendidas muito caro. Donde se segue que o 
trabalho dos detentos, aplicado a indústrias produtivas, restitui ao Estado mais do que 
lhe custa o trabalho dos operários livres. 

De resto, essa questão deve ser decida segundo os lugares e as circunstâncias; sua 
solução, diz o juiz Welles de Wethersfield, depende também da situação dos detentos: é 
melhor deixar nos ateliês os que são aptos a trabalhos industriais e cujos produtos são 
consideráveis; mas se pode, com vantagem, utilizar para a construção da penitenciária 
os detentos que são inábeis, e servir-se deles para o transporte de materiais e para outras 
funções mais grosseiras que exigem do trabalhador apenas a força material1. 

                                                             
1 Ver a Carta do juiz Welles, peça nº 9. 
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Na França, a construção das prisões pelos detentos seria talvez ainda mais 
favorável que nos Estados Unidos. Pensamos a questão do ponto de vista puramente 
econômico e fazendo abstração das dificuldades que poderiam apresentar, para nós, a 
vigilância dos prisioneiros ocupados em erguer sua própria prisão. 

Como a venda dos objetos manufaturados não apresentam na França as mesmas 
possibilidades de lucro que nos Estados Unidos, disso resulta que, empregando os 
detentos para a construção da prisão, seu trabalho é utilizado sem que se corra o risco de 
uma depreciação dos seus produtos. 

É certo que os muros que são erguidos serão proveitosos, porque receberam sua 
destinação mesmo antes de serem construídos; por outro lado, nada é mais acidental e 
incerto que o lucro futuro da venda de uma mercadoria. 

Se se empregam operários livres para construir, seus salários são pagos sem 
perdas, ao passo que os detentos ocupados com outra indústria trabalham com todas as 
chances de perda e de depreciação inerentes a uma produção manufaturada. Se, ao 
contrário, a prisão é feita pelos próprios prisioneiros, recolhe-se imediatamente o fruto 
de seu trabalho; esse trabalho não resulta em um ganho propriamente dito, mas ele 
alivia de certa carga. 

Concebemos perfeitamente que as coisas não sejam as mesmas nos Estados 
Unidos, onde, devido a escoadouros abertos à indústria, a produção manufatureira tem 
possibilidades favoráveis: lá, aspira-se a ganhar, ao passo que nós visamos apenas não 
perder. Enfim, é na França uma grande vantagem empregar os detentos em um trabalho 
útil e algumas vezes necessário, sem prejudicar, pela concorrência, a manufatura dos 
operários livres. 

 
  



85 
 

 
 
 
 
 
 
 
Seção II  
 
Manutenção dispendiosa das antigas prisões. – As novas são fonte de lucro para o 
Estado. – Aproveitamento da jornada nas novas prisões. – Gastos de comida. – 
Despesas com vigilância. – Administração empresarial e estatal. – Combinação desses 
dois sistemas administrativos. 
 
 
  
Manutenção anual das prisões1 

 
O novo sistema em vigor nos Estado Unidos promete também grandes vantagens com 
relação às despesas de manutenção anual; seus efeitos, nesse caso, foram além do que se 
esperava quando foram concebidos. 

Enquanto o antigo regime de prisões estava em vigor, a manutenção dos detentos 
foi, em todos os estados, uma fonte de despesas considerável. Citaremos dois exemplos 
somente: de 1790 até 1826, o estado de Connecticut pagou, pela a manutenção de sua 
prisão (Newgate), 204 711 dólares, e o estado de Nova Iorque pagou, pela manutenção 
da antiga prisão de Newgate, durante vinte e três anos, desde 1797 até 1819, 646 912 
dólares. Em 1819, no estado de Nova Iorque, e em 1827, em Connecticut, o novo 
sistema foi estabelecido; logo depois, no primeiro desses estados, os gastos diminuem, e 
no segundo deles se transformam imediatamente em um lucro anual. 

Em Auburn, durante os dois últimos anos, as receitas provindas dos trabalhos 
excederam as despesas de manutenção, e já se prevê a época quando, na penitenciária de 
Singsing, uma vez acabada, o trabalho dos detentos, aplicado inteiramente em indústrias 
produtivas, cobrirá as despesas da prisão. 

Desde o primeiro ano de sua instituição, a nova prisão de Connecticut 
(Wethersfield) rendeu 1 017 dólares e 16 centavos, deduzindo-se as despesas; cada ano 
o lucro cresceu; enfim, o ganho do ano de 1832 foi de 7 824 dólares e dois centavos. 

Em suma, durante três anos e meio, a nova penitenciária, que custava tão cara, 
rendeu para o Estado, deduzindo-se as despesas de todos os gêneros, um benefício 
líquido de 17 139 dólares e 53 centavos. 

Em três anos, a partir do dia de sua instituição, a penitenciária de Baltimore 
rendeu ao estado de Maryland 44 344 dólares e 45 centavos, deduzindo-se todas as 
despesas. 

Seguramente, não se deve louvar o sistema penitenciário por causa desses 
resultados: e o que o prova é que a prisão de Baltimore era produtiva antes mesmo que 
um sistema penitenciário lá fosse estabelecido; concebemos mesmo muito bem que a 
melhor penitenciária não seja a que rende mais, pois o zelo e o talento do detentos no 
ateliê podem ser estimulados em detrimento da disciplina. No entanto, é forçoso 
reconhecer que esse sistema, uma vez admitido na prisão, é capaz de manter a ordem e a 

                                                             
1 Ver Estatística, parte financeira, seção II, peça nº 19. 
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regularidade; ele repousa sobre uma vigilância de todos os instantes. O trabalho dos 
detentos é ao mesmo tempo mais assíduo e mais produtivo. 

Em todo caso, em presença dos números que acabamos de apresentar, não teria 
fundamento rejeitar o sistema penitenciário como dispendioso, porque esse regime, 
estabelecido nos Estados Unidos com tão poucos gastos, se mantém por si mesmo em 
alguns estados, e torna-se mesmo, em outros, uma fonte de lucro. 

Nas novas prisões, cada detento custa, em média, pela sua manutenção, sua 
alimentação, sua vestimenta e vigilância da qual é objeto, 15 centavos; as prisões nas 
quais sua manutenção custa mais barato são as de Wethersfield e de Baltimore; é em 
Auburn que custa mais caro: nas diversas penitenciárias, a comida de cada detento custa 
por dia, em média, 5,10 centavos. Ela custa apenas 4,7 centavos em Wethersfield, e 
chega a 5,85 centavos em Singsing. 

  Em geral, as despesas de vestimenta e de cama são quase nulas devido ao 
cuidado que se tem em fazer com que os próprios detentos confeccionem todas as coisas 
relativas a isso. As despesas com a vigilância se elevam, em média, a 6,41 centavos 
diários por cada detento. É em Auburn que são menores, e em Singsing onde custam 
mais. 

Em todas as novas prisões, é maior a despesa com a vigilância dos detentos do 
que com sua alimentação e vestimenta1; toda economia nesse ponto seria destrutiva de 
um sistema que repousa inteiramente na disciplina, e por conseqüência na boa escolha 
dos empregados. 

Vê-se que em cada uma das novas prisões a despesa total com a manutenção, 
embora diferente em alguns pontos, é, no entanto, aproximadamente sempre a mesma; e 
é claro que, na medida em que esses estabelecimentos continuem a ser dirigidos por 
homens probos, e com a mesma finalidade de economia, a valor das despesas não 
variará muito cada ano: há um mínimo abaixo do qual ele não poderá descer, sem que o 
bem-estar dos prisioneiros seja afetado, e um máximo que ele não deve ultrapassar, a 
menos que a administração gaste com luxo, ou haja uma malversação por parte dos 
empregados. 

Não acontece a mesma coisa com os números da produção, que, em sua natureza, 
são variáveis como as causas das quais depende. Sem dúvida, deve-se presumir que a 
prisão que mais rende é onde os detentos trabalham da melhor forma. No entanto, a 
dificuldade de vender os objetos que provêm de seu trabalho muitas vezes desmente 
essa presunção. As coisas feitas por eles são proporcionais à venda que se consegue 
delas; e mesmo nos Estados Unidos, onde o trabalho do operário é tão caro, a procura 
por produtos manufaturados sofre numerosas variações que elevam e abaixam 
alternadamente o preço da mão-de-obra2. 

Em suma, a administração financeira de Auburn, de Wethersfield, de Singsing e 
de Baltimore, nos pareceu muito habilmente dirigida; e talvez o poder discricionário dos 
superintendentes seja uma das principais causas de economia. Estes governam conforme 
sua vontade a prisão que lhes é confiada, sob a vigilância dos inspetores: eles são 
responsáveis, mas agem livremente. 

                                                             
1 As despesas com a vigilância de cada detento custa por dia seis centavos a mais que as despesas com 
alimentação.  
2 Essas são as causas acidentais que explicam porque a jornada de trabalho na prisão rende para 
Baltimore, em média, 26,31 centavos, ao passo que em Auburn ela rende apenas 14 ,59 centavos. Ver o 
Relatório de 21 de dezembro de 1829, sobre a prisão de Maryland, pp. 6 e 7, e parte financeira, seção II. 
A venda de coisas manufaturadas passa também por dificuldades em Connecticut. Ver O Relatório de 
1830, feito pelos inspetores para a legislatura. Na França, a jornada de trabalho de 17 500 condenados 
detidos nas prisões centrais rende apenas, em média, 4,34 centavos de dólar.  
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O sistema dessas prisões que combina o modo de gestão estatal e empresarial, 
pareceu-nos muito favorável à economia. 

Há nas prisões francesas muitas coisas pelas quais paga-se muito caro ao 
empresário, e que seriam bem mais baratas em uma prisão que se gerisse a si própria. 

Em Auburn1 (em 1830) de seiscentos e vinte detentos, há cento e sessenta que se 
ocupam por conta e para o serviço da prisão: eles fazem tudo o que serve à vestimenta, 
aos calçados, à limpeza e à ordem da prisão; somente quatrocentos e sessenta e dois 
trabalham no sistema empresarial. 

Em Wethersfield, o número de detentos, cujo trabalho é do tipo empresarial, é 
proporcionalmente maior ainda. Pensa-se nos Estados Unidos que é interessante atrair 
um grande número de empresários, porque assim é possível estipular condições mais 
justas para cada produção. 

Tem-se o cuidado de não se fazer jamais contratos de longo prazo; os empresários 
podem, por essa razão, motivar suas exigências sob o pretexto de ocasiões funestas 
causadas pela possível depreciação dos objetos manufaturados; muitas vezes a duração 
do contrato não excede um ano, algumas vezes é menor no caso dos trabalhos, e 
ordinariamente dura somente seis meses no caso dos contratos de alimentação. 

O empresário paga pela jornada de um detento aproximadamente a metade do que 
ele pagaria a um operário livre. 

A renovação contínua dos contratos permite à administração aproveitar todas as 
oportunidades de economia e de lucro; ela tira proveito das taxas pouco elevadas das 
mercadorias, para obter a um bom preço o alimento dos detentos; e se o preço dos 
objetos manufaturados é alto, ela obtém melhores condições de empresários aos quais 
ela adjudica o trabalho dos prisioneiros; ela faz seus cálculos para cada contrato, e deve, 
por essa razão, conhecer o movimento de todas as indústrias; muitas vezes uma prospera 
em prejuízo de outra; nesse caso, a prisão recuperará com um dos empresários a perda 
que outro lhe causa. 

Concebe-se que tal ordem de coisas exige do superintendente uma vigilância 
perpétua, um grande conhecimento dos negócios, e uma probidade perfeita, que fazem 
com tenha confiança do Estado e todos os que tratam com ele. O superintendente não é 
somente o diretor de uma prisão, é ainda um chefe de manufatura que, atento aos 
movimentos do comércio, deve velar continuamente para que sejam exercidas, no seu 
estabelecimento, as indústrias mais produtivas, e, quando forem criados valores, 
trabalhar por um escoamento o mais vantajoso possível. Esse sistema, que associa a 
administração empresarial e a estatal, carrega consigo uma bastante grande complicação 
contábil; e, com respeito a isso, ele não agradará àqueles que, em toda administração, 
amam ver não mais que uma pessoa, todas as contas em uma só coluna, e nessa coluna 
um só número. Essa simplicidade não existe na contabilidade das prisões americanas; 
ela exige dos superintendentes uma atividade contínua, dos inspetores uma vigilância 
minuciosa, e dos controladores do Estado um exame aprofundado. 

Notemos, por fim, que essa variedade de atribuições, essa faculdade de dirigir a 
prisão, ou de pô-la sob responsabilidade de uma empresa, essa vasta administração, ao 
mesmo tempo moral e material, servem ainda para explicar porque as funções do 
superintendente são desejadas por homens tanto intelectuais quanto honrados. 
  

                                                             
1 Ver o Relatório sobre Auburn, 1831. 
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Capítulo 1 
 
Carestia da manutenção de nossas prisões: razões desse fato. – Elas não corrigem os 
detentos, mas os corrompem; causa dessa corrupção; comunicação dos detentos entre si. 
– Mau emprego do pecúlio. – O regime de nossas prisões é funesto à vida dos 
condenados. 
 
 
 
Durante os anos de 1827, 1828, 1829 e 1830, o Estado pagou mais de 3 milhões e 300 
000 francos cada ano pela manutenção de dezoito mil detentos em suas prisões centrais. 
Assim, as prisões, que, nos Estados Unidos, geram lucros, são em nosso país uma 
pesada carga para o tesouro público. Essa diferença remete a várias causas. 

 A disciplina de nossas prisões é menos severa, e o trabalho dos detentos é 
necessariamente afetado por todo relaxamento na disciplina. 

 O pecúlio dos prisioneiros absorve, na França, dois terços dos produtos de seu 
trabalho, enquanto na América ele é nulo. 

 Enfim, os objetos manufaturados são vendidos na França mais dificilmente e 
com menos vantagens que nos Estados Unidos. 

 O objetivo da pena é punir o culpado e torná-lo melhor; pelo que o condenado 
fez, ela pune pouco, e, ao invés de reformá-lo, ela o corrompe mais. Desenvolveríamos 
essa triste verdade, se pensássemos que ela pudesse ser contestada. Entre os 16 000 
detentos que se encontram nesse momento nas prisões centrais, há 4 000 que são 
reincidentes1, e hoje é reconhecido pelo próprio governo que o número dos condenados 
que incorrem em uma reincidência cresce sempre2. Assim também era, outrora, nos 
Estados Unidos; mas, desde que o novo sistema penitenciário foi estabelecido neste 
último país, o número de reincidências diminui. 

 A corrupção das prisões francesas remete a duas causas principais. A primeira de 
todas e a mais importante, é a livre comunicação dos detentos entre si durante o dia e 
durante a noite. Como a reforma moral dos prisioneiros poderia nascer no meio dessa 
congregação de todos os crimes, de todos os vícios e de todas as torpezas? O condenado 
que chega à prisão depravado pela metade sai dela completamente corrompido, e pode-
se dizer que no seio de tanta infâmia seria pare ele impossível não se tornar uma pessoa 
má. 

