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RESUMO 
 

 
 
 

MONTEIRO, Rodrigo Maia. Polícia, prisão e circulação de ideias criminológicas: O 
Boletim Policial e a consolidação da Escrita Policial no Rio de Janeiro (1907-1918). 2018. 
155f. Dissertação (Mestrado em História Social) - Faculdade de Formação de Professores, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, 2019. 

 
 

Esta pesquisa busca refletir acerca do desenvolvimento de uma escrita policial, no 
Boletim Policial, marcada pelos debates criminológicos no início do século XX no Rio de 
Janeiro e o papel de Elysio de Carvalho nesse processo. Para isso, analisaremos 
primeiramente o Boletim Policial em sua materialidade e conteúdo, abordando os diferentes 
saberes que dialogavam na revista. Analisaremos a disputa pelo controle do corpo a partir da 
medicina legal e dos serviços de identificação, bem como as abordagens lombrosianas feitas 
por policiais e criminalistas que tentavam decifrar o perfil da criminalidade carioca. Temas 
como aborto e antropologia criminal perfilavam pela revista. Contudo, são as questões 
referentes à polícia, tanto em seu caráter epistemológico como nos debates acerca da 
construção de uma polícia técnica e científica no Rio de Janeiro, que predominam na revista. 
Assim, analisaremos a polícia e a prisão, em especial, entre os diferentes saberes que 
circulavam na revista, a fim de demonstrarmos a consolidação de um campo de conhecimento 
policial no Boletim Policial. Por fim, abordaremos a trajetória de Elysio de Carvalho e o seu 
papel na polícia e na promoção de uma escrita policial fortemente marcada pelo 
lombrosianismo. 

 
Palavras-chave: Boletim Policial. Polícia. Prisão. 



 

ABSTRACT 
 
 
 

MONTEIRO, Rodrigo Maia. Police, prison and circulation of criminological ideas: The 
Police Bulletin and the consolidation of Police Writings in Rio de Janeiro (1907-1918). 
2018. 155f. Dissertação (Mestrado em História Social) - Faculdade de Formação de 
Professores, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, 2019. 

 
 

This research seeks to ponder on the development of a police writing, in Boletim 
Policial, characterized by the criminal debates in the beginning of the 20th century in Rio de 
Janeiro and the role of Elysio de Carvalho in this process. For this, first we are going to 
analyze the police official journal Boletim Policial in its structure and content, covering the 
various knowledge in dialogue in the journal. We are going to analyze the dispute over the 
body control from the forensic medicine and identification services perspectives, as well as 
the lombrosian approaches conducted by policemen and criminalists who tried to decipher the 
Rio de Janeiro criminality profile. Themes as abortion and criminal anthropology, appear on 
the journal. However, the topics that prevail are the ones related to the police, as in its 
epistemological nature as the debates concerning the construction of a technical and scientific 
police in Rio de Janeiro. Therefore, we are going to analyze the police and the prison in 
particular, among the various knowledge that circulated through the journal, in other to 
demonstrate the consolidation of a policing field of knowledge in the Boletim Policial. Lastly, 
we are going to discuss the path of Elysio de Carvalho and his role in the police and in the 
promotion of a police writing deeply characterized by the lombrosianism. 

 
Keywords: Boletim Policial. Police. Prison. 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

 
 
 
 

Figura 1 – Capa do Boletim Policial em 1907 ..................................................... 31 

Figura 2 – Capa do Boletim Policial em 1913 ..................................................... 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representantes dos Estados e delegados de São Paulo no Primeiro 

Convênio Policial Brasileiro ............................................................... 94 

Figura 15 – Curso de Polícia Científica ministrado pelo prof. R. A. Reiss no Rio 

de Janeiro ............................................................................................ 97 

Figura 16 – Individual datiloscópia tirada no Gabinete de Identificação .............. 103 

Figura 17 – Foto que compõe a ficha criminal de Antônio Pinto de Almeida ...... 104 

Figura 18 – Hermes da Fonseca (1911) ................................................................. 122 

Figura 19 – Máquina Fotográfica Sinalética .......................................................... 124 

Figura 20 – Máquina Fotográfica Métrica ............................................................. 124 

Figura 3 – Alfredo Pinto Vieira de Mello ............................................................ 40 

Figura 4 – Carolino de Leoni Ramos ................................................................... 41 

Figura 5 – Belisário Fernandes da Silva Távora .................................................. 42 

Figura 6 – Manoel Edwiges de Queiroz Vieira .................................................... 44 

Figura 7 – Francisco de Campos Valadares ......................................................... 45 

Figura 8 – Aurelino Araújo Leal .......................................................................... 46 

Figura 9 – Turma de Fiscais da Guarda Civil ...................................................... 79 

Figura 10 – 
 
 
Figura 11 – 

Sede do Gabinete de Identificação e Estatística do Rio de Janeiro 

(1910) .................................................................................................. 

Auxiliares  e  fiscais  da  Inspetoria  de  Veículos  do  Rio de Janeiro 

(1907) .................................................................................................. 

 

82 
 
 

83 

Figura 12 – Alphonse Bertillon (1914)................................................................... 90 

Figura 13 – Primeiro Convênio Policial Brasileiro ................................................ 93 
 



 

 

Figura 21 – Certificado da Exposição Internacional de Higiene (1909) ................ 126 

Figura 22 – Escritório de Elysio de Carvalho (1919) ............................................ 129 



LISTA DE TABELAS 
 

 
 
 
 

Tabela 1 – Frequência de temas de artigos escritos no Boletim Policial em % 

(1907-1918) ........................................................................................ 
 

38 

Tabela 2 – 

Tabela 3 – 

Quantidade de artigos do Boletim Policial por autor (1907-1918) ... 

Artigos  publicados  por  Elysio  de  Carvalho  no  Boletim   Policial 

(1907-1918) ........................................................................................ 

39 
 
 

120 



 

SUMÁRIO 
 
 

. 

INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 11 

1 O BOLETIM POLICIAL E A CONSOLIDAÇÃO DA ESCRITA 

POLICIAL NO RIO DE JANEIRO .................................................................... 26 

1.1 Lugar e Materialidade do Boletim Policial .......................................................... 26 

1.2 Crime, punição e disputas pelo controle do corpo .............................................. 49 

2 POLÍCIA E PRISÃO NO INÍCIO DA REPÚBLICA ........................................ 71 

2.1 Polícia  Empírica  versus  Polícia  Científica:  A  reforma  policial  nos 

arquivos da polícia ................................................................................................. 72 

2.2 Prisão e isolamento dos indesejáveis .................................................................... 97 

3 ELYSIO DE CARVALHO E A ESCRITA POLICIAL .................................... 111 

3.1 Um escritor “Nefelibata” ...................................................................................... 111 

3.2 Elysio  de  Carvalho  e  a  Metahistória  Lombrosiana  dos  indesejáveis 

cariocas ................................................................................................................... 118 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 141 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 148 



11 
 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 

Este trabalho assenta-se na História Social da Polícia e do Crime no Brasil. Com uma 

base documental bem delimitada, representada por um impresso oficial da Polícia do Distrito 

Federal, que circulou no Rio de Janeiro entre 1907 e 1918, chamado Boletim Policial, 

objetivamos pensar a relação da polícia com o saber criminológico e as teorias lombrosianas 

na administração dos problemas sociais, produzindo um olhar patológico sobre o crime e o 

criminoso, bem como o papel de Elysio de Carvalho na consolidação da escrita policial no 

Rio de Janeiro nas primeiras décadas da República. Para isso, contaremos com um material de 

fontes textuais, privilegiando metodologicamente a análise dos discursos e práticas acerca das 

questões que envolviam a criminologia, o controle do corpo, a polícia e a prisão. 

Ao abordar as vicissitudes dos criminosos, os escritores (médicos, advogados, 

policiais, jornalistas, entre outros) que colaboravam no Boletim Policial acabavam 

compartilhando seus diferentes pontos de vista acerca da administração dos conflitos sociais 

nos espaços urbanos, apresentando um balanço da maneira como a polícia estava organizada 

no Rio de Janeiro. Com isso, para além da percepção da força policial como mero instrumento 

do Estado, enfocaremos na escrita policial que o Boletim promoveu, resgatando a 

materialidade desse objeto, bem como o seu conteúdo textual e ideológico, a fim de 

demonstrarmos a consolidação de um trabalho intelectual e artístico, de uma escrita e um 

campo de conhecimento policial que com um formato definido e em constante circulação 

transnacional de ideias se estabeleceu no seio da polícia do Distrito Federal. A partir dos 

trabalhos com a História Social, fontes como o Boletim Policial vieram à tona, o que 

representa novas leituras dos processos históricos no Brasil. Contudo, as fontes não são 

repositórios neutros e exigem tratamento adequado para dar conta do problema, 

impulsionando a pesquisa a dialogar com outras áreas de conhecimento como a imprensa e a 

antropologia. 

O período no qual se inscreve a pesquisa é acompanhado por um conjunto de 

transformações políticas e sociais que tiveram efeito imediato na maneira de pensar da 

organização policial. Com o monopólio do poder punitivo concentrado no Estado a partir da 

República no Brasil, a polícia e a prisão se posicionam na linha de frente da administração  

dos conflitos da cidade. Por esse motivo, o apelo pelo fortalecimento dos meios de 

investigação e da criação de uma polícia técnica nesse período se torna cada vez mais comum. 

Contudo, o reflexo desses tempos para a historiografia social da polícia e do crime se 
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materializa não só na violência policial cotidiana, extensamente abordada, mas também em 

outras formas de expressões como a escrita policial. Ao analisar documentos antes 

silenciados, como os impressos oficiais, a história social proporciona novos espaços de 

observação das relações de poder. A documentação oficial representada pelo Boletim Policial 

como fonte dessa pesquisa será analisada aqui sob um prisma pouco explorado. Analisaremos 

o campo de conhecimento policial que se forma ao redor do Boletim Policial, bem como o 

debate epistemológico e as influências lombrosianas que envolvem a reorganização da 

polícia, da prisão e do crime com a república no Brasil. 

O Boletim Policial foi criado em 1907, em meio a um período de reformas da força 

policial e das instituições de controle social1. Até 1911, a revista apresentou pesquisas e dados 

estatísticos da criminalidade carioca acerca da intensidade, gênero e natureza dos crimes. A 

partir desse ano, com a entrada de Elysio de Carvalho na direção da revista e do Gabinete de 

Identificação, percebemos uma diminuição das estatísticas no periódico e um aumento de 

artigos criminológicos influenciados pelas teorias positivas tanto da escola italiana quanto da 

escola francesa do direito penal2. Em 1915, Elysio pede exoneração da direção do Gabinete e 

da revista por razões de saúde, e Edgard Simões Corrêa assume o seu lugar. A essa altura, o 

Gabinete de Identificação passava por um momento difícil e os impressos institucionais como 

o Boletim pareciam estar sensivelmente desacreditados pela Câmara dos Deputados do Rio de 

Janeiro e pelo chefe de polícia. O periódico, sob a gestão de Edgard Simões, durou até 1918, 

tendo no último ano lançado uma única publicação que englobou o resultado do ano todo. 

Contudo, esse impresso atuou, no início do século XX, como agente político na construção 

das representações sociais em torno da violência e da criminalidade. A função do Boletim 

Policial está claramente expressa em suas páginas, mas foi determinada no regulamento 

anexo ao decreto n. 6440 de 30 de março de 1907, onde dizia que a revista teria que ter duas 

partes: uma doutrinária e outra oficial3. A parte doutrinária deveria ser discutida entre o chefe 

de polícia - que aparece na pesquisa também como objeto de análise pela importância nesse 
 
 

1 NEDER, Gizlene. Discurso jurídico e ordem burguesa no Brasil - Criminalidade, Justiça e Constituição do 
Mercado de Trabalho (1890-1927). Niteroi: Eduff, 2012. p. 28. 
2 Segundo Rosa Del Olmo, a escola positiva italiana, representada por Lombroso, possibilitou o surgimento da 
criminologia como ciência no final do século XIX, mais especificamente com a obra L'uomo delinquente, 
publicada em 1876 por Lombroso. A principal característica dessa escola é a associação da delinquência em 
certos indivíduos a partir de seus traços biológicos. Em 1889 ocorre o II Congresso Internacional de 
Antropologia Criminal, em Paris, aparecendo fortes críticas à teoria de Lombroso, principalmente representadas 
por Gabriel Tarde e Lacassagne, da escola francesa, que analisavam a delinquência a partir de aspectos sociais e 
não somente biológicos como Lombroso e a escola italiana. Ver em: OLMO, Rosa del. A América Latina e sua 
criminologia. Rio de Janeiro: Revan: ICC, 2004. p. 34; 75. 
3 “Do Boletim Policial”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Maio de 1907. 
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cenário - e o diretor da revista, e dizia respeito à ideia de uma polícia científica e à assuntos de 

criminologia. Já a parte oficial seria o registro da administração policial no Rio de Janeiro. 

A razão da escolha desse periódico como fonte principal se deve ao fato de representar 

um instrumento de intensa circulação de conhecimentos naquele período, em constante 

comunicação com outros países, em um processo transcultural4 de recepção e circulação dos 

saberes produzidos, estabelecendo uma rede5 de cooperação científica nacional e 

internacionalmente. 

O campo de conhecimento policial o qual estamos abordando tem como um de seus 

principais pilares o paradigma posteriormente nomeado por Carlo Ginzburg para as ciências 

humanas como método indiciário. Esse paradigma se formou por volta do final do século 

XIX, no âmbito das ciências humanas, criminais e da literatura, baseado em um 

comportamento investigativo “centrado nos resíduos, sobre os dados marginais, considerados 

reveladores”6. O autor se questiona se a própria ideia de narração não teria surgido entre os 

caçadores antigos a partir do compartilhamento de pistas e sinais que ajudassem na caça. 

Assim, o que caracteriza esse saber “é a capacidade de, a partir de dados aparentemente 

negligenciáveis, remontar a uma realidade complexa não experimentável diretamente”7. A 

crônica policial de Arthur Conan Doyle é um dos exemplos, para o autor, de narrativas que 

apresentam o paradigma indiciário. 

Em um artigo publicado no Boletim Policial8, Alfredo Niceforo diz que os romances 

policiais acabaram por influenciar a investigação judiciária transformando-a em investigação 

científica9. Resumindo as “creações do romance policial em grupos limitados de typos”10, o 

autor pontua diversos romances e seus respectivos detetives com suas características 

especiais: o tipo astuto e diabólico de detetive “acha-se idealizado por Balzac no agente 
 
 
 

4 O conceito de transculturação é utilizado aqui no sentido em que Marta de Almeida lhe dá para designar a 
relação “inventiva, seletiva e transformadora no processo de contato e transmissão de uma cultura a outra, no 
caso, a cultura científica” (ALMEIDA, Marta de. Circuito aberto: idéias e intercâmbios médico-científicos na 
América Latina nos primórdios do século XX. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v. 13, n. 3, jul.-set., p. 
734, 2006). 
5 Rede no sentido conferido por Marcia Moraes, baseada na teoria de Latour de ator-rede como circulação de 
conhecimentos entre atores que cooperam entre si, nesse caso, cientistas (MORAES, Marcia. A ciência como 
rede de atores: ressonâncias filosóficas. História, Ciências, Saúde — Manguinhos, vol. 11(2): 321-33, maio- 
ago., p.323, 2004). 
6 GINZBURG, Carlo. Mitos, Emblemas e Sinais: morfologia e história. Trad. Federico Carotti. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. p. 150. 
7 Ibidem, p. 152. 
8 NICEFORO, Alfredo. “O romance policial”. O Boletim Policial. Novembro de 1913. pp. 437-452. 
9 Por investigação científica podemos entender o exame do local do crime, a pesquisa e a interpretação de 
indícios reveladores da identidade do criminoso. 
10 NICEROFO, Alfredo. Op. cit., p. 437. 
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Coretin”11, o tipo lógico e dedutivo “é o typo de Dupin, de Edgard Poe”12, assim como “o 

typo de Sherlock Holmes, creado por Conan Doyle”13. Esses últimos investigadores fazem 

parte do segundo tipo de detetive. Finalmente, há o “typo completo de investigador, o que 

mais se aproxima do investigador moderno scientífico: é a creação de Gaboriau nos seus 

romances”14, que trabalha as questões da investigação judiciária com instrumentos científicos, 

sem perder de vista as faculdades de lógica de Dupin e Holmes e a astúcia de Corentin. 

Esse tipo de narrativa também está em grande parte nas revistas policiais, como é o 

caso do Boletim Policial, periódico do Gabinete de Identificação e Estatística que apesar de 

ter a função de impresso institucionalizado e ser supervisionado pelo chefe de polícia do 

Distrito Federal, publicava trechos de romances policiais e investigativos. Entre eles estavam 

os contos de Edgard Allan Poe, Arthur Conan Doyle, além da reconstrução de processos 

criminais como “O crime da rua Januzzi”15, demonstrando como o policial poderia se 

beneficiar com a investigação do local do crime, no intuito de estimular os atributos de lógica 

e dedução entre os policiais cariocas. A análise de impressos institucionalizados e as 

“publicaciones oficiales de la administración pública”16 é descrita por Júlio Aróstegui como 

um dos mais difíceis processos de operação historiográfica, pois esbarram em muitos 

problemas de crítica da fonte. Contudo, “para las investigaciones en la historia política, 

cultural, social, la prensa es una fuente imprescindible. Pero los problemas de crítica fontal 

[grifo do autor] de la prensa son de bastante envergadura”17. 

No processo de construção de discursos sobre o crime, encontramos também a 

narrativa de enigma, herdada da literatura investigativa de Edgard Allan Poe (1809-1849) e 

Émile Gaborieu (1832-1873) além da “literatura da malandragem”18, traduzida nos clássicos 

da Biblioteca Azul19, que, segundo Chartier, de 1630 até o século XIX, “propôs aos leitores  

da cidade e do campo imagens de homens marginais, falsos mendigos e verdadeiros 

ladrões”20. Partilhamos das ideias de Foucault quando esse aponta que tanto o folhetim como 

 
11 NICEFORO, Alfredo. “O romance policial”. O Boletim Policial. Novembro de 1913, p. 438. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 O crime da rua Januzzi. O Boletim Policial. Rio de Janeiro. Agosto a dezembro de 1914. 
16 ARÓSTEGUI, Júlio. La investigación Histórica: Teoría y Método. Barcelona: Crítica, 1995. p. 207. 
17 Ibidem. 
18 CHARTIER, Roger. Leituras e leitores da França no Antigo Regime. São Paulo: Ed. UNESP, 2004. p. 287. 
19 Para Jacques Revel, “(...) la vieja literatura cultivada que señala entonces la Biblioteca azul, las simplezas del 
Burgués gentilhombre e la vieja canción” constituem o gosto grosseiro, no sentido de que se vale de uma 
linguagem mais coloquial, de nossos antepassados, mas que circulavam tanto entre as classes populares quanto 
as classes dominantes da época. REVEL, Jacques. Un Momento historiográfico: trece ensayos de historia social. 
Buenos Aires: Manantial, 2005. p. 125. 
20 CHARTIER, Roger. Op. cit., p. 287. 
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a literatura do crime funcionam como continuação do processo criminal. Por isso, não devem 

ser vistas nem como uma “expressão popular em estado puro”21, nem tampouco como 

propaganda da elite, mas “um lugar em que se encontravam dois investimentos da prática 

penal – uma espécie de frente de luta em torno do crime, de sua punição e lembrança. Se esses 

relatos podem ser impressos e postos em circulação, é porque se esperam deles efeitos de 

controle ideológico”22. 

Robert Mandrou aponta que no final do século XVII na França e em alguns países da 

Europa, passada a fase em que a atenção do crime estava voltada para a feitiçaria, “o crime 

menor de charlatanice”23 assume o primeiro lugar da lista de crimes do cotidiano 

“definitivamente”24. Em Portugal, como mostrou Gizlene Neder, após a reforma da justiça25, 

influenciada pelas medidas pombalinas (1750-1777), “o crime passou a ser distinguido do 

pecado ou do vício, restringindo-se, consequentemente, o poder de intervenção do direito 

régio”26. Já a partir do final do século XVIII, diz Foucault, “recordam-se os grandes casos 

judiciais”27, como o de Catherine Espinas28 acusada de parricídio em 1785, além de diversos 

outros que foram a público, acompanhados por jornalistas na Câmara. Os jornais se 

apressavam em publicar os relatos judiciais no mesmo dia das audiências. O caso Fualdès29 

chamou a atenção na França e no Brasil, por ter sido um dos primeiros processos criminais 

publicados quase em tempo real pelos grandes jornais franceses30 e acompanhado 
 
 
 
 

21 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão. Tradução de Ligia M. Pondé Vassallo, 4a 
edição, Petrópolis: Vozes, 1986. p. 60. 
22 Ibidem. 
23 MANDROU, Robert. Magistrados e Feiticeiros na França do século XVIII. São Paulo: Perspectiva, 1979. p. 
19. 
24 Ibidem. 
25 A reforma da justiça e a modernização do reino português ocorreu no governo de D. José I, rei de Portugal 
(1750-1777), aconselhado por Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal e Conde de Oeiras. 
26 NEDER, Gizlene. “Sentimento e ideias jurídicas no Brasil: pena de morte e degredo em dois tempos”. In: 
MAIA, Clarissa Nunes; NETO, Flávio de Sá; COSTA, Marcos; BRETAS, Marcos Luiz (Orgs.) História das 
Prisões no Brasil, vol. I, Rio de Janeiro: Rocco, 2009, pp.79-108. p. 89. 
27 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão. Op. cit., p. 56. 
28 Ibidem. 
29 Antoine Bernardin Fualdès (1761-1817), juiz do tribunal penal de Aveyron na França, é brutalmente 
assassinado em março de 1817 e seu corpo é encontrado flutuando no lago de Aveyron. O crime se deu por 
razões misteriosas, mas que envolvem o fato do mesmo ser bonapartista e criticar o governo no ano em que foi 
morto. Os cavaleiros da fé, grupo apoiado pelo governo, são apontados como os principais suspeitos pelo crime, 
motivados por vingança de suas críticas contra o governo. O processo criminal de assassinato foi documentado 
no ano seguinte pela Madame Manson e se encontra na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional Francesa. 
“Mémoires de Madame Manson, explicaties de sa conduite: Dans le procés de L'assassinat de M. Fualdès, Ecrits 
para Elle-même”. Paris: Ches Pillet Imprimeur-Libraire, nº 5, 1818. Ver: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109188r . Acesso em 11/03/2018. Ver também em: RYCKÉRE. R. “A 
criminalidade e a imprensa”. Boletim Policial. Nov. de 1913. pp. 453-458. 
30 Ibidem. 
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ansiosamente. Esse processo foi lembrado no Brasil em diversos folhetins31, além de ter 

virado um drama do teatro no Rio de Janeiro em 1850, chamado “Os quatro homicidas de 

Fualdès”32. Oitenta e seis anos depois do ocorrido, em 1903, o jornal francês semanal Mes 

Romans33, famoso pela publicação de romances e contos publicados em série, traz em uma de 

suas páginas a primeira parte do romance Le Secret de Fualdès, de autoria de Lucien Penjean, 

recontando a violência do caso. 

O folhetim foi um importante meio de sociabilização dessas histórias, fazendo com 

que as ideias que envolviam o mistério e a investigação de crimes circulassem, além de 

atuarem, segundo Robert Pechman, como “manuais de civilidade que visam formar o 

indivíduo”34. O primeiro romance-folhetim que se tem notícia foi publicado em Paris em 

agosto de 1836 no jornal La Presse, com o título de Lazarillo de Tormes. Em 1842, Eugène 

Sue lança o folhetim Os Mistérios de Paris e consolida com grande êxito esse gênero que, 

segundo Marlyse Meyer, rapidamente chega ao Brasil35. Meyer destaca que a partir de 1839 

os romance-folhetins já se tornam regulares no Jornal do Comércio, mas o que mais chama a 

atenção para a pesquisa é o fato desses folhetins se aproveitarem do discurso dos processos 

criminais, tendo o fait divers36 como o exemplo mais direto. Em 1904, o processo Fualdès 

ainda é citado na imprensa fluminense em um romance folhetim, publicado no Jornal do 

Brasil, de autoria de Emilie de Gaboriau, com o título de Infamado37. 

No Brasil, vemos aparecer, segundo Antônio Cândido, o romance malandro 

desenvolvido por Manuel Antônio de Almeida em Memórias de um sargento de milícias, e, 

posteriormente, a literatura eleva a figura do malandro “à categoria de símbolo por Mario de 

Andrade em Macunaíma”38, baseado na figura do aventureiro astucioso, saído do romance 

picaresco da tradição espanhola. No quadro de gírias dos gatunos cariocas construído por 

Elysio de Carvalho no Boletim Policial, o malandro do início do século XX é representado 
 
 
 

31 Por exemplo: Correio da Tarde, 15/09/1857, p. 2; A Actualidade, 04/01/1863, p. 3; Diario do Rio de Janeiro, 
26/01/1861. 
32 Na coluna “Teatro” é apresentado o drama em 5 atos e 7 quadros, chamado “Marcella Bancal ou Os quatro 
homicidas de Fualdès”. Diário do Rio de Janeiro, 14/091850. p. 4. 
33 Mes Romans: Illustrés et inédits. Biblithèque nationale de France, département Littérature et art, FOL-Y2-238, 
Galica-Bnf, Paris, 1903 (SER2, A2, N48)-1904. Ver: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5784601m/f6.image.r=fuald%C3%A8s. Acesso em 05/04/2018. 
34 PECHMAN, Robert Moses. Cidades estreitamente vigiadas: o detetive e o urbanista. Rio de Janeiro: Casa da 
Palavra, 2002. p. 312. 
35 MEYER, Marlyse. Folhetim. Uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 242. 
36 Ibidem. 
37 GABORIAU, Emilio. “Infamado”. Seção: Folhetim. Jornal do Brasil. 31 de julho de 1904. p. 3. 
38 CANDIDO, Antonio. “Dialética da Malandragem”. In: O discurso e a cidade. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 
2015. p. 22. 



17 
 

 
 

como desordeiro, preguiçoso e capoeirista39. Segundo Ana Paula Barcelos, no processo de 

formação da ordem burguesa no Brasil, o malandro, como sujeito histórico individual, por 

estar fora das possibilidades de mão de obra para o capitalismo, “representa a antítese do 

indivíduo operário idealizado pela sociedade burguesa em construção”40. 

Outra figura que se destacou em grande parte do mundo ocidental e se tornou 

personagem central dos romances investigativos foi o detetive. Segundo Clive Emsley, “o 

detetive se tornou uma figura proeminente, quase uma instituição cultural, na maior parte do 

mundo ocidental. Ele, menos comumente ela, é uma figura central em romances, filmes e 

dramas televisivos”41. Um agente desse processo que também merece destaque é o policial. 

Marcos Bretas destaca que “no século XIX os policiais começam a se tornar atores naturais 

nos dramas literários”42. A literatura vai cedendo espaço à imprensa com o fim desse século e 

a constituição de um mercado de leitores que procuram por notícias sensacionais acaba por 

promover consequentemente imagens da polícia. Dessa forma, o autor afirma que a imprensa 

acabou seguindo a “tradição que se constituíra nos romances de detetive”43, promovendo a 

imagem do policial. Explorando as experiências em que o policial age violentamente, a 

imprensa estabelece a “arbitrariedade”44 como prática regular da atividade policial. De 

qualquer forma, a identidade policial precisa ser pensada para além desse julgamento, visto 

que “os policiais não se constituíam nos ‘corpos dóceis’ que certa historiografia enfatiza”45. 

Da mesma forma, como aponta Clive Emsley, “o final do século XX testemunhou um 

número de historiadores sociais se voltando para questões sobre polícia e policiamento”46. 

Contudo, esses estudos sofrem um importante deslocamento na maneira de observar a polícia, 

de modo que ao invés dos estudos que exaltam ou depreciam as forças policiais, vistas a partir 

de documentos institucionais, o cotidiano das relações policiais emerge, como destaca 

Emsley, “como um elemento chave que diferencia o policial de outros agentes do Estado”47. 
 

39 CARVALHO, Elysio. “Giria dos gatunos cariocas”. Boletim Policial. Rio de Janeiro. Abril, maio e junho de 
1912. pp.168-181. 
40 BARCELOS, Ana Paula. Discurso jurídico e (des)qualificação moral e ideológica das classes subalternas na 
passagem à modernidade: Evaristo de Moraes (1871- 1939). Dissertação de Mestrado (UFF), 2007. p. 149. 
41 Essa é a minha tradução do trecho que diz no original: “The detective has become a prominent figure, almost a 
cultural institution, in much of the western world. He, less commonly she, is a central figure in novels, film and 
television dramas”41. EMSLEY, Clive; SHPAYER-MAKOV, Haia. “Introduction: The Police Detective and 
Police History”. In: Police Detectives in History, 1750-1950. New York: Routledge, 2006. pp. 1-14. p. 2. 
42 BRETAS, Marcos. “Revistas policiais no Rio de Janeiro: 1903-1920”. In: BRETAS, Marcos; GALEANO, 
Diego Antonio (Org.). Policías escritores, delitos impresos: revistas policiales en América del Sur. La Plata: 
Teseo Press, 2016. pp. 137-159. p. 138. 
43 Ibidem, p. 139. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 EMSLEY, Clive; SHPAYER-MAKOV, Haia. Op. cit., p. 1. 
47 Ibidem, p. 3. 
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Pensar as experiências policiais ampliou as possibilidades de trabalhar novas fontes, assim 

como o estudo de processos criminais e arquivos da polícia contribuiu para que novas leituras 

da força policial pudessem ser abordadas. Com a ampliação do conceito de História Social, 

principalmente, por E. P. Thompson, que proporciona uma visão mais flexível da polícia 

dentro do marxismo, e os estudos de massa de Georges Rudé e Eric Hobsbawn, bem como a 

produção sociológica de trabalhos como os de Howard Becker, que colocam em dúvida a 

visão tradicional da criminologia, o cotidiano policial desses agentes veio à tona e superou 

uma visão que pretendia examinar a polícia apenas de fora, como uma força que recebe 

ordens e não participa nas tomadas de decisão cotidianas. Michel Foucault auxiliou nesse 

processo ao elaborar uma análise da criminalidade e do controle social a partir não da visão de 

quem faz esse controle, como é comum nas análises marxistas, mas privilegiando os 

mecanismos e dispositivos, dispersos e capilarizados no processo de formação da sociedade 

burguesa, que tornaram possível esse controle. 

Ao abordarmos o paradigma indiciário de Ginzburg, em torno do qual se desenvolveu 

um modelo epistemológico amplamente operante, estamos apresentando a base da pesquisa 

que aqui desenvolvemos acerca da consolidação de uma Escrita Policial no Rio de Janeiro. 

Em seguida, contornamos os meandros dessa escrita apresentando o processo de construção 

de discursos sobre o crime, perfilando tanto a ideia de crime, como aquela de criminoso que 

no Brasil assume uma peculiaridade mais voltada para o malandro, bem como os contos 

policiais e narrativas investigativas, fortemente presentes no Boletim Policial. Assim, os 

alicerces metodológicos de uma escrita complexa vão aos poucos se tornando claros no 

Boletim Policial. Essa pesquisa pretende contribuir para os estudos sobre o tema da polícia e 

da punição no Brasil ao propor que no início do século XX se desenvolveu uma escrita 

policial, problematizando essa escrita nas ciências humanas. Dessa forma, apresentaremos ao 

longo da pesquisa um estudo sobre o campo de conhecimento policial que observamos se 

desenvolver no Rio de Janeiro de modo a participar dos trabalhos sobre esse tema no Brasil na 

área de história, mas também da sociologia, da antropologia, da psicologia, da geografia, entre 

outras, e acrescentar a eles diferentes questões. 

Para pensarmos como se deu o processo de circulação de ideias criminológicas, 

trabalharemos com Rosa del Olmo, que analisou os congressos de antropologia criminal, 

destacando o desenvolvimento da criminologia na América Latina. Nesse sentido, a 

circulação dessas ideias não pode ser pensada de maneira neutra, como advertiu a autora, pois 

todo discurso representa um emaranhado de significados e “se valendo de todo um conjunto 

de instrumentos teóricos, e em particular mediante a criação conceitual do que é um 
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delinquente, cumprem uma função específica: a de legitimar, em nome da ciência, a 

intervenção do Estado”48. Em consonância com a conjuntura de transformações, o campo 

jurídico, como aponta Ana Paula Barcelos, refletia a problemática do reenquadramento e em 

muitos casos da criação de novas leis, de modo que “foram elaborados novos códigos 

compostos por normas legais baseadas no controle social e na disciplina”49. De modo geral, 

esse contexto é marcado por transformações políticas, identificadas com a reorganização do 

espaço público, a modernização e a incorporação de valores técnico-científicos. Assim, para 

pensarmos o Boletim Policial, também trataremos da trajetória de Elysio de Carvalho, no 

terceiro capítulo, pela produção de artigos acerca da criminalidade e pela importância que 

teve na circulação de ideias entre o Boletim, a Escola de Polícia50, onde foi diretor; e entre 

outros ideólogos da polícia no exterior, como o Professor Rudolphe Archibald Reiss51, com 

quem mantinha frequente diálogo. Segundo o jornal Gazeta de Notícias, em 17 de janeiro de 

1912, um dia após a criação da Escola de Polícia, “já era tempo de se cuidar em aparelhar 

convenientemente o agente para o exercício de sua árdua e difícil profissão. Em geral nosso 

agente de polícia é um serventuário quasi analphabeto sem noção dos deveres do seu  

cargo”52. 

As obras de Michel Foucault fornecem o embasamento teórico da pesquisa, 

interessando-nos o discurso real, pronunciado e existente como materialidade no Boletim 

Policial. Entende-se por discurso, na visão de Foucault, toda a produção de sentido, não se 

limitando à linguagem ou a um conceito específico, seja político, social ou científico. 

Contudo, em todo discurso aparecem mecanismos irredutíveis ao ato da fala, e é justamente 

esse algo a mais presente nos discursos no Boletim Policial que é preciso descrever e fazer 

aparecer para que a relação da polícia com o saber criminológico se torne mais clara. Para 

trabalharmos a fonte em suas linguagens e narrativas, destacamos a contribuição de Foucault 

quando esse aponta que os impressos, quando utilizados como fontes, proporcionam uma 

análise diferenciada sobre o crime, mas funcionam como continuação do processo criminal. 

 
48 OLMO, Rosa del. A América Latina e sua criminologia. Rio de Janeiro: Revan: ICC, 2004, p. 22. 
49 BARCELOS, Ana Paula. “Trajetória Individual, Subjetividade e Circulação de Ideias: Evaristo de Moraes e a 
(Des) qualificação Moral e Ideológica das Classes Subalternas (1871-1939)”. In: PEREIRA, Aline P.; 
BARCELOS, Ana Paula (Orgs.). Trajetórias individuais e experiências sociais: sociabilidade e ideias políticas 
no Brasil(1820/1940). Niterói: Editora da UFF, 2012. p.103. 
50 A Escola de Polícia do Rio de Janeiro foi estudada por André Patrasso e apontada como a primeira escola de 
educação profissional da polícia. Ver: PATRASSO, André Luís de Almeida. A Escola de Polícia do Rio de 
Janeiro: ciência, identificação e educação profissional / Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da 
Saúde) – Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz – Rio de Janeiro, 2015. 
51 REISS, R.A. “Polícia Técnica. Resumo das conferências realizadas em S. Paulo”. Biblioteca do Boletim 
Policial: IXI. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1914, pp. 39-42. 
52 “Ontem fundaram a Escola de Polícia”. Gazeta de Notícias, 17/01/1912. p. 1. 
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Por isso, não devem ser vistos nem como uma “expressão popular em estado puro”53, nem 

tampouco como propaganda da elite, mas “um lugar em que se encontravam dois 

investimentos da prática penal – uma espécie de frente de luta em torno do crime, de sua 

punição e lembrança. Se esses relatos podem ser impressos e postos em circulação, é porque 

se esperam deles efeitos de controle ideológico”54. 

A “passagem a uma penalidade de detenção”55, como destacou Foucault, também é 

uma questão cara à pesquisa. Ou seja, as maneiras de punir variam com o tempo e, 

dependendo de cada realidade, ela assume características próprias, como no Brasil escravista, 

se manifestando até o final do século XIX como uma punição doméstica ou familiar. A 

moldura jurídica punitiva do século XIX apresentava tanto a punição privada, restrita ao 

espaço familiar, quanto a punição pública como respostas ao delito, cabendo às duas maneiras 

de punir se relacionarem harmonicamente. O encarceramento celular começou a se tornar a 

maneira ideal de punição no Brasil já desde meados do século XIX, mas só a partir do 

advento da República a prisão assume hegemonicamente o espaço destinado à punição. O que 

observamos no Boletim Policial são denúncias acerca da precariedade dos presídios, 

insalubridade e descaso com a população carcerária, mas ao mesmo tempo a prisão é vista 

como útil e eficaz “contra a reincidência”56. 

A prisão e a polícia serão analisadas na pesquisa a partir da concepção foucaultiana 

segundo a qual ambas formam um dispositivo “geminado”57, ou seja, “sozinhas elas realizam 

em todo o campo das ilegalidades e diferenciação, o isolamento e a utilização de uma 

delinquência”58. A produção da delinquência é apontada pelo autor como um dos atributos da 

prisão e da polícia, que assumem um posto na linha direta dos conflitos. Para Foucault, as 

revistas e notícias policiais acabam por construir paulatinamente a familiarização com a 

imagem dos delinquentes, tornando aceitáveis “o conjunto dos controles judiciários e policiais 

que vigiam a sociedade. Contam dia a dia uma espécie de batalha interna contra o inimigo 

sem rosto. Nessa guerra, constitui o boletim cotidiano de alarme ou de vitória”59. Dessa 

forma, o Boletim Policial pode ser pensado como um conjunto de discursos que produzem a 
 
 
 

53 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão. Tradução de Ligia M. Pondé Vassallo, 4a 
edição, Petrópolis: Vozes, 1986, p. 60. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem, p. 207. 
56 “Patronato oficial dos liberados ou egressos difinitivos da prisão”. Boletim Policial. Outubro de 1910. Rio de 
Janeiro. p. 172. 
57 FOUCAULT, Michel. Op. cit., p. 249. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem, p. 251. 
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delinquência e, ao mesmo tempo, uma forma de se familiarizar com a delinquência para 

rejeitá-la. 

