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“Se perguntássemos à maioria das pessoas hoje 
em dia onde estão os doentes mentais em nossa 

sociedade, elas responderiam que estão nos hospitais 
psiquiátricos do Estado. Elas estão equivocadas... 

eles estão em nossas prisões.”

Juiz Steven Leifman
Décima-primeira Vara de Justiça 
Miami, Flórida

O 9º ANDAR





CAPÍTULO

O Centro de Detenção 
e Acusados do Distrito de Mia-
mi-Dade*, nome oficial da princi-
pal cadeia da cidade, está localizado 
atrás do edifício Juiz Richard E. Gerstein, 
é um tribunal retangular de 12 andares situado em 
um bairro pobre de Miami conhecido como Overtown. Uma descri-
ção melhor seria overlooked town, ou “cidade descuidada”. Fica a 
quilômetros das praias, dos navios de cruzeiro, da vida noturna e 
das mansões multimilionárias em estilo espanhol, tão famosos na 
cidade.

O prédio do tribunal é o coração da 11ª Vara de Justiça de 
Miami. O Estado tem 20 varas, e esta é a maior. Os juízes daqui – há 
112 deles – são responsáveis pela aplicação da justiça a uma popu-
lação de dois milhões de pessoas, em uma área de 1.250 km2. Em 
um ano médio, acontecem cerca de 800 mil audiências penais no 
edifício Gerstein, inclusive questionamentos de multas de trânsito, 
o que faz da 11ª Vara o quarto maior tribunal dos Estados Unidos.

A cadeia fica bem em frente ao tribunal e tem dois andares a 
menos. Em Miami, as avenidas correm entre sul e norte, e as ruas, 
entre leste e oeste. A cidade usa números para identificar endere-
ços em ambas as direções. Por isso, a cadeia está na esquina da 13ª 
Avenida com a Rua 13. Duplo azar.

Do céu, o prédio lembra um “Y” gigante. Três alas se esten-
diam de seu centro, identificadas apenas por letras, no estilo típico 
de burocracia. A “Ala A” aponta em direção sudeste, a “B” se estende 
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*N. de R. O nome original do estabelecimento é Miami-Dade County Pretrial Detention Center, 
onde são detidos aqueles indivíduos à espera de julgamento.
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para o sudoeste e a “Ala C” está de frente para o norte. Uma parede 
de concreto cor-de-rosa desbotado coroada com arame farpado cir-
cunda todas as alas, com exceção da parte frontal da prisão.

O Dr. Joseph Poitier, psiquiatra-chefe do local, estava me espe-
rando do lado de fora da entrada. Vestia calça preta, camisa branca 
de manga comprida, gravata afrouxada e colete de lã marrom-claro. 
Era um homem de aparência agradável, com 1,90m de altura e que 
acabava de fazer 50 anos. Em pouco tempo, eu passaria a apreciar 
suas maneiras despretensiosas e gentis e seus comentários inteli-
gentes.

Levando-me para dentro, ele sugeriu que começássemos a vi-
sita com uma excursão rápida de reconhecimento do local. Uma te-
levisão pendia do teto do saguão e supostamente mostrava as regras 
para os visitantes, mas alguém havia mudado de canal e posto na 
Telemundo*. Não havia tapete para abafar o som no chão de ladri-
lhos brancos e, como o volume da TV estava muito alto, os visitantes 
precisavam gritar para ser ouvidos.

De acordo com uma placa de metal aparafusada à parede de 
tijolos vermelhos, as instalações haviam sido terminadas e inaugu-
radas em 1960. Embora estivessem limpas, mostravam a idade que 
tinham, pelo projeto e pelo desgaste. Um cartaz na parede do outro 
lado anunciava que uma taxa diária de “subsistência” de 2 dólares 
seria cobrada dos detentos para ajudar a pagar por seu encarcera-
mento. Também haveria cobranças extras se eles precisassem ser 
atendidos por um médico (5 dólares) e uma enfermeira (3 dólares). 
Ninguém seria posto em liberdade até que as taxas fossem pagas, 
avisava o cartaz, mas o Dr. Poitier me disse que essas cobranças não 
se aplicavam a pacientes psicóticos.