 A segunda causa da depravação dos detentos se encontra no mau emprego que 
eles fazem de seu pecúlio. Eles gastam em excesso com alimentação e com 
superfluidades a parte do pecúlio que lhes é restituída na prisão, e contraem assim 
hábitos funestos. Todo gasto na prisão destrói a ordem, e é incompatível com um 

                                                             
1 Esse número nos foi fornecido nos escritórios do Ministério dos Trabalhos Públicos, pela divisão da 
qual o senhor Labiche é o chefe: conseguimos dessa forma todos os documentos que possuímos sobre as 
prisões da França. 
2 Ver os Relatórios do senhor le garde des Sceaux sobre a justiça criminal, 1830, p. 16. 
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regime uniforme, sem o qual não há igualdade nas penas. O pecúlio somente é bom e 
realmente proveitoso para o condenado quando lhe é restituído no momento de sua 
saída da prisão. Acrescentemos que, no estado atual de coisas, a parte do pecúlio dada 
ao condenado assim que é libertado lhe mais útil que a parte que ele gastou na prisão 
central. Se durante sua detenção, ele tivesse adquirido hábitos de ordem e alguns 
princípios de moralidade, a soma, algumas vezes considerável, da qual ele é detentor, 
poderia ser empregada por ele com finalidades sábias e em proveito do seu futuro. Mas, 
corrompido como ele é pelo aprisionamento, apenas em liberdade, ele se apressa em 
gastar o fruto de seu trabalho em excessos de toda espécie; e ele dá continuidade a esse 
gênero de vida até que a necessidade de recorrer ao roubo o leva de novo à justiça, e de 
lá para prisão. 

 A prisão, cujo regime é corruptor, é ao mesmo tempo funesta para a vida dos 
detentos. Na França, dos prisioneiros encarcerados nas prisões centrais morre 1 em cada 
grupo de 141. Nas penitenciárias dos Estados Unidos, em média, morre 1 em cada grupo 
de quarenta e nove2. 

 Nessas prisões onde a morte é tão rara, a disciplina é plena de rigor; a lei do 
silêncio é imposta aos detentos: todos são submetidos a um regime uniforme, e o 
produto de seu trabalho não se perde nem em devassidões nem em despesas supérfluas; 
os castigos mais rigorosos atingem sem piedade os que perturbam a ordem; nem uma 
hora de repouso lhes é dada durante o dia, e durante toda a noite eles estão sozinhos. 

 Nas prisões francesas, onde a morte faz tantos estragos, os detentos conversam 
livremente; dia e noite nada os separa, não lhes é infligido nenhum castigo rigoroso; 
cada um deles pode, através de seu trabalho, abrandar os rigores do encarceramento; 
enfim, ele tem, para repousar, algumas horas de recreação... 

 A disciplina severa das penitenciárias americanas, o silêncio absoluto que é 
imposto aos detentos, o isolamento perpétuo que os separa, a uniformidade inflexível de 
um regime que não pode ser abrandado para alguns sem injustiça para com outros, tudo 
isso não é, em suma, um rigor pleno de humanidade? 

 O contágio das comunicações mútuas, que, nas prisões francesas, corrompem os 
detentos, não é mais funesto para suas almas que para seus corpos3. 

 Assinalamos aqui os vícios principais que, nas prisões centrais da França, nos 
causaram forte impressão. É fácil julgar que não apresentamos o quadro completo; aliás, 
nada dizemos das prisões de justiça, das provisórias, e outras prisões departamentais e 
de trabalhos forçados; falamos somente das prisões centrais destinadas aos grandes 
criminosos porque são as únicas que possuem uma população análoga à que está 
encarcerada nas penitenciárias americanas. 

  
  

                                                             
1 Documentos fornecidos nos escritórios do ministério. 
2 Ver Quadros estatísticos. 
3 O vício das prisões centrais da França não está em sua administração, mas nos princípio mesmo de sua 
organização. Talvez fosse impossível fazer melhor proveito do sistema atual. Vimos ultimamente uma 
prisão central (a de Melun) onde admiramos a ordem dos trabalhos e a preservação exterior da disciplina. 
A direção das prisões centrais é, aliás, confiada, pelo Ministro do Interior, a homens bem capazes. Mas, 
não importa o que se faça, não se tornarão melhores e não serão impedidos de se corromper mutuamente 
criminosos que não cessam de se comunicar entre si. 
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Capítulo II  

 
Aplicação do sistema penitenciário. – Exame das objeções que são feitas contra esse 
sistema. – Teoricamente, parece preferível ao todos os outros. – Quais obstáculos seria 
preciso superar para se estabelecer entre nós. Esses obstáculos estão nas coisas, nos 
costumes e nas leis. – Nas coisas: a existência de prisões mal construídas, que deveriam 
ser substituídas. – Nos costumes: repugnância da opinião pública aos castigos corporais, 
e dificuldade de dar ao sistema o socorro da influência religiosa. – Nas leis: penas 
infamantes, variedade dos modos de detenção, e centralização administrativa. – 
Indicação de um sistema de administração local. O sistema penitenciário, mesmo 
estabelecido na França, não produziria todos os efeitos que se obtém nos Estados 
Unidos. – Situação dos condenados libertados. – Vigilância da alta polícia. – Colônias 
agrícolas. – Ainda que não se adotasse o sistema inteiro, poder-se-ia emprestar algumas 
de suas vantagens. – Penitenciária-modelo. – Resumo.  
 

 
O sistema penitenciário da América poderia ser estabelecido em nosso país? 
 
Parece-nos que, considerado teoricamente e fazendo abstração dos obstáculos 
particulares que sua execução encontraria na França, esse sistema é benéfico e 
praticável. 

Ele é rejeitado com diversas objeções que devemos examinar. 
Muitas pessoas vêem no sistema penitenciário uma concepção filantrópica que 

não tem outro objetivo senão melhorar o bem-estar material dos detentos; e como eles 
pensam que os criminosos não são suficientemente punidos na prisão, não querem um 
sistema que tornaria a sorte destes mais agradável. Essa opinião repousa sobre um fato 
verdadeiro; há tempo, os que, na França, elevam a voz para cobrar reformas no regime 
das prisões, chamam a atenção apenas para a vestimenta, o alimento, e para tudo o que 
pode trazer facilidades aos condenados1. De modo que aos olhos de um grande número, 
a adoção de um sistema penitenciário, que necessita de inovações, tende para a melhoria 
apenas do regime material das prisões. 

                                                             
1 As prisões mereceram durante muito tempo a maior parte das censuras feitas ao seu regime material: 
era, portanto, com razão que se atacavam os abusos e os vícios que as infectavam; estamos, 
consequentemente, bem longe de vituperar os esforços dos que conseguiram corrigir o mal: digamos 
apenas que ao lado de uma filantropia sábia e equilibrada se encontra aquela cujo zelo ultrapassa a 
finalidade; há na França prisões nas quais pode-se sem dúvida desejar mudanças sanitárias; mas se pode 
dizer, em geral, que, em nossas prisões, os detentos são vestidos e alimentados na medida em que devem 
ser; toda melhoria nesse ponto levaria a um abuso contrário, que não seria menos deplorável que o vício 
que remediaram. A tarefa dos que, com razão, cobram para todos os prisioneiros as melhores roupas e o 
melhor pão parece terminada; agora deve começar a obra dos homens que crêem que há no regime de 
uma prisão uma parte moral que não deve ser negligenciada. 
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Outros, engajados em via completamente oposta, pensam que a condição dos 
detentos em uma prisão é tão desgraçada que se deve temer agravá-la; e quando são 
informados de um sistema onde o isolamento e o silêncio formam a base, eles dizem 
que a sociedade não tem o direito de tratar os homens com tanto rigor. 

Enfim, há uma terceira classe de pessoas que, sem se pronunciar sobre as 
vantagens ou inconvenientes do sistema penitenciário, o consideram como uma utopia 
saída do cérebro dos filósofos e destinada a aumentar o número das aberrações 
humanas. O sentimento desses últimos foi, é preciso confessá-lo, fortalecido algumas 
vezes pelos escritos dos publicistas mais distintos, cujos erros nessa matéria foram 
acolhidos como as mais sãs opiniões. 

Assim, Bentham quer que, na sua prisão pan-óptica, haja sempre uma música com 
a ajuda da qual se atenuassem as paixões dos criminosos. O senhor Livingston cobra, 
para os jovens detentos, e para os próprios condenados, um sistema de instrução quase 
tão completo quanto o estabelecido nas academias livres, e o senhor Charles Lucas 
indica, como modo de executar a pena de encarceramento, um sistema penitenciário que 
se conciliaria dificilmente com os princípios essenciais em matéria criminal.1 

 É justo acusar a severidade ou o regime brando demais das prisões 
penitenciárias? É preciso condenar esse sistema a partir dos exageros cometidos pelos 
escritores que, preocupados demais com as doutrinas filosóficas, não se precaveram 
contra os perigos de uma teoria levada às últimas conseqüências? 

 O novo sistema nos parece ao contrário ter sido concebido pelo desejo de evitar 
os excessos que lhe são repreendidos: livre dos rigores que não são necessários para seu 
sucesso; isento das branduras que são reclamadas apenas por uma filantropia 
equivocada. 

 Enfim, sua execução se apresenta a nossos olhos com todas as vantagens de uma 
extrema simplicidade prática. 

 Pensa-se que dois seres perversos reunidos nos mesmo lugar devem se 
corromper mutuamente: que sejam, então, separados. A voz de suas paixões, ou o 
turbilhão do mundo lhes tinha atordoado e desviado: são isolados e, assim, levados à 
reflexão. A comunicação destes com malfeitores lhes tinha pervertido: são condenados 
ao silêncio. A ociosidade os tornou depravados: são postos para trabalhar. A miséria 
lhes tinha conduzido ao crime: uma profissão lhes é ensinada. Violaram as leis do país: 
é-lhes infligida uma pena. Suas vidas são protegidas, seus corpos são e salvos; mas nada 

                                                             
1 Ver Du système penal et répressif. O senhor Lucas viu toda legislação penal no sistema penitenciário. 
Ele disse “Trata-se apenas de reformar o malfeitor; uma vez essa reforma operada, o criminoso deve 
voltar para a sociedade.” Há algo de verdadeiro nesse sistema, mas ele é incompleto. O primeiro objetivo 
da pena não é reformar o condenado, mas dar à sociedade um exemplo útil e moral. Chega-se a isso 
infligindo ao culpado um castigo proporcional ao seu crime. Toda pena que não está em harmonia com o 
delito choca a equidade pública, e é imoral seja pelo seu rigor, seja pela sua indulgência. 
Mas importa também para a sociedade que aquele que ela pune para servir de exemplo se corrija na 
prisão: eis o segundo objetivo da pena, de menor importância que o primeiro porque tem menos 
conseqüências. O sistema do senhor Charles Lucas é vicioso já que considera somente o segundo ponto, 
negligenciando completamente o primeiro. Ele toma sempre as penas como meio de reforma do culpado, 
e não como meio de exemplo para a sociedade. É por isso que ele quer que o criminoso seja posto em 
liberdade a partir do momento em que haja presunção de sua regeneração. Não vendo no encarceramento 
senão um tempo de provação durante o qual o condenado se mostra arrependido e corrigido mais ou 
menos rapidamente, ele faz a duração da sentença depender de sua conduta na prisão. No entanto, a 
conduta na prisão não prova absolutamente nada: reconhecemos mesmo que ela é um indício mais 
contrário que favorável. (Ver capítulo II, seção II, §7.) Aliás, quem será juiz da conversão dos 
condenados? Pode-se julgar um fato; mas quem entrará na consciência do detento, para ver nela seu 
arrependimento? – E, ademais, onde estará a reparação devida à sociedade? E como provar para a 
sociedade que o criminoso tornou-se um homem honesto, e que essa mudança vale uma expiação? 
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iguala seus sofrimentos morais. Eles são infelizes; eles merecem sê-lo: tornados 
melhores, serão felizes na sociedade das quais respeitarão as leis. Eis todo o sistema 
penitenciário dos Estados Unidos. 

 Mas, diz-se, esse sistema, experimentados na Europa, não deu certo; e, para 
prová-lo, cita-se o exemplo de Genebra e Lausanne, onde as prisões penitenciárias 
foram estabelecidas com grandes despesas, sem produzir os resultados que eram 
esperados para a reforma dos condenados. 

 Pensamos que o exemplo do que fez a Suíça não deve, sem relativizar um pouco, 
influenciar no que a França poderia fazer a esse respeito. Com efeito, na construção das 
prisões da Suíça, cometeu-se o equívoco que nem sempre foi evitado nos Estados 
Unidos, qual seja, ter a mania de erguer monumentos de arquitetura ao invés de 
simplesmente construir estabelecimentos úteis: a despesa das penitenciárias da Suíça 
não deve de forma alguma ser tomada como base do que poderia custar para a França 
prisões de mesma natureza. Por outro lado, se o regime dessas penitenciárias não foi 
eficaz com relação à reforma dos detentos, não é preciso pôr a culpa no sistema dos 
Estados Unidos: é um erro crer que a disciplina das prisões de Genebra e de Lausanne é 
a mesma das penitenciárias americanas. O único ponto em comum entre as prisões dos 
dois países é que em um e outro caso os detentos passam a noite em células solitárias. 
Mas o que estabelece, com respeito ao sistema penitenciário, uma diferença capital entre 
os dois povos, é que nos Estados Unidos a disciplina repousa essencialmente no 
isolamento e no silêncio, ao passo que na Suíça as relações entre os detentos, durante o 
dia, não são proibidas. 

 É certo que a liberdade de comunicações, concedida aos prisioneiros, desnatura 
inteiramente o sistema americano, ou, melhor dizendo, faz nascer um sistema novo que 
não tem nenhuma semelhança com este último. 

 Quanto a nós, quanto mais somos levados a crer que o sistema fundado no 
isolamento e no silêncio é favorável à reforma dos criminosos, tanto mais nos 
inclinamos a pensar que a reforma dos condenados que guardam uma comunicação 
entre si parece impossível. 

 Parece-nos que, abstratamente falando, o sistema penitenciário dos Estados 
Unidos, cuja superioridade com relação a todo outro regime de prisões nos parece 
incontestável, se mostra para a França com todas as condições de sucesso que pode 
oferecer uma teoria cujas primeiras experiências foram um sucesso. Dando esta opinião, 
não deixamos de ver os obstáculos que esse sistema teria que transpor para se 
estabelecer em nosso país. 

 Os obstáculos estão nas coisas, nos costumes e nas leis. 
 O primeiro de todos é a existência de outra ordem de coisas, estabelecida sobre 

uma base diferente e sobre princípios diametralmente opostos. O sistema americano tem 
por fundamento a separação dos prisioneiros, e, por essa razão, há em cada penitenciária 
tantas células quanto o número de condenados. Na França, ao contrário, o sistema 
celular, estabelecido de uma maneira geral, é desconhecido, e em todas as nossas 
prisões a maior parte dos detentos fica junta durante a noite em dormitórios comuns. 
Esse ponto basta para tornar impraticável em nosso país, presentemente, um sistema que 
repousa inteiramente no isolamento dos criminosos. Seria necessário, portanto, para que 
esse sistema fosse posto em execução, que novas prisões fossem construídas a partir do 
modelo das penitenciárias modernas; mas aqui se apresenta uma grave dificuldade, a 
que resulta dos custos com novas construções. 

 Estamos longe de crer que a despesa ocasionada por tal finalidade seja tão 
considerável com se pensa geralmente. Os que vêem em Paris uma prisão-modelo, 
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destinada a 400 condenados, custar 4 000 000 francos1, conclui com certa razão que 
para abrigar, seguindo o mesmo sistema, 32 000 detentos, seria necessária gastar 320 
000 000 francos, quer dizer, 10 000 francos para cada detento. A conseqüência é lógica, 
mas a base do raciocínio é viciosa; com efeito, o preço exagerado da prisão à qual 
fazemos alusão é conseqüência do luxo deplorável que presidiu sua construção. 

 A elegância, a regularidade de suas proporções, e todos os ornamentos que 
devoram sua arquitetura, não tem nenhuma utilidade para a disciplina do 
estabelecimento: eles são ruinosos para o tesouro público e apenas favorecerão o 
arquiteto que, para transmitir seu nome à posteridade, quis erguer um monumento. 