Na pesquisa também serão mobilizadas referências teóricas que nos permitam 

localizar certos fenômenos, como a relação da medicina com a polícia no controle do corpo 

feminino, a partir da análise de artigos acerca do aborto e do defloramento no Boletim 

Policial. Entre o fim do século XIX e início do XX vemos aparecer o esforço do pensamento 

médico em torno das questões relativas aos problemas sociais no Brasil. Pierre Darmon 

abordou a intervenção médica no contexto da Belle Époque europeia, apontando a maneira 

como a “medicalização do crime”60 se generaliza nessa sociedade. Cristina Rauter nos 

aproxima desse debate, especificamente no caso do Brasil, e aponta que “a partir do início do 

século XX ganha corpo a tendência médica no interior do discurso criminológico”61. 

Dessa forma, analisaremos o debate que se formou no Boletim Policial acerca do 

aborto e do defloramento com o intuito de pensarmos, como parte do campo de conhecimento 

policial, a disputa pelo controle do corpo (nesse caso do corpo feminino) levantada pelos 

médicos. O controle do corpo e do comportamento se apresentou no periódico como um 

campo complexo de saberes que disputavam entre si ou se aliavam na manutenção desse 

controle. Com isso, objetivamos ampliar o entendimento acerca da escrita policial, 

abrangendo não só assuntos técnicos ou jurídicos sobre o crime mas também a perspectiva 

patologizante do crime pela medicina no periódico. Enfocaremos, assim, no segundo tópico 

do capítulo 1, a relação da polícia com a medicina. Trataremos dos debates sobre o aborto 

como dinâmicas em que os corpos estão em constante disputa. No Boletim Policial os 

médicos escreviam regularmente, mas esse espaço era limitado, visto que a grande maioria de 

artigos se referem à polícia ou às técnicas policiais. Tanto Edgard Costa quanto Elysio de 

Carvalho mantiveram os médicos em segundo plano, de modo que eles não pudessem 

promover hegemonicamente o saber da medicina legal. Mas, ainda que contando com poucos 

artigos do Boletim Policial, consideramos importante abordar o controle do corpo feminino 

operado pelos médicos, de modo que a visão da escrita policial possa ser ampliada, em sua 

complexidade e multiplicidade. 

No primeiro capítulo, analisamos o Boletim Policial em duas frentes: como um objeto 

de análise em sua materialidade e como um espaço de produção de discursos e conhecimentos 
 
 
 

60 DARMON, Pierre. Médicos e assassinos na Belle Époque: a medicalização do crime. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra. 1991. p. 30. 
61 RAUTER, Cristina. Criminologia e subjetividade no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 2003. p. 39. 
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sobre o crime. Dialogamos com Roger Chartier62 e Tânia de Luca63 acerca da imprensa e da 

metodologia de análise que melhor se adequa à investigação da fonte. Analisamos ainda o 

entendimento de campo de conhecimento intelectual e científico com Pierre Bourdieu64, bem 

como a relação entre os agentes que compõe esse campo. Situaremos a criação da revista no 

período de reformas policiais do início do século XX. Por se tratar de uma fonte 

institucionalizada, os chefes de polícia se tornam peças importantes nas relações de poder que 

envolvem o Boletim Policial. Por isso, eles também serão objetos de análise. Para esta 

discussão, dialogaremos com Marcos Bretas65, Thomas Holloway66, Diego Galeano67 e 

Gizlene Neder68. Pensaremos ainda a questão da punição com George Rusche e Otto 

Kirchheimer69. 

Na primeira parte apresentamos o periódico e buscamos entender seu funcionamento 

estético e crítico. Em seguida, as redes de sociabilidade entre seus autores são abordadas, bem 

como o cenário de reformas no Gabinete de Identificação, as quais possibilitaram o 

surgimento do Boletim Policial. Para entendermos melhor essa dinâmica, analisaremos as 

transformações ocorridas no Rio de Janeiro, baseadas na reorganização do espaço urbano e a 

classificação da população carioca através de serviços de identificação do corpo que tinham 

como objetivo o controle social. Para isso, utilizaremos autores como Eulália Lobo70, Nicolau 

Sevcenko71 e Sidney Chalhoub72. Na segunda parte do capítulo, pensamos os conceitos de 

crime e criminalidade com Nils Christie73 e Emilie Durkheim74 e a forma como são 

trabalhados por Ana Paula Barcelos75, além de trabalharmos os dados estatísticos resgatados 

por Elysio de Carvalho acerca do perfil da criminalidade carioca. Por fim, abordamos o 

62 CHARTIER, Roger. Os desafios da escrita. São Paulo: Unesp, 2002. 
63 LUCA, Tania R; MARTINS, Ana L. História da imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2018. 
64 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. Org. Sérgio Miceli. São Paulo: Perspectiva, 2007. 
65 BRETAS, Marcos Luiz. A guerra das ruas: povo e polícia na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
Arquivo Nacional, 1997. 
66 HOLLOWAY, Thomas. Polícia no Rio de Janeiro - Repressão e resistência numa cidade do século XIX. Rio 
de Janeiro: FGV, 1997. 
67 GALEANO, Diego; BRETAS, Marcos. Prefacio: “Un archipiélago de revistas policiales”. In: BRETAS, 
Marcos; GALEANO, Diego Antonio (org.). Policías escritores, delitos impresos: revistas policiales en América 
del Sur. La Plata: Teseo Press, 2016. pp. 11-25. 
68 NEDER, Gizlene. Op. cit. 
69 RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e Estrutura Social. Rio de Janeiro: Ed. Revan, 2004. 
70 LOBO, Eulália M. L. História do Rio de Janeiro (do capital comercial ao capital industrial e financeiro). 
Volume 2. Rio de Janeiro: Irmec, 1978. 
71 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República.  
São Paulo: Brasiliense, 1983. 
72 CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na Corte imperial. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1996. 
73 CHRISTIE, Nils. Uma razoável quantidade de crime. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2011. 
74 DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. Tradução de Walter Solon. São Paulo: EDIPRO, 2012. 
75 BARCELOS, Ana Paula. Discurso jurídico e (des)qualificação moral e ideológica das classes subalternas na 
passagem à modernidade... Op. cit. 
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controle do corpo feminino pelos médicos legistas, com o intuito de estudarmos a dinâmica 

das relações sociais estabelecidas pela polícia na consolidação da escrita policial. 

O segundo capítulo é um ensaio acerca da polícia e da prisão no início do século XX 

no Rio de Janeiro a partir tanto do cotidiano dos policiais quanto da opinião dos chefes de 

polícia e delegados ali envolvidos. Assim, tratamos das decisões institucionais, mas não nos 

restringiremos apenas a esse campo, trazendo também outras formas de pensar a polícia e a 

prisão. Propomos nesse capítulo uma abordagem que aponta a prisão como uma extensão da 

polícia que precisa ser analisada conjuntamente a ela. Metodologicamente é apresentada uma 

alternativa na análise desse campo a partir do dispositivo Polícia-Prisão. Dessa forma, 

confirmamos ainda mais a natureza dessa pesquisa, qual seja aquela em que se esforça para 

pensar a história da polícia a partir de sua escrita, do desenvolvimento de um campo de 

conhecimento policial, resgatando elementos chaves dessa análise que mais se aproximam 

com a realidade dos fenômenos sociais no Brasil. Demonstraremos a maneira como, juntas, 

polícia e prisão, se transformam em um mecanismo de gestão da população e espacialização 

do controle social pelo Estado. Primeiro abordaremos a história da polícia, sua genealogia, 

epistemologia e debates representados pelos escritores do Boletim Policial acerca do 

significado e função da mesma. Como o período analisado está situado em um momento de 

reformas da polícia, analisaremos os diálogos presentes no Boletim sobre a polícia empírica e 

a existência de uma polícia científica no Rio de Janeiro, fazendo uma crítica à historiografia 

que tenta enquadrar a polícia em modelos europeus científicos. 

Em seguida, analisaremos a maneira como o confinamento celular, baseado no modelo 

carcerário que tenta conjugar elementos dos métodos Auburn e Filadélfia de encarceramento, 

foram escolhidos pelos legisladores brasileiros e, mais do que isso, apresentaremos uma 

análise, a partir das informações do Boletim Policial, do modo como se encontrava a prisão  

no início do século XX no Rio de Janeiro. Além do Boletim Policial, recorreremos aos livros 

dos jornalistas Ernesto Senna e Paulo Barreto, para que possamos entender, ainda que 

criticamente, elementos que estiveram ausentes dos arquivos policiais, mas que fazem parte 

de um conjunto de informações importantes para pesquisa. Analisaremos também a relação da 

prisão com os serviços de identificação, afim de tentarmos encontrar um ponto de 

convergência entre a polícia e a prisão no processo de encarceramento, estabelecendo um 

conjunto de fatos sociais que aproximam a polícia da prisão e as tornam um dispositivo de 

controle eficiente. 

Assim, objetivamos pensar a maneira pela qual a polícia e a prisão produzem 

problemas que se expressam no Boletim Policial, criando em diferentes frentes de 
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ilegalidades uma representação da delinquência. Para entendermos melhor a epistemologia da 

polícia, dialogaremos, além de Foucault, com David H. Bayley76, Marcos Cesar Álvares77, 

além de autores como Kapil Raj78 e Diego Galeano79, os quais apresentam uma nova maneira 

para trabalharmos a circulação de ideias, ajudando a entender a maneira como o campo de 

conhecimento policial se consolidou com os congressos de polícia. Contudo, a maior parte 

dos diálogos abordados nesse capítulo serão de escritores do próprio Boletim. 

No terceiro capítulo será analisada a trajetória de Elysio de Carvalho, em sua 

passagem pelo Gabinete de Identificação, levando-se em consideração os elementos que 

contribuíram para a constituição de um espaço de escrita policial com diferentes saberes que 

por si só já representam outros espaços intelectuais distintos que se aproximam para pensar o 

crime. Essa complexidade foi interpretada por Elysio de Carvalho como um sintoma de que a 

polícia do Rio de Janeiro deveria se aperfeiçoar tecnicamente. Para pensar a trajetória de 

Elysio de Carvalho, nos aproximaremos de Antônio Cândido que nos explica o papel dos 

“radicais de ocasião”80 no Brasil, além de outros autores que analisam metodologicamente o 

estudo de biografias e trajetórias individuais. Ao contrário de racionalizá-la de modo a 

explicá-la coerentemente, objetiva-se aqui a análise das ambiguidades, incoerências, 

influências e elementos que compõem seu pensamento quando o mesmo se ocupa de assuntos 

criminológicos. 

No primeiro momento, abordaremos a fase da vida de Elysio de Carvalho antes de 

entrar no Gabinete de Identificação. Essa fase é muito importante por dois motivos: primeiro 

porque não existem estudos consistentes sobre esse período de sua vida, e os poucos que 

existem não citam fatos importantes como, por exemplo, se Elysio era casado, com quem, se a 

sua esposa era de família rica ou pobre, se essa família tinha uma posição social, econômica 

ou política de influência no Rio de Janeiro, se teve filhos, quem eram, se trabalhou como 

funcionário público antes de chegar ao Gabinete de Identificação, temas que podem ter 

relação direta ou indireta com suas ideias e ações posteriormente. Em segundo lugar, 

abordaremos esse período inicial de sua vida porque é justamente nele que ele é apontado 
 
 

76 BAYLEY, David H. Padrões de policiamento. São Paulo: Edusp, 2006. 
77ALVAREZ, Marcos César. “A criminologia no Brasil ou como tratar desigualmente os desiguais”. Dados, Rio 
de Janeiro, v. 45, n. 4, 2002, pp. 677-704. 
78RAJ, Kapil. “Beyond Postcolonialism…and Postpositivism:  Circulation  and  the  Global  History  of 
Science”. Isis, JSTOR, vol. 104, no. 2, 2013, pp. 337-347. 
79 GALEANO, Diego A. Criminosos viajantes, vigilantes modernos. Circulações policiais entre Rio de Janeiro 
e Buenos Aires, 1890-1930. Tese (doutorado) – UFRJ/ Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Rio de Janeiro: 
UFRJ/ IFCS, 2012. 
80 CANDIDO, Antônio. “Radicais de ocasião”. In: CANDIDO, Antônio. Teresina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1980, pp. 83-94. 
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como incoerente em suas ideias, quando, na verdade, é nesse período que está a chave para o 

entendimento de que Elysio foi um nefelibata, ou seja, aquele que não segue regras literárias 

padronizadas e, portanto, não podemos racionalizar sua trajetória e esperar dela qualquer tipo 

de coerência, mas trabalhar em cima das incoerências. 

Após esse momento inicial, trabalharemos no tópico 3.2 a fase em que Elysio entra 

para a polícia, como funcionário do Gabinete de Identificação em 1907, e passa a se dedicar à 

escrita dos problemas criminais no Brasil, consolidando então um campo de conhecimento 

policial no Rio de Janeiro. Esse é o momento chave da pesquisa que deixamos para o final por 

um motivo específico: Elysio cria nesse momento uma metahistória do crime e dos 

criminosos no Brasil, a partir de sua ânsia por escrever e participar dos congressos policiais, 

de modo que ele não só se apropriou de teorias que circulavam no ambiente criminológico 

europeu rapidamente, como criou uma base metodológica e linguística para pensar que tipo de 

criminoso havia no Rio de Janeiro. 

Nesse sentido, estudaremos as escolhas e comportamentos desse personagem, 

principalmente a partir das viagens que o mesmo fazia para encontros e congressos com 

criminalistas e policiais, a fim de problematizarmos os diferentes momentos em que Elysio 

promoveu a circulação transnacional de ideias e práticas científicas e acentuou a forma 

investigativa e técnica de pensar o crime, a criminalidade e a polícia. Deixamos claro, entre 

outras conclusões, que Elysio também ajudou a promover um discurso racista e 

estigmatizante, firmemente lastreado pela oporofobia, com a escrita policial. Com isso, 

objetivamos esclarecer o papel desse sujeito na história da polícia, chegando à conclusão de 

que o mesmo atuou como um importante, senão o mais importante, mediador na formação do 

campo de conhecimento policial no início do século XX nos espaços intelectuais da polícia no 

Rio de Janeiro. 
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1 O BOLETIM POLICIAL E A CONSOLIDAÇÃO DA ESCRITA POLICIAL NO RIO 

DE JANEIRO 

 
 

1.1 Lugar e Materialidade do Boletim Policial 
 
 
 

Era o dia 22 de setembro de 1909, ao cair da tarde, quando um grupo de estudantes da 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro se uniu a um protesto no Largo da Carioca contra os 

“abusos da Light”81. Tratava-se de uma manifestação contra a empresa canadense que 

desviara o tráfego dos bondes de cem réis, os mais baratos, das linhas “onde habitavam as 

classes pobres”82 para o cais dos mineiros. A manifestação ocorria normalmente, até a 

chegada do General Aguiar, que um ano antes foi descrito pelo ministro de Estado da Justiça  

e Negócios Interiores, o então Sr. Augusto Tavares de Lyra, em relatório enviado ao 

presidente, como aquele que “se distingue pelo zelo, correcção e lealdade revelados no 

desempenho das funcções de seu cargo”83. No dia 24 de setembro, dois dias depois do 

protesto, sexta feira, o jornal O Século84 estampou em toda a primeira capa a manchete 

intitulada: “A Polícia Assassina – Dois Estudantes Mortos – O Sanguinário General 

Aguiar”85. O jornal contou em detalhes como o crime de sangue ocorreu sob a sanha do 

general. Os acadêmicos José de Araújo Guimarães e Francisco Pedro Ribeiro Junqueira 

participavam da manifestação quando ouviram gritos do General Antônio Geraldo de Souza 

Aguiar, então comandante da força policial, dizendo aos praças, em uma “excitação 
 

81“O sanguinário General Aguiar”. O Século, 24 de setembro de 1909. Anno 4, n. 947, Rio de Janeiro. p.1-2. 
82 Ibidem, p.1. 
83 Relatório apresentado ao presidente da República dos Estados Unidos do Brasil pelo Ministro de Estado da 
Justiça e Negócios Interiores, Augusto Tavares de Lyra, em março de 1907. Volume I, Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 1907. 
84 O jornal O Século foi fundado em 1906 por Jaime Pombo Brício Filho, de publicação vespertina e de pouca 
publicidade, mas era elogiado nos círculos intelectuais. O jornal defendeu a causa republicana e dizia trabalhar a 
serviço do país, representando para a pesquisa possibilidades de interpretação da realidade e da violência naquele 
período, em diálogo com um pensamento de ordem e controle que expressa o poder, representado com 
sensacionalismo. O Boletim Policial, objeto dessa pesquisa, também representa um veículo, ainda que 
estritamente institucional, que expressava parte do pensamento do poder, da ordem e do controle social, se 
relacionando com esse jornal de alguma maneira. Bricio Filho lutou na Revolta da Armada em 1893 como 
médico, foi deputado do Pará em 1894, assumindo em 1896 a Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro, fazendo 
oposição ao governo do presidente Campos Sales (1898-1902) e apoiando Rui Barbosa no início do século XX 
na campanha civilista(1910). O jornal O Século circulou de 1906 a 1915 e representou a forma de pensar de 
Brício Filho, ou seja, republicano, florianista e a favor das reformas urbanas do início do século XX no Rio de 
Janeiro em prol de um governo forte e de uma cidade organizada. Ver: ABRANCHES, J. Governos; CÂM. DEP. 
Deputados brasileiros Apud: LOPES, Raimundo Helio. “O século”. Dicionário histórico-Biográfico Brasileiro. 
Rio de Janeiro: CPDOC, 2010. pp. 26-28. 
85 “O sanguinário General Aguiar”. Op. cit. 
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homicida”86, que se antecipavam entre os estudantes: “Mata, Mata, Mata”87. Foram relatados 

tumultos e brigas por parte dos mandatários do General Aguiar, que portavam “paus  e 

facas”88 no momento em que dois estudantes foram espancados e mortos, além de professores 

e outros estudantes agredidos e enviados ao hospital. Rui Barbosa fez um longo 

pronunciamento no Congresso Nacional no dia seguinte89 cobrando uma posição do 

Presidente da República e diversas cidades e Estados publicaram em ata nas Câmaras palavras 

cordiais em memória ao “massacre dos cidadãos inermes”90. 

No relatório do chefe de polícia do Distrito Federal, Carolino de Leoni Ramos (1857- 

1931), publicado no Boletim Policial, de Maio de 1910, o magistrado destaca que no ano de 

1909 a polícia da capital demonstrou a sua aptidão para assegurar ao Rio de Janeiro “todas as 

garantias de que precisa como cidade civilizada”91. Leoni Ramos, ex-Juiz de direito e ex- 

prefeito da cidade de Niterói, informa no relatório que o ano de 1909 teve apenas 3 incúrias: a 

greve dos operários de gás durante 8 dias do mês de junho; alguns distúrbios eleitorais, 

principalmente devido às eleições para Intendente Municipal em 31 de outubro de 1909; e a 

morte de dois estudantes de Medicina. Fora isso, aponta o chefe de polícia que os festejos da 

cidade e a famosa peregrinação anual de romeiros à igreja da Penha decorreram em boa 

ordem devido ao “espirito naturalmente ordeiro da população”92. O magistrado conclui 

dizendo que na capital a ordem pública é velada constantemente. Haveria apenas alguma 

desordem de manifestantes descontentes e “dos conflictos que tiveram por victimas dous 

estudantes de medicina, traiçoeramente assassinados por soldados da força policial, em 22 de 

setembro, mas cujos autores foram regularmente processados, pode-se dizer que a ordem 

pública não sofreu alteração notável no decorrer do ano de 1909”93. 

Casos como esse refletem a violência da força policial durante o período de 

reorganização das instituições de controle social do início da República. O protesto que 

ocorreu em 1909 contra os abusos da Light é ilustrado aqui por dois tipos de imprensa: a 

imprensa-empresa94 e a imprensa oficial95. O gênero periódico da primeira é, nesse caso 
 
 

86 O sanguinário General Aguiar”. O Século, 24 de setembro de 1909. Anno 4, n. 947, Rio de Janeiro, p. 1. 
87 Ibidem. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem, p. 2. 
90 Ibidem. 
91 RAMOS, Carolino de Leoni. “Introducção ao relatorio apresentado pelo Dr. Chefe de Policia ao Sr. Ministro 
da Justiça e Negocios Interiores”. Boletim Policial. Maio de 1910. pp. 1-3, p. 2. 
92 Ibidem, p. 2. 
93 Ibidem. 
94 Esse termo foi cunhado por Maria de Lourdes Eleutério para designar a imprensa carioca especificamente do 
início do século XX, que “ilustrava com graça, elegância e riqueza gráfica o cotidiano da jovem República”. 
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apontado, o jornal, e o da segunda, revista. Apesar de tratarem do mesmo assunto, saltam aos 

olhos as diferentes perspectivas de análise. O primeiro, com uma linguagem coloquial, 

explora caricaturas na reportagem, assume claramente uma posição crítica em relação à 

atitude de um representante da polícia do Rio de Janeiro, julgando tanto o indivíduo que 

praticava a violência quanto a polícia em si como uma instituição de controle social que 

abusava da força. As notícias sensacionais96, repletas de “crimes de sangue”97, são uma chave 

importante para a compreensão do modus operandis da imprensa-empresa do início do século 

XX. Segundo Lima Barreto, o crime sensacional monopolizava a atenção pública e os 

esforços dos jornalistas, de modo que o diretor do jornal dividia em muitas as partes da  

notícia sensacional, a fim de que “se inventasse, que se dessem os menores pormenores, as 

suspeitas mais desarrazoadas; que se fizesse o histórico (...)”98 com muitas minúcias de uma 

grande reportagem. 

Com o advento da República no Brasil, somado ao crescimento urbano, ao 

investimento na alfabetização e a busca pelo progresso, a imprensa passa por um processo de 

inovações tecnológicas que permitiram uma ampla pluralidade de formas e segmentos para 

veicular a informação. Rapidamente surge um mercado consumidor para cada segmento, 

propiciando a comunicação entre campos segmentados e a criação da grande imprensa. 

Contudo, a imprensa também dialogou com o Estado e foi utilizada por ele como um 

instrumento que assegurava e promovia os interesses de classe. Maria de Lourdes Eleutério 

lembra que Campos Salles dispunha de verba governamental secreta, com o objetivo de 

“comprar a opinião de jornais e jornalistas”99. De acordo com o Departamento Nacional de 

Estatística, em 1912 havia 23 categorias de impressos classificados a partir de suas  temáticas, 
 

Ver: ELEUTÉRIO, Maria de Lourdes. “Imprensa a serviço do progresso”. In: LUCA, Tania R; MARTINS, Ana 
L. História da imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2018. p. 97. 
95 De acordo com Ilka Stern Cohen, no início do século XX havia mais de 23 categorias de impressos 
classificados, sendo o impresso oficial uma dessas categorias, responsável pela impressão de documentos 
oficiais, periódicos, leis, ofícios, obras de jurisprudência e livros destinados aos cursos superiores fundados no 
Brasil após 1808. Ver: COHEN, Ilka S. Diversificação e segmentação dos impressos. In: LUCA, Tania R; 
MARTINS, Ana L. Op. cit., p. 103. É consenso também entre os historiadores, usar essa expressão pra designar 
os veículos de informação do Estado e dos órgãos e repartições do mesmo. 
96 Com o desenvolvimento dos meios de comunicação e do jornalismo investigativo que percorria as ruas atrás 
da notícia de crimes, esse tipo de reportagem se tornou regular nos jornais cariocas no início do século XX. Ver: 
OTTONI, Ana Vasconcelos. “O paraíso dos ladrões”: crime e criminosos nas reportagens policiais da 
imprensa (Rio de Janeiro, 1900-1920). Niterói: UFF, Tese de doutorado, História, 2012, especialmente pp.38- 
44. 
97 Ana Gomes Porto faz uma análise acerca dos “crimes de sangue” em sua dissertação, pontuando a violência 
com que são praticados e a maneira como os jornais se aproveitavam dessas histórias. Ver: PORTO, Ana Gomes. 
Crime em letra de forma: sangue, gatunagem e um misterioso esqueleto na imprensa do prelúdio republicano. 
2003. Dissertação (Mestrado) – IFCH, Unicamp, Campinas, 2003. 
98 BARRETO, Lima. Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Rio de Janeiro: Ediouro, 1983. p. 85. 
99 ELEUTÉRIO, Maria de Lourdes. “Imprensa a serviço do progresso”. In: LUCA, Tania R; MARTINS, Ana L. 
Op. cit., p. 86. 
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como periódicos esportivos, literários, noticiosos, oficiais, comerciais, entre outros100. Nesse 

sentido, o Boletim Policial faz parte de um grupo de revistas classificadas de impresso oficial 

ou institucional, um espaço privilegiado de leituras sobre o país, seus problemas e soluções. O 

Boletim tem como foco o crime, a polícia e a prisão e é um formador da polícia, que transita 

de maneira complexa entre comunicados de atos oficiais do governo e um projeto civilizador 

no campo policial no início do século XX. O impresso oficial é uma categoria específica 

dentro da imprensa, produzida pela tipografia estatal intitulada Imprensa Nacional, financiada 

pela Secretaria da Fazenda101, tendo seus princípios mais claros apoiados no Estado. 

No contexto de chegada da corte portuguesa no Brasil, em 1808, a imprensa régia foi 

criada com o objetivo de imprimir os documentos oficiais da monarquia. A partir de 1885 ela 

passa a se chamar Imprensa Nacional, ficando a cargo da publicação de documentos, 

relatórios, periódicos e livros. Em 1902, com o decreto n. 4.680, a Imprensa Nacional é 

reorganizada com novos aparelhos e mais investimentos técnicos como a máquina rotativa 

Marinoni102, proporcionando ampla difusão de trabalhos gráficos entre as repartições públicas 

da capital federal. Em 1911, um incêndio na sede da Imprensa Nacional destrói boa parte dos 

equipamentos e dos trabalhos impressos ali efetuados até aquela data. Segundo Aróstegui, a 

imprensa institucional “comprende los amplios géneros de las publicaciones oficiales de las 

administraciones públicas, de las empresas e instituciones de todo tipo – censos, anuarios, 

informes, estadísticas de muy variados tipos, etc”103. Nesse sentido, entre os meandros que 

envolvem as publicações oficiais e os responsáveis pela ordem pública, Robert Pechman 

aponta que o Boletim Policial acabou por formar uma verdadeira “escola de pensamento  

sobre a cidadania a partir do ângulo daqueles responsáveis pela ordem pública”104. 

Este capítulo pretende analisar o impresso oficial da polícia do Distrito Federal 

chamado Boletim Policial, entre 1907 e 1918, em duas frentes: primeiro resgatando sua 

materialidade e, em seguida, analisando suas temáticas, quais sejam o crime, a polícia e a 

prisão. Os chefes de polícia são apresentados também neste capítulo, porque eles estão 

100 Departamento Nacional de Estatística, Estatística Interlectual do Brasil, Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, Rio de Janeiro, 1931. Visto em primeiro lugar no estudo feito por Maria de Lourdes Eleutério, no 
livro já citado. 
101 De 1820 até 1940, a Imprensa Nacional esteve submetida à Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, 
passando para o Ministério da Justiça e Negócios Interiores a partir dessa última data. Ver: CAMARGO, Angela 
Ricci. Imprensa Nacional 1889-1930: apontamentos históricos. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 29 de 
novembro de 2017. Disponível em: http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-primeira-republica/558- 
imprensa-nacional-1889-1930. Visto em: 03/11/2018. 
102 CAMARGO, Angela Ricci. Imprensa Nacional 1889-1930: apontamentos históricos. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 29 de novembro de 2017. Disponível em: http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario- 
primeira-republica/558-imprensa-nacional-1889-1930. Visto em: 03/11/2018. 
103 ARÓSTEGUI, Júlio. Op. cit., p. 207. 
104 PECHMAN, Robert Moses. Op. cit., p. 364. 
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objetivamente presentes no impresso, seja em forma de relatórios que escreviam seja em fotos 

publicadas. Objetivamos demonstrar a maneira como a autonomização de um campo de 

conhecimento policial no Rio de Janeiro no início do século XX se constituiu em torno do 

Boletim Policial, onde a escrita policial se materializou e floresceu por 11 anos. Pode-se dizer 

que desde o século XIX existem manifestações dessa escrita policial nesse território. No 

entanto, o que pode ser definido como um campo de conhecimento policial surge em um 

determinado momento, se autonomizando, no início do século XX, quando as condições 

econômicas e políticas de mobilização de espaços intelectuais se tornam possíveis. Esse 

campo se constitue na relação com o Estado, ainda que fora da esfera política. 

Resgatar a materialidade do impresso analisado na pesquisa, e não só o seu conteúdo 

textual, é importante pois como ressaltou Roger Chartier, “os textos não estão fora dos 

materiais de que são veículos”105, ou seja, a abstração do texto só ganha significado quando as 

formas materiais que permitem sua leitura são evidenciadas. O primeiro ponto que compõe a 

materialidade do impresso analisado é o fato de apresentar-se como revista, e não como 

jornal. De acordo com Ana Luiza Martins, a revista tem a capacidade de organizar em uma só 

publicação “uma gama diferenciada de informações, sinalizadoras de tantas inovações 

propostas pelos novos tempos”106. Junta-se a isso um formato leve, com imagens e poucas 

páginas em relação ao livro, situando-se em um lugar comum no início do século XX na 

imprensa, entre o livro e o jornal, atendendo à pressa do cotidiano moderno. O gênero 

periódico da revista teve início no Brasil em 1900, com a publicação no Rio de Janeiro da 

Revista da Semana, de Alvaro Teffé107. Em 1907, surge o Boletim Policial em forma de 

revista, de periodicidade mensal, publicado pela Imprensa Nacional, conjugando uma rica e 

estratégica organização gráfica de produção textual em duas colunas, sem linha de 

delimitação entre as colunas e as bordas das páginas, com imagens, gráficos, fotos, 

sumariamente organizados em um índice de artigos, de maneira estratégica na capa, para 

informar rapidamente os assuntos que serão abordados com pequenas frases. 

O formato do Boletim Policial, como mostra a figura 1, é de brochura, com folhas 

presas e não soltas como acontece com o jornal, com uma capa padronizada e sem ilustrações. 
 
 
 
 
 

105 CHARTIER, Roger. Os desafios da escrita. Op. cit., p. 61. 
106 MARTINS, Ana Luisa. Revistas em revista: imprensa e práticas culturais em tempos de República, São 
Paulo (1890-1922). São Paulo: USP/Fapesp, 2008. p. 40. 
107 LUCA, Tania Regina de. “Fontes impressas: história dos, nos e por meio dos periódicos”. In: PINSKY, Carla 
B. Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005, p. 111-153. p. 121. 
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As cores das capas variavam entre azul, vermelho, rosa, laranja, amarelo, verde e creme108. 

Como podemos ver na figura 1, referente à edição de junho de 1907, o jornal aparece com a 

capa rosa, com o nome do impresso bem grande na frente e apenas as iniciais dessas palavras 

em caixa alta, o que será repetido na capa que passará a circular em 1911. Se compararmos a 

capa representada pela figura um com a da figura dois, representada pelo novo modelo de 

capa, perceberemos que a letra do nome do impresso da figura 1 possui contornos mais 

estéticos, relacionados à missiva de carta, à literatura e à escrita mais coloquial, já a da figura 

2 apresenta um aspecto formal, mais identificada com um impresso oficial padronizado. 

 
Figura 1 - Capa do Boletim Policial em 1907 

 
Fonte: Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, Junho de 1907. 

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Rio de Janeiro. 
 

A capa estampa o perfil da revista e atua como um contato inicial. A capa do Boletim 

provoca uma sensação de nítida representação da autoridade institucional, representada pela 

polícia e pelo Gabinete de Identificação, para administrar os conflitos urbanos. O Gabinete de 

Identificação nesse caso não pode ser confundido com uma instância comparável à polícia. Na 

verdade é uma repartição submetida à mesma, mas representa um suporte científico para que  

a polícia se expresse em outros campos, como o criminológico. Essa era a aliança necessária 

para o surgimento de um impresso que pudesse fazer da criminologia e da escrita policial um 

encontro produtivo e frequente. Até 1911, a revista se chamou apenas Boletim Policial. 

Depois de 1911 passou a se chamar, como demonstra a imagem 2, Boletim Policial: Archivos 
 

108 Essas cores se referem somente às capas encontradas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Na Biblioteca 
de Manguinhos da COC, na FIOCRUZ, as capas desse mesmo periódico tinham apenas uma cor que era marrom 
claro. 



32 
 

 
 
 

de Criminologia, Instrucção Judiciaria, Identificação, Medicina-Legal, Estatistica Criminal e 

Administração Policial. 

 
Figura 2 - Capa do Boletim Policial em 1913 

 

Fonte: Boletim Policial - Archivos de criminologia, Instrução judiciária, 
Identificação, Medicina-Legal, Estatística Criminal e Administração 
Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional. Jan, Fev, Março de 1913. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Rio de Janeiro. 

 

Veremos adiante os motivos da transformação no título do periódico, qual seja a 

entrada de Elysio de Carvalho na direção do mesmo, mas essa mudança demonstra pelo 

menos um fato importante agora ao tomarmos o Boletim Policial como fonte: a pluralidade de 

temas e saberes apresentados pela capa. Em relação ao conteúdo temático da revista não 

houve pluralização, porque ela já era plural, desde 1907. O que houve foi a concentração a 

partir de 1911 de temas relacionados à criminologia e o desenvolvimento de um campo de 

conhecimento policial. Quase os mesmos temas publicados em 1912 foram abordados em 

1907 e 1908. O que os diferenciava eram as ocorrências deles. Se antes de 1911 a revista se 

equilibrava entre artigos criminológicos, medicina legal, estatística e administração policial, a 

partir de 1912 ela se torna hegemonicamente criminológica, dialogando de maneira complexa 

com o campo de conhecimento policial que se formava naquele impresso. A capa de uma 

revista ao mesmo tempo em que denuncia a identidade da revista, também a encobre como 

uma máscara. Dessa forma, enfocaremos tanto a capa quanto o conteúdo, a fim de superar a 

superficialidade que existe na aparência do objeto analisado. 

Na parte superior da revista as instituições responsáveis pelo periódico são apontadas, 

uma ao lado da outra. Primeiro a Polícia do Distrito Federal e, em seguida, o Gabinete de 
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Identificação e Estatística. A periodicidade do impresso é apontada logo abaixo do nome do 

periódico, que está em caixa alta no centro da revista, indicando se tratar de uma publicação 

mensal. O brasão da República Federativa do Brasil é a única figura da capa, situada em bom 

tamanho abaixo do nome da revista, e estabelece simbolicamente a oficialidade do 

documento, em um simbolismo que alcançaria até mesmo os analfabetos ou pouco letrados. O 

sumário apresentado logo na capa da revista revela uma proposta de leitura baseada em 

artigos pequenos, de duas a seis páginas, algumas ultrapassando 10 páginas, mas sobretudo de 

uma leitura rápida, de assuntos diferentes. Abaixo do sumário, podemos perceber a empresa 

encarregada de imprimir os periódicos, ou seja, a Imprensa Nacional, que realizava um 

trabalho gráfico elogiado nos jornais cariocas. A capa de uma revista é a primeiro contato do 

leitor com o texto e funciona, segundo Chartier, como protocolo de leitura que proporcionará 

as atualizações do texto109. 

Na folha de rosto, logo em seguida à capa, o decreto 6.440 é exposto com as 

responsabilidades e deveres do Boletim Policial. Até 1911, o formato interno dos textos está 

constituído da seguinte maneira: títulos dos artigos em tamanho pequeno, duas colunas de 

texto para cada página, fotos de prédios institucionais, da força policial e um grande trabalho 

de Estatísticas, tanto relacionado à criminalidade quanto às prisões e identificações do 

Gabinete. Com pouco destaque, mas ocupando uma página inteira estavam os avisos e 

relatórios, constituídos de “notícias policiais”, “documentos e informações”, entre outros, que 

estabelecem o diálogo com o cotidiano, apontando relatórios de delegacias, laudos de casos 

tratados pela medicina legal, prisões de policiais, avisos de autoridades, entre outras. Essa era 

a brecha que o diretor do Boletim tinha para intervir em algum assunto, se apresentando em 

todas as publicações e tomando as vezes o tamanho de um artigo. 

O Boletim apresentava uma média de 40 páginas para cada edição, sendo as edições 

trimestrais três vezes maiores, somando 120 páginas. A variação da publicação de mensal 

para trimestral em 1912 e depois para semestral até 1918 revela a dificuldade enfrentada pela 

publicação. O mercado no qual o periódico está inserido bem como o seu público é 

fundamental para entendermos a extensão de cobertura da revista e o seu alcance público. 

Lido principalmente por policiais110 e por uma elite intelectual fluminense que se consolidava 

desde o final do século XIX, o Boletim Policial atraía aqueles que buscavam entender a 

 
109 CHARTIER, Roger. “Do livro à leitura”. In: CHARTIER, Roger (dir.). Práticas da leitura. São Paulo: 
Estação Liberdade, 2009. p. 49. 
110 O deputado Mello Franco se dirige à tribuna em 4 de dezembro de 1907 na Câmara dos Deputados do Rio de 
Janeiro e diz que o Boletim Policial é para a leitura do “pessoal da polícia”. Ver: Annaes da Camara dos 
Deputados do Rio de Janeiro - 1900 a 1910. Sessão de 04 de Dezembro de 1907, p. 74. 
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maneira como a polícia dialogava com a ciência para administrar os conflitos do Rio de 

Janeiro e que, em consonância com técnicas e respostas científicas de uma criminologia então 

recente no Brasil, dizia-se capaz de enfrentar os perigos urbanos e as patologias sociais. 

O caráter de leitura amena e ligeira do Boletim Policial, acrescido de ilustrações, fotos 

e estatísticas permitia a assimilação da mensagem também de uma população sem tradição de 

leitura, adequando-se, além disso, ao homem moderno que julgava-se sem tempo para a 

leitura de grandes livros. Com isso, propomos a ampliação do número de leitores para além  

do campo policial e dos espaços de leitura a ele destinados. O Boletim Policial foi distribuído 

em pequenas quantidades entre as delegacias, bibliotecas, prefeitura, jornais e repartições 

públicas relacionadas às instituições de controle social, seja o Gabinete Médico Legal, o 

Gabinete de Identificação e Estatística, entre outras repartições, chegando até mesmo à 

algumas prisões. Contudo, acreditamos que a cobertura desses espaços pelo Boletim Policial 

transcenda a lógica espacial das instituições de controle social, seja quando atravessam as 

fronteiras nacionais para a Argentina, Chile, Uruguai, França, Itália e Portugal, seja quando é 

distribuída gratuitamente para leitores informais do campo criminológico no território 

nacional. 

