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Ocenárioédecaos.Mesmodesa-
tivado desde o ano passado, o
Instituto Penal Paulo Sarasate
(IPPS) ainda provoca medo.
Suas paredes estão impregna-
das de energia negativa, perten-
ces de presos espalhados pelos
corredores, celas vazias, mas
que ainda guardam lembranças
– a maioria marca a tragédia hu-
mana vivenciada em 43 anos de
existência. Rastros de sangue,
violência, dor e sonhos daqueles
que, em muitas fugas, tentaram
a liberdade a todo custo.

OmaisantigopresídiodoCea-
rá, quando inaugurado em
1970, era modelo para o sistema
penitenciário brasileiro. Foi de-
sativado também como referên-
cianoPaíscomoretratodasuper-
lotação, desrespeito aos direitos
humanos e condições aviltantes
paraencarcerados, suas famílias
e agentes prisionais. “A prisão
no Brasil é geradora de violên-
cia. Sendo que a violência ali
instalada e a enfrentada fora de-
la são elos da mesma sociedade,
enósnãopodemosjamaisesque-
cer disso”, alerta o sociólogo Jo-
sé Pedro Oliveira Júnior.

Análise é compartilhada pela
tambémsociólogaepesquisado-
ra do Laboratório do Estudo da
Violência (LEV), da Universida-
de Federal do Ceará (UFC),
Jânia Perla Diógenes. Ela ainda
destaca a fragilidade das políti-
cas de ressocialização dos pre-
sos, tornando os presídios e ca-
deias públicas superlotadas co-
mo verdadeiras “escolas do cri-
me”. “Todos misturados, os que
cometeram delitos leves dos ho-
micidas, sequestradores, assal-
tantesdebancos.Nãoexistequa-
se a palavra recuperação”, frisa.

Não é à toa, argumenta, que
umdosgrandesdesafiosdosiste-
mapenitenciárioéimpedirouso
de celulares dentro das prisões.
“De lá, muitos continuam a co-
mandar crimes”. Por isso, ressal-
ta, é necessário manter a memó-
ria para aprender com nossos
erros.“Nãopodemosapenasexi-
girpuniçãoaosquecometemcri-
mes, colocando-os e esquecen-
do-os dentro das prisões, por
maisqueelascontemcomtecno-
logias das mais modernas”,
aponta a pesquisadora.

Acervo
Em setembro de 2000, os presos
do IPPS se rebelaram após um
acerto de contas entre as fac-
ções, destruíram parcialmente o
presídio, com o resultado de um
morto e 11 feridos. Todo acervo
de documentos, fotos e registros
dos detentos foi perdido. Fatos
daquela época somente na me-
mória dos ali cumpriram penas
ou de quem trabalharam no ve-
lho presídio.

Casodoex-agentepenitenciá-
rio, Antônio Tabosa, de 68 anos,
42 dos quais dentro do IPPS. Ele
percorreu, junto com a equipe
de reportagem do Diário do Nor-
deste, as dependências da peni-
tenciária. Para todos, a mesma
sensação de claustrofobia, arre-
pio e o questionamento de como
tantos seres humanos consegui-
ram sobreviver a um cenário de
guerra física e psicológica, inclu-
sive, reincidindo nos crimes.

“Quando cheguei, em 1972,
tudo era diferente, a sociedade
era diferente. Os presos eram
mais respeitosos, cumprindo pe-
nas por crimes violentos sim, no
entanto,semtantacrueldadeco-
mo vimos agora. Nesse tempo
que passei aqui, tudo mudou pa-
ra pior. O medo e a tensão eram
constantes para todos”, lembra
Antônio.

Outro que também comenta
osúltimosanosdoIPPSéoagen-
te de manutenção Roberto Di-
niz. Em muitos pontos foi ele, a
marretadas,quequebroucadea-
dos para a passagem da equipe.
Um desses locais foi a chamada
Selva de Pedra, que tem esse
nome devido à construção do
espaço todo em pedras. Ele lem-
bra que, para entrar nas celas,
era preciso “autorização” dos
próprios presos, no caso, os
“chefões”. “Eu pedia ajuda de
uma escolta para ir próximo e
gritar: ‘vocês me chamaram pa-
ra desentupir o vaso’”, conta.

Antônio Tabosa também re-
lembra que o primeiro preso do
IPPS, o Paraíba, conseguiu regi-
me semiaberto, poucos anos
após ser transferido para lá, vin-
do da antiga Cadeia Pública. No
entanto, diz, ele acabou sendo
atropelado na rodovia bem em
frente à penitenciária. “Enquan-
to o último a sair daqui, o
Militão, continuabotando bone-
co no presídio em Pacatuba. Um
criminoso perigosíssimo e que a
gente tinha receio enquanto ele
ficou aqui no IPPS”, avalia, de-
fendendo um olhar mais justo
para os agentes prisionais. “Se
antes era difícil, perigoso, agora,
se tornou um verdadeiro desafio
atuar na profissão”, comenta.