 Notaremos aqui, todavia, que é preciso, quanto às despesas de construção, 
distinguir entre os sistemas da Filadélfia e o de Auburn. Reconhecemos no sistema de 
isolamento absoluto, adotado na Pensilvânia, grandes vantagens, e se julgássemos 
somente por uma questão de teoria, talvez lhe déssemos a preferência comparando-o 
com o sistema de Auburn; mas o preço das penitenciárias construídas a partir do modelo 
da Filadélfia é tão considerável que no parece imprudente propor a adoção de seu plano. 
Seria fazer pesar sobre a sociedade uma carga enorme, cujos resultados mais felizes não 
compensariam a pena. No entanto, o sistema de Auburn, cujo mérito teórico não é 
menos incontestável, é, como estabelecemos acima, de uma execução muito menos 
dispendiosa; seria pois esse sistema que pediríamos fosse aplicado em nosso país, se se 
tratasse somente de escolher entre os dois. 

 Mas o regime de Auburn não poderia ser estabelecido de uma vez na França sem 
grandes despesas: essas despesas poderiam sem dúvida não ter nenhuma analogia com 
as gastas na construção da prisão-modelo da qual falávamos há pouco; sabemos mesmo 
que, todas as coisas compensadas, a construção (sabiamente dirigida) de uma 
penitenciária moderna não custaria mais caro na França que nos Estados Unidos. No 
entanto, qualquer que seja a economia que presidisse essa empresa, é certo que mais de 
30 000 000 de francos seriam necessários para o estabelecimento geral do sistema: e se 
concebe facilmente que a França não sobrecarregaria seu orçamento com uma despesa 
tal em meio a circunstâncias políticas que exigem dela sacrifícios ainda mais urgentes. 

 Não é de se temer também que os interesses graves que absorvem o dinheiro da 
França prejudiquem de outra maneira a reforma das prisões? Os acontecimentos 
políticos não causam tal preocupação que as questões mesmo mais importantes de 
melhoria interior não excitam senão fracamente a atenção pública? Todas as 
capacidades, todas as inteligências, se dirigem para um só objeto, a vida da sociedade 
política. Todo outro interesse encontra as imaginações indiferentes. Disso resulta que os 
homens mais distintos por seus talentos, os escritores notáveis, os administradores 
hábeis, em uma palavra todos aqueles que exercem alguma influência sobre a opinião, 
gastam suas energias em discussões úteis para o governo, mas estéreis para o bem-estar 
social. Não se deve recear para o sistema penitenciário a conseqüência dessa disposição 
geral, e temer ver essa instituição ser acolhida com frieza, ela que para se estabelecer 
necessita, no entanto, da atenção e do favor públicos? 

 Mas mesmo que os obstáculos pecuniários e políticos que viemos de indicar não 
existissem, e supondo que nada, no estado atual das coisas, se opusesse às melhorias 
interiores, o estabelecimento do sistema penitenciário na França encontraria ainda 
graves dificuldades. 

 A disciplina americana tem, como vimos, os castigos corporais como principal 
apoio. Ora, não é de se temer que um sistema onde tais castigos são o mais potente 
auxiliar seja mal acolhido pela opinião pública? Se é verdade que na França foi ligada a 

                                                             
1 A prisão da rua de la Roquette, próxima do cemitério do Père-Lachaise. 
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essa pena uma idéia de infâmia, como infligi-la a homens cuja moralidade se quer 
reerguer? A dificuldade é real, e ela parece mais séria ainda quando se pensa na 
natureza mesma da disciplina que deve ser mantida. O silêncio é a base do sistema: essa 
obrigação de um silêncio absoluto, que nada tem de incompatível com a gravidade 
americana, se conciliaria tão facilmente com o caráter francês? Se dermos crédito ao 
senhor Elam Lynds, os franceses são, de todos os povos, os que melhor se submeteriam 
a todas as exigências do sistema penitenciário: no entanto, a questão nos parece ainda 
nova, e não sabemos até que ponto o senhor Elam Lynds soube bem julgar a docilidade 
dos condenados franceses em geral, pelas observações que fez nas prisões dos Estados 
Unidos, onde não viu senão um pequeno número de franceses dispersos no meio de uma 
multidão de americanos1. 

 Quanto a nós, sem resolver esse problema, acreditamos que a lei do silêncio 
seria infinitamente mais sofrível ao francês que ao americano, cujo caráter é taciturno e 
refletido; e, por essa razão, parece-nos que seria ainda mais difícil na França que na 
América manter a disciplina penitenciária que tem no silêncio o fundamento, sem o 
socorro de castigos corporais. Somos tanto mais levados a pensar assim na medida em 
que a disciplina das prisões na América é favorecida por uma outra circunstância com a 
qual não deveríamos contar. Há em geral nos Estados Unidos um espírito de obediência 
à lei que se encontra mesmo nas prisões: sem ter necessidade de indicar aqui as razões 
políticas desse fato, nós o constatamos; ora, esse espírito de submissão à ordem 
estabelecida não existe em nosso país da mesma forma. Há ao contrário, na França, no 
espírito da massa, uma tendência lamentável para violar a regra: e essa inclinação para a 
insubordinação nos parece de uma natureza que atrapalha ainda mais a disciplina nas 
prisões. 

 O sistema penitenciário, ao qual seria difícil, na França, dar o apoio material, 
que neste caso parece ser ainda mais necessário que alhures, seria também 
possivelmente privado do auxílio moral que, nos Estados Unidos, contribui bastante 
para seu sucesso. 

 Na América, o movimento que determinou a reforma das prisões foi 
essencialmente religioso. Foram homens religiosos que conceberam e realizaram tudo o 
que foi empreendido; não agiam sozinhos; mas foram eles que, por seu zelo, deram 
impulsão a todos, e excitaram assim em todos os espíritos o ardor do qual estavam 
animados: também a religião é hoje em dia, em todas as novas prisões, um dos 
elementos fundamentais da disciplina e da reforma: é sua influência que produz, 
sozinha, reformas completas; e mesmo com respeito a reformas menos profundas, 
vimos que ela contribui muito para que aconteçam. 

 É de se temer que na França essa assistência religiosa faça falta ao sistema 
penitenciário. 

 Não existiria alguma frieza da parte do clero com relação a essa nova instituição, 
da qual a filantropia, em nosso país, parece ter tomado conta? 

 E, por outro lado, se o clero francês se mostrasse zeloso da reforma moral dos 
criminosos, a opinião pública o veria favoravelmente encarregado dessa missão? 

 Há, em nosso país, em um grande número de pessoas, contra a religião e seus 
ministros, paixões que não existem nos Estados Unidos, e nosso clero tem impressões 
desconhecidas nas seitas religiosas da América. 

 Na França, onde durante muito tempo o altar lutou em concerto com o trono para 
defender o poder real, os homens não se habituaram ainda a separar a religião da 
autoridade, e as paixões das quais esta última é objeto acabam por atingir a primeira. 

                                                             
1 Ver nossa conversação com o senhor Elam Lynds no fim do volume. 
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 Disso resulta que em geral a opinião se mostra pouco favorável ao que é 
protegido pelo zelo religioso; e, por outro lado, os membros do clero demonstram pouca 
simpatia por tudo o que se apresenta sob os auspícios do favor popular. 

 Na América, ao contrário, o Estado e a religião foram sempre perfeitamente 
separados um do outro, e lá se vêem as paixões políticas se levantarem contra o 
governo, sem jamais se dirigir contra o culto. Eis porque a religião está nesse país 
sempre fora de debate, e é isso que explica a ausência de toda hostilidade entre o povo e 
os ministros de todas as seitas. 

 Devemos acrescentar nesse ponto uma última observação: nos Estados Unidos, 
se a ajuda dos homens dedicados ao culto faltasse, a reforma das prisões não 
encontraria, por esse motivo, privada do socorro da influência religiosa. 

 Com efeito, a sociedade dos Estados Unidos é ela mesma eminentemente 
religiosa, e esse fato tem ainda uma grande influência na direção dos estabelecimentos 
penitenciários. Um número grande de homens caridosos consagram uma parte de sua 
existência à reforma moral dos criminosos, mesmo não engajados em nenhum 
ministério religioso. Como as crenças estão vivamente enraizadas nos costumes, até o 
último dos empregados da prisão tem princípios de religião. Por essa razão, ele não 
profere jamais uma palavra que não esteja em harmonia com os sermões do capelão. O 
detento nos Estados Unidos respira, portanto, na penitenciária, uma atmosfera religiosa 
que lhe chega de todas as partes, e ele é mais acessível a essa influência porque sua 
educação primeira o dispôs a ela, e porque ele sempre viveu em uma sociedade onde é 
professado um grande respeito pela religião. 

 Em geral, os condenados, na França, não têm disposições tão favoráveis, e fora 
da prisão o ardor do zelo religioso é encontrado apenas nos ministros de culto. 

 Se são retirados da prisão, a influência da religião desaparecerá: restará a 
filantropia para reformar os criminosos. Não se pode contestar que haja, em nosso país, 
homens generosos que, dotados de uma sensibilidade profunda, se preocupam em 
aliviar todas misérias e tratar de todas a feridas da humanidade; até o presente sua 
atenção, ocupada com a sorte material dos prisioneiros, negligenciou um interesse mais 
precioso, a reforma moral destes; concebe-se, no entanto, muito bem que, nesse terreno, 
sua benfeitoria logo vingará, e alguns sucessos nascerão sem dúvida de seus esforços. 
Mas esses homens sinceramente filantropos são raros: na maioria das vezes a filantropia 
é, em nosso país, apenas uma coisa imaginosa. Lê-se a vida de Howard, cujas virtudes 
filantrópicas são admiradas, e pensa-se que é bonito amar como ele a humanidade; mas 
essa paixão, que nasce na cabeça, não chega ao coração, e muitas vezes ela vai se 
apagar em um artigo de jornal. 

 Há, portanto, em nossos costumes, e no estado atual dos espíritos na França, 
obstáculos morais contra os quais o sistema penitenciário teria de lutar se fosse 
estabelecido tal como existe nos Estados Unidos. Os obstáculos que assinalamos 
poderão sem dúvida deixar de existir. Uma hostilidade durável da opinião pública 
contra a religião e seus ministros não é uma coisa natural, e ignoramos até que ponto 
uma sociedade pode se conduzir muito tempo sem o socorro das crenças religiosas. Mas 
aqui não devemos ir além do presente; e entre os obstáculos atualmente existentes que 
prejudicariam o sistema penitenciário na França, o que viemos de assinalar e sem 
dúvida um dos mais graves. 

 Nossa legislação também apresenta obstáculos. 
 O primeiro resulta da natureza mesma de algumas leis penais. 
 No tempo em que a marca estava escrita em nosso código, o sistema 

penitenciário não poderia ter sido estabelecido de uma maneira uniforme; pois seria 
contraditório buscar a reforma moral dos criminosos estigmatizados por uma infâmia 
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indelével. Essa pena desapareceu de nossas leis, e sua abolição, que a razão e a 
humanidade exigiam, é um impedimento a menos para a eficácia de um bom regime de 
prisões. Mas existem ainda, no Código Penal, algumas disposições que não são menos 
conciliáveis com um sistema completo de reforma. Queremos falar da infâmia que se 
liga à maior parte dos castigos, e da diversidade das penas. 

 Há, em nossas leis, oito penas que são expressamente denominadas de 
infamantes, sem contar a exposição, que é considerada apenas como acessória de certos 
castigos, e a bola de ferro, que figura na lei apenas para ser usada na execução de 
trabalhos forçados (art. 6, 7, 8, 15 e 22 do Código Penal). 

 Que se associe a infâmia a uma pena perpétua, vemos aí poucos inconvenientes, 
se o princípio da perpetuidade da pena está admitido. Mas não é uma inconseqüência 
declarar infame por julgamento um homem que mais tarde deve reaparecer em 
sociedade? Para ser lógica, a lei deveria dizer também que na expiração de sua pena lhes 
seria devolvida a honra junto com a liberdade. Ela não o faz, porque a infâmia, tão fácil 
de ser impressa na fronte do culpado, não se apaga da mesma forma. Seja como for, a 
desonra perpétua ligada a uma pena temporária nos parece pouco compatível com o 
objetivo do sistema penitenciário, e não sabemos como seriam despertados os 
sentimentos de honra e de virtude nas almas que a própria lei teve o cuidado de degradar 
e de aviltar. Para pôr a legislação criminal em harmonia nesse ponto com os princípios 
essenciais do sistema penitenciário, poucas mudanças seriam necessárias; bastaria não 
mais chamar de infamantes as penas previstas pelo Código, e, em todos os casos, poupar 
os condenados da vergonha passageira da exposição e da humilhação contínua dos 
trabalhos públicos. 

 Seria necessário enfim retirar do Código Penal, senão a diversidade das penas, 
ao menos as diferenças que existem na maneira de sofrê-la. 

 A variedade dos castigos e dos regimes de detenção prescritos por cada um deles 
tornou necessário um grande número de prisões diferentes. Como há criminosos de 
diversos graus, e já que os detentos são reunidos sem distinção nas prisões, pensou-se 
com razão que seria imoral confundi-los, e colocar sob o mesmo teto, no mesmo ateliê, 
no mesmo leito, o que foi condenado a vinte anos de trabalhos forçados e o condenado a 
um ano de encarceramento. Há, portanto, uma prisão para os forçados, outra para os 
reclusos; e se o desejo da lei fosse realizado, haveria uma terceira, de caráter 
correcional, para os condenados a mais de um ano, e uma quarta para aqueles cujo 
tempo de encarceramento é menor que um ano. Essas classificações, das quais se 
concebe o motivo quando se admite em princípio a confusão dos detentos nas prisões, 
tornam-se evidentemente inúteis quando se introduz o sistema de isolamento durante a 
noite e silêncio durante o dia. Esse sistema uma vez estabelecido, o menos culpado entre 
os condenados pode ser encontrar ao lado do criminoso mais consumado, sem que se 
possa temer a menor contaminação. 

 Há mesmo todo o interesse em reunir os criminosos de diferentes espécies em 
estabelecimentos de mesma natureza: todos são submetidos a um regime uniforme; a 
pena varia somente em sua duração. Perdemos assim o regime excepcional de trabalhos 
forçados, e vemos a administração das prisões da França purgada dessa estranha 
anomalia que põe um terço dos condenados em matéria criminal entre as atribuições do 
ministro da Marinha. 

 Seria preciso, portanto, para pôr nossa legislação, a esse respeito, em harmonia 
com o sistema penitenciário, abolir as disposições do Código Penal que prescrevem para 
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cada espécie de condenado prisões distintas submetidas, cada uma, a um regime 
especial1. 

 O segundo obstáculo que oferecem nossas leis se encontra na extensão grande 
demais que recebeu, em nosso país, o princípio de centralização, que forma a base de 
nossa sociedade política. 

 Há sem dúvida interesses gerais para cuja conservação o poder central dever 
guardar toda a sua força e sua unidade de ação. 

 Todas as vezes que se trata de defender o país, de assegurar sua dignidade no 
exterior e sua tranqüilidade interna, o governo deve dar um impulso uniforme a todas as 
partes do corpo social; é um direito do qual não poderíamos nos despojar sem 
comprometer a segurança pública e a independência nacional. 

 Mas tanto mais essa direção central imprimida aos objetos de interesse geral é 
necessária para a força política de um país como o nosso, tanto mais essa mesma 
centralização aplicada aos objetos de interesse local nos parece contrária ao 
desenvolvimento da prosperidade interna. 

 Pareceu-nos que o sucesso das novas prisões nos Estados Unidos deveu-se 
principalmente ao sistema de administração local sob a influência do qual foram 
formadas. 