A importância de estudar o Boletim Policial como fonte e objeto é que ele, além de 

representar um importante agente do projeto civilizador no campo policial, nos permite 

levantar questões como, por exemplo, quem escreve, como escreve, por que escreve, o que é 

notícia e o que é silenciado. Entende-se, assim, que existe uma seleção na revista. Percebida 

como fonte de “pensamentos jurídicos”111 por Gizlene Neder, e resultado de um amplo 

período de reformas institucionais no processo de construção da ordem burguesa no Brasil, o 

Boletim Policial pode ser considerado um espaço da nascente escrita policial. Para Robert 

Pechman, o Boletim Policial se tornara o “principal veículo de debates e divulgação das idéias 

da polícia”112. Para Marcos Bretas, tratava-se de um periódico “preocupado com questões de 

polícia científica”113. 

Apesar do esforço em situar o lugar e o espaço ocupados pela revista no contexto 

histórico analisado, acreditamos que as caracterizações generalizantes, como “gênero  

policial” ou outros gêneros, não contribui para a pesquisa, visto que são classificações 

abstratas que rotulam o objeto. Assim, as diferentes representações da forma e do conteúdo 

atribuídos por alguns historiadores que se debruçaram sobre a revista não se esgotam e 

111 NEDER, Gizlene. Discurso jurídico e ordem burguesa no Brasil... Op. cit., Niteroi: Eduff, 2012. p. 19. 
112 PECHMAN, Robert Moses. Op. cit., p. 364. 
113 BRETAS, Marcos Luiz. A guerra das ruas: povo e polícia na cidade do Rio de Janeiro... Op. cit., p. 157. 
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contribuem amplamente para a nossa análise. O impresso foi produzido dentro dos debates 

acerca da reorganização da polícia, mas a influência dos artigos e das notícias não se limitava 

apenas à polícia. A justiça e a medicina também estavam interessadas em lidar 

cientificamente com a administração dos conflitos da cidade. Contudo, o elo em que esses 

diferentes campos se unem constitui o próprio campo policial, multifacetado, tímido, 

procurando ainda encontrar os pilares do seu saber que se formava às cegas no Boletim 

Policial. 

O campo de conhecimento policial que se forma no Boletim, espaço de disputas, mas 

também de regras estabelecidas subjetivamente, tornou possível a consolidação da cultura de 

uma escrita policial. O sentido de campo aqui abordado se refere, como definiu Pierre 

Bourdieu, a um sistema de relações de concorrência e de conflito entre grupos situados em 

posições diferentes no interior de um espaço intelectual que, por sua vez, ocupam uma 

posição no campo de poder, se relacionando e sendo influenciado tanto pelo campo em que se 

encontram como pelo Estado em um âmbito macropolítico, mas, sobretudo, formam um 

espaço em que se ligam mutuamente em torno de uma linha de pensamento, que no caso da 

pesquisa pode ser referenciado pela criminologia e pelo campo de conhecimento policial114. 

Isto permitiu a formação de um campo intelectual que representasse o microcosmo de uma 

polícia idealizada no Boletim Policial, aquela responsável pelo governo das populações como 

tecnologia do Estado. Foram a circulação de ideias criminológicas e os congressos de polícia, 

os quais serão melhor abordados no segundo capítulo, que permitiram que um campo 

ideológico se formasse sobre as possibilidades produtivas da polícia diante dos conflitos e da 

tensão entre os agentes do campo. O campo de conhecimento policial que se forma no 

Boletim Policial pressupõe tensão, luta, mas o fator institucional de sua origem e manutenção 

impede que as manifestações de disputa no interior desses campos ultrapassem de maneira 

clara o padrão de relações objetivas e harmônicas. 

Os escritores que compõem o campo de conhecimento do Boletim Policial, apesar de 

estarem muito mais próximos do estilo de vida das frações dominantes da burguesia, se 

situam entre as frações dominadas da classe dominante, os quais, devido à posição ambígua 

na estrutura da classe dominante, acabam por manter uma relação ambivalente entre as classes 

dominantes e dominadas, compondo uma posição na sociedade de “produtores de mercadorias 

de bens simbólicos”115. À medida que o campo de conhecimento policial, em que estes 

 
114 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. Org. Sérgio Miceli. São Paulo: Perspectiva, 2007. p. 
186. 
115 Ibidem, p. 192. 
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escritores estão, aumenta sua autonomia, um mercado de bens simbólicos amplia em força a 

legitimação da intelligentsia116 desse campo, promovendo tanto as abordagens sobre o crime 

quanto a própria carreira, política e material, no meio em que estão inseridos. Alba Zaluar 

aponta que a problemática que se insere no estudo dos atores envolvidos em um determinado 

campo de conhecimento não pode ser racionalizada sem a compreensão do jogo cooperativo 

implicado em seus dramas diários, obstaculizando o entendimento das relações de 

aproximação e distanciamento graduais dos atores ou grupos envolvidos, a partir de uma 

colaboração ou enfrentamento que podem ser o reflexo de uma relação que está sob 

pressão117. Nesse sentido, o Boletim Policial nos apresenta a partir de seus artigos e imagens, 

informações que precisamos observar sobre o crivo do jogo de colaborações e disputas que 

não estão dados a priori, mas representam situações de troca e interesses que podem se 

apresentar camuflados pela pressão do cotidiano. 

Na segunda metade do século XVIII já havia revistas com o perfil de uma revista 

policial na Inglaterra, “que difundían nombres de contraventores o criminales buscados”118, 

mas é só a partir de 1820 que “empezaron a profesionalizarse y a enfocarse en la custodia de 

la seguridad interior”119. No século XIX, contudo, vemos se consolidar o gênero de 

publicações periódicas conhecido como revistas policiais. Em Buenos Aires aparece uma 

revista com esse perfil de assuntos policiais em 1820, chamada Gaceta de Policía120, bem 

como nos EUA (National Police Gazette, 1845-1922)121 e na Austrália (Victoria Police 

Gazette, 1853-1870)122. Entre as primeiras décadas e o final do século XIX se consolidam, 

segundo Dominique Kalifa, as narrativas policiais e o gênero investigativo. No Brasil, a 

revista pioneira desse perfil foi o Boletim do Serviço de Identificação Judiciária (1900-1901), 

seguido pela Revista Policial (1903-1906), que, segundo Bretas, foi uma “publicação 

produzida por um pequeno grupo de oficiais da Brigada Policial, visivelmente à sombra do 
 
 
 
 
 

116 Na pesquisa será utilizado esse termo com o mesmo sentido atribuído por Bourdieu na delimitação de uma 
cultura que emerge dentro de um campo intelectual específico. Nesse caso, o campo de conhecimento policial 
que se forma no início do século XX em volta ao Boletim Policial consolida a escrita policial que se autonomiza 
a partir da cultura de uma intelligentsia que se esforça por produzir bens simbólicos contra o crime. Ver: Ibidem. 
117 ZALUAR, Alba. “O antropólogo e os pobres: introdução metodológica e afetiva”. In: A máquina e a revolta. 
São Paulo: Brasiliense, 1985. pp. 8-22. p. 15. 
118 GALEANO, Diego; BRETAS, Marcos. “Prefácio: Un archipiélago de revistas policiales”. Op. cit., p. 12. 
119 Ibidem. 
120 GALEANO, Diego A. Escritores, detectives y archivistas: la cultura policial en Buenos Aires, 1821-1910. 
Buenos Aires: Biblioteca Nacional/Teseo, 2009, p. 61-65. 
121 GALEANO, Diego; BRETAS, Marcos. “Prefácio: Un archipiélago de revistas policiales”. Op. cit., p. 12. 
122 Ibidem. 
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comando, e voltada para o aperfeiçoamento das praças”123. Em 1907, vemos aparecer o 

Boletim Policial, em uma nova fase da polícia. 

Lida por Wencelau Braz na sessão do dia 19 de novembro de 1906 na Câmara dos 

Deputados do Rio de Janeiro, a redação final da reorganização da força policial do Distrito 

Federal apontou como demanda indispensável ao diretor do Gabinete de Identificação e 

Estatística a redação do Boletim Policial. O Diário de Notícias divulgou uma nota em 11 de 

junho de 1907, dizendo que acabara “de ser fundada nesta capital uma esplendida revista 

mensal intitulada Boletim Policial em que se trata minuciosamente de todos os serviços a 

cargo da repartição central da policia”124. A correlação de forças sociais e políticas em 

discursos aparentemente dispersos no Boletim Policial está presente em artigos de medicina 

legal, psicologia, literatura policial, prostituição, capoeiragem, biologia criminal, menores 

abandonados, polícia científica e datiloscopia. Como podemos observar na tabela 1, logo a 

seguir, a quantidade de temas referentes a “técnicas de identificação” representa a maior parte 

dos temas que apareciam na revista. Contudo, não há uma fronteira específica entre esses 

temas, já que as técnicas de identificação estão intimamente relacionadas à temática da polícia 

científica, que por si só representa apenas 2,14% da frequência com que aparecia. Ao 

separarmos os temas a partir dos títulos dos artigos, delimitamos um padrão de regularidade 

de alguns deles para que o leitor se familiarize com as perspectivas temáticas da revista, como 

segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123 BRETAS, Marcos. “Revistas Policiais no Rio de Janeiro, 1903-1920...” Op. cit., p. 142. 
124 Diario de Notícias, 11/06/1907. 
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Tabela 1 - Frequência de temas de artigos escritos no Boletim Policial 

em % (1907-1918) 
 

Fonte: Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1907-1918. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Rio de Janeiro. 

 

Os autores desses artigos representaram posições variadas no cenário fluminense. 

Escrever para o Boletim também fazia parte de uma tentativa de construção de um aparato 

ideológico-jurídico da ordem almejada por grande parte desses autores, contribuindo na 

justificativa de políticas criminais excludentes e autoritárias do projeto de modernização 

conservadora no início do século XX no Rio de Janeiro. 

Podemos dizer que o Boletim Policial, no período de 1907 a 1918, contou com autores 

de diferentes áreas de atuação. Entre eles, podemos observar campos profissionais em 

comum, como Medicina Legal, representado por Miguel Salles, Souza Lima, Jacynto de 

Barros, Afrânio Peixoto, Diógenes de Almeida Sampaio e Miguel Julio Dantas Santos. No 

campo policial, temos Trajano Lousada (Inspetor de Polícia Marítima), Astolpho Vieira de 

Rezende (1º delegado auxiliar do D.F), Lucas Moraes e Castro (seção criminal da 2ª seção do 

D.F), Celso Vieira (escriturário da seção de estatística da 3ª seção do D.F), Trajano Lousada 

(Inspetor de Polícia Marítima), além de Elysio de Carvalho que foi diretor da Escola de 

Polícia do Distrito Federal. No campo jurídico, encontramos Evaristo de Moraes, Alfredo 

Balthazar da Silveira, Henrique José do Carmo Neto, Celso Vieira e Edgard Simões Correa 

(que também era perito em Identificação e cartas fraudadas). No campo da Psiquiatria, temos 

Júlio Brandão, Jacynto de Barros e Afrânio Peixoto. Octavio Michelet de Oliveira era 

fotógrafo judiciário. Como podemos observar na Tabela 2, Elysio de Carvalho foi quem mais 

escreveu artigos no Boletim Policial, seguido de Jacynto de Barros, Celso Vieira e Edgard 
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Simões Corrêa. Apesar de médicos como Jacynto de Barros e Miguel Salles aparecerem com 

grandes quantidades de artigos que escreviam para o Boletim, a quantidade de policiais e 

criminalistas que escreviam era bem superior se levarmos em conta a quantidade de autores 

policiais que ali apareciam, mesmo escrevendo poucos artigos, mas que juntos ultrapassaram 

em muito os autores da Medicina Legal. 

 
Tabela 2 - Quantidade de artigos do Boletim Policial por autor (1907-1918) 

 

Fonte: Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1907-1918. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Rio de Janeiro. 

 

Em 1907, Edgard Costa (1887-1970) é indicado e assume a direção do Gabinete de 

Identificação e Estatística, tornando-se diretor do Boletim Policial. Edgard Costa já trabalhava 

como funcionário do Gabinete desde 1905, mesmo ano em que ingressou na Faculdade de 

Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. Costa se diferenciava no Boletim Policial 

devido ao trabalho que fazia com as estatísticas criminais, colhendo insistentemente os dados 

nas delegacias de polícia e montando índices de criminalidade no final de cada exemplar. 

Durante o tempo que esteve no Boletim, de 1907 a 1911, a maior parte dos artigos que 

escreveu se referiam aos temas ligados ao serviço de identificação, área em que tinha 

experiência, tendo instituído o registro civil de identificação e sendo portador da carteira de 

identidade número 1, emitida no ano de 1907. Se formou em 1909 e em 1911 deixou o cargo 

no Gabinete para se dedicar ao direito, vindo a ser Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro em 1943125. Quando Edgard Costa se tornou diretor do Gabinete e do Boletim 

Policial, o chefe de polícia era Alfredo Pinto Vieira de Mello, a quem Edgard Costa prestou 
 
 
 

125 Edgard Costa: Centenário do seu nascimento. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 1987. p. 10. 
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uma homenagem na edição de julho de 1909 do Boletim, publicando sua foto, como segue na 

imagem 3 mais a frente, lhe rendendo elogios de toda sorte. 

Eurico Torres Cruz (1880-1928) também escrevia com frequência para a revista do 

Gabinete. O delegado havia se formado desde 1902 em direito pela Faculdade Livre de 

Ciências Jurídicas e Sociais do RJ, mas seria durante 8 anos delegado, posto que só deixou 

quando foi nomeado pretor da 1ª pretoria criminal em junho de 1912126. Talvez por esse 

motivo ele tenha diminuído a frequência dos artigos no Boletim, mas o fato é que até 1916 

Eurico ainda escrevia para o periódico. Ao longo do tempo, Eurico despertou um grande 

interesse pelo jornalismo policial, comentando a investigação de alguns crimes no Boletim ao 

mesmo tempo em que escrevia sobre o que a polícia foi no passado e o que ela é, atualizando 

de certa forma a prática do serviço de identificação na investigação policial. O jornal Gazeta 

de Notícias publicou uma nota em julho de 1911 em que dizia que a Associação de Imprensa 

havia escolhido Eurico Cruz como novo membro de suas cadeiras127. Segundo o vice- 

presidente da Associação, Raul Pederneiras, Eurico Cruz faria parte da associação 

principalmente pelo trabalho que vinha desenvolvendo no Boletim Policial. 

 
Figura 3 - Alfredo Pinto Vieira de Mello 

 

Fonte: Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, Julho de 
1909. p. 83. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Rio de Janeiro. 

 

Outro bacharel que se destacou escrevendo temas do universo policial foi Hermeto 

Lima, auxiliar da seção de estatística do Gabinete de Identificação e Estatística até 1908, 
 
 
 

126 A magistratura e o cenário urbano carioca: personalidades homenageadas na denominação de logradouros 
públicos. Fábio dos Santos Teixeira (org. chefe de serviço). Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Rio 
de Janeiro, 2016. p. 46. 
127 Gazeta de Notícias, 09/07/2018. p.1 



41 
 

 
 

quando José Pellinca Filho, que se encarregava da seção, foi despedido128. Lima escreveu seis 

artigos entre 1907 e 1910 sobre polícia, evolução do retrato falado e identidade, promovendo 

a datiloscopia como o melhor serviço de identificação no exercício policial. Em uma sessão 

de 02 de outubro de 1909 na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro encontramos a 

seguinte informação: “Autoriza o Poder Executivo a conceder ao Bacharel Hermeto Lima, 

encarregado da secção de Estatistica do Gabinete de Identificação desta Capital, um anno de 

licença, com ordenado, para tratamento de sua saúde”129. Une-se a isso o fato do último artigo 

que escreveu para o Boletim Policial ter sido em abril de 1910, intitulado “A identificação em 

Paris”. Acreditamos que ele tenha se afastado da escrita do Boletim Policial por razões de 

saúde, apesar de ter continuado a trabalhar no Gabinete pelo menos até o fim da revista, em 

1918, como demonstra o Almanak Laemmert naquele ano130. 

Em maio de 1907, quando o Boletim Policial começa a ser publicado e dirigido pelo 

magistrado Edgard Costa, o chefe de polícia do Distrito Federal era Alfredo Pinto (1863- 

1923), que já estava no cargo desde novembro de 1906, tendo ficado até junho de 1909, 

quando foi substituído por Carolino de Leoni Ramos (vide imagem número 4) que dirigiu a 

polícia até 1910 e também era magistrado em Direito. 

 
Figura 4 -Carolino de Leoni Ramos 

 

Fonte: Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional. Dezembro 
de 1910, p. 211. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Rio de Janeiro. 

 
 
 
 
 

128 “Polícia”. O Paiz, Rio de Janeiro, 04/06/1908. p. 4. 
129 Projectos n. 199 - 1909. Annaes da Camara dos Deputados (RJ). Sessão em 2 de outubro de 1909. Leite de 
Castro, Honorio Gurgel, Marcello Silva e Rodrigues Alves Filho. 
130 “Gabinete de Identificação e Estatística”. Almanak Laemmert: Administrativo, Mercantil e Industrial. Rio de 
Janeiro, 1918, p. 850. 



42 
 

 
 
 

Uma leva de magistrados fazia parte dos cargos de chefatura da polícia desde 1900, 

com o decreto 3.640131 de 14 de abril de 1900, que determinava que os chefes de polícia 

fossem escolhidos entre os bacharéis ou doutores em direito. É importante para a pesquisa 

entendermos um pouco da trajetória dos chefes de polícia, visto que o Boletim Policial 

representa as ideias do poder, que por sua vez se relaciona em grande medida com os chefes 

de polícia da Capital Federal. Nesse sentido, o esforço em resgatar as fotos desses atores 

sociais, do Boletim Policial para a pesquisa, nos auxilia na construção social e histórica do 

imaginário acerca da administração superior da polícia no período analisado. 

O chefe de polícia Leoni Ramos ficou no cargo até novembro de 1910, sendo 

substituído por Belisário Fernandes da Silva Távora em julho de 1913, sendo publicada a sua 

foto, como mostra a imagem 5, nessa mesma edição: 

 
Figura 5 - Belisário Fernandes da Silva Távora (1913) 

 

Fonte: CARVALHO, Elysio. A administração superior da polícia. Boletim 
Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional. Julho de 1913. p. 199. 

 

Nesse ínterim, o Boletim Policial passou por algumas mudanças. Em uma nota escrita 

por Edgard Costa em setembro de 1910, ele lamenta a falta de zelo de algumas pessoas pela 

publicação e algumas críticas que parecem insistentes. Edgard diz que: “É para lamentar que 

esse optimo vehiculo de instrucção techinica para o numeroso pessoal da Policia seja 

esquecido por uns, que se dizem interessados pelo seu progresso, e por outros, que não 
 
 
 

131 Diário Oficial da União - Legislação Informatizada - Decreto nº 3.640, de 14 de Abril de 1900 - Publicação 
Original. Ver em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-3640-14-abril-1900-504589- 
publicacaooriginal-109093-pe.html 
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cessam de clamar contra os seus erros”132. A revista do Gabinete, o Boletim Policial, passava 

por mudanças também em sua forma, tendo acrescentado na primeira página da revista a 

partir de novembro de 1910 uma descrição na parte superior da mesma acerca do chefe de 

polícia e do diretor do Gabinete. A partir desse mês seria publicado na primeira página o 

nome do então chefe de polícia, Belisário Távora, bem como o do diretor do Gabinete, Edgard 

Costa. 

Até março de 1911, Edgard Costa continuou publicando notas de insatisfação, sendo 

substituído por Elysio de Carvalho em abril desse ano. Elysio de Carvalho, ao assumir a 

direção do Boletim Policial, fez algumas mudanças significativas tanto na forma como no 

conteúdo da revista. A partir desse momento, o Boletim sai de uma fase de consolidação dos 

serviços de identificação, passando pelo sistema antropométrico, e começa a se aproximar do 

método datiloscópico, desenvolvido por Juan Vucetich. Assim como os primeiros anos do 

século XX revelam uma série de policiais escritores e magistrados que escreviam para o 

mundo policial, ao longo de sua segunda década vemos no Boletim Policial o 

desenvolvimento de uma resposta àquela criminalidade carioca, com todas as suas 

especificidades: a criminalística. No momento em que Elysio trabalhou no Boletim Policial a 

criminologia era diferente de hoje e o estabelecimento do que entendemos como criminologia 

foi um processo que começou desde pelo menos a década de 1870 com o desenvolvimento da 

Antropologia no Brasil. No início do século XX ainda estava em um processo de maturação. 

Contudo, o Boletim Policial, principalmente a partir de 1912, aponta artigos cada vez mais 

envolvidos com a criminalística atual. Assim, na primeira publicação após a entrada de Elysio 

de Carvalho, é acrescentado na capa da revista um subtítulo sugestivo: “Boletim Policial: 

Archivos de Criminologia, Instrucção Judiciaria, Identificação, Medicina-Legal, Estatistica 

Criminal e Administração Policial”. Elysio também aumentou os títulos dos artigos para que o 

texto ocupasse toda a página, criou novas seções no periódico como a Bibliografia, onde 

dedicava uma pequena homenagem a algum criminalista conhecido, manteve as colunas 

duplas no corpo do artigo, mas alterou a regularidade da publicação de mensal para trimestral. 

Elysio criou ainda uma biblioteca com um total de 56 obras de Criminonologia, Medicina 

Legal e diferentes assuntos policiais. 

Belisário Távora deixou a direção da polícia em junho de 1913, assumindo no mês 

seguinte o ex-deputado estadual do Rio de Janeiro e ex-Juiz de direito Manoel Edwiges de 

Queiroz Vieira (1856-1920). Sua foto foi exposta no Boletim em junho de 1913, como segue: 
 
 

132 COSTA, Edgard. “Boletim Policial”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Setembro de 1910. p. 141. 
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Figura 6 - Manoel Edwiges de Queiroz Vieira 
 

Fonte: Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional. Dezembro de 
1910, p. 211. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Rio de Janeiro. 

 

Edwiges de Queirós ficou apenas 5 meses no cargo, assumindo a direção da força 

policial do Distrito Federal em dezembro de 1913 o magistrado Francisco de Campos 

Valladares. Em julho de 1913, Jacyntho de Barros, então encarregado dos serviços médico- 

legais do Gabinete de Identificação e Estatística, publicou um artigo chamado Hymens 

Complacentes133. A curiosidade se refere às duras críticas dirigidas a Miguel Salles, médico 

do Distrito Federal que também escrevia para o Boletim Policial, e que tinha, um ano antes, 

escrito um artigo exatamente com o mesmo assunto e título. Segundo Barros, quando leu o 

artigo de seu amigo, no ano anterior, de pronto teve vontade de escrever algo para contestar 

suas ideias que considerava equivocadas. Mas, optou por esperar um ano a fim de tentar 

entender por que tantas ideias de um sujeito tão ilustre “carecem de fundamento”134, ideias 

como “hymens” e “defloramento”. O Boletim Policial representa em alguns casos também um 

lugar de disputas políticas e intelectuais, entre campos distintos e próximos. Entre um artigo e 

outro percebemos certas colocações que sugerem as disputas entre escritores da polícia e 

aqueles da Medicina Legal ou outros ligados à justiça. Cabe destacar a singularidade do 

Boletim Policial enquanto veículo rico em diversidade de ideias. De acordo com o Boletim 

Policial, o jurista e jornalista Francisco Campos Valladares, indicado ao cargo de Chefe de 

Polícia era descendente de Martinho Campos, personagem de grande prestígio no cenário 

político do Segundo Reinado135. Nascido em Pitangui (MG), Valladares atuou 

profissionalmente apenas nesse estado, estando distante da realidade social do Rio de Janeiro 
 

133 BARROS, Jacynto. “Hymens Complacentes”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, julho de 1913. p. 243. 
134 Ibidem. 
135 Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, Dezembro de 1913, p. 467. 
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quando foi indicado ao cargo de chefe de polícia136. Contudo, apesar de jovem e sem 

experiência no território carioca, de acordo com Miryam Sepulveda dos Santos, este chefe de 

polícia foi um dos únicos administradores superiores da polícia que nesse momento se 

preocupou com a questão carcerária que decorria de maneira subhumana na Colônia 

Correcional de Dois Rios, visitando a mesma, junto com o Ministro da Justiça e Negócios 

Interiores, Dr. Herculano de Freitas, e fazendo críticas ao estabelecimento137. Em dezembro 

de 1913, o Boletim Policial publica a sua foto, como mostra a imagem 7. 

 
Figura 7 - Francisco de Campos Valladares 

 

Fonte: Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional. Dezembro 
de 1913, p. 463. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Rio de Janeiro. 

 

Na edição de julho de 1914, o Boletim Policial publicou o relatório do diretor do 

Gabinete de Identificação, como era praxe pelo menos uma vez no ano, na primeira folha do 

exemplar da revista, antes da capa. Contudo, nota-se algo diferente no relatório, comparado 

com os anteriores. Os extensos elogios comumente destinados ao chefe de polícia foram 

substituídos por quinze páginas de aspectos acerca das más instalações do Gabinete de 

Identificação, três páginas sobre a utilidade que o Gabinete e o Boletim Policial tinham para o 

Rio de Janeiro, “que é toda a história criminal da capital da República”138, e três páginas 

destinadas ao que era comum e exigido nesses relatórios, os índices de identificações, 

despesas, entre outros informes do Gabinete. Elysio destaca no relatório que apesar dos 

 
136 SOUZA, Ioneide Piffano Brion. “Francisco de Campos Valladres”. Dicionário Histórico-Biográfico 
Brasileiro. Rio de Janeiro: CPDOC, 2010. Visto dia 03/11/2018 em: 
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/VALADARES,%20Francisco%20de%20Camp 
os.pdf 
137 SANTOS, Myrian Sepúlveda. “Os Porões da República: A colônia Correcional de Dois Rios entre 1908 e 
1930”. TOPOI, v. 7, n. 13, jul.-dez. 2006, pp. 445-476. p. 459. 
138 CARVALHO, Elysio. “Relatorio do Director do Gabinete de Identificação e de Estatistica”. Boletim Policial. 
Rio de Janeiro, julho de 1914. pp. 291-311. p. 292. 



46 
 

 
 
 

esforços incessantes, “não se modificou até o presente a situação deplorável em que se 

encontra materialmente este instituto techinco”139. Segundo o diretor do Gabinete, no último 

relatório ele havia esboçado um plano de reforma do edifício, já que este ainda conservava a 

forma, o aspecto e a cor “da antiga prisão de mulheres que foi outr'ora, ha 12 anos”140, além 

da falta de higiene e da falta de segurança que acabam por colocar em perigo não só os 

funcionários como as quinze mil folhas de arquivos criminais que abrangem o período que vai 

de 1883 até aquele ano de 1914141. Já na publicação seguinte, do trimestre que vai de agosto a 

dezembro de 1914, um novo chefe de polícia aparece no Boletim Policial, o bacharel em 

direito Aurelino de Araújo Leal (1877-1924), sendo publicada sua foto na última edição de 

1914. 

 
Figura 8 - Aurelino Araújo Leal 

 

Fonte: Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional. Agosto a 
Dezembro de 1914, p. 340. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Rio de Janeiro. 

 

Na primeira página da revista deste trimestre, Elysio publica um relatório chamado “A 

Administração Superior da Policia”, tecendo elogios ao novo chefe de polícia e fazendo um 

histórico da vida do baiano Aurelino Leal, como se quisesse esclarecer quem é de fato esse 

homem “ilustre” e suas insígnias de bravura. Os elogios destinados ao chefe de polícia talvez 

possam ser entendidos como solidariedade com o magistrado a fim de assegurar o futuro 

daquelas instalações ou de seu emprego. 

Contudo, em 1914 o mandato do Marechal Hermes da Fonseca chega ao fim. E da 

mesma forma que o chefe de polícia Francisco Valladares foi exonerado do cargo dando lugar 

 
139 CARVALHO, Elysio. “Relatorio do Director do Gabinete de Identificação e de Estatistica”. Boletim Policial. 
Rio de Janeiro, julho de 1914. pp. 291-311. 
140 Ibidem. 
141 Ibidem, p. 293. 
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ao magistrado Aurelino Leal, Elysio se sentiu ameaçado142. A falta de informações não nos 

permite apontar os motivos dessas substituições de mandato, mas, além de um aparente 

vínculo com o ex-presidente Hermes da Fonseca, Elysio parecia estar no caminho das 

reformas policiais pensadas por Aurelino Leal. Enquanto Elysio de Carvalho apontava 

necessidades de reforma nas instalações do Gabinete e contratação de efetivos e materiais que 

dizia estar em falta, na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro e no plano de reformas da 

polícia de Aurelino Leal o discurso era outro. Na Câmara dos Deputados o trabalho de Elysio 

foi debatido como um serviço que se ocupava demais de romances policiais e gastava-se além 

da conta inutilmente. Aurelino Leal não parecia pensar muito diferente, mas suas motivações 

estavam concentradas em um projeto de reforma da polícia que elaborara no ano de 1914, 

onde algumas seções do Gabinete de Identificação seriam anexadas à secretaria de polícia, o 

que praticamente levaria ao fim do Gabinete como serviço autônomo. Na sessão de 31 de 

outubro de 1914 o deputado Metello Junior pediu a palavra para debater acerca da 2ª 

discussão do dia, qual seja as despesas do Ministério da Justiça e Negócios Interiores para o 

exercício de 1915. Em seu discurso, Metello Junior diz que o antigo chefe de polícia, Alfredo 

Pinto, foi quem “completou o cyclo das transformações necessárias ao bom funcionamento 

dessa repartição”143, e que durante o período em que comandou a cidade fazia um serviço 

muito melhor do que o atual. Na época desse chefe de polícia, aponta o deputado, “não 

tinhamos Sherloks, que descobrissem pela cor de um cabello uma quadrilha de ladrões”144, 

mas pelo menos o serviço tinha organização. Prossegue o deputado dizendo que com a saída 

do chefe de polícia deram-se “agitações” de toda ordem e o serviço passou a ser “muito mal 

feito”145. Ao concluir, o deputado cita o diretor do Gabinete de Identificação e diz que “o Sr. 

Elysio de Carvalho, que é um conhecido chronista policial, julga que com a sua Escola de 

Policia, com a orientação que dá aos seus alumnos, esteja resolvido o problema de policia”146. 

Até o final da sessão outros deputados discursaram indo no mesmo caminho de Metello 

Junior, chegando ao consenso de que alguns serviços deveriam ser “enxugados”. 

O chefe de polícia Aurelino Leal publicou em 1918 um livro chamado Policia e Poder 

de Policia, em que destaca a necessidade da reorganização da polícia na Capital. Aponta 
 

142 Trabalharemos melhor no capítulo 3 a questão que envolve tanto a entrada quanto à saída de Elysio de 
Carvalho do Gabinete de Identificação e demonstraremos a relação direta desse cargo oferecido à Elysio com o 
governo de Marechal Hermes. Neste capítulo optamos por não abordar certas questões acerca da vida de Elysio 
de Carvalho no intuito de organizarmos melhor cada parte da dissertação. 
143 Annaes da Câmara dos Deputados. Sessão em 31 de outubro de 1914. Congresso Nacional. Rio de Janeiro. 
pp. 614-617. p. 616. 
144 Ibidem. 
145 Ibidem. 
146 Ibidem, 617. 
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como base de informações para o livro a Conferência Judiciária-Policial, realizada por ele em 

maio de 1917, “em que as muitas questões de interesse commum à justiça e à policia fossem 

estudadas e resolvidas pelos juizes e autoridades da segurança publica”147. Segundo o chefe  

de polícia, uma coisa que sempre o incomodou foi a política dentro da polícia. Os tantos 

cargos de polícia que foram preenchidos por decisões e gostos políticos deveriam acabar, em 

sua opinião. Aurelino Leal estava convencido de que “a policia deve de todo escapar à 

influencia da política”148. Para sustentar sua tese, o autor explica que nos planos da reforma 

que ele criou, e que estava em andamento, a maior parte da força policial deveria ser 

escolhida através de concurso. Para legitimar seu discurso o chefe de polícia cita o professor 

Reiss, quando esse diz que “a política nada tem a fazer na policia”149. Segundo Aurelino, o 

projeto foi para a comissão de justiça em 1915, recebeu o código n. 274, sendo defendida pelo 

deputado Maximiano de Figueiredo, mas até 1918, apesar de debatido, ainda não haviam 

aprovado totalmente o projeto150. 

No relatório do Ministério da Justiça de outubro de 1915, é apresentado como novo 

diretor Edgard Simões Corrêa, “nomeado para servir durante o impedimento do funccionario 

effectivo Sr. Elysio de Carvalho, em goso de licença”151 alegando tratar da saúde, e no 

relatório apresentado em outubro de 1916 pelo mesmo Ministério, é declarada sua 

exoneração, a pedido próprio, em março de 1915152. Assim, Elysio pede exoneração do 

Gabinete, aparecendo pela última vez como diretor do Boletim Policial no fascículo de 

Agosto a Dezembro de 1914. Foi substituído no cargo de diretor tanto do Gabinete quanto do 

Boletim, por Edgard Simões Corrêa, até então responsável pela seção de estatística e fichas 

datiloscópicas, além de ser professor da Escola de Polícia. A essa altura, o Gabinete de 

Identificação passava por um momento complicado e os impressos institucionais como o 

Boletim pareciam estar sensivelmente desacreditados pela Câmara dos Deputados do Rio de 

Janeiro e pelo chefe de polícia. O periódico sob a gestão de Edgard Simões durou até 1918, 

tendo no último ano lançado uma única publicação que englobou o resultado do ano todo. No 

período em que esteve na direção do Boletim, Edgard Simões escreveu artigos sobre os 

serviços de identificação, traduziu conferências de escritores estrangeiros e publicou na 
 
 

147 LEAL, Aurelino. Policia e Poder de Policia. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional. 1918. p. 4(IV). 
148 Ibidem, p. 68. 
149 Ibidem. 
150 Ibidem, p. VI. 
151 Relatório do Ministério da Justiça. Outubro de 1915. Rio de Janeiro. p. 109. Biblioteca Nacional.  
Hemeroteca Digital Brasileira. Ver em: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Site acessado em: 
19/04/2918. 
152 Ibidem, p. 96. 
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revista, além de abrir um amplo espaço para os artigos de Medicina Legal. Simões conseguiu 

manter uma base oficial de informações e estatística e também doutrinária, com artigos que 

seguiam os mesmos parâmetros de temas e argumentos dos anos anteriores, mas as correntes 

de pensamentos descrentes com o serviço de identificação pareciam influenciar em novos 

rumos contrários à permanência da extensa produção que aquele periódico até então 

apresentara. 

 
 

1.2 Crime, castigo e disputa pelo controle do corpo 
 
 
 

Até aqui analisamos o Boletim Policial em sua materialidade, conteúdo e autores. 

Avançaremos agora para o estudo da história social do crime, onde a ordem e o castigo são os 

pilares da proposta do novo governo republicano no início do século XX. O contexto social 

em que surge o periódico é parte do processo de análise dos significados daquele conteúdo. 

Assim, é importante começarmos analisando como o investimento estatal na nova ordem 

burguesa na virada do século XIX para o XX possibilitou o desenvolvimento de uma escrita 

policial e de um campo criminológico de análises da criminalidade carioca. Assim, 

poderemos nos aprofundar no tema do capítulo 2, que é especificamente a polícia e a prisão 

no Rio de Janeiro vistas a partir dos diálogos do Boletim Policial. E, por fim, o capítulo três, 

com a análise da trajetória de Elysio de Carvalho enquanto o mesmo esteve na direção do 

Boletim Policial. Embasaremos melhor a ideia central dessa dissertação, ou seja, a de que o 

início do século XX representa um momento de autonomização de um campo de 

conhecimento policial no Rio de Janeiro, no qual Elysio de Carvalho seria um de seus maiores 

representantes. 

Tanto o crime quanto a criminalidade são fenômenos sociais submetidos a um 

processo de atribuição de sentidos e valores, sendo o primeiro um ato singular que ofende o 

direito penal e o segundo um fenômeno social em sua dimensão mais ampla153, mas ambos 

concorrem como categorias que só se justificam dentro de um arranjo social baseado em 

sentimentos coletivos. Durkheim, quando estuda o crime, partindo do paradigma etiológico, 

se isenta de sua análise ontológica, abstendo-se de sua genealogia e significado ao longo do 
 
 

153 FAUSTO, Boris. Crime e cotidiano. A criminalidade em São Paulo (1880-1924). São Paulo, Brasiliense, 
1984. p. 9. 
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tempo154. Para o autor, o crime é um fato social normal e útil ao corpo social, “um fato de 

saúde pública, uma parte integrante de toda sociedade saudável”155, sendo considerado 

anormal apenas nos casos em que atinge uma taxa exagerada. Já para o criminólogo 

norueguês Nils Christie, diferentemente de Durkheim, o crime não existe em si, ele se torna, 

ou seja, existem somente atos “aos quais frequentemente são atribuídos diferentes 

significados em cenários diferentes”156, se distanciando dessa forma da concepção etiológica 

de crime de Durkheim, ao atribuir flexibilidade ao significado de crime, dependendo das 

condições de sua existência. Neste sentido, o autor fala que “o crime está em permanente 

oferta. Atos passíveis de criminalização são como recurso natural ilimitado”157. 