Dois agentes penitenciários estavam sentados no guichê de 
entrada, atrás de um vidro a prova de balas. Eu havia passado tem-
po suficiente em prisões para saber que não se deve chamá-los de 
“guardas”. Isso era um insulto, eles eram agentes penitenciários. 

*N. de R. Com uma programação em sua maior parte composta por entretenimento, como novelas 
e esportes, a Telemundo é uma rede de TV norte-americana baseada no subúrbio de Miami, Flóri-
da. Foi lançada em 1954 em San Juan, Porto Rico, e é hoje a segunda maior rede em conteúdo de 
língua espanhola do mundo. É também a segunda maior rede em língua espanhola dos Estados 
Unidos, após a Univision.
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Um cartaz próximo exibia o Código de Conduta Profissional do de-
partamento.

Nossa missão é prestar serviços de atenção e com-
paixão às pessoas que são deixadas aos nossos cuidados e 
proteger o público a que servimos.

Havia apenas uma porta de entrada para o saguão no interior 
da penitenciária, que era protegida por um portão feito com barras 
de aço reforçado enroladas em uma malha de arame tão grossa que 
era quase impossível olhar para dentro. O portão havia sido pintado 
tantas vezes de cinza-chumbo que estava coberto por uma grossa 
camada de tinta. Só abria quando um agente na cabine de controle 
apertava um botão e se ouvia um zumbido chamativo. Depois, um 
estalo forte, quando a tranca eletrônica recuava – seguida de um 
som seco, que significava que a porta estava pronta para ser em-
purrada e aberta. O Dr. Poitier puxou o portão em nossa direção e 
escorregamos para uma área estreita. O portão se fechou com uma 
batida.

Pouco mais de cinco metros à nossa frente, um novo portão. 
Estas duas barreiras haviam sido projetadas de forma que nunca pu-
dessem ser abertas ao mesmo tempo, uma precaução que garantia 
sempre haver um portão entre o “mundo livre” e os detentos. Em 
média, 130 mil pessoas por ano eram presas ali, mas não entravam 
pelo saguão, como nós; passavam algemadas através de uma por-
ta fortemente vigiada nos fundos do prédio. A maioria dos presos 
não permanecia ali por muito tempo, sendo liberada depois que se 
pagava a fiança. Os que não podiam fazê-lo eram trancafiados até 
que saísse uma audiência sobre seus casos, o que, dependendo das 
acusações, poderia levar meses. Se um detento fosse considerado 
culpado, poderia cumprir sua pena naquela prisão, mas só por um 
ano ou menos. Para qualquer sentença mais longa, o preso ganhava 
uma viagem a uma penitenciária estadual. Mas havia táticas de pro-
telação que os advogados poderiam usar para manter um detento 
em Miami, para que ele pudesse permanecer próximo de casa e evi-
tar uma prisão distante. Alguns haviam passado até cinco anos ali.
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Oficialmente, as instalações tinham camas suficientes para 
1.712 detentos, mas a superlotação era um problema comum. Sem-
pre que isso acontecia, os detentos recebiam colchões e dormiam 
no chão. Miami tinha outras quatro cadeias, inclusive um centro de 
detenção feminino com 375 camas. Em um dia médio, 7 mil presos 
ficavam encarcerados no distrito de Miami-Dade, fazendo de suas 
cadeias as quatro maiores do país.

A penitenciária principal em que eu acabara de entrar era 
considerada a mais perigosa e violenta de Miami. As brigas entre 
os detentos eram comuns, assim como os relatos de surras dadas 
pelos agentes penitenciários. Em 1996, o repórter do Miami Herald 
Sydney P. Freedberg investigou denúncias de brutalidade e concluiu 
que:

A força bruta é um estilo de vida na cadeia de Mia-
mi. A violência física é usada para manter a ordem... para 
punir os detentos... A violência atrás dos muros da prisão 
é negligenciada, subestimada, não-informada e subinvesti-
gada, e a magnitude do problema é incomensurável.

Mesmo assim, nenhum agente penitenciário jamais fora pro-
cessado. O “código de silêncio” informal – que proíbe um agente de 
delatar seus colegas – torna impossível que os promotores punam o 
acusado. Isso não impedia que os detentos entrassem com processos 
cíveis, e o pagamento mais alto foi de 500 mil dólares a um homem 
que havia desmaiado depois de apanhar de agentes. Quando acor-
dou, estava em um respirador de hospital, com o nariz quebrado, 
um olho rompido, costelas rachadas, ombros deslocados e pulmões 
cheios de fluido.