 Em geral, as primeiras despesas de construção são feitas com economia, porque 
os que executam o plano são os mesmos que pagam a despesa. Há poucas malversações 
a temer da parte dos agentes inferiores, porque os que os fazem agir estão próximos 
deles o suficiente para lhe vigiar; enfim, quando o edifício está construídos e o 
estabelecimento instituído, os mesmos homens que tiveram um vivo interesse em criá-lo 
se ocupam ardorosamente com o pô-lo em ação, e mesmo depois que o sistema que 
introduziram está em vigor, eles não cessam que supervisionar e execução. Preocupam-
se com isso como de algo que fosse obra deles, e põem em jogo a própria honra pelo 
sucesso dela. 

 Desde que um Estado fundou dessa forma um estabelecimento útil, todos os 
outros, animados por um feliz espírito de emulação, se mostram desejosos de imitá-lo. 

 Nossas leis e também nossos costumes, que, na França, deixam tudo o que deve 
ser feito para o poder central, dariam ao sistema penitenciário as mesmas facilidades 
para que fosse fundado entre nós e permanecesse? Pensamos que não. 

 Se se tratasse apenas de uma lei a criar, essa centralização estaria longe de ser 
um obstáculo; com efeito, seria muito mais fácil para nosso governo obter das câmaras a 
adoção, em toda a França, do sistema penitenciário do que foi, na América, aos 
governadores de diversos estados, fazer com que esse mesmo princípio fosse 
consagrado pelas diferentes legislaturas à quais foi preciso fazer uma solicitação. 

 Mas depois de escrito esse princípio na lei, é necessário ainda pô-lo em 
execução: é aqui que, na França, começam as dificuldades. 

 É de se temer que os edifícios que o governo construirá para esse objetivo sejam 
estabelecidos a partir de um plano pouco econômico, e que as despesas de construção, 
supervisionadas por agentes secundários, excedam em muito o orçamento apresentado. 
E se os primeiros ensaios são dispendiosos demais, eles desencorajam a opinião pública 

                                                             
1 Estabelecendo um só e mesmo regime de detenção para todos os condenados, conceberíamos muito bem 
que haveria, segundo a gravidade das penas apreciadas por seu título e duração, diferenças na disciplina: 
assim, poder-se-ia conceder aos condenados de caráter correcional um pecúlio mais considerável que aos 
criminosos que receberam uma pena mais severa etc, etc. Quando reclamamos um regime uniforme, 
entendemos por isso a aplicação a todos dos princípios fundamentais do sistema penitenciário, o 
isolamento durante a noite e o silêncio durante o dia, e dizemos que uma vez esses dois princípios 
admitidos, a diversidade das casas de detenção torna-se inútil.  
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e os partidários mais zelosos do sistema penitenciário. Supondo esses primeiros 
obstáculos superados, não é preciso temer a indiferença da localidade pelo sucesso de 
um estabelecimento que não será sua obra, e que, no entanto, somente prosperará se 
protegido pelo zelo administrativo dos empregados da prisão? Enfim, como o poder, 
que está no centro, e cuja ação é uniforme, poderá imprimir no sistema penitenciário as 
modificações que seriam necessárias segundo os costumes e necessidades locais? 

 Parece-nos difícil esperar o sucesso do sistema penitenciário na França, e contar 
com grandes resultados, se seu estabelecimento e sua direção são obra do governo, e se 
os responsáveis se limitarem a substituir a casas centrais de detenção que existem nesse 
momento por outras, construídas somente a partir de um plano melhor. 

 As chances de sucesso não seriam maiores se se conferisse aos departamentos o 
cuidado de construir com despesas próprias e dirigir segundo certos princípios gerais 
escritos em uma lei comum a todas as prisões de toda espécie, sem excluir as que são 
destinadas aos grandes criminosos? 

 As leis de 1791 repousavam sobre o principio de que a vigilância das prisões 
pertencia essencialmente à autoridade municipal, e sua direção à autoridade 
administrativa do departamento1. Essas mesmas leis prescreviam, para o regime das 
prisões, um grande número de inovações importantes, e continham mesmo o germe do 
sistema penitenciário adotado nos Estados Unidos2.  

 Mas os princípios que elas proclamavam receberam apenas uma execução 
incompleta. Quando de sua ascensão ao consulado, Bonaparte decretou o 
estabelecimento de casas centrais de detenção, sem se preocupar em abolir, pelos 
poderes constitucionais, as leis contrárias a seu decreto. Essa instituição destruía toda 
direção e vigilância locais. Com efeito, a maior parte das prisões centrais atualmente 
existentes não é outra coisa senão antigos conventos, esparsos aqui e ali em toda a 
França, uns perto da cidade, outros no meio do campo. 

 No entanto, Bonaparte reconheceu, em 1810, que cada departamento devia ter, 
além de casas de justiça e de reclusão, uma prisão destinada a prender os condenados 
em regime correcional. 

 Se, portanto, fosse adotado o sistema de uma prisão geral para cada 
departamento, voltar-se-ia ao princípio das leis de 1791, e apenas se estenderia a todos 
os criminosos o encarceramento local que o próprio Bonaparte queria estabelecer para 
os condenados a penas correcionais. 

 Essa extensão seria sem inconvenientes com respeito à disciplina da prisão, 
porque sempre pensamos na hipótese de uma mudança no regime penitenciário, fundado 
no silêncio e no isolamento dos detentos. 

 O Estado, se despojando do direito de dirigir as prisões centrais, abandonaria 
uma prerrogativa que lhe é onerosa e que não traz benefícios para os departamentos. Ele 
conservaria um direito de impulsão, de controle e de vigilância; mas, ao invés de fazê-lo 
ele mesmo, apenas acompanharia as ações. 

 Apressemo-nos em dizer que apresentamos aqui somente o esboço de um 
sistema que, para ser adotado, deveria estar maduro; temos a certeza de que isso que 
existe é não é bom, mas o remédio não nos parece tão certo quanto a existência do mal. 

 Nossas prisões, criadas e governadas inteiramente pelo poder central, são 
dispendiosas e impotentes para reformar os detentos; vimos na América serem erguidas, 

                                                             
1 Ver as leis de 22 de julho, 29 de setembro e 6 de outubro de 1791. 
2 O artigo 16 da lei de 6 de outubro de 1791 reza: “Todo condenado ao suplício será encarcerado sozinho 
em um lugar claro, sem ferros ou cordas: ele não poderá ter, durante a duração de sua pena, nenhuma 
comunicação com os outros condenados, ou com pessoas de fora.” Eis aí a teoria do encarceramento 
solitário; é o sistema de Cherry-Hill (Filadélfia). 
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nos pequenos estados, sob a influência das localidades, prisões baratas, nas quais toda 
corrupção era evitada; é sob a impressão desse contraste que escrevemos. 

 Ignoramos que a situação dos diversos estados americanos e a dos nossos 
departamentos não poderiam ser comparadas. Nossos departamentos não possuem 
nenhuma individualidade política; sua circunscrição foi até hoje puramente 
administrativa. Acostumados ao jugo da centralização, eles não têm vida local, e não é, 
convenhamos, o cuidado de uma prisão a ser governada que lhes daria o gosto e o 
hábito de uma administração pessoal; no entanto, é permitido esperar que a vida política 
entre ainda mais nos costumes do departamento, e que os interesses de administração 
tendam a se localizar progressivamente. 

 Se nossas esperanças a esse respeito se realizarem, o sistema que indicamos 
tornar-se-á praticável, e o regime penitenciário na França se encontrará circundado em 
grande parte por circunstâncias favoráveis que, nos Estados Unidos, determinaram seu 
sucesso. 

 Cada departamento, tendo sua prisão central, contribuiria somente para a 
manutenção de seus próprios condenados; mas a realidade é que, hoje em dia, um rico e 
populoso departamento cujos habitantes cometem poucos crimes pagam mais pela 
manutenção das casas centrais que um departamento pobre cuja população menos 
numerosa fornece mais criminosos. 

 Se o próprio departamento construísse sua prisão, ele aprovaria com menos 
repugnância os fundos dos quais ele mesmo faria uso. A construção que seria obra sua 
seria sem dúvida menos elegante e menos regular do que se fosse dirigida pelo poder 
central assistido por seus arquitetos... Mas a beleza do edifício acrescenta pouco ao 
mérito do estabelecimento. A grande vantagem de uma construção local seria excitar 
vivamente o interesse de seus fundadores. Reconhecendo o quanto a direção e a 
vigilância das localidades são necessárias para a prosperidade das prisões, o governo, na 
França, se esforçou, várias vezes, por fazer os departamentos se interessarem pela 
administração de suas prisões1, mas suas tentativas a esse respeito permaneceram sem 
sucesso. O que quer que faça o governo, as localidades não terão jamais interesse por 
algo que elas mesmas não fizeram. 

 Essa vigilância de todos os instantes, esses cuidados contínuos e minuciosos, 
essa solicitude e esse zelo constante, necessários ao sucesso de uma prisão penitenciária, 
não seriam intimamente ligadas à sorte de um estabelecimento criado pelo 
departamento, que seria testemunha de seu nascimento, de seu desenvolvimento e de 
seu progresso? 

 Entre os obstáculos que se oporiam à execução desse sistema, há alguns que 
talvez sejam menos graves do que se pensa, e que acreditamos dever indicar. Teme-se, 
com razão, que multiplicando o número de prisões centrais, o preço da construção delas 
cresça proporcionalmente. Com efeito, oitenta prisões destinadas a conter 32 000 
detentos deveriam custar mais caro para se construir do que vinte prisões próprias para 
encarcerar o mesmo número de indivíduos. Mas notaremos que se a vantagem de 
economia pertence às grandes construções, por outro lado, o mérito de uma melhor 
disciplina é próprio dos estabelecimentos menos consideráveis. 

 É certo que, para ser bem dirigida, uma prisão não deve conter um número 
grande demais de criminosos; a segurança pessoal dos empregados e a ordem da 
disciplina são perpetuamente ameaçadas nos estabelecimentos onde dois ou três mil 
malfeitores estão juntos (como nas prisões dos condenados a trabalhos forçados). É o 
pequeno número de detentos em Wethersfield que forma uma das principais vantagens 

                                                             
1 Ver a Circular do ministro do Interior de 22 de março de 1816 e a portaria de 9 de abril de 1819. 
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dessa penitenciária; lá, o superintendente e o capelão conhecem a fundo a moralidade de 
cada detento, e, depois de terem estudado o mal, trabalham para curá-lo. Em Singsing, 
onde há 1 000 detentos, semelhante estudo é impossível: nem mesmo é tentado. 
Supondo que os 32 000 detentos que há na França fossem repartidos entre oitenta e seis 
prisões departamentais, haveria, em média, cerca de 400 em cada uma delas. Na 
verdade, há departamentos, com uma população considerável e corrompida, que 
fornecem muitos criminosos, enquanto outros, cujos habitantes são menos numerosos e 
mais honestos, enviam poucos condenados às prisões: mas o que poderia resultar de tal 
fato? O seguinte: os departamentos nos quais há mais crimes cometidos construiriam 
prisões maiores, enquanto os outros ergueriam penitenciárias menos vastas. Nossos 
departamentos se encontrariam a esse respeito absolutamente na mesma posição onde 
estão os diferentes estados da União americana. 

 O estado de Nova Iorque, que conta dois milhões de habitantes, tem duas prisões 
centrais, das quais uma contém 1 000 detentos. Connecticut, que tem apenas duzentos e 
sessenta mil habitantes, possui uma prisão somente, onde estão encarcerados 200 
criminosos. Poucos departamentos teriam uma prisão tão populosa com a de Singsing, 
cujo principal defeito está no número grande demais de seus habitantes. Em 
compensação, muitos departamentos cuja população é análoga a de Connecticut não 
teriam em suas prisões mais criminosos do que há em Wethersfield, que é a menor das 
penitenciárias da América, e também a melhor. Enfim, o exemplo dessa penitenciária 
que, embora menos considerável, custou menos para ser construída que todas as outras. 
Isto não provaria que se pode, com a ajuda do espírito de economia e de vigilância local, 
recuperar o excedente de despesas ocasionadas por uma construção feita em pequena 
escala? 

 Concebe-se com qual reserva tivemos de indicar essas idéias. Para seguir em 
uma via semelhante com um passo firme e seguro, seria necessário possuir 
conhecimentos administrativos que nos faltam, e estar cercado de documentos que não 
estão à nossa disposição. 

 Na ausência de luzes que necessitaríamos para nos guiar, não apresentamos de 
forma alguma um sistema: apenas levantamos uma questão cuja solução interessa 
vivamente à sociedade, e para a qual chamamos as luzes de todos os homens 
esclarecidos. 

 Agora, supondo o sistema penitenciário estabelecido e próspero na França, 
talvez não devesse esperar todos os felizes efeitos que ele produz nos Estados Unidos. 

 Assim, duvidamos que o trabalho dos detentos na prisão seja tão produtivo para 
o Estado com o é na América, mesmo admitindo a inteira supressão do pecúlio dos 
condenados. É com efeito incontestável que as coisas manufaturadas não encontram em 
nosso país a saída que têm nos Estados Unidos: ora, é preciso, para a apreciação dos 
lucros da prisão, ter em conta as produções que não serão vendidas. 

 A prisão penitenciária, que, por esse motivo, será em nosso país menos 
produtiva, será, por uma razão análoga, menos eficaz também com relação à reforma 
dos condenados.  

 Na América, onde o preço da mão de obra é tão alto, os condenados encontram 
facilmente um trabalho quando saem da prisão; e essa circunstância favorece 
singularmente a boa conduta deles quando retornam à sociedade1: na França, a posição 

                                                             
1 “It must not be concealed, that one great reason why crimes are so infrequent is the full employment the 
whole country offers to those who are willing to labor, while at the same time the ordinary rate of wages 
for a healthy man is sufficient to support him and a family. This is a point which you will not loose sight 
of in comparing the institutions of America with those of Europe.” (Representante do procurador-geral do 
estado de Maryland, 30 de janeiro de 1832.) 
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dos condenados libertos é infinitamente menos favorável; e no momento mesmo em que 
decidiram levar uma vida honesta, muitas vezes retornam ao crime por uma fatal 
necessidade. Nos Estados Unidos, o criminoso libertado ordinariamente deixa o estado 
onde sua condenação é conhecida; ele muda de nome e vai se fixar em um estado 
vizinho, onde pode começar uma nova existência: em nosso país, tudo é obstáculo e 
embaraço para o condenado que sai da prisão. A vigilância da polícia, à qual é 
submetido, o acorrenta em uma residência fixa da qual não pode sair sem se tornar 
culpado de uma nova infração: ele é condenado a viver no lugar onde seu primeiro 
crime é oficialmente conhecido; e tudo concorre para privá-lo dos meios de existência 
que lhe são necessários. O vício de semelhante estado de coisas é tal que é sentido por 
todo mundo: duvidamos, também, que se mantenha por muito tempo. 

 A vigilância da alta polícia, tal como é exercida hoje, é menos útil à sociedade 
que funesta para os condenados libertados. Ela somente teria vantagens se, pela sua 
influência, a sociedade, informada da situação real de cada criminoso libertado, tivesse 
um meio de oferecer trabalho aos que não têm, e prestar socorro aos que têm 
necessidade. Esse meio, o governo não poderia encontrá-lo na fundação das colônias 
agrícolas semelhantes às que florescem hoje na Holanda?1 

 Se tais colônias fossem fundadas na França em partes ainda incultas de nosso 
solo, nenhum ocioso se lamentaria da falta de trabalho sem que o governo lhe pudesse 
oferecer um; os mendigos, os vagabundos, os pobres, e todos os condenados libertados, 
cujo número, sempre crescente, ameaça incessantemente a segurança dos particulares e 
mesmo a tranqüilidade do Estado, encontrariam lugar na colônia, onde eles trabalhariam 
para aumentar a riqueza do país. 