Ao analisar a trajetória de Evaristo de Moraes entre 1871 e 1939, Ana Paula Barcelos 

destaca de que maneira, em alguns processos defendidos por Evaristo, havia comportamentos 

criminalizados moralmente e que possuíam relação com o pensamento higienista da sociedade 

burguesa da época. Entre os representantes desses comportamentos estão “as prostitutas, 

mendigos, vagabundos e alcoólatras, alvos preferenciais das políticas públicas 

conservadoras”158. A importância de pensar esses comportamentos neste trabalho se deve ao 

fato de aparecerem inúmeras vezes no Boletim Policial como  comportamentos 

criminalizados. Evaristo de Moraes também escreveu no Boletim Policial, contribuindo com 

artigos sobre vadiagem em uma perspectiva jurídica. A criminalidade infantil também foi um 

tema sobre o qual Evaristo de Moraes se debruçou e refletiu, como podemos perceber no livro 

que escreveu em 1900 intitulado Creanças Abandonadas e Creanças Criminosas159. Segundo 

Barcelos, esse livro busca uma relação entre o abandono dos pais sofrido pelas crianças e o 

desenvolvimento da criminalidade a partir dessa experiência. O que nos interessa nesse caso é 

perceber os atributos da criminalidade infantil na visão desse autor, estudado por Barcelos, 

para entendermos melhor o que se queria dizer no início do século XX quando este fenômeno 

aparecia no Boletim Policial. Segundo Barcelos, “dentre os fatores individuais causadores do 
 
 

154 Segundo André Nascimento, o pensamento durkheimiano sempre se situou no paradigma etiológico,  
deixando de lado uma visão ontológica. Ver: NASCIMENTO, André. “Apresentação à edição Brasileira”. In: 
CHRISTIE, Nils. Uma Razoável Quantidade de Crime. Tradução de André Nascimento. Rio de Janeiro: Revan, 
2011. p. 10. 
155 DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. Tradução de Walter Solon. São Paulo: EDIPRO, 
2012. p. 83. 
156 CHRISTIE, Nils. Uma Razoável Quantidade de Crime. Tradução de André Nascimento. Rio de Janeiro: 
Revan, 2011. p. 20. 
157 Ibidem, p. 29. 
158 Ibidem, p. 172. 
159 O livro de Evaristo de Moraes em que ele aborda a criminalidade infantil foi apontado por Barcelos em sua 
dissertação de mestrado. Ver: MORAES, Evaristo de. Creanças Abandonadas e Creanças Criminosas (notas e 
observações). RJ: Typ. Moraes, 1900. Apud: BARCELOS, Ana Paula. Op. cit., p. 185. 
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tipo de criminalidade em questão, o primeiro seria o da hereditariedade”160. Contudo, a autora 

pondera que Evaristo não acreditava que houvesse um determinismo biológico que 

necessariamente faria com que o filho de um criminoso ou alcoólatra fosse um delinquente. 

Ele deveria receber uma boa educação para que essa fraqueza chamada de degeneração, 

presente inevitavelmente em sua constituição biológica, não sobressaísse aos bons costumes 

que poderia adquirir socialmente. 

Assim, a hereditariedade se constituía nesse sentido como um fator individual, em 

contrapartida a um outro fator explorado por Evaristo de Moraes, qual seja os fatores sociais, 

que poderiam acentuar ou amenizar a tendência à criminalidade. Segundo Barcelos, o 

principal fator social abordado por Evaristo que acentuaria o desenvolvimento da 

criminalidade na criança seria “a desorganização da família e as conseqüentes más influências 

sofridas por muitas crianças e adolescentes em seus ambientes familiares”161. Isso significa 

dizer na prática, no pensamento de Evaristo de Moraes, que se apoiava em Lombroso e 

Niceforo, segundo a autora, que o abandono da criança pelos familiares geraria como 

consequência direta na maioria das vezes a vadiagem e a mendicância, as quais criariam as 

condições necessárias para o ato criminoso. A criminalidade assume uma complexa relação  

de comportamentos conscientemente isolados e criminalizados. Robert Darlton, ao pensar a 

criminalidade na história, aponta que “os estudos sobre a incidência dos crimes podem revelar 

alterações nas atitudes e padrões de comportamento”162 no interior de uma sociedade. Diante 

dessa perspectiva, diversas perguntas surgem, como, por exemplo: Quais os fatores que 

configuram os índices de criminalidade urbana naquele momento no Rio de Janeiro? Como 

eram punidos aqueles que infringiam a lei? 

“Ha um anno apenas que iniciámos a demoliçao de tres séculos”163. Assim, o chefe do 

Governo Provisório do Brasil, Manoel Deodoro da Fonseca, se dirigia ao Congresso Nacional 

em 15 de novembro de 1890. A ideia de emancipação colonial expressa na mensagem estava 

longe de se confundir com as revoltas políticas dos séculos anteriores, como a inconfidência 

mineira. Se há um ano atrás a missão era fundar a república, a partir de então a preocupação 

era “conserval-a”164, e para isto, se fazia necessário mais do que nunca “fortalecer o Império 
 
 

160 BARCELOS, Ana Paula. Op. cit., p. 186. 
161 Ibidem, p. 187. 
162 DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 
1990. p. 234. 
163 Mensagem dirigida ao Congresso Nacional pelo Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do 
Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brazil, em 15 de novembro de 1890. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional. p. 3. visto em: http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1278/000003.html, no dia 20/03/2018. 
164 Ibidem, p. 7. 
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da Lei”165, baseado na trilogia de princípios liberais, qual seja o direito, a justiça e a liberdade. 

O tom do seu discurso caminha por muitas direções, entre a solidariedade, a união das 

federações e as críticas ao regime despótico outrora despojado, mas todos os caminhos de sua 

narrativa levam à execução inviolável daquilo que seria a maior garantia da tranquilidade 

social em sua visão: O fortalecimento da ordem e das leis. 

A Justiça Federal começa a se organizar, com o advento da República no Brasil, 

reaproveitando as instituições que compõem o seu quadro, transformando o antigo Supremo 

Tribunal de Justiça em Supremo Tribunal Federal, instalado em fevereiro de 1891. Como 

destacou Carlos Eduardo Araújo, desde 1752 o Rio de Janeiro “pôde contar com toda a 

estrutura penal e judiciária para o controle da criminalidade”166, representado na figura do 

Tribunal da Relação. A partir do Supremo Tribunal Federal ocorrem episódios como a 

Revolta da Armada (1893-1894), a expulsão da família real do Brasil em 1903, a revolta da 

Vacina em 1904, a guerra do Contestado entre 1912 e 1916 e o estado de sítio no governo 

Hermes da Fonseca em 1911. Esses exemplos ilustram um processo de construção de 

experiência e maturidade no conjunto das relações que o Rio de Janeiro mantinha com a 

administração de conflitos. A maior instância de julgamento da Capital Federal não teria sido 

criada sem experiência, se pelo menos há um século lidava com conflitos de toda sorte, e 

muito menos outras instituições como a polícia, que constitui um dos maiores interesses dessa 

pesquisa. Sabemos que tanto na polícia, com a figura do escrivão, como na justiça, com os 

juízes, advogados e uma série de outros representantes, se produziam os processos e 

inquéritos, revelando não apenas a letra da lei, mas a própria visão de quem lia e escrevia a 

lei. 

Nomeado Ministro da Justiça em 15 de novembro de 1889, Manoel Ferraz de Campos 

Salles, em relatório apresentado ao chefe do Governo Provisório em janeiro de 1891167, 

apontou a força policial como a primeira instituição a ser reorganizada em seu ministério.  

Esta organização, herdada do Império, havia de ser provisoriamente conservada, devendo a 

cada Estado regulá-la a sua maneira. Para Marcos Bretas, o período que vai da proclamação 

da República até a reforma da organização policial de 1907 se configura como um período de 
 

165 Mensagem dirigida ao Congresso Nacional pelo Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do 
Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brazil, em 15 de novembro de 1890. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional. p. 3. visto em: http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1278/000003.html, no dia 20/03/2018.. 
166 ARAÚJO, Carlos Eduardo M. “Entre dois cativeiros: escravidão urbana e sistema prisional no Rio de Janeiro, 
1790 – 1821”. In: MAIA, Clarissa Nunes; NETO, Flávio de Sá; COSTA, Marcos; BRETAS, Marcos Luiz 
(Orgs.) (2009). História das Prisões no Brasil. Vol. I. Rio de Janeiro: Rocco, p.79-108. p. 231. 
167 BRASIL. Ministério da Justiça. Ministro Manoel Ferraz de Campos Salles. Exposição apresentada ao chefe 
do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil. Publicado em 1891. ver em: 
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1897/000002.html 
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“transição entre a organização característica do Império e as reformas maiores que se fazem 

em 1907”168. Para Gizlene Neder, a análise das instituições policiais entre o final do século 

XIX e o início do século XX nos permite perceber “o papel articulador que exercem na 

relação Estado/Sociedade dentro do processo de construção da ordem burguesa no Brasil”169. 

Diante desses argumentos, podemos pensar que os projetos de nação emergentes com a 

República exigiam das instituições de controle social, como a justiça e a polícia, além de um 

viés modernizante, um caráter mais disciplinar e normativo, deixando para trás o efeito 

repressivo do Direito e da polícia, próprio das sociedades pré-capitalistas. 

Segundo Campos Salles, no relatório citado anteriormente, a força policial deveria 

evitar a forma de agir própria da monarquia, qual seja “tratar como inimigos e vencidos a 

quantos não commungassem as idéias e interesses dos seus ephemeros ministérios”170. 

Contudo, ainda restava, nas palavras do ministro, uma tarefa que “se impunha à policia 

republicana”171, que era “expurgar esta capital dos fermentos de turbulencia e corrupção dos 

costumes”172. O fermento a que se referia eram “duas classes de homens, igualmente funestos 

à sociedade, os vagabundos e os exploradores da prostituição173. Os vagabundos se 

enquadravam na categoria de ociosos, o que dava margem a diferentes subcategorias que 

refletem a criminalização da pobreza. Anos antes, em 1888, o ministro Ferreira Vianna havia 

elaborado o projeto de repressão à ociosidade174, marcadamente influenciado pelo medo da 

desordem que, acreditavam os deputados, poderia resultar da abolição. As maiores 

preocupações apontadas pelo ministro Salles no relatório, além destas duas já expostas, 

podem ser resumidas em: jogo, furto, capoeiragem175 e anarquismo. Na década seguinte, outra 

preocupação se uniria a estas: a de incitações políticas ou “cabos eleitorais/capangas de 

políticos”176. Uma prática da polícia do Império muito criticada pelo ministro no relatório foi 

o emprego de capoeiras na polícia secreta, onde pagava-se para estes por informações que 

viessem a auxiliar na captura de criminosos. A prática de polícia secreta foi extinta, segundo o 

168 BRETAS, Marcos Luiz. A guerra das ruas: povo e polícia na cidade do Rio de Janeiro... Op. cit., 37. 
169 NEDER, Gizlene. Discurso jurídico e ordem burguesa no Brasil... Op. cit., p. 229. 
170 BRASIL. Ministério da Justiça. Ministro Manoel Ferraz de Campos Salles... Op. cit., p. 8. 
171 Ibidem. 
172 Ibidem, p. 11. 
173 Ibidem. 
174 Anais da Câmara dos Deputados, 1888. Discussão do projeto de lei sobre repressão da ociosidade; atas das 
sessões da Câmara dos Deputados em que o projeto foi debatido. Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/publicacoes > 
175 Pelo decreto número 847 do Código Penal de 1890, a capoeira foi enquadrada pela primeira vez como 
contravenção. De 1890 até 1937, foi proibida por lei e foi decretada a pena de prisão celular de dois a seis meses 
para quem a praticasse, não precisando ser pego em flagrante para ser preso. Antes disso, a prática da capoeira 
podia ser vista como vadiagem, enquadrando-se nos artigos 295 e 296, de Vadios e Mendigos, do Código 
Criminal de 1830. 
176 OTTONI, Ana Vasconcelos. Op. cit., p. 244. 
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ministro, a partir da República. Mas ao que consta no decreto n. 77 de 21 de dezembro de 

1889, o chefe de polícia é autorizado a contratar até 35 pessoas de caráter reservado, por até 

200$000 por mês. 

Talvez a frase que melhor defina o esforço do ministro Campos Salles177, de sua 

própria autoria, seja “o estado é a justiça constituída”178. De todas as leis e decretos da 

monarquia, a que melhor agradava ao ministro era a legislação criminal. Contudo, o código de 

1830 não poderia ser mantido pela República, na opinião do próprio ministro, principalmente 

pelos “vestígios ainda da escravidão e da cruel pena de açoites”179. Após elogiar o Código 

Criminal de 1830, o ministro diz que, além de ser deficiente na qualificação dos crimes, ele 

era atrasado em penologia, infamante das galés, com pena de morte até para crimes políticos, 

perpetuava os castigos e manchava a liberdade da República que então reclamava uma justiça 

eficiente e menos violenta. Nesse sentido, o decreto n. 774 de 20 de setembro de 1890 “aboliu 

as galés, reduziu ao prazo de 30 annos as penas perpetuas, mandou computar a prisao 

preventiva na execuçao das privativas de liberdade, e estabeleceu a prescripção das sentenças 

condenatórias”180. 

A punição no Brasil esteve relacionada até o final do século XIX ao ambiente 

particular, seja de um grupo restrito ou de uma família. O poder público se relacionava 

equilibradamente na maior parte do tempo com esse tipo de punição restrita ao patriarca de 

um grupo social e a legitimava. Não podemos negligenciar que o sistema penal no Brasil se 

construiu sob o modo de produção escravista. Gorender apontou em estudo sobre o 

escravismo colonial que o senhor possuía o direito de punir o escravo a qualquer momento e 

que podia contratar os serviços do poder público caso quisesse açoitá-lo ou mantê-lo no 

calabouço181. Nilo Batista trabalha com o conceito de “poder punitivo doméstico”182, e o 

exemplifica a partir da história de 4 escravos que matam o feitor da fazenda São João da  

Barra onde eram escravos do senhor Antônio de Souza Guimarães, na província do Rio de 

 
177 Campos Salles é quem melhor representa para a pesquisa os projetos liberais de reorganização da justiça e da 
polícia, apesar de não ter sido o único. Ministro da Justiça no Governo Provisório e presidente da República 
entre 1898 e 1902, Salles promoveu a instituição do casamento civil deu início à elaboração do Código Civil, 
operou a substituição do Código Criminal do Império de 1830 pelo código penal de 1890, além de ter promovido 
também a política dos governadores, distanciando os militares da cena política e do executivo, representando 
pela primeira vez um governo político sem a participação dos militares. Ver: “Patriarcalismo e patronagem: 
mitos sobre a mulher no século XIX”, In: COSTA, Emília Viotti. Da monarquia à república: momentos 
decisivos. 8ª edição. São Paulo: Fundação Editora UNESP, 2007. 
178 BRASIL. Ministério da Justiça. Ministro Manoel Ferraz de Campos Salles... Op. cit., p. 15. 
179 Ibidem, p. 18. 
180 Ibidem. 
181 GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. São Paulo: Ática, 1980. p. 76. 
182 BATISTA, Nilo. “Pena pública e escravismo”. In: NEDER, Gizlene (org.). História & Direito: jogos de 
encontros e transdisciplinaridade. Rio de Janeiro: Revan, 2007. pp. 27-64. p. 34. 
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Janeiro, em 1879. O processo criminal conta que os 4 escravos, após matarem o feitor por 

maus tratos, se apresentaram na delegacia e se entregaram, deixando o delegado surpreso. O 

senhor dos escravos afirmou ao delegado no dia seguinte ao ocorrido que o feitor contratado 

pra cuidar dos escravos havia prestado “contas à justiça da comarca de Iguassu”183 há poucos 

dias por delitos cometidos, mas a falta de informações nas delegacias prejudicava o trabalho 

do delegado. O senhor dos escravos dizia que o feitor não era um bom feitor e tentava livrá- 

los de alguma pena maior que os comprometesse, visto que eles eram sua propriedade, valiam 

dinheiro e que após o fim do tráfico de escravos em 1850 obter escravos havia se tornado 

mais difícil e caro. 

Ao final do processo, apenas dois escravos são punidos, com 400 açoites cada um, e 

depois seriam entregues aos seus senhores. Com essa história, o autor nos mostra a “moldura 

jurídica do escravismo no Brasil imperial”184. Na realidade, duas questões são importantes 

para a pesquisa. A primeira se refere a falta de informações nas delegacias e documentos que 

pudessem auxiliar na administração da reincidência, ou no processo, fato que mudaria 

sensivelmente no início do século XX com as fichas criminais produzidas pelo Gabinete de 

Identificação. A segunda se refere ao modo de punir, intimamente ligado a uma relação 

estável entre o poder punitivo público e o poder punitivo doméstico. Nesse caso, a justiça 

puniu com açoites os escravos e os manteve na prisão até que a pena acabasse, visto que por 

dia só era possível o máximo de 50 açoites como punição. Isto ocorreu porque os próprios 

escravos se entregaram e, sobretudo, porque envolvia um crime de sangue, o que de fato 

exigia a intervenção do poder da justiça, a menos que seja um escravo contra outro ou contra 

algum homem livre e pobre, transitando a pena entre o poder doméstico e público, 

dependendo do caso. Mas, para os crimes menores, na maioria dos casos, os escravos eram 

punidos na própria fazenda pelo feitor. Com o desenvolvimento da polícia e do monopólio 

crescente do poder punitivo do Estado ao longo do século XIX, o exercício privado do poder 

começa a ser transferido cada vez mais para o Estado e, com a república, o controle e a 

punição passam da esfera privada para a pública. 

Ao propor a análise da relação entre o cárcere e a organização econômica e política da 

sociedade, Melossi e Pavarini185 apontam uma dimensão histórica precisa para o nascimento 

dos confinamentos em forma de penitenciária, ou seja, da gênese da instituição carcerária na 

 
183 BATISTA, Nilo. “Pena pública e escravismo”. In: NEDER, Gizlene (org.). História & Direito: jogos de 
encontros e transdisciplinaridade. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 28. 
184 Ibidem, p. 38. 
185 MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo. Cárcere e fábrica: as origens do sistema penitenciário (séculos 
XVI-XIX). Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2006. pp. 34-35. 
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Europa. Partindo de conceitos marxistas, como a relação capital/trabalho e a criação de uma 

economia penitenciária, Melossi aponta a maneira como as cidades representaram a partir do 

final do século XVI um polo de atração de vagabundos e trabalhadores expropriados, 

expulsos das terras. No estudo de Melossi, as massas desocupadas que se formavam nos 

espaços urbanos foram a motivação principal para o investimento na formação de uma 

economia carcerária, mas essas massas desocupadas faziam parte de um processo econômico 

e político de expropriação do trabalho e, portanto, indissociáveis do processo histórico em 

andamento. Nesse sentido, a relação capital/trabalho se torna uma chave para o autor na 

análise da relação entre cárcere e a organização econômica e política da sociedade. 

Já Michel Foucault possui uma abordagem diferente. Para Foucault, a chave para a 

compreensão da história de uma economia do encarceramento está nas análises acerca de 

mecanismos de disciplinarização dos corpos, de um poder disciplinar que se capilariza e se 

apropria de poderes laterais para exercer o controle social, como a polícia, as instituições 

totais etc. O surgimento da prisão como pena exemplar, no conjunto das punições durante o 

século XIX, marca a história do sistema penal. Para Foucault, representa “um momento 

importante na história desses mecanismos disciplinares que o novo poder de classe estava 

desenvolvendo (...)”186. Mas, no Brasil, as peculiaridades do sistema escravista exigem 

análises específicas. Segundo Holloway, a partir da década de 1850, com a construção da 

Casa de Correção no Brasil “e de uma casa de detenção no mesmo local, em 1856, e o 

fechamento do aljube”187, o Estado pode, enfim, dizer-se moderno em sua forma de punir, 

“por estabelecer instituições modernas de encarceramento (...)”188. Contudo, este plano ficou 

apenas no campo do ideal, porque na prática a Casa de Correção não funcionou como 

esperavam. A partir dos conceitos da Escola Positivista, no final do século XIX, influenciada 

por Cesare Lombroso (1836-1909), Raffaele Garofalo (1851-1934) e Enrico Ferri (1856- 

1929), como bem apontou Marilene Antunes Sant'anna, “a prisão deveria converter-se em 

laboratório de observação dos indivíduos criminosos”189. Contudo, uma comissão inspetora 

foi até a Casa de Correção e a avaliou em 1874 apontando a ineficácia e extrema desordem 

que havia na penitenciária, descumprindo totalmente sua ideologia reformadora190. 
 
 
 

186 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Op. cit., p. 207. 
187 Ibidem, p. 271. 
188 Ibidem, p. 278. 
189 SANT'ANA, Marilene A. “Trabalho e conflitos na casa de correção do Rio de Janeiro”. In: MAIA, Clarissa 
Nunes; NETO, Flávio de Sá; COSTA, Marcos; BRETAS, Marcos Luiz (Orgs.). História das Prisões no Brasil. 
Op. cit., pp. 283-309. p. 285. 
190 Relatório da Comissão Inspetora da Casa de Correção da Corte, 1874. 
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Para entendermos o contexto social do Rio de Janeiro de uma perspectiva mais 

ampliada, que inclua os conflitos e preocupações da cidade, precisamos entender também a 

“renovação material”191 apontada por Eulália Lobo, que acontecia em seu espaço urbano. No 

final do século XIX, de acordo com essa autora, havia no Rio de Janeiro uma precária rede de 

esgotos que cruzava as ruas estreitas da cidade, somada aos dejetos expostos em vias públicas, 

barracas que vendiam cascalhos nas calçadas, animais sem dono perambulando, além dos 

gritos de ofertas de produtos que complementavam a poluição sonora do ambiente. Para 

Nicolau Sevcenko, a primeira expressão dessa renovação, que ele chama de “regeneração”192, 

pode ser vista em 1904 “com a inauguração da Avenida Central e a promulgação da lei da 

vacina obrigatória”193. Esses atos seriam no seu entendimento “o marco inicial da 

transfiguração urbana da cidade do Rio de Janeiro”194. Sidney Chalhoub estuda o surgimento 

da ideologia da higiene em meados do século XIX e aponta o “perigo social representado 

pelos pobres”195 como o principal motivador das reformas urbanas. Sevcenko destaca a 

importância das ações modernizadoras e o aspecto higienista da capital no período, 

contribuindo para pensar a reorganização do espaço público e a “necessidade de uma 

classificação da população carioca”196, traço marcante que representa materialmente o fôlego 

inicial dos serviços de identificação no início da República, impulsionando o 

desenvolvimento do Gabinete de Identificação no Rio de Janeiro e a criação do Boletim 

Policial para instrução da força policial e dos funcionários das instituições de controle social. 

A reorganização do espaço urbano, a construção de ruas projetadas como “uma artéria 

larga que cercaria totalmente a cidade interna”197, largas a ponto de escaparem à visão, praças 

amplas e vastas são, segundo Carl Schorske, traços do modernismo urbano, que iriam se 

manifestar em Viena com a Ringstrasse, na segunda metade do século XIX, mas também em 

Paris, Londres e em algumas capitais do mundo. No Brasil, tanto Oswaldo Porto Rocha198 
 
 
 
 
 

191 LOBO, Eulália M. L. História do Rio de Janeiro (do capital comercial ao capital industrial e financeiro). 
Volume 2. Rio de Janeiro: Irmec, 1978. p. 449. 
192 SEVCENKO, Nicolau. Op. cit., p. 30. 
193 Ibidem. 
194 Ibidem. 
195 CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na Corte imperial. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1996. p. 33. 
196 SEVCENKO, Nicolau. Op. cit., p. 30. 
197 SCHORSKE, Carl E. Viena fin-de-siècle: política e cultura. Tradução de Denise Bottmann. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990. p. 49. 
198 ROCHA, Oswaldo Porto. A era das demolições: cidade do Rio de Janeiro, 1870-1920. Rio de Janeiro: 
Secretaria Municipal de Cultura, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, 1986. 
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quanto Lia Aquino de Carvalho199 nos lembram que desde a chegada da família real, podemos 

vislumbrar traços de remodelação da cidade a partir de motivações estratégicas, mas é 

sobretudo na década de 1870 que se intensificam as reformas do espaço urbano carioca, 

significativamente marcadas pelo tombamento do cortiço conhecido como Cabeça de Porco. 

O embelezamento e o saneamento da Capital Federal visavam também criar uma boa 

impressão internacional, o que tornaria possível a capitação de mão de obra  imigrante, 

política fulcral para a burguesia cafeicultora com a qual Rodrigues Alves possuía 

compromissos. As transformações no mundo do trabalho, com o declínio da escravidão a 

partir de 1850, exigiam uma disciplina diferente, a disciplina do trabalho preconizada pela 

ideologia burguesa, que, por sua vez, também exigia o controle do espaço, do tempo, da 

maneira de punir e se comportar. Para Michel Foucault, “a disciplina procede em primeiro 

lugar à distribuição dos indivíduos no espaço”200, a fim de “poder a cada instante vigiar o 

comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as qualidades ou os méritos. 

Procedimento, portanto, para conhecer, dominar e utilizar”201. 

Ao longo da segunda metade do século XIX, com o processo de emancipação dos 

escravos e o afluxo imigratório para a cidade do Rio de Janeiro, o trabalhador carioca foi 

sendo forjado, livre e expropriado, devendo se submeter ao trabalho assalariado e enquadrar- 

se na ordem social capitalista, formando a classe trabalhadora no final desse século202. Esse 

momento marca o início da preparação da economia de mercado no Brasil e é determinado 

por grandes massas humanas despojadas dos meios de subsistência e lançadas ao mercado de 

trabalho como trabalhadores livres e assalariados. De acordo com Karl Marx, esse movimento 

histórico que transforma o trabalho servil ou escravo em trabalho assalariado é marcado pela 

expropriação e violência, constituindo um dos momentos mais dramáticos da história humana, 

onde a terra é expropriada e uma nova ideologia de trabalho é estimulada tendo em vista a 

subjugação dos trabalhadores que se convertem em “vendedores de si mesmos”203. No Brasil, 

a Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850, conhecida como a Lei de Terras, buscou a 

regularização da questão fundiária principalmente no sentido de dificultar o acesso à terra 

para quem não tivesse condições de comprá-la. 
 

199 CARVALHO, Lia Aquino de. Contribuição ao Estudo das Habitações Populares, Rio de Janeiro 1886 – 
1906. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Dep. Geral de Doc. e Inf. Cultural, Divisão de 
Editoração, 1995. 
200 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Op. cit., p. 130. 
201 Ibidem, p. 131. 
202 CHALHOUB, Sidney. Trabalho, Lar e Botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle 
époque. 3ª Ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2012. p. 46. 
203 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I: o processo de produção do capital. Trad. 
Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo Editorial, 2011. p. 962. 
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No final do século XIX, o Rio de Janeiro começaria a reunir uma classe operária, 

ainda muito incipiente e descentralizada, principalmente motivada pela expansão do café. 

Contudo, segundo Aníbal Quijano, no processo de transição para o modo de produção 

capitalista se forma, além de uma classe operária e um exército industrial de reserva – com 

possibilidade de ser incorporada a qualquer momento ao mercado de trabalho – outra 

categoria de trabalhadores, nos centros urbanos principalmente, chamados por ele de “mão de 

obra sobrante”204. Essa mão de obra está integrada também ao sistema de trabalho, mas no 

setor degradado de serviços, em ocupações de produtividade mínima, ou seja, apesar de não 

estarem excluídos totalmente da produção capitalista, se encontram em situações informais e 

degradantes. 

No relatório, publicado no Boletim Policial, enviado ao Ministro da Justiça em 1907 

pelo então chefe de polícia da Capital Federal, Alfredo Pinto destaca a vadiagem e os jogos de 

azar como contravenções que naquele momento perturbavam “o comercio honesto”205do Rio 

de Janeiro. O chefe de polícia aponta que o progresso material, o aumento da população 

desempregada nos espaços urbanos e o cosmopolitismo predominante da cidade exigiam em 

contrapartida um aprimoramento da polícia e uma vigilância constante dos desocupados. 

Para Chalhoub, havia um claro consenso, principalmente nas classes mais abastadas, 

de que “a abolição trazia consigo os contornos do fantasma da desordem”206. Nesse sentido, 

após a abolição, os libertos eram tidos como incapazes da vida em sociedade pelo fato da 

escravidão não ter lhes dado noções de justiça e civilidade. A ideologia do trabalho que 

constrói o conceito de vadiagem no Segundo Reinado207 aparece no final do século XIX em 

projetos de repressão à ociosidade e associando todos os excluídos do trabalho ao mito da 

preguiça do trabalhador brasileiro e à ameaça da desordem. Nesse contexto, Chalhoub destaca 

que nos anos iniciais da República, o “universo ideológico das classes dominantes brasileiras 

(...) parece estar em dois mundos (...): de um lado o mundo do trabalho; de outro, há o da 

ociosidade e do crime”208. Na estrutura social urbana do Rio de Janeiro, os proprietários e 

patrões constituiriam o nível mais elevado da hierarquia, onde reina a ordem e a valorização 

do trabalho. Abaixo deste nível encontram-se os ociosos, que não gostam do trabalho e por 
 
 

204 QUIJANO, Aníbal. “Redefinición de la dependencia y proceso de marginalización social”. In: Weffort, F., 
Quijano, A. Populismo, marginalización y dependencia. Ensayos de interpretación sociológica. São José, Costa 
Rica: Universidad Centroamericana, 1973, pp. 180-213. p. 187. 
205 MELLO, Alfredo P. V. “Introducção ao relatorio apresentado pelo Dr. Chefe de Policia ao Sr. Ministro da 
Justiça e Negocios Interiores”. Boletim Policial. Maio de 1907. pp. 1-7. p. 2. 
206 CHALHOUB, Sidney. Trabalho, Lar e Botequim... Op. cit., p. 66. 
207 Ibidem, p. 73. 
208 Ibidem, p. 78. 
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isso tendem à imoralidade e ao mundo do crime. Dessa forma, cria-se uma relação de 

hierarquia e moralidade que acaba por envolver e classificar os mais pobres. 

Pequenos agricultores, vadios, capoeiras, anarquistas, imigrantes, jogadores, 

alcoólatras, prostitutas, entre outros, compunham, na virada do século XIX para o XX, o 

conjunto complexo de homens e mulheres pobres, os quais representavam o motivo da maior 

parte da preocupação da força policial e da elite carioca. Segundo Gizlene Neder, 

em 1912, dos 109 detidos na Casa de Detenção, 92 tinham uma referência familiar, moradia e 

ocupação. Desses, a maior parte era por problemas como algazarra e distúrbio. Sendo assim, 

precisamos evitar a generalização do conceito de pobre que é associado aos presos, como se 

todos os presos viessem de classes populares na linha da pobreza extrema, de modo que 

muitas vezes a melhor forma seria denominar esses presos de trabalhadores, ainda que pobres. 

Nesse ano de 1912, a autora aponta que o número de negros nas celas era o dobro do número 

de brancos, entre 20 e 30 anos. Podemos acrescentar à análise da criminalidade carioca, as 

reflexões dos autores que escreviam para o Boletim Policial, como Elysio de Carvalho. Em 

artigo publicado no Boletim Policial em maio de 1913, intitulado “A Phisionomia da 

criminalidade carioca”209, Elysio de Carvalho diz que cada época e cada forma social têm a 

sua criminalidade própria. A criminalidade existe em qualquer sociedade, segundo Elysio, 

sendo que nos países civilizados a criminalidade é requintada e substitui as formas violentas e 

primitivas pelas “formas modernamente intellectuaes”210. Nas sociedades atrasadas, em 

contrapartida, reinaria a violência e aumentariam os crimes de sangue. Dessa forma, a 

criminalidade carioca, para ele, também tinha a sua fisionomia, assim como a parisiense e a 

londrina tinham as suas próprias. A primeira característica apontada por Elysio 

é a de que a criminalidade carioca possuía um “caracter muscular, violento, primitivo”211. 

Assim, Elysio de Carvalho apresenta as estatísticas produzidas pelo Gabinete de 

Identificação, baseado em dados que abrangem o período que vai de 1907 a 1912. De um  

total de 14.848 crimes, a maior parte, 9.544 foram contra a pessoa, chamados de crimes de 

sangue. Desses, 466 foram homicídios, 615 tentativas de homicídios, 14 infanticídios, 6.231 

lesões corporais leves e 551 graves, 3 lesões injuriosas e 1.298 por imprudência. O coeficiente 

da categoria de crimes “contra a honra e a honestidade das famílias”212 mostra que foram, no 

período de 6 anos, 97 estupros, 3 tentativas, 1.010 defloramentos, 62 raptos e 149 atentados 

 
209 CARVALHO, Elysio. “Phisionomia da criminalidade carioca”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Maio de 
1913. 
210 Ibidem, p. 109. 
211 Ibidem. 
212 Ibidem. 



61 
 

 
 

ao pudor, além de 152 casos de lenocínio. O que mais espanta, na visão do autor, é que os 

crimes contra a propriedade que somam 2.153 estivessem muito atrás daqueles contra a vida, 

o que quer dizer que “mata-se mais do que se rouba”213. Elysio atribui o alto índice de crimes 

de sangue principalmente ao que considera a péssima qualidade da imigração. Para sustentar 

sua tese, o autor aponta que nos últimos seis anos, de um total de 1.559 delinquentes 

“egressos das prisoes e reincidentes”, 7.990 são brasileiros, 4.332 são portugueses, 643 

italianos, 628 espanhóis e 510 outros estrangeiros. “Quer dizer que, para 7.990 delinquentes 

brazileiros temos 6.113 estrangeiros, o que confirma a nossa observação”214, diz Elysio. 

No dia 27 de novembro de 1914, o jornal O Imparcial215 publicou um artigo em que 

descreve o crescente aumento da criminalidade carioca e principalmente dos crimes violentos, 

a partir de índices referentes ao período de 7 anos, de 1907 a 1913, tentando construir um 

“caráter da criminalidade carioca”216. Segundo o artigo, sem autor e sem especificar a fonte  

de onde tiraram os índices, num período de 7 anos, foram praticados 17. 702 crimes, sendo 

destes 3.186 delitos cometidos contra a propriedade e 11.550 contra a pessoa. Assim, o artigo 

afirma que “no Rio de 6 em 6 horas, se commette um crime de sangue; de 42 em 42 horas, um 

attentado ao pudor, e de 10 em 10 horas, um delito contra a propriedade”217. Mas o que é mais 

alarmante para o jornal é o elevado número de crimes violentos: “(...) espantam pelo valor 

absoluto de seus numeros excessivos em relaçao aos crimes capitaes e violentos”218. 

Concluindo a análise com uma prescrição, o autor se apoia na ideia de que o remédio seria 

uma polícia organizada e, principalmente, uma punição exemplar, porque “é preciso não só 

que elles saibam que serão presos como ainda que não duvidem da punição”219. 

Os estudos sobre demografia nos ajudam a entender tanto o discurso do chefe de 

polícia sobre o perigo da vadiagem e do jogo quanto o artigo escrito por Elysio e pelo jornal 

O Imparcial que ressaltam os crimes de sangue, caracterizando a criminalidade carioca como 

vadia e, ao mesmo tempo, extremamente violenta. Se em 1872 a cidade do Rio de Janeiro 

213 CARVALHO, Elysio. “Phisionomia da criminalidade carioca”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Maio de 
1913. 
214 Ibidem. 
215 O jornal O Imparcial existiu, segundo Helena Gasparian do CPDOC, nas décadas de 1910 e 1920, sob a 
direção de José Eduardo de Macedo Soares, e tinha como principal motivação política o republicanismo, a 
ordem e o controle social, apoiando Hermes da Fonseca. Elysio de Carvalho escreveu nesse jornal, entre 1913 e 
1915, diversos artigos analisando a criminalidade carioca e a delinquência infantil. Por isso, achamos 
conveniente trabalhar com um jornal que embora de pequeno alcance de público mantinha também uma visão de 
poder controladora como o Boletim Policial e um certo alcance com Elysio de Carvalho. Ver: Entrev. Amaral 
Peixoto, A.; Entrev. Barbosa, F.; Imparcial (1935-42). In: GASPARIAN, Helena. “O Imparcial”. Dicionário 
Histórico-Biográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: CPDOC, 2010. s/p. 
216 “O caracter da Criminalidade carioca”. O Imparcial. 27 de novembro de 1914. p. 3. 
217 Ibidem. 
218 Ibidem. 
219 Ibidem. 
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possuía uma população de 274.972, em 1906 atingiu aproximadamente 811.443 pessoas. 

Segundo Chalhoub, “este crescimento populacional acelerado está estreitamente vinculado à 

migração de escravos libertos da zona rural para a urbana”220. Conforme aponta Ana Paula 

Barcelos, “a substituição da mão de obra escrava pela assalariada incluía a tentativa de apagar 

o passado escravista e colonial do país”221, o que significa dizer que o mercado de trabalho 

formal excluiria esses ex-escravos, bem como os desqualificaria diante da possibilidade de 

contratar imigrantes. 

Embora em 1872 apenas 18% da população do estado do Rio de Janeiro fosse de 

escravos, entre 1890 e 1900 uma cifra de 85.547 pessoas migraram para os espaços urbanos 

da Capital Federal, dentre os quais, segundo Boris Fausto, “um importante contingente deve 

ter sido o dos antigos escravos que abandonaram a região fluminense em decadência”222. As 

indiciações demonstram que o fim da escravidão provocou um afluxo de massas humanas 

sem trabalho para o Distrito Federal. Essa população era vista pelos empregadores como 

desqualificada para o trabalho formal empregado na indústria manufatureira, como demonstra 

o recenseamento de 1890, onde os brancos representam 69% dos empregados das indústrias 

manufatureiras do Rio de Janeiro e os negros 8,9%223. Diante desse fato, nos perguntamos 

para onde vão os outros negros e pobres que foram lançados à própria sorte no Rio de Janeiro. 

O chefe de polícia Alfredo Pinto, em 1907, apontava em seu relatório a importância de 

criar ou fortalecer as instituições de controle social, aprimorar as forças policiais e promover a 

modernização contra o crime. Estaria ele se referindo a esses sobrantes? O crescimento 

populacional gerado tanto pelo afluxo de ex-escravos e pobres das fazendas de café para os 

centros urbanos quanto pelo fluxo imigratório, principalmente de portugueses, também trouxe 

novas possibilidades de conflitos urbanos. Em 1906, 26%224 da população que vivia na capital 

era constituída por estrangeiros e, em 1890, 39%225 dos empregados pela indústria 

manufatureira carioca eram de estrangeiros, o que gerou na época o repúdio ao estrangeiro 

que ocupava os espaços de trabalho. 