Marcas
Ao caminhar pelos corredores,
lotados de roupas, livros e muita
sujeira, é possível notar as mar-
cas de balas nas portas de ferros
e nas paredes. Muitas vezes, re-
corda, na tentativa de fuga, eles
subiam nos ombros uns dos ou-
tros para alcançar o topo do mu-
ro do pátio da Selva de Pedra.
“Uns chegaram a arrancar a cer-
ca de arame. Teve um que mor-
reu tentando escalar o muro,
sem falar dos inúmeros túneis
que escavaram nesse tempo”.

Pelo IPPS passaram os bandi-
dos mais perigosos do Estado,
alémdepresospolíticos,nadéca-
da de 70, e onde aconteceram as
rebeliões históricas no Ceará. A
mais lembrada foi o motim que
fez de refém o cardeal Dom Aloí-
sio Lorscheider e outras dez pes-
soasem1994.Dentrosuasmura-
lhas, mais de 100 presos morre-
ram, vítimas de brigas entre as
diversas gangues que disputa-
vam o poder entre as grades, de
rebeliões,fugas,tentativasdefu-
gas e motins, levando também
consigo inúmeros assassinatos
praticados por eles enquanto es-
tavam fora do cárcere.

Nomes como do pistoleiro
Mainha, de assassinos como o
português Luís Militão, de or-
questradordo sequestrode Dom
Aloísio, Carioca e daquele que
comandouofurtodoBancoCen-
tral, Alemão, colocaram o nome
do Estado do Ceará na mídia
internacional.

Na visão da pesquisadora e
coordenadoradoLaboratóriode
Antropologia e Imagem da Uni-
versidade Federal do Ceará
(UFC), Peregrina Campelo, es-
ses bandidos são figuras emble-
máticas do mundo do crime.

Para ela, o grupo conseguiu
alçar Fortaleza como destaque
mundial de forma estigmatiza-
dora. “O maior problema da vio-
lência do Ceará está ligada a mi-
crofísica cotidiana igual ao do
povo brasileiro formada pela se-
cular desigualdade social”.
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O
InstitutoPrisionalPauloSarasa-
te (IPPS) está prestes a ser im-
plodido. Desativado desde

2013,foi inauguradoem1970.Jáabri-

gounotórios infratoresdalei:o famige-
radopistoleiro “Mainha” (espécie de fi-
gura emblemática dessa funesta ativi-
dade), quechegouatémesmoaestam-
par capas de revistas; o sequestrador
conhecido como “Carioca”, cabeça da
ação de sequestro que envolveu dom
Aloísio Lorscheider; o inventivo “Ale-
mão”,quearquitetouojálendárioassal-
to ao Banco Central de Fortaleza e, por
fim, o frio LuísMilitão, perverso lusita-
no que premeditou o assassinato de
seisconterrâneos.Alémdessescrimino-
sos típicos, a prisão também abrigou
outros detentos que ali estiveram por

circunstânciasdistintas:ospresospolíti-
cos do contexto da Ditadura Militar.
Desse modo, percebe-se que por esse
espaçocarregadodesignificadosnega-
tivos, transitaramfigurasqueremetem
adeterminadoscontextoseépocas.Lu-
gar carregado de simbolismos, o espa-
çoprisionalevoluiuao longodotempo,
sempre carregando a funçãodepurga-
tório social, onde os infratores da nor-
ma pagampor seus delitos. Passar por
essaexperiênciatambémacabaporim-
primir marcas de significação e identi-
dade. Se criminoso comum: pária. Se
presopolítico:heróiidealista.Enfim,na-
da nemninguém escapa ao fato de to-
car a realidade prisional. Qual destino
seria o ideal para essa antiga institui-
ção? Numa cidade sem memória, que
nãohesita nemumpoucoemapagar o
pouco que nos resta de um passado
remoto, não seria interessante pensar
sobre essas questões? Afinal, o Campo
de Extermínio de Auschwitz não está

de pé por trazer lembranças ternas da
Segunda Guerra Mundial: está lá para
que todos lembremdoshorroresquea
nossaespécieécapazdeperpetrar.Tal-
vez o melhor destino do antigo IPPS
fosseodeser transformadoemMuseu
Prisional. Um lugar onde os registros
daqueles que por lá passarampudesse
ficar preservado, bem como os fatos
relevantesprotagonizadosporeles.Re-
visaressasbiografiasé tambémrepas-
saranossaHistória.

Fazê-lonãosignificaglorificaraque-
lesqueestiveramàmargemdasocieda-
de,mas estabelecer parâmetros e pre-
servar fontes para o entendimento de
nósmesmos.Outalvezdevesseserme-
tamorfoseadonumaEscolaProfissiona-
lizante, onde os descendentes desses
infratores pudessem ter oportunida-
desdecrescimentopessoal e laboral.O
que não podemos é continuar sem en-
tender e encarar nossopassado. Assim
nuncairemosamadurecer.
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