 Talvez se pudessem incluir aí os condenados a curtas penas de encarceramento. 
Haveria uma vantagem incontestável em introduzir o maior número de condenados 
possível. Com efeito, uma das principais vantagens das colônias agrícolas é de não 
prejudicar de modo algum as indústrias particulares: elas fazem com que se evite 
conseqüentemente um dos maiores perigos que apresenta o estabelecimento de 
manufaturas nas prisões. O sistema das colônias agrícolas merece, portanto, uma 
atenção séria da parte dos homens políticos; parece que depois de se ter admitido o 
princípio, dever-se-ia estendê-lo tanto quanto possível, e que se poderia facilmente 
conciliar sua aplicação com os princípios de um sistema penitenciário. Enfim, o 
estabelecimento de colônias agrícolas teria, entre outras vantagens, a de fazer surgirem 
bons efeitos dessa vigilância administrativa da qual quase todas as conseqüências são 
funestas; e faria assim desaparecer um dos entraves que prejudicam o estabelecimento 
do sistema penitenciário. 

 Assinalamos as dificuldades que o sistema penitenciário encontraria na França, e 
expomos a gravidade. Não dissimulamos que vemos grandes obstáculos ao 
estabelecimento desse sistema entre nós, tal como ele existe nos Estados Unidos, 
cercado de todas as circunstâncias que o acompanham. Estamos longe, no entanto, de 
pensar que não há nada a fazer pela melhoria de nossas prisões. 

 Jamais tivemos a idéia que a França pudesse tentar subitamente uma revolução 
geral em seu sistema de prisões, demolir os antigos estabelecimentos, construir de 
repente novos, e consagrar a esse único objetivo, em um só momento, somas enormes 
para cujo proveito se apresentam interesses de natureza completamente diferente. Mas 
se pode razoavelmente exigir no sistema de nossas prisões reformas progressivas; e se é 
verdade que seria impossível formar na França uma disciplina apoiada em auxílios 
como o chicote; se é verdade que em nosso país a assistência da influência local faria 

                                                             
1 Ver a Nota sobre as colônias agrícolas, peça nº 1. 
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falta para o sucesso do estabelecimento, e o socorro da religião para o progresso da 
reforma moral, é certo também que, sem adotar em sua integridade o sistema de prisões 
da América, poder-se-ia emprestar dele uma parte de seus princípios e de suas 
vantagens. Assim, toda nova prisão que fosse construída segundo o sistema celular teria 
sobre as prisões atuais uma superioridade incontestável. A separação dos detentos 
durante a noite faria cessar as comunicações mais perigosas, e destruiria um dos 
elementos mais ativos da corrupção: não podemos imaginar qual seria a objeção contra 
o sistema celular, se, como temos o fundamento para pensá-lo, as prisões construídas 
segundo esse sistema não custam mais que as outras. Dissemos que nos pareceria difícil 
manter entre os condenados um silêncio inviolável, sem o socorro de castigos corporais. 
No entanto, é apenas uma opinião nossa; e o exemplo de Wethersfield, onde há vários 
anos conduzem-se os prisioneiros sem bater-lhes, não tende a provar que esse meio 
rigoroso de disciplina não é absolutamente necessário? Parece-nos que a possibilidade 
de sucesso valeria uma tentativa da parte do governo: essa tentativa nos pareceria tanto 
mais razoável na medida em que, fosse ela inteiramente feliz, estar-se-ia seguro, pelo 
menos, de chegar bem perto do objetivo; assim, mostrando-se a opinião pública 
completamente hostil às penas corporais, estas seriam reduzidas, para se estabelecer a 
lei do silêncio, a castigos disciplinares de outra natureza, tais como a solidão absoluta 
sem trabalho e a redução do alimento, sendo legítimo pensar que com a ajuda dessas 
últimas penas, menos rigorosas que a primeira, mas, no entanto, eficazes, o silêncio 
seria mantido suficientemente para que o inconveniente das comunicações morais entre 
os detentos fosse quase evitado: o ponto mais importante seria primeiramente proclamar 
o princípio do isolamento e do silêncio como regra do regime das novas prisões; a 
aplicação do princípio encontraria talvez em nosso país mais obstáculos, porque não 
seria auxiliada por meios mais enérgicos; mas não duvidamos que, visando o objetivo, 
um grande bem já teria sido operado. Com a ajuda desse sistema incompleto, não se 
obteriam reformas radicais, mas seriam evitadas grandes corrupções, e, assim, seria 
emprestada do sistema americano sua vantagem mais incontestável. 

 Pensamos que o governo faria uma coisa útil estabelecendo uma penitenciária-
modelo, construída a partir do plano das prisões da América, e governada, tanto quanto 
possível, segundo as regras disciplinares que vigoram nessas prisões. Seria necessário 
que essa construção concebida segundo toda simplicidade que apresentamos, fosse 
executada sem luxo arquitetônico. Ter-se-ia o cuidado de colocar na penitenciária 
apenas novos condenados; pois se fosse introduzida nela o núcleo de uma antiga prisão, 
dificilmente seriam submetidos aos rigores da nova disciplina indivíduos acostumados 
ao regime tolerante de nossas casas de detenção centrais. 

 Em resumo, assinalamos, nas duas primeiras partes desse relatório, as vantagens 
do sistema penitenciário nos Estados Unidos. A severidade inflexível de um regime 
uniforme, a igualdade das penas, a instrução religiosa e o trabalho, que substituíram o 
regime da violência e da ociosidade; a liberdade de comunicações trocada pelo 
isolamento ou pelo silêncio; a reforma dos criminosos sucedendo sua corrupção; nos 
lugar de carcereiros, homens honráveis para dirigir as penitenciárias; nas despesas, a 
economia no lugar da desordem e das malversações, tais são as características que 
reconhecemos no novo sistema americano. 

 Para a França, a necessidade de um reforma no regime de suas prisões é urgente 
e reconhecida por todo mundo: o número sempre crescente de criminosos reincidentes é 
um fato que espanta a todos. Os condenados libertados, que são apenas criminosos mais 
corrompidos por sua temporada nas prisões, tornam-se, em qualquer lugar onde estejam, 
justamente um objeto de medo. Em sua impotência para corrigir os culpados, a 
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sociedade tomará o partido de deportá-los? Que a França olhe para a Inglaterra: ela 
julgará se seria sábio imitá-la1. 

 O vício se encontra nas prisões, infectadas por uma terrível corrupção; mas esta 
chaga, que se torna maior a cada dia, não pode ser curada? E não vemos prisões eficazes 
para a reforma dos malfeitores, em um país onde as prisões, há quinze anos, eram piores 
que as nossas? 

 Não declaramos incurável um mal que outros souberam curar; não condenamos 
o regime das prisões: trabalhamos para reformá-lo. 

 Para chegar nesse objetivo, o concurso de muitos esforços é necessário. E de 
início é preciso que todos os escritores que, por seu talento, exercem alguma influência 
sobre a opinião pública, se esforcem por lhe imprimir uma nova direção, e fazer com 
que a parte moral da disciplina não seja mais negligenciada que a melhoria do regime 
material da prisão. É preciso que o interesse da reforma preocupe os espíritos e se 
entranhe em todas as convicções. Mesmo uma luta entre os diversos órgãos da opinião 
seria desejável, para constatar quais são os castigos disciplinares que poderiam ser 
admitidos sem ferir o sentimento público, e os que são incompatíveis com nossa 
civilização e costumes. 

 Seria preciso, enfim, que o governo pusesse nossa legislação em harmonia com 
os princípios do sistema penitenciário, e antes de tudo provocasse, com respeito a essas 
graves matérias, a deliberação dos homens mais esclarecidos. 

 O sucesso futuro do sistema penitenciário depende muito do seu início entre nós. 
Importa que todas as precauções sejam tomadas para assegurar o sucesso do primeiro 
estabelecimento que será criado na França. É preciso, sobretudo, para que esse 
estabelecimento dê certo, que a opinião pública se ocupe dele, o acolha favoravelmente, 
o proteja com seu devotamento, e, ao invés de lhe suscitar entraves, lhe ofereça essa 
assistência moral sem a qual nenhuma instituição pode prosperar em um país livre. 

 
  

                                                             
1 Ver o Apêndice sobre as colônias penais, nº 1. 
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Capítulo 1 
  
Origem das casas de refúgio nos Estados Unidos. – Sistema de sua organização. – 
Elementos dos quais se compõe. – O estabelecimento tem sobre os jovens delinqüentes 
todos os direitos de um tutor. – A casa de refúgio está entre a prisão e o colégio. – 
Regime desses estabelecimentos. – Casas de refúgio de Nova Iorque, Filadélfia e 
Boston. – Como o tempo dos jovens se divide entre o trabalho no ateliê e a escola. – 
Administração empresarial. – Meios disciplinares. – Teoria notável da disciplina 
estabelecida na casa de refúgio de Boston. – A de Nova Iorque e a da Filadélfia, menos 
elevada, mas preferível. – Quais causas fazem com que o jovem deixe a casa de refúgio. 
– Efeitos da casa de refúgio com relação à reforma. 
 
 
 
O governador Clinton, cujo nome será sempre celebrado no estado de Nova Iorque, 
dizia: “As casas de refúgio são os melhores estabelecimentos penitenciários já 
concebidos pelo gênio do homem e instituídos para seu benefício.” É pelo exame dessas 
casas que terminaremos esta obra, tal como havíamos anunciado no começo. 

 A primeira casa de refúgio foi criada na cidade de Nova Iorque em 1825; Boston 
em 1826 e Filadélfia em 1828 viram erguerem-se os muros de estabelecimentos 
semelhantes; e tudo anuncia que Baltimore terá em breve também uma. Pode-se, nesta 
ocasião, julgar o quanto é grande, nos Estados Unidos, o poder de associação. 

 Tocados pela sorte terrível dos jovens delinqüentes que, nas prisões, gemiam 
confundidos com duros criminosos, alguns particulares de Nova Iorque pensaram em 
encontrar um remédio para esse mal; eles uniram seus esforços, trabalharam de início 
para esclarecer a opinião pública, e depois, dando exemplo de generosidade, fizeram, 
para o estabelecimento de uma casa de refúgio, sacrifícios pecuniários que foram 
seguidos por uma multidão de subscrições. 

 As casas de refúgio, nascidas assim do concurso de várias caridades individuais, 
são, portanto, em sua origem, uma instituição privada; no entanto, elas receberam a 
sanção da autoridade pública: todos os indivíduos que elas encerram são retidos 
legalmente: mas, aprovando as casas de refúgio, a lei não se imiscui de forma alguma 
em sua direção e supervisão, que estão sob os cuidados dos particulares que são seus 
fundadores. 

 Todo ano o Estado presta socorro pecuniário para ajudar nos gastos de 
manutenção das casas de refúgio; e, no entanto, não toma parte na administração delas. 

  A autoridade governamental das casas de refúgio reside no corpo inteiro dos 
subscritores que contribuíram para a edificação dos prédios, ou que auxiliam ainda a 
cada dia com as despesas de manutenção anual. Os subscritores se reúnem e nomeiam 
os diretores (managers) aos quais conferem o poder de dirigir o estabelecimento da 
maneira que eles julgarem mais vantajosa. Esses diretores escolhem os empregados e 
fazem todos os regulamentos administrativos que são necessários. Há em seu seio um 
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comitê ativo permanente encarregado de vigiar a execução de todas as deliberações: é o 
poder executivo da instituição. Os empregados da casa de refúgio são os agentes 
imediatos do comitê ativo, ao qual eles submetem todos os seus atos. Eles não têm 
contas a prestar com o governo, que não lhes exige nenhuma. 

 Entre os empregados, o superintendente é aquele cuja escolha mais chama a 
atenção dos diretores, porque ele é a alma da administração. 

 Assim abandonadas a elas mesmas, e submetidas somente ao controle da opinião 
pública, as casas de refúgio prosperam; os esforços com a ajuda dos quais elas se 
mantêm são tanto mais potentes na medida em que são espontâneos e livres. As 
despesas que delas provêem, são arcadas sem pena e sem arrependimento, porque se 
trata de um ato voluntário, e o menor dos subscritores tem sua parte na administração, e, 
por conseqüência, no sucesso do estabelecimento. Embora os custos de construção e de 
manutenção não sejam pagos pelo Estado, não estão menos a cargo da sociedade; mas 
pelo menos eles pesam para aqueles que, em razão de sua fortuna, melhor podem 
suportá-los, e que encontram uma indenização moral no sacrifício que eles tiveram o 
mérito de impor a si mesmos.  

 As casas de refúgio se compõem de dois elementos distintos: nelas são recebidos 
jovens dos dois sexos, com idade inferior a vinte anos, e que receberem alguma 
condenação por crime ou delito, e os que, sem terem passado por alguma condenação ou 
julgamento, a elas são enviados como medida de precaução. 

 Ninguém contesta a necessidade das casas de refúgio para os jovens condenados. 
Em todos os tempos e países, reconheceu-se o inconveniente de colocar no mesmo lugar 
e de submeter ao mesmo regime os jovens delinqüentes e os culpados que a idade 
enrijeceu no crime: o detento cuja idade é ainda tenra cometeu apenas, na maior parte 
das vezes, uma leve falta: como associá-lo na prisão ao que tem uma séria falta para 
expiar? Esse vício é tão grave que os magistrados hesitam em perseguir os jovens 
delinqüentes, e o júri em condená-los. Mas então se apresenta outro perigo. Encorajados 
pela impunidade, eles se entregam a novas desordens, cujo castigo proporcional lhes 
teria isolado para sempre. 

 A casa de refúgio, cujo regime não é nem severo demais para um jovem, nem 
brando demais para um culpado, tem, portanto, por objetivo ao mesmo tempo subtrair o 
jovem delinqüente dos rigores do castigo e do perigos da impunidade. 

 Os indivíduos não condenados que são enviados para o refúgio são os jovens e 
as jovens que, sem ter cometido nenhum crime, se encontram em uma posição 
alarmante para a sociedade e para eles mesmos: os órfãos cuja miséria os conduziu à 
vagabundagem ou à mendicidade; as crianças cujos pais a abandonaram, e que levam 
uma vida desordenada; todos os que, em uma palavra, seja por falta própria ou dos pais, 
seja devido à fortuna, chegaram a um estado tão próximo do crime, que se tornariam 
infalivelmente culpados se conservassem a liberdade1. 

 Pensou-se, portanto, que as casas de refúgio deviam conter, ao mesmo tempo, 
jovens criminosos e aqueles prestes a se tornar um; evita-se, para estes, a infâmia do 
julgamento; e evita-se, para todos, a contaminação das prisões. E a fim de que nenhuma 
vergonha se ligasse à presença do jovem delinqüente na casa de refúgio, deu-se a esse 
estabelecimento um nome que apenas desperta a idéia de desdita.  A casa de refúgio, 
embora encerrando em seu seio certo número de condenados, não é uma prisão. Aquele 

                                                             
1 Constatamos, visitando a casa de refúgio de Nova Iorque, que mais da metade dos jovens que foram 
recebidos até hoje lá chegaram devido a desgraças que não poderiam ser-lhes imputadas. Assim, de 513 
jovens, 135 tinham perdido o pai, quarenta a mãe, sessenta e sete eram órfãos, cinqüenta e um tinham 
sido levados ao crime pela negligência notória ou falta de cuidado de seus pais; havia quarenta e sete cuja 
mãe tinha casado novamente. 
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que está detido nela não sofre uma pena, e em geral a decisão pela qual os jovens são 
enviados ao refúgio não tem nem a solenidade nem a forma de um julgamento. E é aqui 
que notaremos um fato que nos parece característico da instituição. Os magistrados que 
enviam os jovens ao refúgio não determinam jamais a duração do tempo que o 
delinqüente deverá passar nele: eles se limitam a colocá-lo na casa, que, desde esse 
momento, adquire sobre ele todos os diretos de um tutor. Esse direito de tutela expira 
quando o jovem atinge seu vigésimo ano; mas antes mesmo que ele chegue a essa idade, 
os diretores do estabelecimento podem determinar sua saída, se o interesse exigir. 