No final do século XIX transformações importantes ocorrem na sociedade brasileira 

em função do declínio da escravidão. Esse fenômeno estava diretamente relacionado a um 

processo de modernização da economia que vinha se desenvolvendo desde meados desse 
 

220 CHALHOUB, Sidney. Trabalho, Lar e Botequim... Op. cit., p. 43. 
221 BARCELOS, Ana Paula. “Trajetória Individual, Subjetividade e Circulação de Ideias...” Op. cit, p. 103. 
222 FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e conflito social: 1890-1920. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. p. 
44. 
223 Ibidem, p. 45. 
224 Ibidem, p. 44. 
225 Ibidem. 
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século. A transição para a mão de obra assalariada estimulou a produção do controle social, 

do encarceramento e a construção da delinquência como recurso de uma ideologia do trabalho 

que cria mecanismos de enquadramento de comportamentos no sistema penal. É possível 

perceber a relação entre o mundo do trabalho, a criminalidade e a punição no Rio de Janeiro 

no início do século XX, a partir do movimento histórico de transformação do trabalho e de 

uma ideologia burguesa de trabalho, que se arrolava desde meados do século anterior. Essas 

transformações, além de outros motivos diversos, suscitaram um investimento no controle 

social, onde o plano ideológico era muito importante. Por isso, a iniciativa da polícia em criar 

uma revista para divulgar dados criminais e instruir os policiais. 

Revistas como o Boletim Policial agiam como um conjunto de discursos que 

produziam a delinquência, legitimavam a intervenção dos serviços de identificação e de novos 

métodos para vigiar e controlar a sociedade carioca. Ao mesmo tempo em que o Boletim isola 

a figura do delinquente e a criminaliza, a torna também familiar, dotando-a de uma identidade 

diferenciada, mas inteligente, naturalizada nos espaços urbanos. A partir dessa familiarização 

e identidade trava uma batalha contra esse inimigo sem face do direito penal, alimentando no 

Boletim Policial uma identidade que transita entre a expertise e a desqualificação moral do 

delinquente, satisfazendo a necessidade de resposta contra o delito a partir de uma figura 

projetada do delinquente. 

Quando encontramos no Boletim Policial debates acerca do aborto e do defloramento, 

entendemos que ali estavam sendo discutidas questões em que os corpos estão em disputa. 

Nesse caso, o corpo feminino. Assim, para finalizar esse capítulo, desenvolvemos uma breve 

análise que leve em consideração a abordagem histórica do controle do corpo no Boletim 

Policial. O que interessa à pesquisa é a análise dos corpos em disputas, a partir tanto de 

identidades masculinas quanto femininas. Enquanto a Antropologia criminal foi um tema caro 

à pesquisa de Nina Rodrigues226, a Medicina legal se torna ponto central para  Afrânio 

Peixoto, que escrevia na revista policial e era muito admirado por Elysio de Carvalho, que 

publicou o retrato do médico no Boletim Policial em 1913, lhe rendendo elogios pelo 

tratamento científico na investigação criminal a partir do corpo227. Assim, segundo Lilia 
 

226 CORREA, Mariza. As ilusões da liberdade: Nina Rodrigues e a Antropologia no Brasil. Bragança Paulista: 
USF, 1998. 
227 A falta de informações no Boletim Policial nos impede de fazermos maiores observações da posição da 
Medicina legal no espaço de disputas do Boletim Policial, além daquelas que faremos sobre a posição desse 
saber no controle do corpo feminino, o que por si só já representa uma importante contribuição, mas ao longo da 
pesquisa apresentamos pistas suficientes para entendermos que a Medicina legal representava um campo em 
forte ascendência no Rio de Janeiro, principalmente pelo trabalho em conjunto que fazia com a polícia na 
investigação criminal. Porém, como espaço de disputa pela escrita policial, que é o que nos interessa aqui, a 
Medicina legal não tinha vulto suficiente pra representar uma ameaça ou para ter um espaço maior neste 
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Schwarcz, se a discussão acerca da higiene pública mobiliza boa parte dos debates até os anos 

1880, em 1890 vemos se desenvolver a Medicina legal, com a nova figura do perito, “que ao 

lado da polícia explica a criminalidade e determina a loucura”228. 

Para Foucault, o exercício moderno do poder se traduz no investimento da 

normalização229 da sociedade, a partir de discursos e práticas condensados no pensamento 

médico. A medicina desempenhou um papel fundamental nesse processo, produzindo 

discursos e técnicas de controle do corpo, ou seja, “se os juristas dos séculos XVII e XVIII 

inventaram um sistema social que devia estar dirigido por um sistema de leis codificadas, 

pode-se afirmar que os médicos do século XX estão a inventar uma sociedade da norma e não 

da Lei”230. 

Destacamos, principalmente, que a análise do Boletim Policial aponta que no início do 

século XX havia um plano do papel das mulheres, pensado além de outros campos, pela 

Medicina, no projeto civilizatório da nação. Caberia às mulheres a reprodução e a educação 

familiar. A partir do periódico analisado, percebemos a maneira como o saber médico, nesse 

período, se concentrou sobre o estudo do corpo feminino e suas especificidades. Esse corpo se 

transforma em um campo legítimo de investigação no final do século XIX. O crescente 

interesse da Medicina sobre o corpo feminino objetivava aperfeiçoar a função feminina na 

sociedade: a maternidade231. Nesse sentido, a formação das especialidades médicas da 

ginecologia e da obstetrícia foi o que possibilitou um maior conhecimento e vigilância sobre o 

corpo feminino, além de promover a naturalização da maternidade232. O discurso médico 

presente no Boletim Policial enfatizou a função reprodutora da mulher. De acordo com 

Georgina Vázquez: “Neste discurso as mulheres que negavam uma gravidez ou o produto  

dela deveriam ser tratadas como anormais ou loucas”233. Segundo a autora, “a maternidade 
 
 
 

trabalho. A foto referenciada está em: Professor Dr. Afrâneo Peixoto. Boletim Policial. Rio de Janeiro: Imprensa 
Oficial. Janeiro, Fevereiro e Março de 1913. p. 107. 
228 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil (1870- 
1930). São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 248. 
229 FOUCAULT, Michel. Os anormais - Cursos do Collège de France 1974-75. Trad. E. Brandão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2001. p. 62. 
230 Edgard Castro, no livro Vocabulário de Foucault, destaca esse pensamento do próprio Foucault. Ver: 
CASTRO, Edgard. Vocabulário de Foucault: um percurso pelos seus temas, conceitos e autores. 2ª edição. Belo 
Horizonte: Editora Autêntica, 2016. p. 299. 
231 COULOURIS, D. G. Violência, gênero e impunidade: A construção da verdade nos casos de estupro. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual 
Paulista, Marília, 2004. p. 38. 
232 PEDRO, J. M. Práticas Proibidas: Práticas costumeiras de aborto e infanticídio no século XX. Florianópolis: 
Ed. da USFC, 2003. p. 64. 
233 VÁZQUEZ, G. G. H. “Ludibriando a Natureza: Mulheres, aborto e medicina”. História: Questões  & 
Debates. Curitiba, n. 47, p. 43-64, 2007. Editora UFPR. p. 50. 
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era vista como um tema sagrado e o instinto materno percebido de forma naturalizada. Deste 

modo a falha mais grave no comportamento feminino, era o desinteresse pela prole”234. 

A primeira definição de delito por defloramento foi elaborada no Código de Processo 

Penal de 1890. Eram apresentadas duas classificações para a temática dos crimes sexuais 

contra as mulheres: o defloramento e o estupro, que podiam ocorrer com ou sem o 

consentimento da denunciante. O estupro era definido como ato pelo qual um homem 

abusaria com violência de uma mulher, seja virgem ou não, enquanto o defloramento  

consistia em um ato sexual com uma mulher virgem, menor de idade, empregando a sedução, 

o engano ou a fraude. O crime de defloramento existiu apenas entre 1890 e 1940, e servia 

como uma forma de controlar a virgindade, o corpo feminino e a “honra da família”. Nesse 

caso, representado pelo patriarca, a quem cabia toda autoridade e responsabilidade. Assim, o 

defloramento é caracterizado, sobretudo no Boletim Policial, pelo rompimento do hímen. Até 

o final do século XIX, a ideia acerca do hímen estava restrita a poucos médicos. Em artigo 

publicado no Boletim Policial, o Dr. Antenor Costa relata a maneira como os médicos de seu 

tempo desconheciam o que era um hímen: 

 
Nós vimos até hoje apenas um caso de ruptura de hymen, devido à introdução de um 
dedo na vagina. Tratava-se de um menina de 13 anos de idade, que fora ao 
consultorio de um parteiro para verificação da sua virgindade, da qual desconfiava 
sua progenitora. Esse médico, que, segundo parece, não fazia a mais ligeira idéia de 
um hymen, limitou-se no seu exame a introduzir cegamente o dedo indicador na 
vagina da sua paciente. O hymen, cujo orifício era bastante pequeno, rompeu-se 
durante essa manobra absurda235. 

 
Quanto às penas, o Código Penal de 1890 estabelecia, em caso de condenação por 

defloramento, de 1 a 4 anos de prisão celular, ou arquivamento mediante certidão de 

casamento, ou ainda pagamento de certa quantia em dinheiro. Segundo o médico Miguel 

Salles, em artigo no Boletim Policial em 1915: “Chama-se Defloramento a copula carnal com 

uma mulher virgem”236. Uma “cópula” completa ou incompleta. Na visão desse médico, a 

mulher precisava ser menor de idade (na época, menor de 21) e que: 

 
(...) o consentimento della tenha sido obtido por meio de seducção, fraude ou 
engano, para que se realize a figura jurídica do defloramento. Abaixo de 16 anos a 
figura juridica desse delicto sexual se modifica, porque se presume que o acto foi 
commetido com violencia. Tem-se assim o estupro, que é a copula carnal com 

 
234 VÁZQUEZ, G. G. H. “Ludibriando a Natureza: Mulheres, aborto e medicina”. História: Questões  & 
Debates. Curitiba, n. 47, p. 43-64, 2007. Editora UFPR. 
235 COSTA, Antenor. “Conceito jurídico do aborto criminoso”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Setembro a 
Dezembro de 1916. p. 121. 
236 SALLES, Miguel. “Diagnostico do defloramento”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Julho a Setembro 1915. 
p. 111. 
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mulher virgem ou não, de qualquer idade, com emprego de força physica ou de 
meios que impossibilitem a resistencia e a defesa, juridicamente capitulados de 
violencia237. 

 
Nem sempre, de acordo com o autor, podemos analisar a integridade do hímen e 

concluir da existência da virgindade ou não. Apesar da ruptura do hímen ou membrana da 

virgindade ser um caráter do defloramento, é incerto concluir que foi provocado por algum 

homem, pensava o médico, porque pode ser que essa membrana já tenha se rompido por 

fatores como traumatismos e quedas238. Assim, quando Miguel Salles relativiza o 

envolvimento do homem no rompimento do hímen, percebemos um certo distanciamento com 

o pensamento médico da época, mas ao mesmo tempo todo o seu discurso está permeado por 

valores morais que acreditavam que o médico deveria cuidar da mulher, porque era o único 

que conhecia o seu corpo. O autor descreve o hímen, dividindo-o em vários “lóbos, pétalas e 

dendículos finos”239, mas podemos perceber que só pelo fato do médico estar descrevendo 

algo que se passa no corpo da mulher e dando nomes desconhecidos para ela, representa a 

maneira como o discurso do médico nos anos iniciais do século XX se relacionava com o 

desejo de controle da família e da mulher que devia ser mãe fiel e reprodutora. O autor 

descreve também casos de hímens que têm o orifício tampado, ou hímens com três orifícios. 

Miguel Salles aponta que na Europa: 
 
 

(...) o numero de attentados ao pudor, de estupros ou de violencia carnal contra 
menores (abaixo de 14 anos) ou crianças, é muito maior do que no nosso meio. Na 
Austria, em 1896, por exemplo, foram condemnados por esses delictos 1.208 
indivíduos. Na Allemanha, só em 1899, houve 9.307 delictos identicos, sendo 7.875 
individuos condemnados240. 

 
O onanismo, ou seja, a masturbação, também foi discutido por esse médico, e o 

mesmo questiona se esse ato desvirginaria uma mulher, se havia o perigo de rompimento da 

membrana vaginal. Contudo, o mesmo médico responde e aponta que o onanismo não faz 

com que o hímen seja rompido, “porque as manobras desse acto so restrigem quase sempre a 

fricçoes do clitoris e das nymphas”241. 

A palavra aborto, na nossa cultura, é carregada de ideias preconcebidas, tabus, 

vergonhas e acusações. Era e é uma palavra que denuncia as mulheres por se desviarem de 

seu destino biológico, de não levarem a cabo a “missão social” feminina. Embora a prática do 
 
 

237 SALLES, Miguel. “Diagnostico do defloramento”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Julho a Setembro 1915. 
238 Ibidem. 
239 Ibidem, p. 112. 
240 Ibidem, p. 111. 
241 Ibidem, p. 121. 
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aborto seja antiga, “foi nos séculos XIX e XX que ocorreu sua generalização e a extensão 

massiva a todas as camadas sociais”242. A partir do século XX, se verifica “uma modificação 

das técnicas abortivas, onde as velhas poções tradicionais de ervas e chás cederam lugar 

progressivamente diante de abortos por meios mecânicos e com uso das sondas intra- 

uterinas”243. Na antiguidade, o aborto foi considerado crime contra a “autoridade marital ou 

paternal”244, posteriormente contra Deus e, logo, contra a moral. A negativa feminina diante 

da maternidade foi percebida como uma afronta aos interesses do Estado no início do século 

XX no Brasil. O discurso proveniente do Estado apontava que a mulher que não queria ter 

filhos era uma ameaça à própria nação, impedindo o desenvolvimento do futuro do país. 

Nesse sentido, “para auxiliar os poderes públicos na vigilância e repressão do aborto, o 

Estado, usando do poder judiciário, recorreu aos saberes médicos”245 e o Boletim Policial 

trouxe à escrita policial esse recurso. Assim, ampliamos o campo de conhecimento policial 

abordando a questão do controle do corpo feminino, a partir de características em comum, ou 

que se relacionam entre si no Boletim Policial. Mais do que pensar apenas a Medicina legal 

no Boletim enquanto campo autônomo, apontamos outras problematizações, mais diretamente 

relacionadas aos objetivos da pesquisa, que caracterizam o campo de conhecimento policial. 

Na linguagem da medicina, o termo correto é abortamento, ou seja, a interrupção da 

gravidez durante os seis primeiros meses de vida do feto. A produção intelectual da medicina 

observou a mulher como um objeto de análise diferenciado em decorrência do seu corpo, 

especificamente de seu aparelho reprodutor, intervindo no controle desse aparelho. Porém, 

desde o início do século XX, alguns médicos apresentam uma defesa do aborto necessário, ou 

seja, “quando existe a necessidade de se eliminar o produto da concepção para salvar a vida 

materna”246. No início do século XX, a única possibilidade de ocorrer o abortamento com o 

consentimento do médico era na hipótese da mãe estar correndo perigo de vida. Hoje, se sabe 

que existem três situações em que o aborto é consentido pela classe médica: mediante estupro, 

nascimento de bebê anencéfalo e risco de vida para a mãe. 

Em artigo publicado no Boletim Policial, chamado “A questao do aborto”247, o 

professor Souza Lima lança a seguinte questão: É lícito provocar o aborto nas mulheres 

violadas na guerra? Com essa pergunta o professor desejava defender a ideia do aborto 
 

242 VÁZQUEZ, Georgiane Garabely Heil. “Ludibriando a natureza: mulheres, aborto e medicina”. História: 
Questões & Debates, n. 47, Curitiba: Editora UFPR, 2007. p. 43-64, p. 44. 
243 Ibidem. 
244 Ibidem. 
245 Ibidem. 
246 Ibidem, p. 53. 
247 LIMA, Souza. “A questão do aborto”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Julho a Setembro de 1915. p. 35. 
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terapêutico, induzido em casos em que está salvando a gestante da morte ou em situações 

degradantes. O aborto terapêutico foi uma questão debatida por muitos médicos no início do 

século XX, mas representava uma ínfima parcela da população, em que a partir de condições 

morais degradantes em que se deu o ato sexual era discutido se haveria permissão ou não para 

a mulher abortar. Raras vezes era consentido esse aborto, mas o debate demonstra que havia 

um desejo de discutir esses assuntos. Para a Medicina na virada do século XIX para o XX, de 

uma maneira geral, a representação que fizeram da mulher que aborta esteve atrelada ao 

desregramento sexual. O aborto representaria então, para essa sociedade, a vontade da mulher 

de usar seu corpo para além da concepção permitida pelos valores morais e religiosos, mas 

não deseja o encargo da sexualidade, que é a gravidez não planejada. O discurso médico, 

nesse sentido, aproxima essas mulheres, em termos de representação, às prostitutas, que ao 

engravidarem são desvalorizadas no mercado da atividade sexual. A gravidez era, portanto, 

um impecílio à libertinagem248. 

Nesse sentido, no tocante à criminologia e às instituições policiais, Olívia Maria 

Gomes da Cunha249, analisa as correntes biodeterministas, entre elas a Antropologia criminal, 

discutindo as técnicas de identificação, apresentando-as como métodos utilizados pelas 

instituições estatais para a normatização do corpo humano por meio das políticas públicas. 

Contudo, a incorporação de paradigmas científicos como o evolucionismo e o positivismo no 

final do século XIX no Brasil, bem como a flexibilização da pena apontada por Cezare 

Beccaria no início desse século, moldaram um tipo particular de olhar para a questão criminal, 

ou seja, volta-se a partir de agora não mais para o crime, mas para o criminoso. No âmbito  

dos juízos criminais, vemos nascer no iluminismo europeu um ímpeto reformador na maneira 

de julgar criminalmente e de punir. 

Ao mesmo tempo, há uma mudança de olhar do crime para o criminoso e do físico 

para o moral e, com isso, julga-se não mais o delito, mas as relações entre os traços biológicos 

do indivíduo e a propensão ao crime. Segundo Michelle Perrot, “várias medidas de redução 

das penas corporais prosseguem com a transferência do físico para o moral, que caracteriza a 

evolução da penalidade moderna”250. Os projetos de nação emergentes no início do século  

XX exigiam das instituições de controle social, como a justiça e a polícia, além de um viés 

modernizante, um caráter mais disciplinar e normativo, deixando para trás o efeito repressivo 

248 ROHDEN, Fabíola. A arte de Enganar a natureza: contracepção, aborto e infanticídio no início do século 
XX. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003. 
249 CUNHA, Olívia M. Gomes. Intenção e Gesto: pessoa, cor e a produção cotidiana da (in) diferença no Rio de 
Janeiro, 1927-1942. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2002. 
250 PERROT, Michele. Os excluídos da história - Operários, Mulheres e Prisioneiros. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 2017, p. 308. 
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do Direito e da polícia. Dentro desse quadro, as instituições judiciárias, médicas e policiais  

no Brasil apontam a tendência do Estado em se equipar para controlar de maneira mais 

eficiente, além de garantir o monopólio da violência e da repressão. 

Nos artigos publicados pelo Boletim Policial um elemento central é utilizado na 

caracterização dos delitos por defloramento, ou seja, a valorização de uma cultura da 

virgindade. A virgindade da vítima foi uma premissa básica para o desenvolvimento dos autos 

apresentados no Boletim Policial. O delito criminoso incidia apenas no caso da não 

oficialização do casamento, após o ato sexual. A oficialização do matrimônio ocorria 

mediante expedição da certidão de casamento pelo delegado de polícia. Esse era o desfecho 

mais comum nos crimes de defloramento analisados. Essa análise reafirma o pressuposto da 

virgindade e a cultura do hímen, que não deveria ser rompido até o casamento, como 

evidência e prova de defloramento a partir do século XX. 

O crime de defloramento representou a preocupação de uma sociedade que via a honra 

feminina a partir do controle do seu corpo. As questões referentes ao saber médico que 

envolviam o hímen, na sociedade do Rio de Janeiro, tomaram a forma de facilitador da 

repressão e do controle da sexualidade feminina e, por meio dele, julgavam-se as mulheres 

“honestas”, diferenciando-as daquelas “imorais”. 

Quando tratamos das políticas do aborto e do defloramento, lidamos com dinâmicas 

nas quais os corpos estão em disputas. O direito ao aborto é um eixo central da autonomia das 

mulheres. Sem o direito de controlar sua capacidade reprodutiva, a autonomia na definição de 

sua trajetória de vida fica comprometida. Embora existam especificidades, fazer um diálogo 

entre o defloramento e o aborto no início do século XX, nos ajuda a compreender de maneira 

abrangente as disputas políticas e as reações conservadoras que implicam formas de regulação 

dos corpos e dos afetos. Além do aborto e do defloramento serem fatos sociais, seu caráter 

político é evidente quando se observam formas de controle, regulação, intervenção e 

valorização da heteronormatividade. Pensar em aborto e defloramento, virgindade, conceitos 

que denotam o controle do corpo, com o cotidiano, como o modo como elas organizam suas 

relações, demonstra que os corpos estão no centro da disputa, evidenciando o caráter político 

e social deles. Outro ponto importante é perceber que no início do século XX no Brasil, o 

controle do corpo feminino não se constituía apenas como caso de polícia, de maneira 

repressiva. Ao invés de pensarmos apenas na hipótese de repressão, devemos pensar também 

em um hipótese de produção, onde novos discursos científicos são criados para esse controle, 

ou seja, como uma necessidade de regular o prazer e o sexo por meio de discursos úteis e 

públicos e não mais apenas pelo rigor da proibição. Passa-se das teorias de proibição da época 
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mercantilista para as tentativas de controle mais finas e bem calculadas, surgindo a análise de 

condutas sexuais, do órgão reprodutor feminino, de suas determinações e efeitos, nos limites 

entre o biológico e o policial. A produção desses discursos também tinha objetivos 

autoritários, visando à repressão e ao controle, mas não se limitava a garantir esse domínio no 

nível repressivo. De maneira indissociável com a repressão, se fazia presente também no nível 

ideológico, científico, nitidamente expresso no campo de conhecimento policial. 

O Boletim Policial produziu diferentes tipos de discursos, da epistemologia do crime 

aos debates sobre o aborto. A partir da análise dos artigos dos médicos que escreviam para a 

publicação, constatamos que a medicina estava presente de maneira sólida na administração 

dos conflitos sociais no início do século XX. O discurso jurídico também foi um campo de 

conhecimento com produção intelectual muito bem demarcada no Boletim Policial. Contudo, 

predominavam os artigos e avisos policiais. O caminho percorrido até esse momento buscou 

elucidar sua materialidade e conteúdo. A representação da autoridade institucional foi 

destacada tanto em sua capa quanto pelas instituições que participavam do controle da revista, 

ou seja, o Gabinete de Identificação e a polícia representada pelos chefes de polícia. Vimos 

que, com o investimento nas instituições de controle social na passagem do século XIX para o 

XX, além de laboratórios e Gabinetes de Identificação que são criados, as revistas policiais 

começam a ser exploradas com o apoio do Estado. Nesse sentido, situamos o lugar do objeto 

analisado como em um espaço complexo que transita entre a esfera de influência do Estado e 

aquela dos escritores como Elysio de Carvalho ou Miguel Salles, preocupados com diferentes 

elementos do conflito social. Demonstramos através de artigos escritos por médicos a maneira 

como o controle do corpo aparece no campo de conhecimento policial, com uma linguagem 

própria e específica. 

Empiricamente analisamos o objeto tanto em sua forma quanto em seu conteúdo, de 

uma maneira geral, como foi o objetivo desse primeiro capítulo. Ao constatarmos que o tema 

de maior produção intelectual no Boletim Policial foram os assuntos referidos à polícia, 

buscamos entender mais a frente que debates foram esses e qual a relação da polícia com a 

prisão nesse processo. Falar de um campo intelectual dentro da polícia é trabalhar com um 

modelo subjetivo de pensamento, levando em consideração que existe uma outra realidade, 

não palpável, mas igualmente real. Assim, os debates suscitados no Boletim possuem 

igualmente um efeito real para aqueles que estão em seu espaço de influência, ainda que este 

seja restrito. 
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2 POLÍCIA E PRISÃO NO INÍCIO DA REPÚBLICA 
 
 
 

Quanto mais complexa se tornava a sociedade carioca, mais estratégias de gestão da 

população, juntamente a um crescente policiamento dos espaços urbanos, se apresentam como 

formas de governar do Estado. Essa nova razão de Estado251 reivindica, sobretudo, como 

apontou o sociólogo alemão Max Weber, “de forma bem sucedida o monopólio da violência 

física legítima”252. No início do século XX no Rio de Janeiro, a prisão e a polícia ocupam um 

lugar central nas estratégias de gestão da população. A polícia se torna, interna corporis, a 

força que cada vez mais vai aplicar a justiça nas ruas253. Com o encarceramento sendo  

elevado à punição hegemônica na república, os espaços institucionais destinados ao 

isolamento das ilegalidades aumentam em quantidade e importância. Nesses espaços todas as 

decisões são feitas pelas autoridades policiais, ou seja, são “espaços sociais nos quais o poder 

de polícia vigora”254, se constituindo enquanto uma extensão da polícia. 

Analisamos no capítulo anterior que tanto o controle do espaço quanto a classificação 

dos criminosos cariocas, só se tornaram possíveis a partir da ação combinada da instituição 

policial com políticas punitivas. Propomos nesse capítulo pensar como o Estado se espacializa 

através do dispositivo integrado da polícia-prisão. Para isso, analisaremos a ideia de polícia 

científica pensada no Boletim Policial, a fim de irmos direto à reforma da polícia carioca do 

início do século XX, bem como analisaremos a Casa de Detenção de um ponto de vista 

relacional à polícia, como parte das instituições policiais onde se constrói a extralegalidade da 

ação policial. Assim, relativizando as fronteiras da prisão e as instituições totais goffinianas, 

que assingelam as possibilidades de pensarmos a prisão para além de seus muros e concretos, 

seus efeitos e relações com a sociedade do início do século XX, pretendemos estudar de que 

maneira a polícia e a prisão podem ser problematizadas como fenômenos urbanos, que se 

espacializam na manutenção das ilegalidades. 

251 Chamaremos aqui de razão de Estado ou racionalidade de Estado, à cultura política do Estado, seu modo de 
pensar, de compreender o poder e como ele negocia com a sociedade a forma de punir. Nesse caso, essa 
expressão vai ser usada aqui somente no contexto dos sentimentos políticos do Estado na virada do século XIX 
para o XX. Por isso, a referência é feita no texto como a “nova” razão de Estado. A nova razão de Estado do 
início do século XX seria então àquela em que o Estado se apropria totalmente do direito de punir, se volta para 
a polícia e para a prisão como pilares do controle social, mantém o caráter repressivo das instituições e a 
liberdade de agir dos policiais no cotidiano, mas desenvolve toda uma infraestrutura de laboratórios e técnicas de 
controlar a sociedade. 
252 WEBER, Max. Ciência e Política, duas vocações. São Paulo: Cultrix, s/d. p. 56. 
253 BRETAS, Marcos. A guerra das ruas... Op. cit., p. 63-70. 
254 PITA, Maria V. “Poder de polícia e gestão de territórios: o caso dos ambulantes senegaleses na Cidade 
Autônoma de Buenos Aires”. In: AZAIS, Christian; KESSLER, Gabriel; TELLES, Vera S. Ilegalismos, cidade e 
política. Belo Horizonte: Fino Traço/Programa de Pós-Graduação em Sociologia, USP, 2012. pp. 212-225. 
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No capítulo anterior abordamos também a história social do crime e as diferentes 

narrativas acerca do criminoso. Colocamos em evidência o Boletim Policial e ressaltamos o 

desenvolvimento de policiais escritores e de uma linguagem criminal que se forjou nas 

primeiras décadas da República e passou a fazer parte da polícia. Ao fim do capítulo anterior 

apontamos a maneira como o início do século XX representou um momento de transformação 

das instituições de controle social e da lógica da ordem. Novos saberes como a Antropologia 

criminal e técnicas como os serviços de identificação do corpo, passaram a fazer parte do 

cotidiano policial. Contudo, ainda que a novidade do início do século XX tenha sido o acordo 

em curso da polícia com a ciência, entendemos ao final do capítulo primeiro que não é a 

ciência quem vai lidar diretamente com a população criminosa, mas a prisão. Nesse sentido, 

nesse capítulo, objetivamos demonstrar, a partir da análise do Boletim Policial, como a polícia 

carioca e a prisão, juntas, foram o pilar do controle social do início do século XX. Nesse 

sentido, primeiro analisaremos a polícia a partir de seu conceito epistemológico, resgatando o 

diálogo dos policiais, delegados, funcionários da secretaria de polícia, médicos e escritores 

que escreviam para o Boletim Policial. Em seguida, abordaremos a punição e a maneira como 

a prisão estava disposta no início do século XX no Rio de Janeiro. 

 
 

2.1 Polícia Empírica versus Polícia Científica: A reforma policial nos arquivos da polícia 
 
 
 

De acordo com David H. Bayley, “para estudar a polícia, primeiro é necessário 

reconhecê-la em sua diversidade histórica”255, de modo que tanto o conceito quanto a 

variedade de formas ao redor do mundo possam ser entendidos para que se afaste o senso 

comum a seu respeito. Historicamente a ordem e o controle social têm sido feitos por 

samurais no Japão, bandos populares e religiosos nos EUA, cavaleiros na Europa, potwaris na 

Índia, hans na China e Hundreds na Inglaterra256. Para Foucault, a polícia como a conhecemos 

surgiu de maneira espontânea a partir dos grupos de autodefesa moral, de ligas para a 

supressão do vício, reunidos em torno de comunidades e conglomerados religiosos já desde o 

século XV, para no decorrer do século XVIII, mudarem sua inserção social e cada vez mais 
 
 
 
 

255 BAYLEY, David H. Padrões de policiamento. São Paulo: Edusp, 2006. p. 19. 
256 Ibidem. 
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“abandonar seu recrutamento popular ou pequeno burguês”257 e adotarem no final desse 

mesmo século uma forma mais nítida de autoridade parajudiciária, operado pela aristocracia, 

Bispos, duques e pessoas mais ricas. Se desde o século XV já podemos encontrar com 

frequência a palavra polícia designando o controle moral e a boa gestão de alguns grupos, no 

início do século XIX veremos um processo de “estatização dos grupos de controle”258, 

deslocando-se da esfera moral para a esfera penal, se tornando assim, “um instrumento de 

poder das classes ricas sobre as classes pobres, (...) o que confere uma nova polaridade 

política e social a essas instâncias de controle”259. 

Com o advento da ordem republicana no Brasil, as reformas exigidas como 

necessárias nas instituições de controle social tinham como foco quase sempre adaptar os 

valores considerados modernos e científicos tanto na maneira de ver o crime e o criminoso 

quanto na forma de conceber a polícia. Na definição de um artigo do Boletim Policial de maio 

de 1907, sem autor, provavelmente escrito por Edgard Costa que era o diretor da revista nesse 

momento, podemos entender tanto a forma como eram definidos os atributos da ação policial 

como a morfologia do criminoso, como segue: 

 
Indubitavelmente, a nossa polícia, o orgão mais essencial na defeza  da 
collectividade contra os elementos perniciosos ou, segundo a expressão technica em 
voga, inadaptáveis ao meio social, ha progredido muito em cultura e em moralidade, 
em methodos e em processos, dentro e fora da sua esphera de acção, tendo passado 
definitivamente o tempo da polícia empirica, reaccionaria e aggressiva260. 

 
A função da polícia para o autor é defender a coletividade, o que significa agir como 

uma polícia preventiva, a partir de métodos científicos, e não de forma agressiva e empírica. 

Os indivíduos que o autor chama de perniciosos deveriam ser vistos como inadaptáveis ao 

meio, observa o próprio autor, mas isso se dá porque o crime, nessa linha de raciocínio, 

simboliza o rompimento com o contrato social, que está na base da autoridade do Estado e das 

Leis. Nesse sentido, o criminoso é aquele que rompeu com o pacto social, teoricamente 

estabelecido, é um inimigo social que não consegue se estabelecer no meio em que vive, 

produzindo não um dano a outra pessoa, mas à coletividade. Encontramos esse pensamento 

muito claramente na reelaboração teórica dos sistemas penais feita por Bentham, Beccaria, 

Brissot e legisladores desde o início do século XIX, caracterizando o crime não mais com a 

 
257 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Nau, 2013.  
p. 93. 
258 Ibidem. 
259 Ibidem, p. 94. 
260 “A nova organização do Corpo de Investigação e Segurança Pública”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, Maio de 1907, p. 29. 
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falta, com a lei divina, natural, de vingança ou de redenção, mas a partir da ideia de um dano 

à sociedade, da falta de adaptabilidade ao meio, devendo o indivíduo ser isolado e trabalhar 

para reparar esse dano, mas sem violência. 

O médico Astolpho Rezende, em sua explanação acerca da moderna concepção de 

polícia no Boletim Policial, aponta uma visão epistemológica e um tanto peculiar da polícia. 

Segundo ele, a palavra polícia: 

 
(...) vem do grego e do latim (politia), onde significava constituição do Estado ou da 
cidade, isto é, a organização de um regimen politico, a organização politica do 
Estado, qualquer que ella fosse. E só nessa significação ella foi usada em toda a 
Idade Média, e se acha ainda nos escriptos dos seculos XVI e XVII sobre o direito 
publico e a politica; as palavras “politia e republica” usavam-se como equipolientes. 
Só para o fim do seculo XIV e princípio do seculo XV, em França, é que se ligou à 
palavra policia (police, policiale) a significação de ordem, prosperidade, segurança 
publica, que deviam ser cuidadas pelas autoridades. E nesse conceito permaneceram 
as nações até ao expirar do seculo XVIII. Depois, com o Imperio Francez, ligou-se 
no conceito da policia o conceito de “força” a usar pela autoridade, 
comprehendendo-se sob a palavra “policia” a tutela negativa apenas, isto é, toda 
acção negativa da administração a funcção da administração interna que tem por 
escopo o afastamento do mal, a protecção da comunhão e de seus membros contra  
os perigos que os ameaçam, a tutela da ordem e da convivencia de todos contra uma 
causa hostil261. 

 
De acordo com o médico, a história da polícia é permeada por vicissitudes, mas a 

forma que tomou em 1910 no Rio de Janeiro fazia parte de uma nova concepção, moderna, de 

polícia262. O pensamento do médico se projeta na linha de raciocínio que entende a formação 

da polícia apenas após o estabelecimento do direito público moderno, tendo um papel 

“meramente negativo”263. Nesse sentido, podemos situar a fala do autor em uma visão que se 

entrelaça ao saber médico, ou seja, quem está descrevendo a polícia é um médico, que de uma 

distância segura analisa uma instituição complexa. 

Uma outra teoria, segundo Astolpho, era a concepção alemã de polícia representada 

por Mayer, segundo a qual “a policia é a atividade do Estado, tendo por fim defender, por 

meio do poder de autoridade a boa ordem da causa publica contra as pertubações que podem 

causar as existencias individuaes”264. Astolpho aponta sua discordância quanto a essa análise 

dizendo que nem toda polícia absorve “a funcção conservadora do Estado”265. Para ele, todas 

essas definições se distinguem da polícia carioca, não pelo escopo que as forma, mas pelo seu 

fim imediato, “pelo campo em que agem (os policiais) e pela forma de suas próprias 

261 REZENDE, Astolpho. “A moderna concepção de policia e as suas aticividades”. Boletim Policial. Rio de 
Janeiro, Imprensa Nacional, Setembro de 1910. p. 132-135. 
262 Ibidem, p. 132. 
263 Ibidem. 
264 Ibidem. 
265 Ibidem. 
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atividades”266. Quando nos voltamos para o início do século XX, podemos interpretar esse 

pensamento como se no Rio de Janeiro a organização administrativa da polícia conduzisse à 

necessidade de reunir diferentes funções na mesma autoridade. É interessante notar a 

flexibilização da atuação policial em sua visão, porque se ele distingue a história da formação 

da polícia no Rio de Janeiro das de outros lugares da Europa, o que significa uma abordagem 

crítica daqueles conceitos e histórias já pré-formulados. O autor conta que no passado no Rio 

de Janeiro a atividade policial era compreendida pelo nome de “policia de segurança”267, e 

depois surgiram as distinções, “e assim se tem falado de ‘policia politica’, ‘alta policia’, 

‘policia dos estrangeiros’, ‘policia dos passaportes’, ‘policia sanitaria’, ‘policia das estradas’, 

‘policia dos costumes’”268. Já na França, continua o autor, a polícia se dividiu do fim do 

século XVIII até cerca de 1820 sob “o nome puro e simples de policia, sem outra 

especificação, entendia-se a chamada policia geral (police génerale), a qual se distinguia, por 

um lado, da ‘policia administrativa’, e pelo outro, da ‘policia judiciaria’”269. 

De 1907 a 1912, o delegado Eurico Cruz escreveu três artigos para o Boletim Policial 

nos quais discorre acerca do que a polícia foi no passado e como ela se apresentava no 

presente, além de apresentar alguns problemas enfrentados pela polícia, reclamações da 

população para com a mesma e a maneira como esses problemas estão universalizados. No 

artigo publicado em outubro de 1907 no Boletim Policial, intitulado “O clamor universal 

contra a policia”, o autor aponta como a polícia é criticada em toda parte do mundo, tanto no 

Brasil quanto no exterior. Segundo ele, no romance Crime Extranho de Conan Doyle, esse 

“profundo observador, deixa entrevêr, nas suas obras interessantissimas, as falhas e lacunas  

da polícia ingleza, que a cada instante citam como instituição modelar”270. Foi por esse 

motivo, segundo Cruz, que Conan Doyle criou o personagem Sherlock Holmes, que se 

encontra fora da polícia, em uma posição não corrompida pelo cotidiano da delegacia e da 

repressão, e, portanto, capaz de desvendar os mistérios que policiais comuns não 

descobririam. O único elogio que o autor faz à polícia inglesa é em relação ao expressivo 

número de policiais nas ruas, onde, apesar de existir o clamor do povo contra as atitudes da 

polícia, pelo menos a “situação é menos precaria que em outros logares devido ao excessivo 
 
 
 

266 REZENDE, Astolpho. “A moderna concepção de policia e as suas aticividades”. Boletim Policial. Rio de 
Janeiro, Imprensa Nacional, Setembro de 1910. 
267 Ibidem, p. 133. 
268 Ibidem. 
269 Ibidem. 
270 CRUZ, Eurico. “O clamor universal contra a polícia”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 
Outubro de 1907. p. 2. 
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policiamento, porque, a cada passo se topa com um policeman, e, a certas horas em todos os 

pontos, com dois”271. 