O primeiro andar possui uma área onde se ficham os acusa-
dos quando dão entrada na detenção, um depósito de pertences, 
uma cafeteria para os funcionários, consultório de dentista para os 
detentos e sala de triagem médica. No segundo andar, existe uma 
capela, próximo a um tribunal onde todas as manhãs se faz o indi-
ciamento de presos por meio de um sistema de televisão em circuito 
fechado, possibilitando que o juiz, em seu gabinete no prédio do 
Judiciário do outro lado da rua, fale com os detentos por meio de 
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um microfone. Cada novo preso é avaliado segundo um sistema de 
pontos baseado em seu histórico penal, histórico de violência e a 
gravidade da acusação contra ele. Os piores recebem macacões de 
um vermelho brilhante e são trancados em solitárias.

Os detentos da “população geral” da prisão ficam no terceiro, 
quarto, quinto e sexto andares; quando chegamos a eles, o passo do 
Dr. Poitier apressou-se. Uma das razões pelas quais a prisão tinha 
um histórico tão violento era seu projeto antiquado. As cadeias mais 
novas são construídas de forma que os agentes possam visualizar 
as celas de um ponto central e saber tudo o que está acontecendo. 
Mas, em Miami, os detentos são colocados em um grupo enorme de 
celas, algumas com até 50 homens. Estas unidades estão localizadas 
de costas uma para a outra, no centro das alas A, B e C. Todas as 
celas dão para janelas exteriores aos muros da prisão. Esse projeto 
permite que a luz do sol caia diretamente neles e que o ar circule 
por meio das janelas abertas, mas também torna impossível que os 
agentes de plantão vejam o que ocorre dentro das celas, a menos 
que patrulhem de cima a baixo o corredor estreito entre a frente das 
celas e as paredes exteriores. A maioria dos agentes não o faz. Em 
vez disso, ficam em uma cabine de controle no centro do Y, onde as 
alas se encontram. Desse ponto, tudo o que eles realmente conse-
guem ver é o corredor vazio que passa em frente às celas.

À medida que o Dr. Poitier e eu descíamos um bloco de celas, 
os presos corriam até as grades, saindo da escuridão, como peixes 
surgindo subitamente das águas turvas de um lago.

“Ô doutor”, chamou um deles.
“Ô, Ô, ôpa. Vem cá! Vem cá!”
“Tem um tempinho?”
Não paramos. Caso contrário, o Dr. Poitier teria ficado ali por 

horas, falando com os detentos que nada mais tinham a fazer para 
passar o tempo. Alguns deles penduravam toalhas nas grades para 
que não se pudesse olhar para dentro das celas, outros estendiam 
lençóis na frente de suas camas presas à parede. As cortinas escon-
diam o que quer que estivesse acontecendo. Um detento de Miami, 
certa vez, foi estuprado por um grupo em uma cela durante três 
dias, até que os agentes fossem avisados por outro preso e o resga-
tassem.
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Para evitar entrar nas celas, os agentes contam com um “zela-
dor”, um preso – geralmente o mais durão da cela – escolhido para 
manter a ordem. O zelador decide quem dorme em qual cama e que 
tarefa de limpeza cada detento vai realizar. É um velho costume que 
se presta ao abuso. Os zeladores muitas vezes exigem pagamento, 
na forma de suprimentos ou favores sexuais – de presos mais fracos, 
por privilégios tão básicos como dar um telefonema.

O sétimo andar abriga os escritórios da administração. No oi-
tavo e no décimo moram os presos idosos ou doentes mentais que 
são considerados “obedientes”, ou seja, aqueles que tomam volunta-
riamente sua medicação e não são considerados suicidas.

Em um dia médio, 700 detentos do sistema carcerário de Mia-
mi tomam drogas antipsicóticas; 300 deles são acomodados na pe-
nitenciária principal e os mais perigosos e imprevisíveis são tranca-
fiados no 9º andar. Oficialmente, é a “unidade psiquiátrica básica” 
da penitenciária, mas tem um apelido mais sombrio. É conhecida 
como “a porta esquecida”, um bloco de celas que abriga os mais 
inferiores entre os inferiores. Era nossa próxima parada.