 A casa de refúgio está entre o colégio e a prisão; são recebidos jovens 
delinqüentes menos para castigá-los do que para lhes dar a educação que os seus pais ou 
a fortuna lhes recusaram; os magistrados não podem, portanto, fixar a duração da 
temporada no refúgio, porque eles não podem prever qual tempo será necessário para 
corrigir os jovens e reformar suas tendências viciosas1. 

 A responsabilidade por essa apreciação fica a cargo dos diretores do 
estabelecimento, que, vendo todos os dias os jovens confiados a sua vigilância, julgam 
seus progressos, e designam aqueles a quem a liberdade pode concedida sem perigo; de 
resto, mesmo quando um jovem sai da casa de refúgio em conseqüência de sua boa 
conduta, ele não para de estar sob os auspícios dos diretores até que ele tenha alcançado 
seu vigésimo ano de idade; e se ele não realiza as esperanças que tinham sido 
depositadas nele, os diretores têm o direito de chamá-lo de volta à casa de refúgio, e 
podem, para coagi-lo a voltar, empregar os meios mais rigorosos. 

 Têm-se, na Pensilvânia, feito algumas objeções contra o direito atribuído às 
casas de refúgio de encerrar indivíduos que não cometeram nenhum crime nem 
sofreram nenhuma condenação: tal poder, dizia-se, seria contrário à constituição dos 
Estados Unidos. Acrescentava-se que a faculdade atribuída aos diretores do 
estabelecimento, de diminuir ou prolongar segundo sua vontade a duração da detenção, 
seria uma fonte de atos arbitrários que não se podia tolerar em uma sociedade livre. 
Teoricamente, teria sido difícil responder às objeções; no entanto, compreendeu-se que 
as casas de refúgio favoreciam a sorte dos jovens criminosos ao invés de agravá-la, e 
que os não condenados nelas encerrados não eram vítimas de perseguições, mas 
somente privados de uma liberdade funesta. 

 Ninguém hoje em dia eleva a voz contra as casas de refúgio. Concebe-se, 
todavia, com qual reserva devem ser exercidas as funções dos que tem o poder de enviar 
para elas os jovens, quando se pensa que eles têm o direito de tirar uma criança de seu 
pai ou de sua mãe para pô-la no estabelecimento, e que eles devem exercer essa 
autoridade todas as vezes que os pais têm motivos para reprovar as desordens do filho. 
A lei previu a possibilidade de abuso e a necessidade de corrigir tal situação: o jovem 
tem, segundo a lei, o direito de reclamar diante do juiz ordinário contra a decisão do 
funcionário que o enviou ao refúgio. Os pais têm o mesmo poder; e não faltam 
exemplos de que esse direito tenha sido exercido. 

                                                             
1 As diversas autoridades que podem enviar jovens para a casa de refúgio são: 

1) As cortes de justiça criminal; 
2) Os magistrados de polícia (police officers); 
3) Os comissários do hospital dos pobres (Almshouse) 

Eis o que reza o § 17 do título 7º (capítulo 1), 4ª parte do estatuo revisado do estado de Nova Iorque: 
“Todas as vezes que um indivíduo com menos de dezesseis anos for acusado, a corte, ao invés de 
condená-lo ao encarceramento em uma prisão central, poderá ordenar sua detenção em uma casa de 
refúgio estabelecida na cidade de Nova Iorque pela sociedade instituída para a reforma dos jovens 
delinqüentes, a menos que essa corte seja informada pela dita sociedade que a casa de refúgio não tem 
nenhum lugar disponível.” 
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 De resto, não é a perseguição e a tirania que é preciso temer nesses 
estabelecimentos. Assim como é necessário que a casa de refúgio não apresente os 
rigores e o regime inteiramente material de uma prisão, também seria perigoso que ela 
oferecesse o regime indulgente demais e inteiramente intelectual de uma escola. Mas se 
esses estabelecimentos na América se desviassem do verdadeiro objetivo de sua 
instituição, seria menos por se inclinarem a uma severidade excessiva do que por 
tenderem ao excesso de brandura. 

 Os princípios fundamentais sobre os quais as casas de refúgio repousam são 
simples; em Nova Iorque e na Filadélfia, os jovens são separados durante a noite em 
células solitárias; durante o dia, ele podem se comunicar entre si. A separação à noite 
parece imperiosamente exigida pelo interesse dos bons costumes; ela não é 
absolutamente necessária durante o dia; um isolamento absoluto seria mortal para os 
jovens, e o silêncio não poderia ser mantido entre eles sem castigos cuja violência basta 
para que sejam rejeitados. Haveria, ademais, os mais graves inconvenientes em privá-
los de relações sociais, sem as quais seu progresso intelectual não poderia se 
desenvolver. 

 Em Boston, eles não são separados nem durante o dia nem durante a noite: não 
notamos que nessa casa de refúgio as comunicações noturnas tivessem inconvenientes; 
mas o perigo delas não é menor segundo pensamos, e somente é evitado em Boston por 
um zelo e uma vigilância completamente extraordinários, que se enganaria, em geral, 
quem os esperasse dos homens mais devotados a suas funções. 

 O tempo dos jovens é dividido entre a instrução que eles recebem e os trabalhos 
materiais que exercem: ensinam-se para eles conhecimentos elementares que poderão 
ser-lhes úteis no curso da vida, e aprendem um ofício cujo exercício lhes fornecerá 
meios de existência. Seus trabalhos intelectuais dão ao estabelecimento o aspecto de 
uma instituição primária, e o trabalho deles no ateliê é o mesmo que o de uma prisão. 
São esses dois traços distintivos que fazem com seja reconhecida a casa de refúgio. 

 Esse estabelecimento não se limita a adestrar as mãos e a desenvolver a 
inteligência dos jovens: esforça-se, sobretudo, por formar seus corações e por lhes 
inculcar princípios de moral religiosa. O senhor Hart, superintendente da casa de refúgio 
de Nova Iorque, nos dizia muitas vezes que, sem o socorro da religião, ele não 
acreditaria ser possível o sucesso de seus esforços. 

 Quando o jovem delinqüente chega ao refúgio, o superintendente lhe faz 
conhecer a regra do estabelecimento, e lhe dá de início como guias de sua conduta esses 
dois conselhos notáveis pela sua simplicidade: 1º Nunca minta; 2º Faça o melhor que 
puder. O superintendente inscreve em seguida o nome do recém-chegado no grande 
registro de moralidades. Esse registro é destinado a receber todas as informações 
relativas aos jovens. Ele constata, tanto quanto possível, sua via anterior, sua conduta 
durante a temporada na casa e depois de sua saída do estabelecimento. O jovem é em 
seguida colocado na classe que sua idade ou moralidade conhecida tornam conveniente. 
O senhor Hart, de Nova Iorque, definiu a primeira classe como a dos jovens que não 
juram de forma alguma, não metem jamais, não usam em sua linguagem nenhuma 
expressão obscena ou inconveniente, e que são tão zelosos na escola quanto no ateliê. 
Segundo o senhor Wells, de Boston, essa mesma classe se compõe dos que fazem 
esforços positivos, regulares e constantes para o bem. 

 Em Boston, a admissão do jovem no refúgio é acompanhada de circunstâncias 
que parecem dignas de serem relatadas: o estabelecimento forma uma pequena 
sociedade, imagem da grande. Para ser recebido em seu seio, é preciso não somente 
conhecer as leis e submeter-se a elas livremente, mas ainda ser aceito como membro da 
sociedade por todos os que já a compõem. A recepção é em conseqüência precedida de 
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um tempo probatório, depois do qual o candidato é admitido ou rejeitado pela maioria 
dos sufrágios1. 

 Em cada uma das casas de refúgio, os sujeitos são divididos em classes boas e 
más. A conduta, sendo ela boa ou má, faz com que os jovens passem de uma a outra. As 
boas classes gozam de privilégios que as más não têm; e estas são submetidas a 
privações que a primeiras não sofrem absolutamente2. 

 Todo dia, oito horas ao menos são consagradas ao trabalho nos ateliês, onde os 
jovens são ocupados com ofícios úteis, tais com a marcenaria, a profissão de sapateiro a 
de alfaiate e a de carpinteiro, etc. Quatro horas são dadas à escola. O despertar é seguido 
e o deitar-se precedido de uma prece. Três refeições têm, cada uma, meia hora; em 
suma, a jornada é de aproximadamente quinze horas; há nove horas de noite ou de 
repouso. Tal é, com poucas diferenças, a ordem estabelecida nas duas casas de refúgio 
de Nova Iorque e da Filadélfia. Essa ordem é a mesma todos os dias, e varia somente 
com a mudança de estação, que influencia na hora do despertar e do deitar-se; não é a 
mesma coisa em Boston, onde a parte moral da educação ocupa um lugar bem maior. 
Nesta última casa de refúgio, há somente cinco horas e meia consagradas ao trabalhos 
nos ateliês; além das quatro horas passadas na escola, mais de uma hora é dedicada à 
instrução religiosa, e todos os jovens têm, todos os dias, duas horas e quinze minutos de 
recreação. Essas horas de lazer não são as menos aproveitadas pelos jovens detentos. O 
senhor Wells, superintendente, toma parte em todos os jogos, e enquanto a força física 
dos adolescentes se desenvolve por meio de exercícios físicos, seu caráter moral se 
forma sob a influência de um homem superior, que, embora presente diante de todos, se 
esconde realmente no meio deles, e que tem uma autoridade que é tanto maior na 
medida em que não se faz sentir. 

 Na escola, jovens e crianças são ensinados a ler, a escrever e a contar; são-lhes 
dados também alguns conhecimentos de história e geografia. O método usado em cada 
uma delas é o do ensinamento mútuo de Lancastre. Os jovens mostram em geral uma 
grande facilidade para apreender as noções que lhes são oferecidas pelo instrutor. 
Notou-se muitas vezes na América que as casas de refúgio se compõem de uma classe 
de meninos e meninas mais inteligentes que todas as outras, e a natureza mesma desses 
estabelecimentos explica esse fato: são recebido neles, em geral, jovens e crianças 
abandonados por suas famílias, ou que escaparam da casa paternal, e que, por essa 
razão, foram muito cedo reduzidos a suas próprias forças, e coagidos a encontrar em sua 
inteligência e em seus meios naturais os recursos para existir. Não é preciso, portanto, 
se espantar com o progresso que eles fazem na instrução. A maior parte tem, aliás, um 
espírito inquieto, aventuroso, ávido por conhecer. Esta disposição, que de início os 
levava à ruína, torna-se para eles, na escola, uma causa poderosa de sucesso. Não lhes 
são recusados nenhum dos livros úteis que eles desejam para se instruir. Existe na 
Filadélfia, na biblioteca do estabelecimento, mais de mil e quinhentos volumes que 
estão, todos, à disposição dos jovens. 

 As horas de trabalho são invariavelmente estabelecidas para todos, e ninguém 
tem o direito de ser dispensado do trabalho. No entanto, uma tarefa é fixada, depois de 
cuja realização o jovem detento mais ativo que os outros poder ir para o recreio. 

 A vigilância da qual as crianças são objeto na escola e no ateliê não cessa 
durante as horas de lazer. Eles jogam entre si livremente; mas os jogos de azar são 
rigorosamente interditos (gambling). 

 Tudo, nesse regime, é favorável à saúde. Todo dia exige-se que sejam lavados os 
pés e as mãos. Estão sempre vestidos limpamente; e o alimento, embora grosseiro, é 
                                                             
1 Ver Regulamento da casa de refúgio de Boston, escrito pelo senhor Wells. 
2 Ver os diversos regulamentos das casas de refúgio de Boston, de Nova Iorque e da Filadélfia. 



113 
 

abundante e são. Ninguém pode comer outra coisa além do prescrito pelo regime 
ordinário do estabelecimento, e se bebe apenas água. Não existe nenhuma cantina onde 
os jovens possam se dirigir para obter suplementos alimentares ou bebida; e há uma 
vigilância atentiva para que não consigam tais suplementos através de comunicações 
com pessoas de fora. 

 O alimento, a vestimenta, e as roupas de cama dos jovens detentos são 
fornecidos pela administração. Apenas o trabalho dos jovens é negociado com 
empresários; e ainda as restrições, que nesse ponto abundam no contrato, são tais que o 
empresário não pode ter sobre o estabelecimento nenhuma influência. 

 Em Nova Iorque e na Filadélfia, são dadas oito horas por dia de trabalho ao 
empresário; em Boston, cinco horas e meia, somente. O empresário ou seus agentes 
vêm até a casa de refúgio para ensinar as diversas profissões que lá são exercidas. De 
resto, ele não pode travar nenhuma conversação com os jovens, nem retê-los nos ateliês 
um minuto a mais do que o tempo fixado. Concebe-se que, em tais condições, não são 
estipulados com os empresários negócios vantajosos do ponto de vista pecuniário; mas 
os jovens não são postos para trabalhar com a finalidade de tirar disso um proveito 
lucrativo; o único objetivo em vista é habituá-los ao labor e lhes ensinar uma profissão 
útil1. 

 Não é preciso, portanto, se espantar com o fato de a manutenção das casas de 
refúgio custar mais caro que a dos outros estabelecimentos penitenciários. De uma 
parte, os jovens detentos são mais bem alimentados, melhor vestidos que os condenados 
por crimes, e são feitas mais despesas com a instrução deles; e, por outro lado, o 
trabalho exercido por eles não rende absolutamente tanto quanto o dos criminosos que 
são enviados por um longo tempo para as prisões. Como veremos adiante, o jovem 
detento sai do estabelecimento desde que ele possa ser colocado, com mais vantagens, 
em outro lugar. É posto, portanto, em liberdade desde que ele saiba um ofício, quer 
dizer, no instante em que seu trabalho começa a produzir alguma coisa para o 
estabelecimento. 

 A administração das casas de refúgio nos Estados Unidos é quase inteiramente 
estatal; pensa-se com razão que o sistema empresarial, aplicado a todos as ramificações 
da administração, seria inconciliável com a direção moral que o estabelecimento deve 
receber. 

 Embora, em resumo, a manutenção dos jovens detentos seja dispendiosa, tudo 
parece combinado de maneira a evitar custos. As casas de refúgio contêm ao mesmo 
tempo meninos e meninas, que, embora reunidos sob o mesmo teto, estão perfeitamente 
separados. Mas essa proximidade permite confiar às meninas muitos trabalhos que, 
feitos por outros, estariam a cargo da casa. De tal modo que são elas que lavam a roupa, 
as reparam, e confeccionam a maior parte das vestimentas que são usadas pelos meninos 
ou por elas mesmas; elas também cozinham para toda a casa; dessa maneira, não 
somente se evitam despesas para estabelecimento, mas também se faz com que as 

                                                             
1 Vê-se que não existe nos Estados Unidos nada de semelhante ao que se pratica em nosso país. Na casa 
de Madelonnettes, consagrada em Paris a jovens detentos, a disciplina foi inteiramente invadida pelo 
empresário. Ele considera cada um deles sua propriedade pessoal, e se se quer cuidar da instrução dos 
jovens detentos, o empresário não permite. Estão roubando, diz ele, o tempo que me pertence. Ele vê 
apenas seu interesse material; o dos jovens não lhe importa. Também só pensa em tirar do trabalho destes 
a maior quantidade de dinheiro possível. Como é demorado o aprendizado de um ofício, ele raramente se 
esforça para ensiná-lo aos jovens: prefere ocupá-los com certos trabalhos manuais que não necessitam 
nem de perícia nem de habilidade, tais como a cartonagem, grampagem, etc., etc. Esses trabalhos, 
produtivos para ele, não tem utilidade para os jovens, que, saindo da casa, não conhecerão nenhuma 
profissão que possam exercer. 
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jovens se ocupem utilmente; de outra forma, seria difícil conseguir para elas um 
trabalho produtivo. 