Na França, diz o autor, apesar dos grandes gastos orçamentários em matéria de polícia, 

entre 1872 e 1906, com um aumento populacional de 35%, de 1.851.792 para 2.863.293 

habitantes, o orçamento reservado à polícia da capital foi de um elevado valor de 37.559.195 

francos: 

 
(...) o que, na despeza respectiva, revela um acrescimo de quasi 50%! Seria de 
prever que as cousas houvessem assaz melhorado: um livro, porém, de publicação 
recente, e da autoria de Pierro Morel, institulado La Police à Paris, nos vem insinuar 
não terem cabimento previsões optimistas. “Concordar-se-há”, diz o autor, “que taes 
estatisticas, rigorosamente colhidas nas fontes mais authenticas, demonstram, nas 
despezas, uma progressão aquem do estado actual da proteção publica assegurada 
aos contribuintes, e isto pela desproporção, (...) do numero de malfeitores, das 
aggressões, dos delitctos, dos crimes e na diminuição inesperada do total de 
prisões”. E de facto, em 1889, verificaram-se 41.727 prisões, cifra que, em 1896, 
desceu a 33.575, para, em 1904, descahir a 27. 816272. 

 
Eurico Cruz compara o comissário de polícia parisiense com o delegado de polícia no 

Rio e diz que aquele “não dispõe dos meios promptos de acção que o delegado de policia do 

Rio pode desenvolver, em qualquer emergência, e por sua livre iniciativa”273. Esse tipo de 

abordagem crítica para com a polícia de outros países é raro no Boletim Policial e certamente 

não veremos esse tipo de atitude em Elysio de Carvalho. Contudo, esse argumento também 

era coerente com a maneira de ver dos policiais mais conservadores, que participaram de certa 

forma da reforma da polícia desde o final do século XIX, diferentemente de Elysio que se 

adaptou ao mundo policial rapidamente mesmo sem ter feito parte dele antes de 1907. Esses 

policiais, que chamo de conservadores, se voltavam muito mais para o cotidiano policial 

brasileiro e o exaltavam, criticando em geral a onda de discursos acerca de uma polícia 

científica. Da mesma forma que Cruz, Brasil Silvado, citado por ele, salientaria que no Brasil 

não existiam tantos problemas de policiamento quanto em Paris e Londres que apesar de todo 

orçamento que recebiam para garantir a segurança pública viviam envoltas em muitos 

problemas, ou seja, “são falhas e lacunas que, em uma organização tão completa como a da 

polícia de Pariz, causam verdadeiro pasmo ao observador estrangeiro”274. 
 
 
 

271 CRUZ, Eurico. “O clamor universal contra a polícia”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 
Outubro de 1907, p. 5. 
272 Ibidem. 
273 Ibidem, p. 4. 
274 SILVADO, Brasil. “O serviço policial em Pariz e Londres”. p. 103. Apud: CRUZ, Eurico. “O clamor 
universal contra a polícia”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, Outubro de 1907. p. 4. 
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Na Itália, observou Eurico Cruz que o estado de problemas na polícia não é diferente. 

“Alli o augmento progressivo da criminalidade é parallelamente seguido pelo augmento do 

numero de criminosos impunes”275. Segundo o autor, em 1894, dos 608.000 delitos 

denunciados na Itália, apenas 267.000 autores foram encontrados e condenados, escapando 

56% da punição. Atentamos ao fato de que as análises do autor não levam em consideração 

outros fatores da administração pública, a atitude do poder judiciário e o sistema 

penitenciário, situando unicamente na polícia todas essas responsabilidades. Já o chefe de 

polícia Alfredo Pinto, no relatório apresentado ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores 

em 1909, sobre o movimento administrativo da Polícia do Distrito Federal de 1908, diz estar 

feliz acerca da boa conduta e moral de sua corporação e, por isso, o chefe de polícia afirma 

que ela era recomendada nos “países cultos”: 

 
Devo confessar que, apezar de ter o chefe de polícia sob sua direcção 605 
funccionarios, além de 1.000 guardas civis, raros foram os desvios de conducta que 
determinassem immediata e rigorosa punição. (...) Estudadas as organizações 
policiaes dos paizes cultos, verificamos que se recommenda e se distingue a nossa 
pela simplicidade, faltando-lhe apenas, para não receiar confrontos, uma 
insignificante remodelação de pessoal e uma instalação mais adequada às exigências 
e complexidades do serviço276. 

 
Nessa pesquisa, percebemos de maneira diferente a questão epistemológica da polícia, 

de modo que não analisamos uma difusão de conhecimentos e técnicas policiais que se 

projetam da Europa e EUA para os países da América Latina, mas buscamos focar nesse 

processo de formação da polícia a maneira como um campo de conhecimento policial se 

formou a partir da circulação de ideias, sem origens e destinos definidos, mas em um 

constante espaço de disputas de discursos e práticas policiais baseadas na ordem e no controle 

social. 

Eurico cruz busca tecer uma crítica à polícia italiana utilizando Lombroso para 

legitimar seu pensamento, ou seja, segundo Cruz, o próprio Lombroso, no livro O Homem 

Delinquente, aborda com franqueza a inefabilidade da polícia italiana. Já nos EUA, Eurico 

Cruz aponta que a polícia particular, investigativa, representada pelo popular Robert 

Pinkerton, é a única que merece os seus elogios277. Segundo o autor, Allan Pinkerton era filho 

de Robert Pinkerton, que em 1865 fundou nos EUA uma “importante agencia investigadora, 

que, ao lado da policia official, se desenvolveu de maneira a dispôr de cerca de 2.000 agentes 

 
275 CRUZ, Eurico. “O clamor universal contra a polícia”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 
Outubro de 1907, p. 5. 
276 Ibidem. 
277 CRUZ, Eurico. “O clamor universal contra a polícia”. Op. cit., p. 4. 
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e de milhares de correspondentes em todos os cantos da Norte America”278. As célebres 

aventuras dos Pinkerton's, dessa forma, que ficaram conhecidas nos jornais, serviram de tema 

aos romances judiciários e “Nick Carter, o Javert ou o Sherlock Holmes americano, nada mais 

é que a sua encarnação na legenda”279. Quando de sua morte, anunciada no jornal Le Figaro, 

Robert Pinkerton ficou conhecido como o primeiro milionário a conseguir transportar em total 

sigilo qualquer quantia em dinheiro sem o risco de assalto. 

Autores do Boletim Policial, como Lucas de Moraes e Castro280, abordaram os 

aspectos desse debate voltados para a relação dos atributos administrativo e judiciário da 

polícia com a caracterização de sua atividade. Em artigo publicado no Boletim Policial em 

1907, o autor afirma que “Polícia significa boa ordem ou segurança. A Polícia é uma 

instituição administrativa e judiciária, creada e mantida pelo Estado para velar pela ordem e 

pela segurança”281. Assim, o autor apresenta duas formas de caracterizar a polícia: primeiro 

como uma ordem administrativa e segundo como ordem judiciária. De acordo com o autor, 

“como ramo administrativo tem um caracter essencialmente preventivo – no zelo pela 

conservação da moral e da ordem publica”282, já pelo ramo judiciário “tem um carater 

repressivo – na descoberta e captura dos criminosos e entrega dos mesmos à Justiça Publica, 

de que é auxiliar permanente”283. 

O autor conclui apontando o duplo caráter da polícia que consistiria, sobretudo, em 

sua missão que significa, para ele, na prática fazer a manutenção da ordem pública e 

repreender os delinquentes. Diferentemente da opinião desse autor, o chefe de polícia Afredo 

Pinto desenvolve a ideia, no relatório que enviou ao Ministro da Justiça em 1907, de que a 

polícia tem um caráter único que é o da prevenção284, e só em alguns casos lhe seria permitido 

auxiliar o Poder Judiciário com a ação repressiva. Na introdução do relatório, o chefe de 

polícia Alfredo Pinto aponta que a polícia é “um instituto propriamente de prevenção, por 
 

278 CRUZ, Eurico. “O clamor universal contra a polícia”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 
Outubro de 1907. 
279 Ibidem. 
280 Lucas de Moraes e Castro trabalhou na Secretaria de Polícia, a partir de 1907, como Amanuense da 2ª seção 
criminal da chefia da polícia do Distrito Federal, na rua Paysandu n. 54, onde sua função era “incubir-se de tudo 
quanto concorre à perpetração dos delitos e com eles tiverem conexão”. Ver: Almanak-Henault (RJ) - 1909 a 
1913, Hemeroteca Digital, BN, Rio de Janeiro. p. 4. Visto em: 10/09/2018. Já a partir de 1º de abril de 1910 foi 
nomeado para exercer interinamente o lugar de 3º oficial arquivista, intérprete e tradutor, da Secretaria de 
Polícia, em substituição a Vasco de Abreu, lincenciado. Ver: Relatório do Ministério da Justiça (RJ) - 1891- 
1927, Hemeroteca Digital, ano 1910, edição 001, p. 88. Visto em: 10/09/2018. 
281 CASTRO, Lucas de M. “Instrucções para os agentes de investigações”. Boletim Policial, Rio de Janeiro, abril 
de 1909. p. 21. 
282 Ibidem. 
283 Ibidem. 
284 MELLO, Alfredo P. V. “Introdução do relatorio apresentado ao Sr. Ministro da Justiça pelo Chefe de Policia 
do Distrito Federal”. Boletim Policial, Rio de Janeiro, maio de 1907. p. 1. 



79 
 

 
 
 

mais amplos que sejam os seus meios de agir na investigação, de factos delictuosos”285. 

Entendemos essa disputa entre o caráter repressivo e preventivo da polícia como parte de um 

complexo jogo de palavras que em quase nada fazia sentido no cotidiano dos agentes policiais 

das ruas. Contudo, essa diferenciação apontada por diferentes membros da polícia no início  

do século XX demonstra a capacidade de ressignificar o conceito dessa organização. 

Em 1903 é criada a Guarda Civil como uma força de cooperação preventiva, pelo 

decreto n. 4762286, e, em 1907, o Boletim Policial aponta que ela estava constituída por um 

efetivo de 600 homens e era um exemplo de polícia, “fiel executor das ordens que recebe”287, 

com aprovação de todas as classes. Entre a Guarda Civil do Distrito Federal estavam os 

fiscais, os quais recebiam uma bicicleta para fazer a patrulha. Em maio de 1907, foram 

fotografados por Octávio Michelet 11 oficiais da turma de fiscais da Guarda Civil, como 

segue: 

 
Figura 9 - Turma de fiscais da Guarda Civil 

 

Fonte: “Turma de fiscais da Guarda Civil”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa 

Nacional. Junho de 1907, pp. 38-39. 

 

Em 1905, pelo decreto n. 5.568 o policiamento militar aumenta o quadro de 

funcionários, além de passar a se chamar Força Policial do Distrito Federal. Em 1907, o 

regulamento acerca da reorganização policial atribuído ao decreto n. 6.440 de 30 de março, 

institui o cargo de Comissário de Polícia, com um efetivo de 30 comissários para a 1ª classe e 

100  de  2ª  classe,  distribuídos  entre  auxiliares  de  delegados,  do  chefe  de  polícia,  se 
 

285 MELLO, Alfredo P. V. “Introdução do relatorio apresentado ao Sr. Ministro da Justiça pelo Chefe de Policia 
do Distrito Federal”. Boletim Policial, Rio de Janeiro, maio de 1907. 
286 Diário Oficial da União - Seção 1 - 17/2/1903, Página 937 (Publicação Original). Legislação Informatizada - 
Decreto nº 4.762, de 5 de Fevereiro de 1903 - Publicação Original. Ver em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-4762-5-fevereiro-1903-516906- 
publicacaooriginal-1-pe.html 
287 “O policiamento na guarda civil”. O Boletim Policial. Rio de Janeiro, agosto de 1907. p. 35. 
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constituindo como um dos órgãos da administração policial. Os indivíduos escolhidos para 

esse cargo deveriam ser aqueles menores de 60 anos e maiores de 21 anos, “que gozem de 

reconhecida idoneidade moral e intellectual, demonstrada esta em concurso”288, constituído 

por uma prova escrita sobre conhecimentos da língua portuguesa, questões de “caracter 

jurídico-policial”289, de redação, além de uma prova oral com o tema de direito constitucional 

brasileiro, “noções de direito e processo penal, organização e divisão policial”290. Contudo, a 

exigência só para obter a inscrição já eliminava aqueles que não pudessem comprovar 

residência efetiva no Distrito Federal, eliminando grande parte dos homens pobres que não 

tinham como comprovar residência por falta de documentos. Além disso, deveria comprovar 

também que já tinham uma profissão ou já tiveram e o bom desempenho nela. 

Com isso, entendemos que havia uma tentativa de ressignificar a polícia no início do 

século XX, como foi o caso da organização de um perfil para concentrá-lo nos comissários de 

polícia, grupo social dentro da própria organização policial que não deveria ter, na teoria, 

relação alguma com aquelas classes perigosas que viviam nas ruas ou sob condições 

precárias, como acontecia com a força militar. Segundo o magistrado e delegado Eurico Cruz, 

que escreveu regularmente no Boletim Policial, a primazia desta força, dos comissários dentro 

da polícia, estaria no fato de ter um caráter preventivo acerca dos delitos e contravenções, 

exercendo “rigorosa vigilância sobre os indivíduos que, por algum indício (...) offerecem 

motivos de justa suspeição”291. Dessa forma, além da reorganização da força policial, no 

campo político havia também o desejo de ressignificar a identidade da polícia, ou pelo menos 

uma parcela dela. 

De acordo com os arts. 32 e 219 do decreto n. 6.440 de 1907: “Fica creada a Escola de 

Policia para educação technica dos funcionários do corpo de segurança publica e dos futuros 

agentes (...)”292. Ainda nesses artigos estão as matérias que deveriam ser abordadas na 

instrução dos policiais: noções de Criminologia, elementos do Código Penal Brasileiro,  

ensino de métodos de investigação criminal, entre outras disciplinas. A Escola de Polícia foi 

criada no dia primeiro de fevereiro de 1912, tendo à frente Elysio de Carvalho como diretor. 

Contou com poucos estudantes e fechou após a saída de Elysio do Gabinete. Sylvio Terra 

aponta que a Escola de Polícia voltou a funcionar em meados de 1917, mas fechou novamente 
 
 

288 CRUZ, Eurico. “Commissários de policia”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, agosto de 1907. pp. 5-17. p. 5. 
289 Ibidem. 
290 Ibidem. 
291 Ibidem, p. 6. 
292 CARVALHO, Elysio. “A Escola de Policia do Districto Policial”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, abril, 
maio e junho de 1912. pp. 15-18. p. 16. 
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em 1918293. A promoção de uma Escola de Polícia na Capital representa um processo de 

profissionalização que já estava no campo das ideias desde o início do século XX como as 

necessidades de um plano de carreira dentro da polícia. 

O decreto n. 6440294 de 1907 resume os esforços iniciados com a nova justiça 

republicana no campo policial carioca na virada do século XIX para o XX. Instituindo 

mudanças na organização da polícia do Distrito Federal, o decreto é tido, tanto por Bretas295 

como por Neder296, como um decreto que solidificou o serviço policial na República. Nesse 

decreto, a capital se dividiria em 28 distritos com a denominação de distritos policiais. Ficou 

definido que o Gabinete de Identificação e Estatística deveria ser reformado e organizado 

como secção autônoma, tendo como diretor Edgard Costa; como encarregado da seção de 

identificação José Calazans de Menezes e 3 auxiliares; Elysio do Carvalho como encarregado 

da secção de informações e 2 auxiliares; José Pelinca Filho encarregado da secção de 

estatística e uma seção fotográfica com o Sr. Arthur de Pinto Carvalho, depois substituído por 

Octávio Michelet. Na publicação do Boletim Policial de maio de 1910, Edgard Costa publica 

a foto da fachada do Gabinete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

293 TERRA, Sylvio. “Regulamento e organização policial do Rio de Janeiro”. Rio de Janeiro: Brabner e 
Mello/Guarany, 1940. pp. 226-227. 
294 Diário Oficial da União - Seção 1 - 4/4/1907, Página 2291 (Republicação). DECRETO Nº 6.440, DE 30 DE 
MARÇO DE 1907. Ver em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-6440-30-marco- 
1907-504445-norma-pe.html. 
295 Para Bretas, em 1907 se fazem “as reformas maiores” da polícia. Ver: BRETAS, Marcos Luiz. A guerra das 
ruas... Op. cit., p. 37. 
296 Para Neder, “nas duas primeiras décadas do século XX, as instituições de controle social sofreram algumas 
modificações importantes em sua organização. (...) Tais modificações configuram-se, de modo especial, na 
reforma ocorrida em 1907, através do Decreto 6.440, de 30 de março (que institui o serviço médico legal e o de 
identificaçao e estatística, a guarda civil e a polícia marítima) e na criação da Escola de Polícia, em 1912”. Ver 
em: NEDER, Gizlene. Discurso jurídico e ordem burguesa no Brasil... Op. cit., p. 28. 
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Figura 10 - Gabinete de Identificação e Estatística do Rio de 

Janeiro (1910) 

 
Fonte: Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, Maio de 1910. p. 8. 

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Rio de Janeiro. 
 

O papel do Gabinete de Identificação e Estatística, segundo o decreto de n. 6.440, 

deveria ser ao mesmo tempo civil, policial e judiciário. A inspetoria de veículos também foi 

uma das exigências do decreto, com o tenente coronel Amaro José Caetano sendo o inspetor. 

A preocupação com os novos veículos de tração mecânica se deve ao número de acidentes 

elevados, pois não havia uma legislação apropriada para os problemas de trânsito que naquele 

momento aumentaram tanto que a administração jurídica não acompanhou. Portanto, foi uma 

iniciativa que refletia o contexto da época. Arthur de Pinto Carvalho, fotógrafo do Gabinete 

de Identificação, solicitou a José Caetano uma foto que ele pudesse tirar dos fiscais da 

Inspetoria para promovê-la no Boletim. Em maio de 1907, Carvalho tirou a foto abaixo que 

foi publicada na edição de junho de 1907: 
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Figura 11 - Auxiliares e fiscais da Inspetoria de Veículos do Rio de 

Janeiro (1907) 

 
Fonte: Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, Junho de 1907. p. 10. 

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Rio de Janeiro. 
 

Para Celso Vieira, não houve uma polícia científica no Rio de Janeiro, mas um 

“espírito da reforma”297 da polícia no início do século, atingindo desde o chefe de polícia ao 

agente, desde o oficial da justiça ao funcionário da secretaria de polícia. Porém, Celso Vieira 

aborda a questão criticando a própria noção de reforma científica e valorizando muito mais 

uma reforma geográfica (estratégica) e da disposição do efetivo da polícia no cenário carioca. 

Para Vieira, havia duas propostas de reforma da polícia nesse período, uma que se 

apresentava nas “letras”, ou seja, na lei, no decreto 6.440 de 1907, principalmente, e nos 

discursos de inovação técnica e científica, e outra que se caracterizava pela urgência na 

remodelação territorial298 dos serviços de funcionamentos da polícia. Pensando dessa forma, 

Vieira mostra que a estratégia geográfica já estava acontecendo, a remodelação do espaço 

urbano no centro do Rio seria uma prova clara. Portanto, essa ideia parece ter mais solidez 

que o projeto de “polícia científica” apresentado pelos autores estrangeiros e por Elysio de 

Carvalho, visto que o próprio processo de espacialização do Estado já estava acontecendo 

desde pelo menos o final do século XIX. 

Para o autor, o grande problema da polícia era a distribuição estratégica entre os 

espaços urbanos e rurais do Distrito Federal. O autor se queixa dizendo que a “divisão 

territorial do Regulamento de 1903, reproduzindo a antiga divisão das freguesias eclesiásticas, 

 
297 VIEIRA, Celso. “A reforma policial”. Boletim Policial, maio de 1907. p. 20. 
298 Ibidem. 
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não correspondia (...) ao espírito de cultura e progresso que vem transformando a capital do 

paiz”299. Celso Vieira aponta a necessidade das delegacias da Tijuca e Santa Tereza se 

expandirem, do problema de policiamento e infraestrutura das delegacias de Inhaúma e Irajá, 

e exalta a atitude do governo de supressão da delegacia de Paquetá, que há pouco tempo tendo 

sido fechada já representava a oportunidade de se planejar a construção de uma delegacia em 

um lugar mais estratégico para o Rio de Janeiro. Para Celso Vieira, de maneira geral, a 

reforma da polícia ocorreu, mas somente porque a própria cidade precisava melhorar a 

articulação da polícia no território, expandir seu efetivo, e não porque necessitava adotar 

métodos científicos contra o crime. Como apontamos anteriormente, certos autores do  

Boletim Policial, em especial os cronistas policiais conservadores, não acreditavam na 

eficiência dos métodos científicos como ação prática no cotidiano policial ou no aumento de 

efetivo, remodelação estratégica do espaço, etc. 

Segundo o chefe de polícia Alfredo Pinto, a reforma da polícia produziu efeito salutar 

na divisão territorial da cidade do Rio de Janeiro. Até a reforma de 1907, segundo o chefe de 

polícia, “a divisao territorial nao correspondia às recentes transformações da cidade; era 

preciso modifica-la (...)”300. Havia circunscrições “abrangendo pontos tão distanciados da 

sede, que não era possível attender às exigencias do policiamento em zonas remotas como 

Santa Theresa e Tijuca”301. Para ele, apesar de importantes, esses bairros “jamais tiveram 

delegacias próprias”302. O problema da reforma de 1903 que dividiu o território do distrito 

federal em circunscrições policiais, na visão do chefe da corporação policial do início do 

século XX, era que esse modelo “não compreendia a Avenida Central e outros logradouros 

públicos”303 e, portanto, era ineficiente e atrasado; quiçá daria conta de policiar a cidade com 

instrumentos científicos se continuasse dessa maneira. 

Segundo os Annaes da Câmara do Rio de Janeiro, em sessão que data de 1906, a 

cidade precisava de uma “remodelação”304 em sua estrutura institucional repressiva, em que 

se pretendia “atender a necessidades novas, melhorar serviços atuais e renumerar mais 

equitativamente o funcionamento policial (...)”305. Ainda que não se tenha dito nos Annaes 

quais eram as “necessidades novas”, entendemos que a grande demanda por ordem em forma 
 

299 VIEIRA, Celso. “A reforma policial”. Boletim Policial, maio de 1907.. 
300 MELLO, Alfredo P. V. “Introdução do Relatorio apresentado do Sr. Ministro da Justiça e Negocios Interiores 
pelo Dr. Chefe de Policia do Distrito Federal”. Boletim Policial, Rio de Janeiro, maio de 1908. pp. 13-26. 
301 Ibidem, p. 13. 
302 Ibidem. 
303 Ibidem, p. 14. 
304 Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro. Annaes da câmara dos deputados (RJ). Hemeroteca Digital/BN, 
Proposta número 361, sessão em 19 de novembro de 1906. Rio de Janeiro. p.445. Visto em: 21/06/2018. 
305 Ibidem, p. 445. 
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de leis e normas nesse momento demonstra um sintoma de preocupação na construção da 

ordem burguesa no Brasil. Contudo, o que faltava segundo os Annaes não eram leis, mas a 

boa execução da lei, bons funcionários e instituições equipadas e, para isso, eram necessárias 

medidas complementares que reorganizassem não só a polícia306, mas instituições necessárias 

ao funcionamento da ordem: a Colônia Correcional de Dois Rios, a Escola Correcional 15 de 

novembro, a Casa de Detenção e o depósito de presos, a Medicina Legal, a Polícia Marítima e 

o Serviço de Identificação e Estatística. 

Pensamos que a racionalização do espaço urbano ao longo do século XIX foi um dos 

impulsos do processo histórico de construção da ordem burguesa no Brasil. Nesse sentido, 

tanto a polícia quanto a prisão nesse momento estão concomitantemente se fazendo presentes 

enquanto espacialização do Estado, em forma de vigilância e isolamento das ilegalidades. É 

interessante notarmos que desde 1907 a Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro já dialogava 

com as transformações no campo policial imprimindo uma ideia de desaprovação dos 

discursos e técnicas presentes na polícia científica. Conforme apontou Marcos Cesar 

Alvares307, no início do século XX o que existe são “pretensões científicas”308 no seio policial 

e no tratamento da criminalidade e, como apontamos há pouco, havia muitas discordâncias 

quanto a essas pretensões. Propomos, nesse sentido, identificar o estado de coisas pelos quais 

passava a polícia no início do século XX, como reforma da polícia, e não polícia científica ou 

qualquer aproximação com a ideia de cientificação de uma instituição social. 

Celso Vieira faz parte de um conjunto de autores do Boletim que valorizavam mais o 

corporativismo e o trabalho ostensivo dos policiais e menos as inovações técnicas da polícia. 

Diferentemente dele, os autores estrangeiros que eram traduzidos no Boletim e o próprio 

Elysio de Carvalho assumem como certo o estabelecimento progressivo de uma polícia 

científica em todo o mundo. Para o italiano Dr. J. Bercher, em um artigo que escreveu para a 

revista de criminologia de Roma e foi traduzido no Boletim Policial, o controle social deve 

muito “ao século XIX que pertence a honra de ver surgir a polícia scientífica”309. De acordo 

com o autor, a polícia científica nasceu da Antropologia criminal e dos esforços de Alphonse 
 
 

306 Desde 1902 podemos perceber nos Annaes da Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro, no projeto numero 
328 da sessão de 2 de Dezembro de 1902, propostas de reorganização da polícia do Distrito Federal. Para o 
processo de construção e período de reformas da polícia no Rio de Janeiro, ver: NEDER, Gizlene; NARO, 
Nancy; SILVA José Luiz Werneck da. A Polícia na Corte e no Distrito Federal (1831-1930). RJ: PUC, 1981. 
Ver também: BRETAS, Marcos Luiz. Ordem na cidade. O exercício cotidiano da autoridade policial no Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 
307 ALVAREZ, Marcos César. “A criminologia no Brasil ou como tratar desigualmente os desiguais”. Dados, 
Rio de Janeiro, v. 45, n. 4, 2002, pp. 677-704. 
308 Ibidem, pp. 677-684. 
309 BERCHER. J. “A polícia científica no século XX”. Boletim Policial. Agosto, 1907. p. 17-19. p. 17. 
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Bertillon, ou seja, “ao grande sabio francez compete a gloria de ter creado e organizado esta 

sciencia. Foi ele quem primeiro aplicou a antropometria à polícia”310. Segundo o professor da 

cadeira de fotografia científica da Universidade de Lausane, R. A. Reiss, em artigo traduzido 

no Boletim Policial, a aplicação de métodos científicos nas buscas judiciárias só se tornou 

possível graças ao esforço incansável de criminalistas eminentes e cientistas como 

Lacassagne, Galton, Bertillon, Gross, “e tornou-se um ramo científico especial  conhecido 

pelo nome de polícia científica”311. Aqui, nos questionamos: Se a “polícia científica”,  

segundo o professor Reiss, foi criada sobre um auspicioso esforço por parte de criminalistas e 

policiais franceses, como essa mesma polícia aparece no Rio de Janeiro sobretudo com as 

mesmas possibilidades técnicas? Ou não seriam essas propostas, na verdade, ideias 

apropriadas de outras experiências e lugares? Dito de outra forma, é importante relativizar o 

conteúdo do discurso apresentado acerca da existência de um processo de “cientificação do 

social” e da criação de uma “polícia científica” até pelo menos a década de 1930 no Brasil. 

Eurico Cruz chamava a polícia carioca, de 1910, de “polícia tupiniquim” e, talvez pelo 

conteúdo com que esse delegado descreve essa polícia, ele esteja mais próximo da realidade 

que alguns estudos que afirmam a existência de uma “polícia científica” no Brasil. Contudo, 

desse emaranhado de teorias e discursos surgiu no Rio de Janeiro um campo de conhecimento 

policial que tinha como expressão material a escrita policial. 

Alfredo Niceforo define a nova ciência policial em um trabalho apresentado no Sexto 

Congresso Internacional de Anthropologia Criminal em Turim que foi traduzido no Boletim 

Policial: “A polícia scientífica é a aplicação dos conhecimentos scientificos às buscas do auto 

criminal, destinadas a estabelecer a identidade de um individuo e a determinar a parte que um 

individuo ou um objeto tomou em um facto criminoso”312. Um discurso recorrente no Boletim 

Policial quando o tema da polícia científica é abordado é o progresso técnico dos criminosos 

daquele tempo, evolução que teria acompanhado a própria ciência em matéria de roubo. 

Elysio de Carvalho aponta que “a criminalidade progride com a sociedade. (...) O criminoso 

de hoje é um produto da inteligencia e da astucia”313. Nessa linha de pensamento, 

diferentemente da opinião de Celso Vieira, já citado, a reforma da polícia teria origem, para 

Carvalho, na necessidade de se organizar contra o crime que progride a cada dia, adotando 
 

310 BERCHER. J. “A polícia científica no século XX”. Boletim Policial. Agosto, 1907. 
311 REISS, R. A. “Os methodos scientificos nos inqueritos judiciarios e policiais - Lição inaugural da cadeira de 
Photographia scientifica com suas aplicações às buscas judiciarias e policiaes (Policia Scientífica) da 
Universidade de Lausanne pelo Professor R. A. REISS. P”. Boletim Policial, 16 de Junho de 1907. pp. 14-20. 
312 NICEFORO, Alfredo. O metodo na investigação judiciária. Boletim Policial, Rio de Janeiro. pp. 39-47. p. 39. 
313 CARVALHO, Elysio. “A polícia cientifica no Brasil – o serviço de identificação do Rio de Janeiro”. Boletim 
Policial, Rio de Janeiro, pp. 173-175. p. 173. 
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impreterivelmente os métodos e práticas científicas. Isso faz notar, para Elysio de Carvalho, 

que as práticas de identificação do corpo e as teorias da Antropologia criminal são as 

ferramentas mais promissoras nessa luta e não a reorganização do espaço policial como quis 

Eurico Cruz. 

A ideia de uma polícia científica nasceu do diálogo da polícia com a criminologia. 

Como destaca Rosa del Olmo, a difusão da criminologia como ciência foi promovida em sua 

maior parte por organizações internacionais que buscavam desenvolver “normas 

universais”314. Tanto Olmo quanto Alessandro Barata315 concordam que o elemento decisivo 

para a difusão da criminologia no mundo ocidental foi a internacionalização dessas normas. 

Em 1885 ocorreu o I Congresso Internacional de Antropologia Criminal, que exemplifica a 

tentativa de internacionalização dessas normas, na cidade de Roma, sendo exaltada a teoria de 

Lombroso acerca do criminoso nato316, além de eminentes professores que participaram do 

evento como Garófalo e Ferri, que complementavam o seu trabalho. Em 1889 ocorre o II 

Congresso Internacional de Antropologia Criminal, em Paris, aparecendo fortes críticas à 

teoria de Lombroso, principalmente representados por Gabriel Tarde e Lacassagne, da escola 

francesa, que analisavam a delinquência a partir de aspectos sociais e não somente biológicos 

como Lombroso e a Escola Italiana317. De 1885 a 1911  foram  7  congressos  de  

Antropologia Criminal, o que de certa forma apontava uma orientação e direção, como 

destaca Rosa del Olmo, “que tomaria o controle da delinquência nessa época”318. Enquanto o 

Primeiro Congresso Internacional de Antropologia Criminal em 1885 consagrou a escola 

positiva italiana, o segundo encontro promoveu um conflito com estas ideias a partir 

principalmente das pesquisas do médico legista Alexandre Lacassagne, da Escola de Lyon, e 

da promoção das pesquisas de Gabriel Tarde pelo próprio Lacassagne. Alexandre Lacassagne 
 

314 DEL OLMO, Rosa. A América Latina e sua criminologia. Rio de Janeiro: Revan: ICC, 2004. p. 75. 
315 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: Introdução à sociologia do direito 
penal. 3. ed. Trad. Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan/ICC, 2002. p. 30. 
316 Em 1876, Cesare Lombroso, médico italiano, publica o “Tratado Antropológico e Experimental do Homem 
Delinquente”, que mais tarde se tornaria a obra mundialmente conhecida chamada de “O Homem Delinquente”, 
onde expõe a sua teoria do criminoso nato, em que se atribui uma tendência à criminalidade a partir de traços 
biológicos, contribuindo para a fundação da Antropologia criminal. Segundo Stephen Jay Gould, “a teoria de 
Lombroso não foi apenas uma vaga afirmação do caráter hereditário do crime, (...), mas também uma teoria 
evolucionista específica, baseada em dados antropométricos. Os criminosos são tipos atávicos, do ponto de vista 
da evolução, que perduram entre nós. Em nossa hereditariedade jazem germes em estado letárgico, provenientes 
de um passado ancestral”. Ver em: GOULD, Stephen Jay. A falsa medida do homem. 2. ed. Trad. de Valter 
LellisSiqueira. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 123. 
317 De acordo com Goud, “pouco a pouco Lombroso teve de recuar diante da chuva de críticas. Mas procedeu à 
retirada como um estrategista militar. Em nenhum momento, transigiu ou abandonou a idéia básica de que o 
crime tinha raízes biológicas. Limitou-se a ampliar a extensão das causas inatas. (...) Embora o atavismo 
continuasse a ser para ele uma causa biológica fundamental da conduta criminosa, Lombroso introduziu várias 
categorias de enfermidade e degenerações congênitas”. Ver em: GOULD, Stephen Jay. Op. cit., p. 133. 
318 OLMO, Rosa del. Op. cit., p. 94. 
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(1843-1924) foi um criminologista e médico francês, assumiu a cadeira de Medicina legal na 

faculdade de Lyon e escreveu tratados sobre a influência do ambiente social na criminalidade 

de um país, se tornando um dos principais adversários da escola de Lombroso, ainda que não 

desprezasse sua obra. 

Podemos dizer que Elysio de Carvalho foi lombrosiano, mas buscava conjugar teorias 

das diferentes escolas criminológicas, criticando-as em separado e buscando em suas análises 

fatores individuais e ambientais, considerando a classificação criminal de José Ingenieros, 

médico e criminologista ítalo-argentino, “a mais lógica, completa e exata”319. Enquanto a 

Antropologia criminal tentava equacionar essas ideias, discípulos de ambos os lados que 

trabalhavam na polícia e na Medicina legal desenvolviam técnicas no exercício burocrático de 

suas funções. Entre o seguidores de Lacassagne e Bertillon estava o pioneiro cientista da 

ciência forense Edmond Locard, que estudou Medicina e Direito em Lyon e se tornou 

assistente de Lacassagne desenvolvendo estudos acerca da perícia gráfica, das impressões 

digitais, além de promover a ideia de todos os países terem um laboratório de polícia, como 

aquele que o mesmo dirigia em Lyon. 

Locard, chefe do primeiro laboratório forense da polícia francesa, promoveu em seus 

trabalhos a adoção de métodos científicos para a investigação e reconstrução dos delitos, 

contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento da atividade forense e a “polícia 

científica”, vindo a escrever diversos artigos que foram traduzidos e publicados no Boletim 

Policial. De 1907 a 1918, o Boletim publicou 6 artigos de Locard, entre os quais estão: “As 

deformações profissionais”320, onde o autor fala das deformações ocorridas durante o trabalho 

e do contato com materiais ou substâncias perigosas, se baseando nas diretrizes dos Annaes  

de Higiene e de Medicina Legal de 1849, do encontro acerca desse tema realizado em 

Mônaco nessa data. No segundo artigo, chamado “Methodos e processos de policia 

scientifica”321, o autor expõe o estudo acerca da escrita secreta dos presos que se comunicam 

através de cartas que só se tornam legíveis se for derramada uma substância especial nelas ou 

se forem aquecidas. Três artigos322 escritos por ele e publicados no Boletim Policial se 
 
 

319 CARVALHO, Elysio. “A função da photografia nos inquéritos judiciários”. Boletim Policial, Rio de Janeiro, 
abril, maio e junho de 1911. p. 114. 
320 LOCARD, Edmond. “As deformações profissionais”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Abril de 1910. pp. 89- 
91. 
321 LOCARD, Edmond. “Methodos e processos de policia scientifica”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Abril, 
Maio e Junho de 1912. pp. 214-221. 
322 LOCARD, Edmond. “A criptographia na tecnica policial - estudo sobre o uso dos escritos cifrados pelos 
malfeitores. Rio de Janeiro, Julho, Agosto e Setembro de 1912. pp. 262-275; LOCARD, Edmond. “Pericia 
gráfica”. Rio de Janeiro, Outubro, novembro e Dezembro de 1912. pp. 302-311. LOCARD, Edmond. 
“Laboratórios de polícia e instrução criminal”. Maio de 1913. pp. 89-105. 



89 
 

 
 
 

referem à perícia gráfica e criptografia. Por fim, ele escreve um artigo em junho de 1913 para 

a revista de Antropologia criminal francesa Archives d'Anthropologie Criminelle, do  

professor Lacassange, que é publicado no Boletim Policial um mês depois com o nome “A 

escola de policia do Rio de Janeiro”323, onde, após elogiar o trabalho de Elysio de Carvalho a 

frente da Escola de Polícia, aponta todo o programa da escola e ementa do curso, suas 

matérias acerca da criminalidade, polícia científica e psicologia criminal, concluindo que a 

cidade do Rio de Janeiro estava desenvolvendo um trabalho que em pouco tempo se tornava 

uma referência na profissionalização da polícia. Dessa forma, tanto Lacassagne quanto o seu 

discípulo negavam as teorias de Lombroso, porém, as de seu conterrâneo, Alphonse Bertillon, 

acerca do método antropométrico, foram rapidamente aceitas pelos dois. 

Alfonse Bertillon entrou para a polícia francesa em 1879 e, devido à crescente atenção 

que os debates policiais suscitavam acerca da reincidência dos criminosos e na urgência de 

uma forma de identificar os delinquentes, Bertillon propôs um método que pudesse medir 

algumas partes do corpo do criminoso e criar uma identificação com aquelas medidas, que 

circularia pelos departamentos de polícia prevenindo-os caso o autuado fugisse da jurisdição 

que o procurava. Diego Galeano e Mercedes García destacam que a partir destas técnicas 

desenvolvidas por Bertillon, ele foi “reconhecido como um dos pais fundadores da moderna 

polícia científica”324, se apresentando no I Congresso Internacional de Antropologia Criminal 

e se consolidando no II Congresso que aconteceu em Paris. O Segundo Congresso 

Internacional de Antropologia Criminal em 1889 marcou o início “da difusão transnacional do 

sistema de Bertillon”325, tendo Bertillon alcançado a essa altura o posto de chefe do Serviço 

de Identificação da polícia de Paris, ao mesmo tempo em que Alexandre Lacassagne 

consagrou-o dando nome à sua técnica de bertillonagem. 