 Essa ordem de coisas está estabelecida e é mantida com ajuda de meios 
disciplinares que devemos examinar. Duas influências são empregadas: as penas e as 
recompensas. Mas na aplicação desse princípio, é preciso distinguir ente as casas de 
refúgio de Nova Iorque e da Filadélfia, da de Boston. 

 Nos dois primeiros estabelecimentos, os castigos infligidos aos jovens que 
incorrem em uma contravenção à disciplina são: 

 1º Privação do recreio. 
 2º Reclusão solitária em uma célula. 
 3º Redução do alimento a água e pão. 
 4º E, nos casos mais graves, castigos corporais, quer dizer, golpes de chicote. 
 Em Nova Iorque, o regulamento autoriza expressamente a aplicação dos golpes. 

O da Filadélfia, não ousando permiti-la expressamente, se limita a não defendê-la: a 
distribuição das penas pertencem ao superintendente, que no estabelecimento goza de 
um poder discricionário. 

  Enquanto os jovens detentos são submetidos a esses diversos castigos, segundo 
a gravidade de suas faltas, distinções honoríficas são conferidas aos jovens de boa 
conduta. Além da honra de pertencer às primeiras classes, o que se distinguem entre os 
outros carregam uma marca de honra, que faz com que sejam reconhecidos entre todos; 
enfim, o superintendente designa entre os melhores sujeitos um certo número de 
monitores, aos quais ele confia uma parte da vigilância da qual ele próprio está 
encarregado: e esse testemunho de confiança é para aqueles que ele escolheu uma 
distinção à qual os eleitos atribuem o maior valor. 

 Em Boston, os castigos corporais estão excluídos da casa de refúgio; a disciplina 
desse estabelecimento é inteiramente moral, e repousa sobre os princípios que 
pertencem a mais alta filosofia. 

 Tudo tende, nesse lugar, a elevar a alma dos jovens detentos, e a torná-los 
zelosos de sua própria estima e da dos seus semelhantes: para aí chegar, finge-se tratá-
los como homens e como membros de uma sociedade livre. 

 Consideramos essa teoria sob o ponto de vista da disciplina, porque nos pareceu 
que a alta opinião inspirada em um jovem sobre sua moralidade e sua condição social 
não somente é adequada para operar sua reforma, mas ainda é o meio mais hábil para 
obter dele uma inteira submissão. 

 Está antes de tudo bem estabelecido na casa que ninguém poderá ser punido por 
uma falta não prevista seja pelas leis de Deus, seja pelas do país, ou pelas leis do 
estabelecimento. Eis o primeiro dos princípios em matéria criminal, proclamado na casa 
de refúgio. No regulamento consta também o seguinte princípio: 

 “Como está fora do poder do homem punir a falta de respeito contra a 
Divindade, será interdita àquele que for considerado culpado de tal erro toda 
participação nos ofícios religiosos, abandonando-se assim o criminoso à justiça de 
Deus, que o espera no futuro.” 

 Na casa de refúgio de Boston a criança impedida de participar dos ofícios 
religiosos recebe, na opinião de seus camaradas e em sua própria opinião, o mais 
terrível de todos os castigos. 

É dito, aliás, que não se admitirá que os jovens denunciem as faltas dos outros; e 
no artigo que se segue, acrescenta-se que ninguém será punido por uma falta 
sinceramente confessada. Conhecemos na França estabelecimentos públicos onde a 
denunciação é encorajada, e onde é exercida pelos bons sujeitos da casa. 
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 Existe também em Boston um registro das moralidades, onde cada um configura 
suas notas boas ou más, mas o que distingue esse registro dos de outras casas de 
refúgio, é que cada jovem dá a ele mesmo a nota que lhe concerne. Todo fim de tarde os 
jovens detentos são sucessivamente interrogados; cada um é levado a julgar sua própria 
conduta durante a jornada: e é a partir de sua declaração que a nota que o interessa é 
escrita. A experiência ensina que ele julga sempre mais severamente a si próprio que os 
outros. Também ele se encontra muitas vezes na necessidade de reformar a severidade, 
a injustiça mesma da sentença. 

 Quando se apresentam dificuldades com respeito à classificação das 
moralidades, ou quando alguns jovens detentos cometem infrações à disciplina, 
acontece um julgamento. Doze jurados escolhidos entre as crianças do estabelecimento 
são reunidos, e proferem, seja a condenação, seja a absolvição do acusado. 

 Cada vez que acontece de se eleger entre eles um magistrado ou um monitor, a 
comunidade se reúne, procede às eleições, e o candidato que obtém a maioria dos 
sufrágios é proclamado pelo presidente. Nada é mais grave que a maneira como esses 
eleitores e jurados de dez anos exercem sua função. 

 Ser-nos-á perdoado o ter entrado no desenvolvimento desse sistema, e o ter 
assinalado seus menores detalhes. Não temos necessidade de dizer que não levamos a 
sério essas crianças cidadãs. Mas acreditamos ter o dever de analisar um sistema notável 
pela sua originalidade. Há, aliás, nesses jogos políticos, que se harmonizam com as 
instituições do país, mais profundidade que se pensa. Talvez essas impressões da 
infância e esse uso precoce da liberdade contribuirão mais tarde para tornar esses jovens 
delinqüentes mais obedientes às leis. E sem nos preocupar com esse resultado político, 
tal sistema é pelo menos mais poderoso como meio de educação moral. 

 Concebe-se, dessa forma, o destaque de que são capazes essas jovens almas nas 
quais se faz vibrar todos os sentimentos próprios a elevá-las acima delas mesmas. 

 A disciplina tem, no entanto, outras armas das quais faz uso quando os meios 
morais que viemos de indicar são insuficientes. 

 As crianças cuja conduta é boa gozam de grandes privilégios.  
 São os únicos que participam das eleições, e são os únicos elegíveis; a voz dos 

que pertencem à primeira classe conta mesmo por dois: espécie de duplo voto que os 
outros não poderiam invejar, porque depende deles obter o mesmo favor. Os bons são 
depositários das chaves mais importantes da casa; eles saem livremente do 
estabelecimento, e deixam seus lugares nas reuniões sem precisar de permissão; a 
palavra deles basta que tenham confiança em todas as ocasiões, e o dia de seu 
aniversário é celebrado. Nem todos os bons gozam desses privilégios; mas quem quer 
que pertença a uma boa classe tem o direito a alguma dessas prerrogativas. 

 As penas aplicadas às classes dos maus são: 
 A privação do direito eleitoral, do direito de elegibilidade; ademais, eles não 

podem entrar na sala do superintendente, nem lhe falar sem sua permissão, e lhes é 
interdito de conversar com os outros jovens detentos; enfim, quando é necessário, 
inflige-se ao delinqüente uma pena que o afeta materialmente. Ou é obrigado a usar 
algemas, ou é colocada uma venda em seus olhos, ou ele é encerrado em uma célula 
solitária. 

 Tal é o sistema da casa de refúgio de Boston. 
 O sistema dos estabelecimentos de Nova Iorque e da Filadélfia, embora 

infinitamente menos notável, é talvez melhor: não que a casa de refúgio de Boston não 
nos pareça admiravelmente dirigida e superior às duas outras; mas seu sucesso parece 
menos efeito do próprio sistema do que do distinto homem que o põe em prática. 
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 Já dissemos que a confusão de crianças durante a noite é o grave vício dessa casa 
de refúgio; o sistema que é nela é estabelecido repousa, aliás, sobre uma teoria elevada 
que corre o risco que não ser sempre perfeitamente compreendida, e o fazê-la vigente 
levaria a grandes embaraços, se o superintendente não encontrasse em seu espírito 
imensos recursos para triunfar. 

 Em Nova Iorque e na Filadélfia, ao contrário, a teoria é simples. O isolamento 
durante a noite, a reunião em classes durante o dia, o trabalho, a instrução, tudo em uma 
ordem tal de coisas se concebe e se executa facilmente; não é preciso nem um gênio 
profundo para inventar esse sistema, nem proezas contínuas para mantê-lo. 

 Em resumo, sobre esse ponto, a disciplina de Boston pertence a uma ordem de 
idéias bem mais elevada que a de Nova Iorque e a da Filadélfia; mas tem uma prática 
mais difícil. 

 O sistema desses últimos estabelecimentos, fundado sobre uma teoria mais 
simples, tem o mérito de estar ao alcance de todo mundo. É possível encontrar 
superintendentes que convenham ao sistema da Filadélfia; mas não se deve esperar de 
forma alguma encontrar homens tal como o senhor Wells. 

 Apesar da diferença bem marcada que distingue os dois sistemas, dos quais um 
só pode ser posto em prática por espíritos superiores, enquanto o outro está no nível de 
inteligências ordinárias, reconhecemos, para terminar, que em um e em outro caso, o 
sucesso das casas de refúgio depende essencialmente do superintendente. É ele que põe 
em ação os princípios sobre os quais o sistema repousa, e ele deve, para consegui-lo, 
reunir em sua pessoa um grande número de qualidades cujo conjunto é tão necessário 
quanto raro. 

 Se se quisesse o modelo de um superintendente para as casa de refúgio, talvez 
não se encontrasse outro melhor que os oferecidos pelos senhores Wells e Hart, que 
estão à frente das casas de Boston e de Nova Iorque. Um zelo constante e uma 
vigilância infatigável são suas qualidades menores; a um espírito distinto eles 
acrescentam um caráter igual, cuja firmeza não exclui a indulgência. Eles têm fé nos 
princípios religiosos que ensinam, e confiança em seus esforços. Dotados de uma 
sensibilidade profunda, eles obtêm ainda mais das crianças tocando seus corações do 
que se dirigindo a suas inteligências. Enfim, eles consideram cada jovem delinqüente 
como seu filho; e não é um ofício o que eles exercem, mas um dever que são felizes em 
cumprir. 

 Vimos como o jovem detento entra no refúgio, e a qual regime é submetido. 
 Examinemos agora quais as causas fazem com que saia, e tratemos de segui-lo 

até a sociedade onde reentrarão. 
 O princípio posto mais acima, segundo o qual o detento na casa de refúgio não 

sofre uma pena, vai reencontrar aqui sua aplicação. Como foi enviado ao refúgio em 
nome do seu interesse, dele sairá desde que seu interesse exija. 

 Quando, portanto, ele aprendeu uma profissão, quando durante um ou vários 
anos ele adquiriu hábitos morais e laboriosos, pensa-se que ele pode se tornar um 
membro útil da sociedade; todavia, não é posto em liberdade pura e simplesmente; pois, 
que se tornaria ele no mundo, sozinho, sem apoio, desconhecido de todos? Ele se 
encontraria exatamente na situação onde estava antes de entrar na casa de refúgio. 
Evita-se esse obstáculo funesto: o superintendente espera, para retirá-lo do 
estabelecimento, uma ocasião de fazê-lo aprendiz de algum artesão, ou de colocá-lo na 
qualidade de doméstico na casa de alguma família honesta; ele evita enviá-lo para uma 
cidade onde reencontraria maus hábitos e os companheiros das primeiras desordens; e 
todas as vezes que há a ocasião, ele prefere lhe dar um emprego junto aos cultivadores. 
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 No momento em que deixa o estabelecimento, leva consigo um escrito cujo 
estilo é tocante e que contém conselhos para sua conduta futura; também lhe é doada 
um Bíblia. 

 Em geral, reconheceu-se o inconveniente de dar a liberdade aos jovens detentos, 
antes que um ano, pelo menos, de temporada na casa lhe tenha inculcado hábitos 
ordeiros. 

 Deixando o refúgio, ele não pára de fazer parte do estabelecimento, que, tendo 
lhe propiciado uma aprendizagem, conserva sobre ele todos os direitos de um tutor 
sobre seu pupilo; e se ele abandona o patrão em cuja casa foi alocado, ele é, segundo a 
lei, levado de volta ao refúgio, onde permanece submetido ao regime da casa, até que 
uma nova prova lhe faça uma vez mais julgar-se digno da liberdade. De resto, ele pode 
ser assim sucessivamente levado de volta ao estabelecimento e reposto em liberdade 
tantas vezes quantas os diretores acharem conveniente; e seu poder, a esse respeito, 
cessa somente depois que o detento alcança seu décimo oitavo ano, se se trata de uma 
moça, e seu vigésimo ano, se trata de um rapaz. 

 Durante sua aprendizagem, a criança é sempre objeto da atenção da casa de 
refúgio. O superintendente se corresponde com ela, e se esforça, por seus conselhos, por 
mantê-la em um bom caminho; a criança escreve, por sua vez, ao superintendente, e 
mais de uma vez este recebeu dos jovens delinqüentes cartas plenas da tocante 
expressão de seu reconhecimento. 

 Agora, quais são os resultados obtidos? O regime desses estabelecimentos é 
realmente reformador? e pode-se reforçar com números essa teoria? 

 Considerando-se o sistema nele mesmo, parece bem difícil não admitir sua 
eficácia. Se for possível obter a reforma moral de algum ser humano, parece que se deve 
esperar que ela aconteça nesses jovens detentos, em cuja família houve menos crimes 
que inexperiência, e nos quais podem ser excitadas todas as paixões generosas da 
juventude. No criminoso, cuja corrupção é velha e enraizada, não se desperta de 
maneira alguma o sentimento de honestidade, porque esse sentimento se extinguiu; na 
criança, esse sentimento existe; apenas não o fizeram vibrar. Parece-nos, portanto, que 
um sistema que se aplica a corrigir as tendências viciosas para fazer com que nasçam 
somente boas inspirações, dá um protetor para quem não tinha um, uma profissão para 
aquele que era dela desprovido, hábitos de ordem e de trabalho ao vagabundo e ao 
mendigo que a ociosidade tinha corrompido, uma instrução elementar e princípios 
religiosos à criança cuja educação tinha sido negligenciada; parece-nos, dizemos nós, 
que semelhante sistema deve ser fecundo e benéfico. 

 Há, no entanto, casos onde a reforma dos jovens delinqüentes é quase impossível 
de ser obtida: assim, a experiência dos superintendentes que conhecemos lhes ensinou 
que a reforma das meninas que tiveram maus hábitos é uma espécie de quimera inútil de 
perseguir. Entre os rapazes, os mais difíceis de corrigir são os que adquiriram hábitos de 
roubo e embriaguez; a regeneração destes não é, no entanto, tão desesperadora quanto a 
das moças que foram seduzidas ou se prostituíram. 

 Pensa-se também, geralmente, nos Estados unidos que é preciso evitar receber 
no refúgio rapazes com mais de dezesseis anos, e moças que já tenham mais de 
quatorze; depois dessa idade a reforma deles é dificilmente obtida pelo regime desses 
estabelecimentos, sendo-lhes menos conveniente que a severa disciplina das prisões. 

 Na Filadélfia, estima-se que mais da metade das crianças que saíram do refúgio 
tiveram uma boa conduta1.  

                                                             
1 Ver a Conversação com o diretor da casa de refúgio da Filadélfia, nº 15. 
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 Querendo verificar, nós mesmos, os efeitos produzidos pela casa de refúgio de 
Nova Iorque, fizemos uma análise completa do grande registro de moralidades, e 
examinando separadamente o artigo de cada criança que saiu do refúgio, procuramos 
saber qual tinha sido sua conduta desde que retornou à sociedade1. 