No mês seguinte à morte de Bertillon, em março de 1914, o Boletim Policial publicou 

uma foto326 do mesmo, como segue na figura 9, e um artigo escrito por Elysio de Carvalho 

homenageando-o. Segundo Elysio, Bertillon representava o criador da “moderna techinica 

policial”327 e o conjunto de métodos que criou acabou auxiliando na formação de provas do 

processo judicial. Contudo, no momento em que Elysio escrevia, a bertillonagem não era 

mais utilizada no gabinete, tendo sido ultrapassada pela datiloscopia desde 1903 enquanto 
 

323 LOCARD, Edmond. “A escola de policia do Rio de Janeiro”. Julho de 1913. pp. 228-234. 
324 GARCÍA FERRARI, Mercedes; GALEANO, Diego. “Polícia, antropometria e datiloscopia: história 
transnacional dos sistemas de identificação, do rio da Prata ao Brasil”. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, 
Rio de Janeiro, v.23, supl., dez. 2016, p.171-194. p. 173. 
325 Ibidem, p. 723. 
326 “Imagem de Alfonse Bertillon”. Boletim Policial. Março de 1914, Rio de Janeiro. p. 100. 
327 CARVALHO, Elysio. “Alphonse Bertillon”. Boletim Policial. Março de 1914, Rio de Janeiro, pp. 101-105. 
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serviço de identificação no Brasil. Galeano destaca que a aceitação da bertillonagem em toda 

a França e na maior parte da Europa e América do Sul foi conseguida desde 1893328, sendo 

superada no Brasil por força de lei em 1903. 

 
Figura 12 - Alphonse Bertillon (1914) 

 

Fonte: “Imagem de Alphonse Bertillon”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, Março de 1914. p. 100. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Rio de Janeiro. 

 

Em trabalho recente, Doroty Hoobler e Thomas Hoobler contam que nos anos iniciais 

do século XX Alfonse Bertillon foi o mais famoso perito criminal da França, principalmente 

por ter solucionado o caso Dreyfus e ajudado a condenar o anarquista Ravachol. Contudo, a 

autora conta que o caso Dreyfus acabou manchando a reputação de Bertillon. Esse caso se 

refere a uma acusação falsa feita ao militar judeu Alfred Dreyfus por traição, no final do 

século XIX, motivada pelo antissemitismo. Foi convidado para o julgamento Alfonse 

Bertillon, que não era perito em caligrafia, como examinador da caligrafia de Dreyfus para 

dizer se o mesmo era culpado ou não. Tudo começou em 1894 quando encontraram um 

bilhete amassado no lixo da embaixada alemã e acusaram Dreyfus, que era oficial da França, 

de espião e traidor. A autora conta que “o testemunho de Bertillon estava longe de ser 

convincente, pois ele tendia a falar de maneira tortuosa, mostrando diagramas e gráficos que 

pareciam desesperadoramente confusos”329. Dessa forma, Alfonse Bertillon pronunciou sua 

condenação a Dreyfus e depois descobriram, em 1903, que a caligrafia não era dele, fazendo 
 
 
 

328 GALEANO, Diego. “Identidade cifrada no corpo: o bertillonnage e o Gabinete Antropométrico na Polícia do 
Rio de Janeiro, 1894-1903”. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 7, n. 3, p. 721- 
742, set.-dez. 2012. p. 731. 
329 HOOBLER, Thomas; HOOBLER, Dorothy. Os crimes de Paris. Tradução Maria José Silveira. São Paulo: 
Três estrelas, 2013. p. 45. 
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com que Bertillon ficasse “marcado pela conduta desonrosa comum àqueles que procuravam 

colocar Dreyfus no pelourinho”330. 

O serviço antropométrico foi instalado no Rio de Janeiro em 1894 no laboratório de 

Medicina legal, sob a chefia de Thomaz Coelho, tendo sido abandonado totalmente do ano 

seguinte até 1899, quando volta a funcionar, agora em uma repartição da polícia, utilizando o 

método da bertillonagem331. Em 1901, Félix Pacheco assume a direção do serviço 

antropométrico da capital e começa a se relacionar com a datiloscopia. Segundo o Boletim 

Policial, José Felix Alves Pacheco (1879-1935) foi um profissional competente na 

representação que teve na “Conferência Internacional de Buenos Aires, de que resultou o 

convenio de policias com as Republicas do sul do continente"332. Félix Pacheco havia 

participado do primeiro Congresso Científico Latino Americano em 1898, em Buenos Aires, 

como representante da polícia do Distrito Federal333. O segundo congresso é realizado em 

Montevidéo em 1901, e consagra o método datiloscópico como o mais útil na identificação 

dos criminosos. Félix Pacheco, que estava no congresso, toma nota deste método e faz 

circular as ideias que ouviu para a promoção do sistema de Vulcetich334 no Rio de Janeiro. 

Finalmente, na reforma da polícia do Distrito Federal em 1903, aprovado por decreto n. 

4.764335, o sistema de identificação datiloscópico é instituído como lei no Brasil. 

Em 1904, Pacheco traduz um artigo de Edmond Locard chamado “A identificação 

pelas impressões digitaes: o emprego da dactyloscopia na América do Sul - O processo 

Vucetich”336, publicado na revista francesa Archives d'Anthropologie Criminelle e manda 

anexar a tradução desse artigo no relatório do chefe de polícia Antônio Augusto Cardoso de 

Castro, enviado ao ministro da Justiça, informando como ele e Afrânio Peixoto estavam 

decididos quanto à eficiência do método de Vulcetich. Em 1907, Vulcetich era o chefe do 

Gabinete de Identificação de La Plata e o sistema que inventou no final do século XIX já 

estava consolidado em todo o mundo a essa altura. Hermeto Lima, que se diferenciou pelo 

gosto dos estudos acerca da identificação no Boletim Policial, escreve um artigo em 1907 

 
330 HOOBLER, Thomas; HOOBLER, Dorothy. Os crimes de Paris. Tradução Maria José Silveira. São Paulo: 
Três estrelas, 2013. 
331 GALEANO, Diego. “Identidade cifrada no corpo...” Op. cit., p. 733. 
332 FELIX PACHECO. Boletim Policial. Rio de Janeiro, maio de 1907. p. 25. 
333 Ibidem. 
334 Ibidem. 
335 Regulamento da Secretaria de Policia do Districto Federal, approvado por decreto n. 4764 em 5 de fevereiro 
de 1903. Consultado dia 10/03/2018 em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-4764-5- 
fevereiro-1903-506801-publicacaooriginal-1-pe.html 
336 Este artigo foi encontrado na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional disponível online, visto em 
10/03/2018, em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=873837&PagFis=6501&Pesq=dactyloscopia 
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descrevendo todos os instrumentos e fases do processo de coleta de digitais do método 

datiloscópico337. O autor aponta que mesmo o número de fichas terem se acumulado  

chegando a 15 mil naquele ano de 1907, o método de Vucetich superava em muito a 

antropometria de Bertillon. 

A ideia da criação de uma polícia internacional foi discutida no Boletim Policial por 

Elysio de Carvalho amplamente a partir de 1913 com a visita do professor Reiss ao Brasil. 

Elysio destaca que de todos os cientistas que pensaram a criminalidade, aquele que 

sistematizou a proposta de uma polícia unificada e internacional foi unicamente o professor 

Reiss, tendo os outros cientistas apenas aderido338. Elysio afirma que naquele mesmo ano de 

1914, de 14 a 20 de abril haveria o Congresso de Polícia Judiciária Internacional em Mônaco 

e nesse congresso uma das pautas era a criação de um Cadastro Central Internacional de 

Polícia339. Elysio conta que todos os criminologistas são unânimes em proclamar a 

necessidade de uma união policial internacional, e o professor Reiss era quem havia 

demonstrado, quando esteve no Rio de Janeiro, como organizar essa polícia. Ele destaca que o 

plano de Reiss era bem simples, a ideia seria estabelecer “uma repartição de policia 

internacional encarregada de receber e fornecer informações acerca de todos os criminosos 

que sahirem do territorio onde habitualmente exerciam sua nociva profissão”340. Perto de toda 

repartição deveria funcionar um laboratório de polícia científica, “que uniformizaria os 

serviços de identificação”341 e comunicaria quaisquer porventuras às repartições e outros 

laboratórios. 

O professor Reiss deixou claro, segundo Elysio, que países como o Brasil e a Suissa, 

que são países neutros sem “essas lutas de chancelaria”342 é que deveriam tomar a iniciativa 

dessa polícia. Nesse sentido, Elysio considera essa colocação do professor Reiss apropriada e 

diz que a polícia do Rio de Janeiro, desde que tomou parte na Conferência Internacional de 

Polícia em Buenos Aires em 1905, formou junto a outros estados e países uma ideia de um 

“congresso policial Sul-Americano”343 que deveria ser levado adiante para a construção de 

uma polícia internacional. 
 
 
 
 

337 LIMA, Hermeto. “A Dactyloscopia”. Boletim Policial. Junho de 1907, Rio de Janeiro. pp. 24-30. 
338 CARVALHO, Elysio. “O Congresso Policial Sul-Americano e a luta internacional contra o crime”. Boletim 
Policial, fevereiro de 1914. pp. 37-39. p. 37. 
339 Ibidem, p. 37. 
340 Ibidem, p. 38. 
341 Ibidem. 
342 Ibidem. 
343 Ibidem. 
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O Primeiro Congresso Policial Brasileiro, reunido em São Paulo, havia estabelecido, 

segundo Elysio, um primeiro passo nesse processo, ao determinar que as polícias do Rio, 

Minas, São Paulo e Estado do Rio criassem uma “commissão executiva”344 para tratar do 

Congresso Policial Sul-Americano. Do dia 07 ao dia 12 de abril de 1912 se realizou o 

Primeiro Convênio Policial Brasileiro345 em São Paulo, promovido pela Secretaria da Justiça  

e da Segurança Pública com a participação de quase todos os estados da União, os quais 

delegaram representantes que tomassem parte nesses trabalhos, além de delegados de polícia 

da capital e do interior dos Estados. A instalação do convênio foi feita no edifício do Instituto 

Histórico e Geográfico de São Paulo e estavam presentes o chefe de estado de São Paulo 

Albuquerque Lins, acompanhado do Sr. Washington Luis, secretário da Justiça e da 

Segurança pública. Foi criada uma comissão executiva que tinha como membros os srs. 

Manoel Viotti, escolhido como presidente da mesa, Ascanio Cerquera como vice-presidente e 

Theophilo Nobrega como I secretário, como demonstra a imagem número 11, além de uma 

comissão de Processo Policial, Polícia em geral, Código telegráfico, Identificação e 

investigação, estando listado nestas duas últimas comissões Elysio de Carvalho346. 

 
Figura 13 - Primeiro Convênio Policial Brasileiro 

 

Fontes: “Ata do Primeiro Convênio Policial Brasileiro realizado em São Paulo 
de 7 a 12 de abril de 1912”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional. Abril, maio e junho de 1912. p. 125. 

 

Reunidos no salão nobre da Secretaria da Justiça de São Paulo, o grupo de 

representantes dos Estados e delegados da polícia de São Paulo, além do presidente e 

convidados, tiraram uma foto que foi publicada no Boletim Policial em 1912: 
 
 

344 CARVALHO, Elysio. “O Congresso Policial Sul-Americano e a luta internacional contra o crime”. Boletim 
Policial, fevereiro de 1914. 
345 “Actos do primeiro convenio policial brazileiro realizado em São Paulo de 7 a 12 de abril de 1912”. Boletim 
Policial. Abril, Maio e Junho de 1912. pp. 122-154. 
346 Ibidem, p.122. 
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Figura 14 - Representantes dos Estados e delegados de São Paulo 
 

Fontes: “Ata do Primeiro Convênio Policial Brasileiro realizado em São Paulo de 7 a 
12 de abril de 1912”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional. 
Abril, maio e junho de 1912, p. 123. 

 

O convênio convocado pelo Estado de São Paulo tinha como meta acordar as bases de 

uma união policial universal, unificar os métodos datiloscópicos entre os gabinetes estaduais, 

estipular a exigência de uma cédula de identificação a qualquer sujeito que entrasse ou saísse 

de um porto e sistematizar o controle da criminalidade entre os poderes policiais347. Segundo 

relatório do Boletim Policial, foi estipulado no convênio que: 

 
Cada estado deve constituir um Gabinete Central e installar por todos os municípios 
e cidades suas filiaes, (...) o methodo de classificação a adoptar-se será o 
dactyloscopico de D. Juan Vucetich, (...) os convenios firmados deverão durar o 
prazo de cinco annos, findos os quaes serão em congresso de delegados dos Estados 
ratificados os seus termos348. 

 
Segundo Elysio, em relatório enviado ao chefe de polícia no início do ano de 1913, ele 

e o então delegado Eurico Cruz, representaram a polícia do Distrito Federal no congresso de 

1912, se comprometendo “a permutar directamente entre os respectivos serviços de 

identificação, os antecedentes dos individuos considerados perigosos à sociedade”349. 

Contudo, em uma nota publicada em julho de 1913 no Boletim Policial, chamada “Uma 

questão de tecnica datiloscópica”350, é apresentado o despacho que deu Elsyio de Carvalho 
 

347 FAUSTINO, Francisco de Paula Pereira. “A dactyloscopia e os congressos de policia, memoria apresentada 
ao congresso de policia de S. Paulo a 17 de abril de 1912 pelo Dr. Francisco de Paula Pereira Faustino, diretor do 
gabinete de Id. e de Estatística do estado do Rio de Janeiro”. Boletim Policial. Janeiro, Fevereiro e Março de 
1912. p. 14. 
348 Ibidem. 
349 CARVALHO, Elysio. “Relatorio do diretor do gabinete de Identificação e de Estatística, correspondente ao 
anno de 1912, apresentado ao Exm. Sr. Dr. Chefe de Policia do Distrito Federal”. Boletim Policial. Janeiro, 
Fevereiro e Março de 1913. p. 7. 
350 “Uma questão de thecnica dactyloscópica”. Boletim Policial. Julho de 1913. p. 253. 
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acerca do requerimento de cópias de impressões digitais, feito por um particular cujo nome 

não é citado. No volume anterior da revista, haviam sido publicadas as opiniões de Afrânio 

Peixoto e Manoel Viotti acerca dessa mesma solicitação e ambos haviam advertido do caso, 

mas consideravam-no favoráveis. Já Elysio diz que, em seu parecer, é “inconciliável com a 

efficacia da investigação criminal e a boa ordem administrativa a pretenção do requerente”351, 

indeferindo o requerimento, apontando que a permuta de fichas criminais não seria dada a 

particulares fora do Estado. Essa foi a primeira vez que Elysio se encontrou em um lugar de 

disputa pelo espaço de autoridade do Gabinete e formalizou sua posição no Boletim Policial. 

O pedido de uma ficha criminal por um terceiro de outro estado foi barrado por Elysio, a 

contragosto de seus companheiros. 

São Paulo é descrito por Elysio de Carvalho como um estado em constante 

preocupação com o progresso da instituição policial. O corpo de guarda cívico paulista na 

opinião de Elysio era “sem igual no Brasil”352, “só comparável ao policeman londrino, que 

age mais pela força do symbolo que pelo regimen da força”353. Elysio dedica grande parte do 

artigo à maneira como São Paulo vinha administrando os seus conflitos, mas muitos dos 

elogios se deviam a dois acontecimentos: ao Primeiro Convênio Policial Brasileiro, realizado 

por São Paulo, sobre o qual Elysio fala que ele mesmo, junto à polícia do Distrito Federal, já 

havia dado a ideia desde 1908354; e o segundo motivo se refere ao convite feito ao professor 

R. A. Reiss para vir ao Brasil, que teria sido aceito. Este foi feito também pela Secretaria de 

Polícia do Estado de São Paulo. Elysio destaca no texto que São Paulo não quis ficar atrás na 

cruzada contra o crime internacional e, por isso, “foi pedir o santo e a senha desta nova 

cruzada a um profissional que gosa de reputação universal: o professor R. A. Reiss”355. 

Rudolphe Archibald Reiss (1875 - 1929) era professor de Ciência Forense em Lausanne desde 

1906 tendo participado da fundação em 1909 do primeiro programa de Ciência Forense do 

Instituto de Ciência Forense dessa universidade, onde desenvolveu um forte apreço por 

Bertillon. Elysio o descreve como “anthropologista e psychologo, photographo emerito, 

chimico, doutor em sciencias naturaes, dactyloscopista notavel e habilissimo crypthographo, 

perito eximio em todas as especies de falsificações”356, querendo deixar claro que o crime 
 
 
 

351 “Uma questão de thecnica dactyloscópica”. Boletim Policial. Julho de 1913. 
352 CARVALHO. Elysio. “O professor R. A. Reiss no Brasil”. Boletim Policial. Junho de 1912, Rio de Janeiro. 
pp. 162-169. p. 164. 
353 Ibidem. 
354 Ibidem. 
355 Ibidem. 
356 Ibidem. 
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para o professor não tem segredos, sendo o criminalista uma “enciclopédia viva da sciencia 

policial moderna e antiga”357. 

De acordo com o Boletim Policial358, o Sr. R. A. Reiss havia sido contratado pelo 

Estado de São Paulo “para manter na capital, durante três mezes, um curso de policia 

scientifica e judiciaria e realizar, sobre o mesmo assumpto, conferencias publicas”359. O Dr. 

Cyro Costa, ex-delegado de polícia do Rio de Janeiro e frequentador dos cursos de Reiss na 

Europa, foi designado para organizar com o auxílio do Professor Reiss uma Escola de Polícia 

científica em São Paulo, destinada a preparar tanto a força policial como o corpo de 

investigadores, a partir do dia primeiro de julho de 1913. Diante destes termos, o Dr. Edwiges 

de Queiroz, chefe de polícia do Distrito Federal em 1913, contratou o professor R. A. Reiss 

para dar algumas palestras no Rio de Janeiro acerca dos métodos de polícia científica. O curso 

foi organizado por Elysio de Carvalho, constituindo-se de práticas de laboratório e 

aperfeiçoamento de “um grupo de funccionarios techinicos da policia e aos alumnos da  

Escola de Policia do Rio”360, se iniciando no dia 2 de agosto de 1913. No Rio de Janeiro, o 

professor Reiss deu 16 conferências, dentre as quais estão: “Inspecção do local do crime e 

exame externo do cadaver; Revelação e fixação de impressões digitaes e palmares; 

Recomposição de cadaver; Exame de manchas, cabellos e pelles; Exame de documentos, e 

moeda falsa”361. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

357 CARVALHO. Elysio. “O professor R. A. Reiss no Brasil”. Boletim Policial. Junho de 1912, Rio de Janeiro. 
pp. 162-169.. 
358 Quando falo o Boletim Policial estou me referindo às notas ou artigos que não tem autor, o que 
provavelmente vem a ser de autoria da direção do Boletim Policial, ou seja, Elysio de Carvalho. 
359 “A polícia cientifica no Brasil”. Boletim Policial. Julho de 1913. 248-253. p. 248. 
360 O professor Reiss no Rio de Janeiro - Notas e Fatos. Boletim Policial. Julho de 1913. Rio de Janeiro. p. 261. 
361 O professor R. A. Reiss no Rio. Boletim Policial. Outubro de 1913. Rio de Janeiro. pp. 407-408. p. 407. 
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Figura 15 - Curso de Polícia Científica ministrado pelo professor Reiss no 

Rio de Janeiro 

 
Fonte: CARVALHO, Elysio. L’organization et le fonctionnement de service 

d’identification de Rio de Janeiro. Bibliotheque du “Boletim Policial”, Rio de 
Janeiro, Imprensa Nacional, 1914. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Rio de Janeiro. 

 

Além dessas conferências, o professor Reiss revelou também algumas técnicas 

policiais que ainda não se encontravam em domínio público, sendo aplaudido de pé pelos 

ouvintes ao fim de sua explanação. Dessa forma, o chefe de polícia conferiu ao professor 

Reiss, pelo trabalho e orientação aos policiais cariocas, o título de diretor honorário da Escola 

de Polícia do Distrito Federal, tornando-o seu patrono362. 

 
 

2.2 Prisão e isolamento dos indesejáveis 
 
 
 

É importante estarmos atentos ao fato de que os serviços de identificação surgem a 

partir da necessidade de classificar os presos. Essa prática evitaria que o indivíduo se passasse 

por outra pessoa em outro distrito sem que ninguém o identificasse. A prisão não está 

separada da polícia, como se costuma pensar, mas apesar de suas especificidades, elas atuam 

como um dispositivo integrado, com os mesmos objetivos e recebendo ordens a partir das 

mesmas autoridades. Tanto a polícia quanto a prisão no Brasil se constituem como forças 

autônomas com regras próprias, em constante estado de disputas e acordos, mas podemos 

afirmar que desde o advento da ordem republicana no Brasil essas duas instituições de 

controle social passam a exercer na administração dos conflitos da cidade uma influência de 

362 O professor R. A. Reiss no Rio. Boletim Policial. Outubro de 1913. Rio de Janeiro. pp. 407-408. 
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autoridade e controle dos comportamentos de modo unificado. Dessa forma, assim como 

analisamos a polícia até agora, convém observarmos como a prisão se estruturou no período. 

Com o advento da República, não foram feitas mudanças significativas nas  

instituições carcerárias que já existiam, como era o caso das Casas de Detenção e Correção. 

Segundo Sant'anna, Alfredo Alves de Carvalho, nomeado diretor da Casa de Correção em 

1890, aponta que assim que foi empossado no cargo percebeu o quanto a Casa de Correção 

estava cercada de problemas363. Em 1905, uma grande revolta, mas não a única, explode na 

Casa de Correção, obrigando o Ministro da Justiça e Negócios Interiores a instituir uma 

comissão para avaliar as condições da penitenciária. A avaliação foi das piores possíveis, 

concluindo que aquele lugar não era “em hipótese nenhuma uma casa de correção digna desse 

nome”364. 

No Código Penal de 1890, o regime penitenciário foi adaptado ao sistema penal, como 

segue: 
 
 

Tendo por base a prisao cellular com isolamento durante o primeiro periodo da  
pena, nunca excedente a dous annos, e com trabalho em commum, segregação 
nocturna durante o dia, nos periodos successivos, combinando assim os methodos da 
Philadelphia e Auburn, conforme está mais geralmente adoptado, e admitindo os 
melhoramentos do methodo irlandez, consistentes na prisao intermediaria e no 
livramento condicional365. 

 
A pena de banimento foi admitida, mas só em casos de “tentativa violenta contra a 

constituição politica da republica”366, além da pena de reclusão em fortaleza para alguns 

crimes políticos. A pena com trabalho foi designada para os ociosos incorrigíveis pelos meios 

comuns, sendo enviados para penitenciárias agrícolas ou presídios militares, e a pena 

disciplinar foi direcionada aos menores de 21 anos, em estabelecimentos industriais. A lei n. 

76 de 16 de agosto de 1892, lançou ao projeto de reorganização do serviço policial na 

República uma proposta mais sólida. No decreto de n. 1.034-A de 1892, a lei n. 76 é regulada 

em sua execução, exigindo como empregados da polícia médicos, inspetores de veículos, 

oficiais do porto, escrivães, entre outros. Com esse decreto, tanto a força policial aumentou 

como novos personagens passaram a entrar em cena, fortalecendo os laços de solidariedade 

contra a criminalidade carioca. 
 
 
 

363 SANT'ANA, Marilene. Op. cit., p. 307. 
364 Ibidem, p. 311, nota 3. 
365 Ibidem, p. 19. 
366 Ibidem. 
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No final do século XIX é criada em Dois Rios, na Ilha Grande, uma Colônia 

Correcional que seria mais um exemplo de presídios que fracassaram no Rio de Janeiro. Em 

um relatório enviado ao chefe de polícia Alfredo Pinto Vieria de Melo, publicado no Boletim 

Policial367, o então diretor da Colônia Correcional de Dois Rios, Domingos Martins 

Bernardes, aponta a situação caótica em que encontrou o presídio situado na Ilha Grande. O 

diretor afirma que foi obrigado a fazer diversas modificações para melhorar as instalações, 

como a padaria do presídio, mais uma instalação para mulheres, entre outros. A Colônia foi 

criada em 1894 e tinha como finalidade o encarceramento de vadios, capoeiras e bêbados. 

Com o tempo, passou a receber presos por motivos políticos368. Myrian Sepulveda aponta que 

muitos prisioneiros morriam pouco tempo depois de chegar a ilha por desinteria e falta de 

higiene369. Apesar da ilha ter uma grande floresta que a circunda, os presos ficavam 

enclausurados à sorte dos funcionários das cadeias, que mantinham suas próprias regras. 

Segundo Carlos Aguirre, a primeira penitenciária na América Latina a funcionar nos 

moldes dos reformadores modernos foi a Casa de Correção370 do Rio de Janeiro, “cuja 

construção iniciou-se em 1834, tendo sido concluída em 1850”371. O Boletim Policial aponta 

esse modelo de penitenciária como o primeiro sistema de punição que dialoga com a ideia de 

ressocialização no Brasil372. Por isso, é importante entender como se organizou essa maneira 

de punir até o início do século XX. Apesar do Calabouço e do Aljube serem as prisões mais 

importantes do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX, foi a Casa de Correção que 

deu início ao “processo de modernização das condições de encarceiramento”373. O calabouço, 

situado ao pé do morro do Castelo e criado em 1767, era o espaço destinado aos escravos 

“detidos por punição disciplinar e/ou fugitivos”374, e funcionou até 1874. Já o Aljube, palavra 

árabe para prisão eclesiástica, foi inicialmente um cárcere eclesiástico construído pela Igreja, 

mais especificamente pelo bispo Antônio de Guadalupe em 1735, mas foi cedido ao Estado 

entre 1808 e 1856, e “tornou-se o destino da maioria dos presos, escravos ou livres, que 

 
367 “Relatório enviado ao chefe de polícia Alfredo Pinto Vieria de Melo pelo diretor da Colônia Correcional de 
Dois Rios, Domingos Martins Bernardes”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, junho de 1907. pp. 22-24. p. 22. 
368 SANTOS, Myrian Sepúlveda. Op. cit., p. 446. 
369 Ibidem, p. 446. 
370 A Casa de Correção estava dividida em duas seções: a correcional onde ficavam os menores, vadios e 
mendigos, e a criminal onde ficavam os homens livres condenados à pena de prisão com trabalho. 
371 AGUIRRE, Carlos. “Cárcere e sociedade na América Latina, 1800-1940”. In: MAIA, Clarissa Nunes; NETO, 
Flávio de Sá; COSTA, Marcos e BRETAS, Marcos Luiz (Orgs.) História das Prisões no Brasil. Op. cit., pp. 35- 
78. p. 41. 
372 “Casa de correção”. Boletim Policial. Out. a Dez. de 1915, p. 233. 
373 HOLLOWAY, Thomas. Op. cit., p. 254. 
374 ARAÚJO, Carlos E. M. de. “Entre dois cativeiros: Escravidão urbana e sistema prisional no Rio de Janeiro, 
1790-1821”. In: MAIA, Clarissa Nunes; NETO, Flávio de Sá; COSTA, Marcos e BRETAS, Marcos Luiz (Orgs.) 
História das Prisões no Brasil. Op. cit., pp. 217-252. p. 219. 
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aguardavam julgamento ou eram condenados por pequenos delitos ou crime comum (...)”375. 

As prisões no Rio de Janeiro foram retratadas no Boletim de diferentes maneiras, mas 

todas elas apontando críticas à ineficiência do encarceramento no controle social e as más 

condições de salubridade nas celas. Segundo o Boletim Policial, a Casa de Correção 

representou uma tentativa de diálogo do sistema penal com o caráter reeducacional do sistema 

carcerário moderno capitalista que visava a ressocialização do detento. Contudo, como 

podemos observar, ao longo do século XIX, a Casa de Correção, surgindo como proposta de 

um sistema carcerário moderno e reformador no Rio de Janeiro, funcionou na prática ao 

mesmo tempo e se relacionando com antigas formas de encarceramento do Antigo Regime. O 

modelo prisional que deu origem a essas ideias de ressocialização, segundo Gelsom 

Rozentino, tem origem em meados do século XVI: 

 
O modelo prisional com caráter reeducacional ou de ressocialização tem origem no 
final do século XVI com a criação de Casas Correcionais para homens e mulheres, 
como a pioneira House of Correction, com a transformação do Castelo de Bridewell 
em prisão (1553), próximo a Londres, Inglaterra, para disciplinar delinqüentes. Um 
pouco depois, no ano de 1596, em Amsterdã (Holanda) foi criada a prisão de 
Rasphuis, destinada a homens. E em 1597 e 1600 criou-se a Spinhis para mulheres, 
com seções especiais para meninas. Essas prisões destinavam-se, a princípio, a ser 
uma espécie de presídio com objetivo de abrigar vadios, mendigos e prostitutas, 
resultantes das dificuldades sociais por que passava a sociedade, não apenas 
holandesa, mas a européia em geral. Posteriormente, ao longo dos séculos XVII e 
XVIII, principalmente, mas ainda no século XIX, outros países da Europa 
conceberam estabelecimentos penais com a mesma finalidade, sendo que os 
estabelecimentos ingleses conhecidos como workhouses obtiveram grande 
notoriedade376. 

 
O Gabinete de Identificação, auxiliando na administração dos estabelecimentos 

prisionais, foi um dos maiores responsáveis pela organização dos presos a partir das fichas de 

identificação. Na prática, o Boletim aponta que antes de 1907 havia uma grande confusão na 

hora de identificar o preso carioca. Havia fichas criminais tanto na delegacia quanto na 

administração carcerária, de modo que ora os presos eram obrigados a se dirigirem à 

delegacia, “o que fazia com dificuldade e embaraço”377, ora o próprio cárcere disponibilizava 

esse serviço. Contudo, a partir de 1907 foi instalado “em todas as delegacias policiaes, mesas 

apropriadas à tomada das impressões digitaes das pessoas detidas”378, criando apenas uma 

ficha criminal, feita na delegacia antes do preso ser encarcerado, ficando a cargo das filiais do 

Gabinete de Identificação guardar e fazer circular essas informações. 

375 HOLLOWAY, Thomas. Op. cit., p. 271. 
376 ALMEIDA, Gelsom Rozentino. “A Crise do Sistema Penitenciário: Capitalismo, Classes Sociais e a Oficina 
do Diabo”. ANPUH – XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – Fortaleza, 2009. p. 1. 
377 “Um policiamento exemplar”. Boletim Policial, maio de 1907. p. 34. 
378 Ibidem. 
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Em março desse ano, o chefe de polícia Alfredo Pinto Vieira de Mello inaugura o 

serviço de identificação de presos pelo sistema dactiloscópico de Vucetich na delegacia de 

polícia da sétima circunscrição urbana, situado na rua Senador Dantas. Na inauguração, 

Edgard Costa, então chefe interino do Gabinete de Identificação e de Estatística apresentou os 

aparelhos necessários para os serviços de identificação dos presos, fazendo uma demonstração 

com um preso para todos os convidados, arrancando aplausos do público como se estivesse 

em um show. José Pelinca Filho, encarregado da seção de informações e estatísticas e 

encarregado de fazer o trabalho de identificação dos presos nos quadros demonstrativos 

apresentados no Boletim Policial, finalizou a inauguração com um discurso de comemoração 

ao constatar que naquele momento haviam já instalado vinte filiais nas Delegacias de 2ª e 3ª 

entrâncias, “funcionando com toda a regularidade e prestando os serviços que eram de 

esperar”379. 

No Rio de Janeiro, o quadro demonstrativo dos presos identificados durante o primeiro 

trimestre de 1907380 nas filiais do Gabinete de Identificação, publicado no Boletim Policial, 

aponta que em janeiro, 229 homens foram identificados, aumentando esse número para 263 

homens em fevereiro e 296 em março, já com o sistema de Vulcetich. O número de mulheres, 

de 1907 a 1912 oscilou bastante, mas sempre se mantendo abaixo do número de homens, em 

torno de 60 mulheres por mês. Em abril o Gabinete de Identificação chegou ao maior número 

do ano de 1907, com uma identificação total de 621 pessoas e depois caiu progressivamente. 

De 1908 até 1912 há um aumento vertiginoso no número de presos identificados, chegando a 

1200381 em um único mês desse último ano, e a prática acabou por proporcionar também a 

circulação de informações no próprio ambiente policial. Esses exemplos demonstram a 

relação intrínseca de estratégias de gestão de conflitos baseadas no dispositivo da polícia- 

prisão. 

A espacialização do Estado penal, a partir de uma lógica policial, uma nova razão do 

Estado juntamente à polícia, objetivando a boa gestão de pessoas e conflitos, se construiu com 

o auxílio de sistemas de classificação dos “criminosos” que permearam não só a polícia e os 

espaços legais, mas também os espaços das ilegalidades da prisão. Durante todo o ano de 

1907, o Boletim aponta um crescente número de presos identificados, sendo 120 presos 

identificados e 9 cadáveres fotografados em janeiro, 180 presos e 9 cadáveres em fevereiro e 

 
379 “Um policiamento exemplar”. Boletim Policial, maio de 1907. p. 34. 
380 “Gabinete de Identificação e Estatísticas. Quadro demonstrativo dos presos identificados durante o primeiro 
trimestre de 1907”. Encarregado da seção: José Pelinca Filho. Visto: Edgard Costa(Diretor). Boletim Policial, 
Rio de Janeiro. pp. 42-43. 
381 Ibidem. 
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222 presos e 8 cadáveres em março382. O número de presos fotografados chega a 1.362 em 

1910, passando muitas vezes o número de presos identificados, mas depois desse ano 

percebemos que tanto a fotografia quanto a antropometria serão substituídas pela impressão 

digital. Foi possível perceber que desde 1907 o registro de suspeitos privilegiou a impressão 

digital, sendo questão de tempo e de infraestrutura a hegemonia desse sistema. 

Os serviços de identificação não pouparam nem os mortos. A datiloscopia aplicou-se 

também na identificação de cadáveres, aparentemente desconhecidos. Edgard Costa aponta 

que desde o momento em que os desenhos papilares aparecem no sexto mês de vida 

intrauterina eles continuam inalterados até o momento de decomposição, podendo ser 

consultados até 26 dias depois de enterrado383. O diretor do Gabinete conta que um bonde da 

Companhia Vila Isabel passou por cima de um homem branco, “que se achava deitado sobre 

os trilhos”384, perdendo a vida na hora. O corpo foi recolhido para o necrotério do 16º Distrito 

Policial. Como a identidade do morto não foi encontrada, “foi notificado o Gabinete para 

proceder à sua identificação”385. O morto foi fotografado e foram tomadas as impressões de 

sete dedos, visto que três haviam sido cortados pelos trilhos. 

A partir do método Vucetich descobriu-se que a Série do indivíduo era V4444, Seção 

XXX44, e buscou-se no “Livro de Registro de Existencia”386 o número de sua ficha. De 

maneira engenhosa, o autor conta que a (ficha) individual foi encontrada com o número de 

ordem 1552, como mostra a figura número 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Gabinete de Identificação e Estatísticas. Quadro demonstrativo dos presos identificados durante o primeiro 
trimestre de 1907”. Encarregado da seção: José Pelinca Filho. Visto: Edgard Costa(Diretor). Boletim Policial, 
Rio de Janeiro. pp. 42-43, p. 43. 
383 COSTA, Edgard. “Identificação de cadáveres”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, julho de 1907. pp. 9-14. p. 9. 
384 Ibidem, p. 10. 
385 Ibidem. 
386 Ibidem. 
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Figura 16 - Individual datiloscópica tirada no Gabinete de 

Identificação 

 
Fonte: COSTA, Edgard. “Identificação de cadáveres”. Boletim Policial. 

Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, julho de 1907. pp. 9-14. p. 12. 
 

A partir dessa ficha, chegou-se à conclusão de que o morto era Antonio Pinto de 

Almeida, brasileiro, do Rio de Janeiro, com 28 anos, analfabeto, carroceiro, solteiro, com 1, 

68 de altura. Antônio já havia dado entrada oito vezes na Casa de Detenção: a primeira vez 

em 22 de abril de 1900 por desordem, depois por ofensas físicas, desacato, pela contravenção 

dos artigos 396387, 303388, 399389 do Código Penal e, na maioria das vezes, se metendo em 

brigas e abusando da violência, conforme apontou o diretor do Boletim390. Descobriu-se dessa 

maneira toda a ficha de Antônio, com uma foto do mesmo, como mostra a imagem 17: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

387 “Art. 396. Embriagar-se por habito, ou apresentar-se em publico em estado de embriaguez manifesta”. Ver: 
Decreto Nº 847, de 11 de outubro de 1890. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos 
Jurídicos, Rio de Janeiro, 1890. Visto no dia 10/12/2018 em: 
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/decreto/1851-1899/D847.htm 
388 “Art. 303. Offender physicamente alguem, produzindo-lhe dôr ou alguma lesão no corpo, embora sem 
derramamento de sangue”. Ver: Decreto Nº 847, de 11 de outubro de 1890. Presidência da República, Casa 
Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Rio de Janeiro, 1890. Visto no dia 10/12/2018 em: 
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/decreto/1851-1899/D847.htm 
389 “Art. 399. Deixar de exercitar profissão, officio, ou qualquer mister em que ganhe a vida, não possuindo 
meios de subsistencia e domicilio certo em que habite; prover a subsistencia por meio de occupação prohibida 
por lei, ou manifestamente offensiva da moral e dos bons costumes”. Ver: Decreto Nº 847, de 11 de outubro de 
1890. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Rio de Janeiro, 1890. Visto no 
dia 10/12/2018 em: http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/decreto/1851-1899/D847.htm 
390 Ibidem, p. 11. 
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Figura 17 - Foto que compõe a ficha criminal de Antônio Pinto de 

Almeida 

 
Fontes: COSTA, Edgard. “Identificação de cadáveres”. Boletim Policial. Rio de 

Janeiro, Imprensa Nacional, julho de 1907. pp. 9-14. p. 10. 
 

Edgard Costa conta que na maior parte das vezes Antonio se passou por outra pessoa, 

como “José da Silva”, e contou com a falta de organização das próprias delegacias e dos 

serviços de identificação, até mesmo do falho sistema de fotografias, que ainda era muito 

incipiente, para não ser encontrado. De acordo com Edgard Costa, não foram as tatuagens de 

sereia que autenticaram a identidade oficial do delinquente, mas sim o polegar direito, com 

um desenho sob a “forma de um verticillo da familia dos spiraes, de deltas não 

divergentes”391, além de certas particularidades em suas linhas papilares. A olho nu teria sido 

possível comparar as impressões tomadas no necrotério com aquelas guardadas no Gabinete, 

“e assim, graças a esse systema tão simples, quanto scientifico e infalivel, pôde-se comprovar 

a identidade de mais um cadáver desconhecido”392. 