 De quatrocentos e vinte e sete jovens delinqüentes homens que saíram do 
refúgio, oitenta e cinco tiveram uma conduta boa, e quarenta e um uma conduta 
excelente. Há trinta e quatro sobre os quais as informações obtidas são ruins, e vinte e 
quatro sobre os quais elas são muito ruins. Sobre trinta e sete dos jovens, a informações 
são duvidosas ou contraditórias; sobre vinte e quatro, elas são antes boas que ruins, e 
sobre quatorze, antes ruins que boas. 

 De oitenta e seis moças que saíram do refúgio, trinta e sete tiveram um conduta 
boa; onze, uma conduta excelente; vinte e duas, uma má conduta; dezesseis, muito má. 
Sobre dez, as informações são duvidosas; três parecem ter tido um conduta antes boa 
que má, e três outras uma conduta antes má que boa. 

 Assim, de quinhentas e treze crianças que, depois de terem sido encerradas na 
casa de refúgio de Nova Iorque, retornaram à sociedade, mais de duzentas foram salvas 
de uma ruína infalível, e abandonaram uma vida de desordem e de crimes por uma 
existência honesta e regular. 
  

                                                             
1 Todas as informações que nos podiam ser necessárias para fazer essa verificação foram postas a nossa 
disposição com uma solicitude extrema, e tendo assim posse dos documentos originais, pudemos formar 
uma opinião exata sobre a conduta de todas as crianças depois que saíram do refúgio. Nosso exame 
incidiu sobre todas as crianças admitidas no refúgio desde 1º de janeiro de 1825 até 1º de janeiro de 1829. 
Desde este último ano, muitos jovens foram recebidos na casa de refúgio de Nova Iorque, e vários saíram; 
mas estes passaram pouco tempo na sociedade para que sua conduta prove algo em favor deles; para ser 
decisiva, a experiência em sociedade deve ser mais longa. 
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Capítulo 2 
 
Aplicação do sistema das casas de refúgio às nossas casas de correção. - Estado de 
nossa legislação penal relativamente os jovens com idade inferior a dezesseis anos e 
detidos por crimes e delitos, ou por medida de precaução. – Eles se corrompem nas 
prisões. – Modificações a serem feitas na legislação penal e no regime das casas de 
correção. 
 
 
 
Se a França emprestasse das casas de refúgio da América alguns dos princípios sobre os 
quais esses estabelecimentos repousam, ela remediaria uma dos principais vícios de 
suas prisões. 

 Segundo nossas leis, os criminosos com idade inferior a dezesseis anos não 
devem de forma alguma ser confundidos com os condenados mais avançados na idade; 
e a lei dá o nome de Casa de Correção ao lugar que deve encerrá-los. No entanto, salvo 
raras exceções, os jovens delinqüentes e os velhos criminosos se encontram misturados 
nas prisões. Há mais: sabe-se que o jovem com idade inferior a dezesseis anos, que, 
devido a sua falta de discernimento, foi absolvido, deve, segundo as circunstâncias, ser 
levado de volta aos pais ou conduzido para uma casa de correção para se educado e 
detido durante o número de anos que o julgamento determinará, e que todavia não 
poderá exceder a época quando completar seu vigésimo ano. 

 Assim, quando um jovem acusado de um crime é absolvido, os tribunais podem, 
ou reenviá-los aos pais, ou mandá-los para uma casa de correção. Essa alternativa torna 
a intenção da lei fácil de apreender. Se os pais apresentam garantias de moralidade, o 
jovem será reposto em suas mãos, a fim de que possam corrigir suas tendências viciosas 
e reformar seus maus hábitos. Ao contrário, se os magistrados têm justos motivos de 
pensar que as desordens do jovem são devidas aos maus exemplos dados pela família, 
eles se guardarão de reenviá-lo aos pais, junto aos quais acabaria de se corromper, e lhe 
enviarão para uma casa de correção, que lhe servirá menos como uma prisão que como 
um colégio; ele será educado e detido, diz a lei. Agora, perguntamos, a determinação do 
legislador é cumprida? os jovens detentos recebem a educação que se pensou em 
oferecer-lhes? 

 Pode-se dizer que em geral as prisões que, em nosso país, encerram os jovens 
delinqüentes, são apenas escolas de crime: também a todos os magistrados, que 
conhecem o regime corruptor dessas prisões, repugna condenar um jovem, qualquer que 
seja a evidência de sua falta; preferem absolvê-lo e pô-lo em liberdade que contribuir 
para corrompê-lo em uma prisão; mas essa indulgência cujo motivo se compreende tão 
facilmente não é menos funesta ao culpado, que encontra na impunidade um 
encorajamento para o crime. 
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 Há também um direito consagrado por nossas leis civis, e cujo exercício é de 
algum modo suspendido pelo vício de nossas prisões: queremos falar do poder que têm 
os pais de fazer com seja detido um filho menor cuja conduta é repreensível. 

 Que pais quererão fazer uso de sua autoridade, se eles sabem em qual antro de 
corrupção sua criança será jogada deixando a casa paterna? 

 Há, portanto, a esse respeito, no regime de nossas prisões, uma lacuna que é 
preciso preencher. Chegaremos a isso pelo estabelecimento de casas de refúgio ou de 
correção, fundadas na imitação das que apresentamos antes. 

 Seria, todavia, difícil, em nosso país, adotar inteiramente o sistema americano: 
assim, o poder dado, nos Estados Unidos, a todos os magistrados de polícia de enviar ao 
refúgio crianças cuja conduta é suspeita, embora não nenhum delito lhes seja imputado; 
o direito exorbitante que também têm de arrancar uma criança de seus pais, quando 
estes não cuidam suficientemente de sua educação, não seriam contrários aos nossos 
costumes e leis? 

 Mas o regime das casas de refúgio americanas teria na França grandes 
vantagens, aplicado somente aos jovens condenados, ou àqueles que, sem serem 
declarados culpados, devem ser detidos durante um tempo determinado, à espera do 
julgamento. 

 Se nossas casas de correção, cujo vício assusta todos os tribunais, sofressem um 
reforma, os magistrados enviariam para lá sem repugnância uma multidão de jovens 
delinqüentes, vagabundos, mendigos, etc. que abundam em todas as cidades, e que uma 
vida errante e ociosa conduz infalivelmente ao crime. Essa reforma poderia ser feita 
pelo estabelecimento, nas casas de correção, de células solitárias que impediriam as 
comunicações durante a noite, e a adoção de um sistema de instrução e de trabalho 
análogo ao que está em vigor em Nova Iorque e na Filadélfia. 

 Haveria, no entanto, para o sucesso das casas de correção na França, uma 
mudança bastante importante em nossa legislação. 

 A maior parte dos felizes efeitos que produzem nos Estados Unidos as casas de 
refúgio é devida principalmente ao poder discricionário que têm os diretores desses 
estabelecimentos de reter ou de pôr em liberdade segundo sua vontade as crianças cuja 
tutela lhes é confiada; eles usam esse direito pensando somente no interesse do jovem 
delinqüente, para o qual procuram conseguir um lugar vantajoso, seja na qualidade de 
doméstico, seja como aprendiz; e cada vez que uma ocasião favorável se apresenta, eles 
podem agarrá-la, porque têm toda a disposição das crianças enviadas ao refúgio. 

 Segundo nossas leis, o diretor de uma casa de correção não poderia fazer nada de 
semelhante; ele seria obrigado, para pôr em liberdade um jovem detento, a esperar a 
expiração do tempo fixado pelo julgamento. Que resulta disso? Que na saída da casa de 
correção o jovem se encontraria tão embaraçado com respeito ao seu destino quanto 
antes de entrar: estaria, sem dúvida, pleno de boas resoluções e de bons princípios, mas 
na impossibilidade de colocá-los em prática. 

 Parece-nos que uma única modificação no artigo 66 do Código Penal remediaria 
em grande parte esse inconveniente. 

 Os jovens detentos com idade inferior a dezesseis anos são de dois tipos: os que, 
tendo agido com discernimento, são declarados culpados e condenados, e os que, tendo 
agido sem discernimento, são absolvidos e detidos somente com o objetivo de serem 
educados. Com respeito aos primeiros, a sorte deles é inteiramente fixada pelo 
julgamento e deve sê-lo: cometeram um crime e devem sofrer uma pena. Um é o 
correlativo do outro. Essa pena, apenas os tribunais podem proferir e determinar a 
duração; quando ela é fixada, ela deve ser cumprida em toda sua extensão, segundo os 
termos do julgamento: pouco importa, nesse caso, o interesse do jovem; não é somente 
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para que seja corrigido que é encarcerado, é, sobretudo, pensando no interesse da 
sociedade e para que ele sirva de exemplo que lhe é infligido um castigo. 

 Mas o jovem absolvido por falta de discernimento está numa posição diferente: 
ele é retido em uma casa de correção não para que nos sintamos seguros com relação a 
sua pessoa, mas porque se pensa que lá estará melhor que na sua família; tem-se o 
desejo de lhe dar uma boa educação, que ele não encontraria em outro lugar; julga-se 
apenas que se trata de um desgraçado, e a sociedade se encarrega de lhe dar o que lhe 
foi recusado pela fortuna; não é pela justiça pública, mas antes pensando em seu 
interesse pessoal que é levado para uma casa de correção: como não cometeu crime 
nenhum, não há nenhuma pena para lhe ser infligida. 

 Com respeito aos jovens detentos que se encontram nessa posição, parece-nos 
que a duração de sua temporada na casa de correção não deveria ser fixada pelos 
tribunais. Conceberíamos antes que se deixasse para a autoridade judiciária somente o 
poder de lhes enviar à casa, segundo as circunstâncias que ela apreciaria; mas por que 
encarregá-la ao mesmo tempo, com faz a lei, de determinar o número de anos 
necessários para a educação de um jovem? como se fosse possível prever para cada 
criança o tempo suficiente para a correção de seus vícios e para a reforma de suas 
tendências condenáveis! 

 Não seria melhor dar os inspetores e ao diretor da casa a tutela das crianças cuja 
educação lhes seria confiadas, e investi-los de todos os direitos que a tutela comporta? 

 Se fosse assim, os diretores desses estabelecimentos estudariam as disposições 
dos jovens colocados sob sua autoridade; eles poderiam com mais propósito apreender o 
momento favorável para pô-los em liberdade; o tempo da estadia nas casas de correção 
seria assim determinado de uma maneira bem mais racional. E se se apresentasse para 
qualquer um dentre eles uma boa ocasião, seja uma aprendizagem, seja outra condição 
vantajosa, os diretores aproveitariam para conseguir-lhes esse lugar. 

 Ainda que não fossem obtidas com essa mudança todas as vantagens que ela 
promete, seria já um grande bem apagar de nossas leis a disposição da qual se trata aqui. 
Essa disposição é, com efeito, fonte dos abusos mais graves: ficaríamos um pouco 
surpresos ao pensar que ela confere aos tribunais um poder do qual ela não dá a regra. 
Assim, ela lhes permite ordenar o envio para uma casa de correção, por um certo 
número de anos (segundo sua discrição), jovens absolvidos por falta de discernimento: 
mas sobre que fundamento se apoiariam eles para decidir o número de anos durante os 
quais o jovem ficará na casa de correção? É o que a lei não diz: é o que eles mesmos 
não podem saber. Quando um tribunal profere uma pena, ele a mede pelo delito; mas a 
partir do quê medir a estadia em um refúgio, quando se trata da educação de um jovem 
do qual ele ignora o estado intelectual e do qual não ele pode prever o progresso mais 
ou menos rápido? 

 Essa impossibilidade de encontrar uma base para a sentença leva o tribunal a um 
arbítrio completo na execução da lei. Os juízes condenarão uma criança a ser detida até 
o seu décimo quinto ou vigésimo ano sem ter nenhuma espécie de motivo para escolher 
um termo antes que outro: observe-se que essa autoridade mal definida leva muitas 
vezes às decisões mais chocantes. 

 Um jovem com menos de dezesseis anos comparece diante de um tribunal, a 
primeira questão examinada é a de seu discernimento: se se julga que ele agiu com 
discernimento, é condenado a ser detido na casa de correção; como é uma pena que o 
tribunal profere, ele a faz proporcional ao delito, que lhe parece pouco grave em razão 
da juventude do culpado. Este cumprirá uma condenação de alguns meses somente. 

 Agora, suponde um segundo acusado com a mesma idade; seu delito não tem 
nenhuma gravidade, e o tribunal reconhece que ele agiu sem discernimento. Ora, este 



122 
 

será enviado por vários anos para a casa de correção, na verdade para ser educado e 
detido, mas de fato para ser encerrado na mesma prisão que o primeiro, com a diferença 
de que ficará muito tempo, enquanto o que foi declarado culpado passará um tempo 
bem curto. 

 Assim, pode-se dizer com razão que, para os jovens com idade inferior a 
dezesseis anos, é melhor ser declarado culpado que absolvido. Quem quer que tenha 
experiência em justiça criminal reconhecerá a existência do vício que assinalamos; esse 
vício não é de forma alguma imputável ao magistrado: pertence inteiramente à lei e ao 
modo de sua execução. Esse mal seria em grande parte remediado se, em todos os casos 
que os jovens são detidos sem serem condenados, os tribunais ordenassem o envio deles 
para a casa de correção sem fixar irrevogavelmente a duração de sua detenção; pelo 
julgamento, os diretores da casa seriam autorizados ter a guarda da criança até uma 
época determinada; mas lhes seria permitido, segundo as circunstâncias, de alargá-la 
antes de sua expiração. Eles não poderiam detê-lo mais tempo que a época fixada, mas 
seriam livres para liberá-los antes. 

 Parece-nos, portanto, que haveria grandes vantagens em mudar a disposição da 
lei da qual se trata. As casas de correção se tornariam, então, no verdadeiro sent ido da 
palavra, casas de refúgio, e elas poderiam exercer sobre a alma dos jovens delinqüentes 
uma influência benéfica que, no estado atual de nossa legislação, não poderia lhes 
pertencer. De resto, apenas indicamos aqui as principais mudanças que teriam que ser 
feitas para se atingir esse objetivo: muitas questões que se ligam a esse objeto deverão 
ser discutidas e aprofundadas, se quer operar uma reforma fecunda com felizes 
resultados. Assim, será necessário, antes de tudo, examinar qual é o melhor meio de 
fazer com que o público se interesse pelo sucesso dessa reforma; determinar os 
elementos dos quais as casas de refúgio devem ser compostas; fixar os princípios de sua 
organização, e discutir o ponto de saber em quais lugares e em qual quantidade esses 
estabelecimentos devem ser fundados, etc. Todas essas questões, e muitas outras pelas 
quais passamos em silêncio, têm necessidade de serem submetidas ao exame de homens 
esclarecidos e versados ao mesmo tempo no conhecimento de nossas leis, de nossos 
costumes, e no estado atual de nossas prisões. 

 Se esse regime fosse introduzido entre nós, deveríamos nos esforçar por afastar 
tudo o que poderia comprometer seu sucesso. 

 Já assinalamos o mais importante obstáculo a ser evitado nessa matéria, quer 
dizer, a dificuldade de manter a casas de refúgio a uma distância igual do colégio e da 
prisão. Nos Estados Unidos, aproximam-se demais do primeiro, e essa falta pode tornar-
se fatal pra as casas de refúgio, onde os jovens, excitados por seus próprios pais, viriam 
sem necessidade procurar vantagens que não encontram no seio de sua família. Não se 
deve, portanto, esquecer que esses estabelecimentos, para alcançar seu verdadeiro 
objetivo, devem, embora diferentemente da prisão, conservar uma parte de seus rigores, 
e que o bem-estar material, assim como a instrução moral que os jovens encontram nas 
casas de refúgio, não deve causar inveja aos jovens cuja vida não se pode criticar. 

 Lembremos nessa ocasião uma verdade que não se poderia ignorar sem perigo, 
qual seja, que o abuso das instituições filantrópicas é tão funesto para a sociedade 
quanto o mal que elas pretendem curar. 
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