A identificação dos ditos criminosos no Rio de Janeiro do início do século XX acabou 

adquirindo um papel central no policiamento da capital. A partir de 1907, o registro pela 

impressão digital foi paulatinamente substituindo a fotografia e a antropometria, chegando ao 

ano de 1915 como serviço hegemônico no Gabinete de Identificação. Na delegacia, o escrivão 

e alguns policiais que serviam de testemunhas formavam, juntamente ao delegado ou 

comissário, o auto de flagrante. A partir de 1907, a orientação era que se formasse uma ficha 

criminal393 na própria delegacia, a partir da impressão digital e de um exame médico do 

indiciado. O Gabinete de Identificação e Estatística se encontrava convenientemente no 

 
391 “Art. 399. Deixar de exercitar profissão, officio, ou qualquer mister em que ganhe a vida, não possuindo 
meios de subsistencia e domicilio certo em que habite; prover a subsistencia por meio de occupação prohibida 
por lei, ou manifestamente offensiva da moral e dos bons costumes”. Ver: Decreto Nº 847, de 11 de outubro de 
1890. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Rio de Janeiro, 1890. Visto no 
dia 10/12/2018 em: http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/decreto/1851-1899/D847.htm. 
392 Ibidem, p. 14. 
393 Ibidem, p. 297. 
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mesmo edifício que a Casa de Detenção. Uma das diferenças substanciais entre as 

informações guardadas pela delegacia e aquelas que se encontravam no Gabinete de 

Identificação era que no Gabinete havia tanto a identidade do polegar quanto o histórico do 

preso, caso ele tivesse antecedentes, como demonstrado anteriormente com o exemplo de 

Antônio Pinto. 

A Casa de Detenção, por se encontrar no mesmo prédio que o Gabinete de 

Identificação, foi privilegiada com estudos e estatísticas a seu respeito pelo Boletim Policial. 

Nesse sentido, entendemos a Casa de Detenção a partir da espacialização da ordem e do 

controle social. Segundo Amy Chaskel, a Casa de Detenção foi um lugar de “encontro 

privilegiado entre o Estado e a Sociedade, que facilitava a troca de conhecimento útil sobre 

como alguém deveria se portar diante da polícia, de juízes, carcereiros e outros detentos”394. 

Isso ocorre a partir de dois lados: primeiro porque a Casa de Detenção estava 

estrategicamente situada em um lugar onde o Estado estava presente tanto em forma de 

polícia como em forma de Gabinete de Identificação e encarceramento. Aquele era um prédio 

com diversos serviços submetidos à polícia. Por outro lado, se seguirmos a mesma lógica da 

história das prisões de Lima estudadas por Carlos Aguirre, a Casa de Detenção também foi 

uma cadeia que refletiu a diversidade étnica e social da população brasileira, como uma 

instituição realmente nacional395, bem mais do que as escolas e as universidades que se 

limitavam às classes sociais mais altas. Nesse sentido, a partir do exemplo da Casa de 

Detenção, objetivamos refletir sobre a prisão no início do século XX no Rio de Janeiro para 

além das fronteiras dos muros desses presídios, pensando as práticas punitivas como 

fenômenos sociais que fazem parte do espaço urbano de alguma maneira, mesmo sendo 

isolados fisicamente, se ligam de outras formas à vida na cidade, ao Estado, porque “de fato, o 

encarceramento proporcionava para muitos brasileiros (...) o único contato substancial que 

teriam com o Estado”396. 

Em 1888 uma lei apontou que a Casa de Detenção deveria receber apenas os 

indiciados por “prisão simples”, ao contrário da Casa de Correção, que se exigia a “prisão 

com trabalho”397 de modo que pudesse corrigir o preso ao invés de somente detê-lo. Podemos 

observar a partir do Boletim Policial que a Casa de Detenção adquiriu um caráter de prisão 

provisória no início do século XX, servindo de passagem para quem cometesse pequenos 

394 CHAZKEL, Amy. “Uma perigosíssima lição: a casa de detenção do Rio de Janeiro na primeira república”. In: 
MAIA, Clarissa Nunes; NETO, Flávio de Sá; COSTA, Marcos; BRETAS, Marcos Luiz (Orgs.) História das 
Prisões no Brasil, vol. I, Rio de Janeiro: Rocco, 2017. pp. 253-282. p. 9. 
395 Ibidem. 
396 Ibidem. 
397 Decreto 10.233, de 4 de abril de 1888. Lei 3.397, de 24 de novembro de 1888. 
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furtos398 ou para criminosos considerados incorrigíveis, marcados para serem transferidos 

para um presídio distante como a Colônia Correcional de Dois Rios, ou ainda estrangeiros que 

esperavam para serem deportados399. 

Ernesto Sena, um dos jornalistas pioneiros que retrataram a vida social e material dos 

detentos no início do século XX, conta no famoso livro sobre as visitas que fez à Casa de 

Detenção, chamado Através do Cárcere, que os presos menores de idade apanhados por 

pequenos furtos passavam 15 dias na Casa de Detenção antes de serem levados para a 

delegacia400. A maior parte das pessoas presas no Rio de Janeiro passaria pela Casa de 

Detenção, mas dali seguiria para outra penitenciária ou ganharia liberdade. Segundo o Boletim 

Policial, no primeiro trimestre de 1907, foram transferidos da Casa de Detenção para a 

Colônia Correcional de Dois Rios, 19 homens e 27 mulheres, no segundo trimestre foram 

transferidos 22 homens e 11 mulheres401 e no terceiro trimestre foram transferidos 27 homens 

e 13 mulheres402. Chazkel aponta que a criação de “novas colônias penais surgiram para 

abrigar pessoas condenadas por contravenções, especialmente a impopular Colônia 

Correcional de Dois Rios”403. 

Nas celas da Casa de Detenção não havia divisão dos culpados conforme os seus 

delitos, contendo na mesma cela homens, crianças, mulheres, desde alguém que estava ali por 

não procurar emprego como pessoas culpadas de assassinato. Com a análise das estatísticas 

do Boletim Policial, foi possível perceber dois tipos de criminosos na Casa de Detenção, “os 

delinquentes”, em pequenas quantidades, e os “contraventores” em número maior. O 

delinquente era aquele que cometia crimes violentos, crimes de ultraje público ao pudor e 

segurança da honra e honestidade das famílias, crimes contra a segurança da pessoa e vida e 

crimes contra a propriedade pública e particular que gerasse grande despesa. Já o contraventor 

eram os mendigos e os considerados vagabundos que perturbavam a ordem ou os vadios de 

diferentes naturezas. Nesta categoria estavam também os “suspeitos” e os detidos para 

averiguações, o que acabou por criar a imagem da Casa de Detenção como prisão provisória. 

De acordo com o Relatório do Ministério da Justiça em 1915404, durante a década de 1910 
 
 

398 Sobre a preocupação da polícia com pequenos crimes na Primeira República, ver: SOARES, Carlos Eugênio 
Libano. A negregada instituição: os capoeiras na Corte Imperial, 1850-1890. Rio de Janeiro, 1999. 
399 PELINCA, J. F. “Estatísticas de 1907: Mapa Demonstrativo das entradas diárias de presos na casa de 
detenção durante o primeiro trimestre de 1907”. Boletim Policial. Rio de Janeiro. Maio de 1907. pp. 45-51. 
400 SENNA, Ernesto. Através do cárcere. Rio de Janeiro, 1907, p. 10. 
401 PELINCA, J. F. “Estatísticas de 1907: Mapa Demonstrativo...”. Op. cit., p. 53. 
402 Ibidem, p. 29. 
403 CHAZKEL, Amy. “Uma perigosíssima lição: a casa de detenção do Rio de Janeiro na primeira república...”. 
Op. cit., p. 15. 
404 Relatório do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Rio de Janeiro, (1914-1915), p. 88-98; p. 98. 
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foram solicitados em diferentes momentos o financiamento de dois pavilhões novos, um para 

os contraventores e outro para os delinquentes. Em 1911, das 489 pessoas presas nesta casa, a 

maioria era pelo motivo de vadiagem405. De acordo com o relatório, desde 1907 as celas 

haviam sido reformadas, bem como os banheiros, mas só em 1919 as mulheres foram 

separadas dos homens, deixando vaga uma cela na qual elas ficavam, que foi ocupada então 

pelos menores de idade406. 

Contudo, ainda que os relatórios oficiais tenham mantido registradas de maneira 

minuciosa certas informações importantes para o estudo da prisão na república, pouco 

revelam sobre a vida social e o cotidiano dentro da instituição. Ernesto Senna, ao tentar 

capitar a vida material dos detentos, exalta um cenário pulsante dentro da Casa de Detenção, 

onde os presos, de maneira criativa, se faziam valer de canetas, colheres, palitos, 

transformavam pão duro em dominó, a fim de não só se defenderem lá dentro, mas com o 

intuito de construírem jogos improvisados e se manterem produzindo artes407. De modo geral, 

as crônicas sobre o confinamento também não abordam particularidades desses ambientes, 

valorizando na maior parte das vezes o comportamento dos presos. João do Rio, no famoso 

livro A alma encantadora das ruas, reserva um capítulo intitulado “Onde as vezes termina a 

rua” no qual, apesar de se demorar muito mais no relato dos casos que levaram os detentos ao 

confinamento, principalmente os casos de crimes passionais, também aborda um pouco do 

ambiente da Casa de Detenção, como segue: 

 
A galeria é um enorme corredor, ladeado de cubículos engradados. A má disposição 
de luz, com a claridade da frente e dos fundos e a claridade das prisões, dá a esse 
corredor uma perpétua atmosfera de meia sombra. Através dos muros brancos ouve- 
se o sussurro das conversas murmuradas. Barros aponta-me silenciosamente uma 
das jaulas. Aproximome e do fundo vejo surgir um velho preto, magro, seco, com o 
olhar ardente e a cabeça branca408. 

 
De acordo com Marcos Bretas, a intenção desses cronistas geralmente se limitava a 

explorar uma situação decadente de uma distância segura409. Segundo o relatório apresentado 

pelo Ministro da Justiça em 1917, essa prisão era constituída por três galerias, com 163 celas, 

cada uma contendo 3,97 metros de altura, 2,68m de espessura e 5,46 m de largura410. No total, 
 
 

405 APERJ, CD-6316. Esses dados se referem somente ao número de homens. 
406 Relatório do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Rio de Janeiro, (1914-1915), p. 88-98; (1917-1918) 
p. 115-116; p. 94. 
407 SENNA, Ernesto. Através do Cárcere... Op. cit., p. 10. 
408 RIO, João Do. A alma encantadora das ruas. São Paulo: Martim Claret. 2007. p. 139. 
409 BRETAS, Marcos. “O que os olhos não veem: História das prisões do Rio de Janeiro”. In: MAIA, Clarissa 
Nunes; NETO, Flávio de Sá; COSTA, Marcos e BRETAS, Marcos Luiz (Orgs.) Op. cit., p. 198. 
410 Relatório do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Rio de Janeiro. 1917-1918, p. 112-113. 
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a prisão foi construída para abrigar 150 presos, mas comportava rotineiramente mais de 

quatrocentos, tendo cada galeria apenas um banheiro. João do Rio fala da condição dessas 

celas, apontando que a galeria superior, construída por tapumes, era a pior de todas: 

 
Estão atualmente na galeria (superior) duzentos e trinta e oito detentos. A 
aglomeração torna-os hostís. Há confabulações de ódio, murmúrios de raiva, risos 
que cortam como navalhas. (...) Ah! essa galeria! Tem qualquer coisa de sinistro e 
de canalha, um ar de hospedaria da infâmia à beira da vida. Nos cubículos há, às 
vezes, dezenove homens condenados por crimes diversos, desde os defloradores de 
senhoras de dezoito anos até os ladrões assassinos. (...) No espaço estreito, uns 
lavam o chão, outros jogam, outros manipulam, com miolo de pão, santos, flores e 
pedras de dominó (...). Nesses cubículos joga-se mais de quarenta espécies de 
jogos411. 

 
De acordo com as estatísticas do Boletim Policial, entre 1907 e 1911, que foi o 

período onde foi possível estabelecer um padrão, pela falta de informações a partir de 1912, 

os registros de entrada da Casa de Detenção apontam três categorias de presos nessa prisão: 

Primeiro, aqueles que estavam de passagem para outra prisão ou para ser deportado; segundo, 

os presos que cumpriam uma curta sentença e, terceiro, e onde há um maior número de 

registros, são aqueles que esperam por julgamentos412. Durante o primeiro semestre de 1907, 

o Boletim aponta que 56 estrangeiros foram deportados, nos termos do decreto n. 1641, de 

maioria portuguesa413. Nesse mesmo semestre, de acordo com o mapa demonstrativo do 

Boletim Policial, das entradas de presos na Casa de Detenção, 3.134 eram homens e 493 

mulheres414. O encarregado da seção de informações do Gabinete de Identificação, José 

Pelinca Filho, era o responsável por passar na casa de detenção todo início de mês e redigir 

essas estatísticas. Queremos chamar a atenção para o fato de que as três categorias de presos 

apontadas pelo Boletim refletem de maneira complexa as divisões sociais da sociedade urbana 

no Rio de Janeiro no início do século XX. 

Diante dessas análises, o que salta aos olhos é a informação profissional desses 

detentos. De 1907 a 1911, excluindo o ano de 1908 onde não foi possível obter informações 

suficientes, quase a metade dos detentos são de empregados no comércio e a outra metade são 

declarados como desempregados, mas também em grande quantidade estão aqueles 

empregados na indústria, operários, imigrantes, anarquistas, criados, agricultores, 
 
 
 

411 RIO, João Do. A alma encantadora das ruas... Op. cit., p. 145. 
412 TAVORA, Belisario Fernandes da Silva. “Introdução ao relatório apresentado pelo Sr. Dr. Belisario 
Fernandes da Silva Tavora, chefe de polícia do Distrito Federal, ao Exmo. Sr. Dr. Rivadavia da Cunha Corrêa, 
Ministro da Justiça e Negócios Interiores”. Boletim Policial, Rio de Janeiro. Julho de 1913. pp. 199-216. 
413 “Estatísticas”. Boletim Policial. Setembro de 1907, p. 41. 
414 Ibidem, p. 45. 



109 
 

 
 
 

funcionários públicos, comerciantes415, e etc. Nesse sentido, gostaríamos de relativizar a ideia 

de que a Casa de Detenção abrigou essencialmente mendigos e vadios. De fato, a vadiagem é 

apontada pelo Boletim Policial como principal causa de prisões, de 1907 a 1911, 

intermitentemente. Contudo, a profissão desses detentos identificada pelos registros policiais 

aponta que aqueles não se constituíam apenas de detentos vadios. Nesse sentido, buscamos 

não generalizar informações que apontem a tendência de uma cadeia permeada pela condição 

social totalmente de subalternos provisórios. 

Assim, se faz necessário relativizar quando Amy Chazkel aponta a população 

carcerária constituída na Casa de Detenção como, sobretudo, “pelas classes mais baixas”416. 

Apesar dessa autora estudar especificamente os registros de entrada da Casa de Detenção do 

Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, os quais de fato contêm os registros mais 

completos, o Boletim Policial, excluído dessa análise e ainda pela maior parte das análises nos 

estudos da história da polícia e da prisão, apresenta uma qualidade de informações que apesar 

de entrar em uma seara da história bem conhecida, pode trazer novas informações. Uma 

informação importante que precisaria estar nos registros de entrada do Arquivo Público seria  

a ocupação que esses presos tinham quando em liberdade e, no entanto, essas informações 

estão no Boletim Policial. 

A Casa de Detenção nos fornece o exemplo ideal da relação apresentada nesse  

capítulo entre a polícia e a prisão como dispositivo integrado da espacialização do Estado. 

Essa instituição, por abrigar crimes simples que transitam entre o socialmente permissível e o 

ilegal, tornou possível a formação de uma categoria de criminalidade que representava o 

microcosmo da sociedade carioca indesejada pela ordem do trabalho que se estabelecia, dos 

pequenos crimes, uma categoria com uma nomenclatura tão ambígua que pudesse atuar no 

controle de operários, comerciantes, mendigos, prostitutas, rifeiras, permitindo à polícia 

gerenciar o indiciamento de certos tipos de comportamentos, classificando-os, juntamente a 

relatividade das Leis Penais e contravenções presentes no Código Penal de 1890, como 

infrações criminais. 

Na prática, ficou a cargo da polícia a responsabilidade de administrar as leis e negociar 

as suas ambiguidades e a Casa de Detenção permitiu que os pequenos crimes fossem 

acomodados e isolados da sociedade. Nesse sentido, destacamos o circuito existente na 

Primeira República para fazer a manutenção do controle sobre a suposta criminalidade carioca 

 
415 Estatísticas: 1907; 1908; 1909; 1910; 1911. Boletim Policial, Rio de Janeiro. 
416 CHAZKEL, Amy. “Uma perigosíssima lição: a casa de detenção do Rio de Janeiro na primeira república...”. 
Op. cit., p. 29. 
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principalmente a partir do dispositivo polícia e prisão. Buscamos demonstrar que a análise da 

história da polícia a partir da formação da ordem republicana precisou levar em consideração 

a sublimação do dualismo que separa a polícia da prisão, entendendo o processo de 

interdependência cada vez mais presente a partir da República no Brasil na relação dessas 

instituições. No início do século XX, devido à ausência de órgãos do Estado que pudessem 

administrar conflitos de diferentes naturezas, como aqueles entre patrões e empregados, a 

polícia acabou servindo como instituição de mediação em muitos desses e em outros casos, 

como a prisão de mendigos, reafirmando a proposição de que a questão social era uma 

questão de polícia, juntamente à Casa de Detenção, que permitiu a repressão a pequenos 

crimes e transgressões antes toleradas. 

Neste capítulo buscamos trazer o diálogo entre os policiais escritores, os médicos e os 

congressos que possibilitaram à polícia e à prisão uma análise a partir de uma nova 

perspectiva científica. Em meio à análise, houve um deslocamento na maneira de olhar o 

lugar que a polícia ocupa no estabelecimento da ordem social, emergindo o castigo e a 

punição como chaves no controle das ilegalidades, isolando-as com a promessa de correção. 

Com o exemplo da Casa de Detenção, buscamos demonstrar como uma prisão se constitui 

como um fenômeno social que influencia a sociedade que está fora dela ao proporcionar a 

formação de um novo tipo de criminalidade, administrado pela polícia, em um circuito 

complexo onde a prisão se torna a garantia da polícia em atuar com uma punição velada, 

permitida pelo Estado. 
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3 ELYSIO DE CARVALHO E A ESCRITA POLICIAL 
 
 
 

3.1 Um escritor“Nefelibata” 
 
 
 

Elysio de Carvalho nasceu em 29 de janeiro de 1880, em uma das cidades mais antigas 

do Brasil chamada Penedo, situada às margens do rio São Francisco no estado de Alagoas. A 

cidade de Penedo, que hospedou Dom Pedro II em 1859, tinha como principal fonte de renda 

no final do século XIX a atividade primária como o coco, o arroz, a pesca, a cana-de-açúcar e 

era de maioria católica, possuindo 12 igrejas com destaques suntuosos em barroco na cidade, 

como a Igreja (e também convento franciscano) de Nossa Senhora dos Anjos, construída no 

século XVIII. Talvez esse contexto monumental e ideológico, de economia primária, de 

cultura religiosa e com pouco apelo ao arrivismo que se desenvolvia nos grandes centros 

urbanos, explique o fato de com apenas 13 anos de idade Elysio ter se interessado pela vida 

monástica, seguindo para Olinda onde ingressou no Seminário Episcopal. 

Contudo, em 1896, 3 anos depois de ter iniciado seus estudos espirituais em Olinda, 

Elysio as abandona, segundo Menezes, “em prol de estudos laicos no Liceu Alagoano”417. De 

seminarista Episcopal de Olinda, passou a ateu confesso418. Desde 1893, Elysio começa a se 

envolver, como colaborador, com o campo literário em jornais tal como A Palavra (Alagoas), 

União (Penedo), A Tribuna (Alagoas), A Província (Pernambuco), Diário da Bahia (Bahia), 

O Trabalho (Alagoas), Quinze de Novembro (Maceió) e O Sertanejo (Alagoas). Em 1897, 

Elysio dá início à publicação do seu primeiro periódico intitulado Don Juan (Alagoas), com o 

pseudônimo El-Caro. Em 1898, finalmente, Elysio embarca para o Rio de Janeiro.  Em 

estudos sobre Elysio de Carvalho, tanto Galeano e Oliveira419 quanto Sant’ana420, apontam 

que o objetivo principal de Elysio ao se dirigir para o Rio era terminar o curso de Medicina 

nessa cidade. Contudo, segundo o jornal Rua do Ouvidor, Elysio teria se matriculado na 

Faculdade de Direito do Recife, em 1897, mas teve que interromper o curso, ainda no 
 
 

417 MENEZES, Lená Medeiros. “Elysio de Carvalho: um intelectual controverso e controvertido”. Revista 
Intellectus, Rio de Janeiro, Ano 03, Vol. II, 2004. pp. 01-11. p. 1. 
418 NUNES, Cassiano. “Elysio de Carvalho e o espírito do seu tempo”. In: Obras de Elysio de Carvalho. 
Fundação Casa de Penedo. Brasília: Ed. Universa (UCB), 1997. p. 16. 
419 GALEANO, Diego; OLIVEIRA, Marília Rodrigues. Escritos Policiais - Elysio de Carvalho. Rio de Janeiro: 
Contracapa, Faperj, 2017. p. 15. 
420 SANT’ANA, Moacir Medeiros. Elísio de Carvalho, um militante do anarquismo. Maceió: Arquivo Público 
de Alagoas, 1982. p. 22. 
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primeiro ano, ao transportar-se para o Rio de Janeiro, pretendendo terminá-lo assim que 

chegasse ao Rio421. De certo, tanto aquela informação quanto essa, carecem de provas sobre a 

passagem de Elysio por essas instituições. 

O que temos documentado, é que Elysio chega ao Rio de Janeiro no início de 1898, é 

nomeado em maio para o “logar de praticante da junta commercial d’esta capital”422, e em 

dezembro desse ano, no dia 24, em um sábado, se casa com Elvira Marinho da Silva, 

realizando o ato civil na casa dos pais da noiva na parte de manhã, na rua Leopoldina, e o ato 

religioso as 5 horas da tarde na igreja de São Francisco de Paula423. Elvira Marinho da Silva 

era neta “do distinto e conceituado negociante e capitalista Sr. Manoel Marinho da Silva”424. 

O Sr. Manoel e sua esposa, Alexandrina Luiza da Silva, haviam tido dois filhos, Arthur 

Marinho da Silva, que seguiu a carreira militar e compunha partituras musicais, e Augusto 

Marinho da Silva, médico425 e farmacêutico, que por sua vez era casado com Henriqueta 

Dantas e pai de Elvira Marinho da Silva e Alberto Marinho da Silva. Manoel Marinho é 

apontado pelo jornal Gazeta de Notícias como “construtor de estradas de ferro”426, mas ao 

mesmo tempo possuía algumas firmas em seu nome, e outras junto com o sócio João Ema 

Garcia, entre o Rio, Niterói e Campos. Algumas delas são: Firma Marinho Filho & C., 

Armazém de Secos e Molhados, Manoel Marinho da Silva & C e Comércio de Ferragens427. 

Até onde pudemos conferir sobre a esposa de Elysio e a família da mesma, pela 

disponibilidade das fontes, Elvira Marinho foi apontada como “uma senhora distinctissima e 

prendada, pertencente a importante familia da nossa sociedade”428. Essas informações são 

importantes, porque podem explicar por exemplo o fato de Elysio ter pedido exoneração do 

cargo que acabara de aceitar logo no ano seguinte ao casamento e se dedicado somente à 

criação de revistas e à escrita de livros. 

Ainda em 1898, Elysio escreve um artigo para o jornal Genesis chamado “Evoluções”, 

revelando seu gosto pelas teorias evolucionistas e pela ciência. A essa altura, ele parecia estar 

totalmente avesso ao pensamento religioso, como demonstra quando diz que “as sciencias 

421 “Elysio de Carvalho”. Rua do Ouvidor. Rio de Janeiro, 24 de junho de 1899, Ano II, n. 59. p. 1. 
422 Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, Anno VIII, Nº 146, 26 de maio de 1898, p. 1. Contudo, descobrimos no 
jornal A Imprensa, que Elysio de Carvalho teria pedido exoneração no dia 26 de março de 1899. Ver: A 
Imprensa. Rio de Janeiro, Anno II, N. 172, 26 de março de 1899. p. 1. 
423 “Notícia Diversas”. A Imprensa. Rio de Janeiro, Ano 1898/edição 81, 24 de dezembro de 1898. p. 1. 
424 “Parabéns”. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 4 de março de 1896. p. 4. 
425 Em 2 de junho de 1894 o jornal O Paiz publicou uma nota, como segue: “Foi dispensado dos novos 
preparatorios accrescidos para a matricula na 1ª serie do curso medico da faculdade de medicina Augusto 
Marinho da Silva, visto ter sido alumno matriculado da mesma série em 1890”. Ver: “Notas”. O Paiz. Rio de 
Janeiro, 2 de junho de 1894. N. 4316. Anno X, p. 1. 
426 “Notas”. Gazeta de Noticias. Rio de Janeiro, 10 de Maio de 1898, p. 3. 
427 Almanak Laemmert: administrativo, mercantil e industrial. Rio de Janeiro, Ano de 1891, art/p. 854. 
428 “Elysio de Carvalho”. Rua do Ouvidor. Rio de Janeiro, 24 de junho de 1899, Ano II, n. 59. p. 1. 
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emanciparam-se do jugo da metaphisica; a astronomia está acima dos princípios estabelecidos 

pelas chammas das fogueiras das crenças dos theologos (...)”429. O gosto pelas teorias 

evolucionistas nessa data demonstra que Elysio não passou a gostar desses assuntos apenas 

quando entrou em contato com as teorias criminológicas em 1907, no Gabinete de 

Identificação e Estatística, como apontam alguns escritores que abordam sua ontologia. Antes 

de se casar com Elvira, em junho de 1899, o jornal Rua do Ouvidor publicou na primeira 

página um retrato de Elysio com a sua biografia, exaltando-o430. De acordo com o autor desse 

artigo, Elysio é um “Forte e um Triumphador”431 por ter, com apenas 19 anos, desembarcado 

no Rio de Janeiro com o objetivo de ser um literato, e mesmo sendo um espírito ainda jovem, 

já ter “revelado alguns trabalhos produzidos”432, na idade “em que a maior parte dos moços 

brasileiros são ainda verdadeiras crianças”433. Jornalista e poeta, diz o autor, Elysio, “filho de 

importante, influente e antiga familia alagoana, nasceu, se não rico, pelo menos abastado”434. 

Em 1899, juntamente a um grupo de pessoas que se consideravam da nova geração de 

escritores que não obedeciam às regras literárias e se autointitulavam “nefelibatas”435, Elysio 

funda o periódico de orientação anarquista A Meridional, tendo como secretário Carlos D. 

Fernandes. Em 1900, Elysio de Carvalho publica o Manifesto Naturista, em que faz uma 

crítica ao jornalismo e às correntes literárias no Brasil, acusando-as de se distanciarem da arte 

verdadeira para se tornarem meros assalariados da escrita436. Até 1904, Elysio dirige 

diferentes periódicos que transitam entre o socialismo e, de maneira mais expressiva, o 

anarquismo437, além de contribuir para jornais nacionais e internacionais438. De 1899 a 1900, 

 
429 REGO, Edmundo A. Genesis - Revista mensal de letras, artes e ciencias. Rio de Janeiro, 15 de julho de 1898, 
num. 6, p. 4. 
430 De todas as publicações sobre Elysio, essa parece ser a que tem mais informações sobre sua origem e anseios. 
Contudo, acreditamos que o próprio Elysio tenha conversado com o autor antes ou o conhecia, pois o tom e a 
maneira com que certos fatos de sua vida são contados, com exaltação, não parece um artigo de um autor que 
não o conhece. O artigo não é assinado, por isso acreditamos que seja o próprio proprietario do jornal quem o 
tenha escrito, o sr. J. F. Serpa Junior. Ver: “Elysio de Carvalho”. Rua do Ouvidor. Rio de Janeiro, 24 de junho de 
1899, Ano II, n. 59. p. 2. 
431 Ibidem. 
432 Ibidem. 
433 Ibidem. 
434 Ibidem. 
435 Do grego nephélē, que significa nuvem, mais bátês, que quer dizer caminhante. Ver: “Elysio de Carvalho”. 
Rua do Ouvidor. Rio de Janeiro, 24 de junho de 1899, Ano II, n. 59. p. 1. 
436 NUNES, Cassiano. “Elysio de Carvalho e o espírito do seu tempo”. In: Obras de Elysio de Carvalho. 
Fundação Casa de Penedo. Brasília: Ed. Universa (UCB), 1997. p. 16. 
437 Como: Brasil Moderno (1899), Revista Naturalista Franco-Brasileira (1901), A Greve (maio de 1903) e 
Kultur (1904). 
438 Elysio publicou artigos para revistas internacionais, como a Libre Examen (1904), Almanaque de la Questión 
Social (1904) e La Protesta (1904) publicados em Buenos Aires. Colaborou também com a Revista Nueva 
(1901) em Santiago do Chile, com a revista Nuevo Rumo, La Rebelión e Futuro (1904) em Montevidéo. 
Contribuiu também com revistas Européias, como a Natura de Barcelona (1904), o El Rebelde (1904) de Madrid 
e La Régénération de Paris (1904). Ver: MENEZES, Lená Medeiros. Op. cit. 
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Elysio escreve 2 livros e traduz também 2 livros: A balada do enforcado de Oscar Wilde 

(1899), Horas de febre – versos (1900), Alma antiga – prosa (1900) e Poemas de Oscar 

Wilde (1900). 

Diante de todas as transformações que apareciam na vida de Elysio, ele mantinha uma 

regularidade: escrever. Nicolau Sevcenko, buscando conferir relevo à criação literária de 

Euclides da Cunha e Lima Barreto, estudou o sentido de “missão” dos escritores no Brasil no 

início do século XX, e apontou que o próprio exercício intelectual era considerado como 

atitude política de escritores-cidadãos439. Mas, o contexto ideológico desse tempo se traduz 

em um processo de transformação social de grandes proporções, do qual os próprios escritores 

eram frutos. Assim como Elysio, a maior parte dos intelectuais brasileiros na opinião de 

Sevcenko “voltaram-se para o fluxo cultural europeu como a verdadeira, única e definitiva 

tábua de salvação (...)”, assimilando “doutrinas típicas do materialismo cientificista então em 

voga, que os lançou praticamente a todos no campo do anticlericalismo militante”440. Ainda 

que Sevcenko diga nas entrelinhas que escrever era uma prática do costume da elite no Brasil, 

podemos concluir que a relação de Elysio de Carvalho com a escrita era um pouco mais 

complexa. Ao fazermos uma análise precedente da entrada de Elysio no Gabinete de 

Identificação, esperamos superar o encanto pela racionalização de sua trajetória que conclui, 

em nossa opinião de maneira equivocada, que este foi um intelectual controverso. 

Elysio não escreveu sobre as águas do rio São Francisco, ou sobre a Igreja Franciscana 

de Nossa Senhora dos Anjos, deixando de lado completamente na sua escrita o seu passado e 

sua terra natal. Por isso, foi acusado por muitos autores de nefelibatismo, mas, como vimos, o 

próprio Elysio se autointitulava dessa maneira. Contudo, a sua meteórica carreira como 

escritor sofreu uma primeira cisão no Rio de Janeiro, que o marcaria para o resto da vida. Um 

manifesto assinado por 115 estudantes da Faculdade de Direito da capital de Pernambuco foi 

publicado com a acusação de plágio por Elysio de Carvalho das poesias de Aristheo de 

Andrade. O abaixo assinado, redigido pelos colegas do poeta e alunos da Faculdade de Direito 

do Recife, dizia que Elysio nunca fizera parte dessa Faculdade, pois não havia matrícula dele 

lá, e que ele havia furtado uma série de trabalhos de Aristheo de Andrade, como segue: 

 
Os abaixo assignados, alumnos da Faculdade de Direito do Recife, collegas de 
Aristheo de Andrade, conhecedores de perto do seu real merecimento, encontrando 
nos jornais do Rio de Janeiro duas producções suas, assignadas por Elysio de 
Carvalho, auctor de um furto litterario denunciado pelo Sr. Felix Pacheco, no 
Debate, e pelo Sr. Luiz Nobrega, na Ronda, quando no anno passado, sob sua 

 
439 SEVCENKO, Nicolau. Op. cit., p. 78. 
440 Ibidem, p. 79. 
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assignatura publicou o soneto Cormoran desse nosso collega, já anteriormente dado 
a lume na Folha do Norte, do Pará, Guttenberg, de Maceió e Pequeno Jornal desta 
capital, vêm em defeza dos direitos postergados protestar contra semelhante esbulho 
e fazer conhecida do publico e imprensa do paiz a filaucia e descaro do audacioso 
escroc litterario. (...) depois de descoberto o furto do Cormoran, o Sr. Elysio subtraiu 
ainda da seara de Aristheo de Andrade o soneto Vencido, sob o titulo Satan, 
publicado no 1º numero da Meridional, com data anterior, manhosamente arranjada, 
e uma Canção, na Tarde, jornaes estes dados à publicidade na Capital Federal. O 
Guttenberg, de Alagoas deu rebate e provou claramente o que affirmamos. Não 
satisfeito ainda, conforme vê-se da Rua do Ouvidor, na biographia do Sr. Elysio, 
este pretende publicar um livro com o titulo Canções do Tedio, titulo que desde 
1896, sabem os signatarios, pertencer a um livro de Aristheo de Andrade. 
Finalmente declaram os abaixo assignados que, para honra e moralidade deste 
estabelecimento de ensino, o nome do Sr. Elysio de Carvalho nunca pertenceu ao 
numero dos seus matriculados, como se verificou dos livros de matricula do mesmo 
estabelecimento. (...) Depois disto, meus senhores, creio que a traducção não é do 
homem. E nada de critica441. 

 
Elysio recorreu a alguns jornais dizendo que publicaria uma carta em sua defesa, 

alegando que nunca tinha plagiado ninguém, mas não encontramos alguma carta publicada 

nos jornais. Buscamos uma análise que se esforce por romper com expectativas racionalizadas 

acerca de sua vida, de “retóricas epidídicas”442, dirigidas ao aplauso ou à censura. O sentido 

da tomada de uma ação, ou o desfecho de uma história que aprendemos a idealizar e 

racionalizar, geralmente traz um confronto para o historiador. Por isso, é crucial não 

buscarmos uma trajetória racional. John Lewis Gaddis aponta que o problema central na 

análise de uma trajetória está em tentar apreender a qualidade subjetiva de um caráter usando 

a razão443. De toda forma, é importante pensarmos nas escolhas dos sujeitos na construção de 

suas trajetórias, nas decisões políticas e sociais cotidianas, em como esses sujeitos estão 

envolvidos com outros grupos, tentando identificar ressentimentos444 ou reconhecimentos445 

que possam interferir em suas decisões. Elysio de Carvalho foi um intelectual voltado para a 

esfera internacional (europeia, mais especificamente) e durante essa fase foi influenciado 

pelas ideias do anarquismo individualista e aristocrático de Max Stinner e pelo niilismo de 

Nietzsche. Elysio conta que esses autores: “modificaram a orientação da minha vida”446. Em 

1904, Elysio cria com Fábio Luz a Universidade Popular, reunindo a imprensa libertária e 

fazendo palestras também para colaboradores liberais conservadores, como José Veríssimo, 

441 CÍCERO. “Lingostes”. Jornal da Tarde. Anno XI. N. 189, Rio de Janeiro, 9 de agosto de 1899. p. 1. 
442 GINZBURG, Carlo. Relações de força: história, retórica, prova. Tradução de Jonatas Batista Neto – São 
Paulo: Cia. das Letras, 2002. 
443 GADDIS, John Lewis. Paisagens da História - como os historiadores mapeiam o passado. Trad. Marisa 
Rocha Matta. Rio de Janeiro: Campus, 2003. p. 134. 
444 HAROCHE, Claudine. “Elementos para uma antropologia política do ressentimento: Laços emocionais e 
processos políticos”. In: BRESCIANI, Stella.; NAXARA, Márcia. Memória e (res)sentimento: indagações  
sobre uma questão sensível. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2004. 
445 TODOROV, Tzvetan. A vida em comum: ensaio de Antropologia geral. Tradução de Maria Angélica 
Deângeli, Norma Wimmer. - I.ed. - São Paulo: Editora Unesp, 2014. 
446 CARVALHO, Elysio. História d'um Cérebro. Rio de Janeiro: Bernard Frères. 1905. p. 12. 
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Rodolfo Bernardelli, Rocha Pombo e Morales de los Rios. Contudo, desentendimentos 

internos acabaram rápido com essa experiência447. Nesse ano, ao mesmo tempo em que  

Elysio cria a revista Kultur, com o intuito de “estabelecer laços de solidariedade entre todos 

os anarquistas”448, publica “As ruínas de Icaria”, onde critica fortemente a ideologia 

anarquista e renuncia a todas aquelas ideias449. 

Até 1907, Elysio de Carvalho alimentou suas ideias a partir de uma trilha intelectual 

que começava com Proudhon, Bakunin, Kropotkin, passava pelos iluministas, que lhe 

imprimiram um ar materialista e ateu, como Diderot e Spencer, se aproximou também de 

Nietzsche e Stirner, que acentuaram seu egotismo, equilibrando-se nas obras de Oscar Wilde, 

se transformando em um dos primeiros tradutores no Brasil de sua obra. Contudo, Elysio 

queria conciliar diferentes teorias, unindo ideias da esquerda hegeliana alemã, da 

antimetafísica, a uma arte de escrita baseada na linha decadentista da Art Nouveau, diletante e 

moralista, e depois criticando-os em separado. No dia 20 de julho, um sábado de 1907, o 

jornal carioca Gazeta de Notícias, de maneira entusiasmada, parabeniza Elysio de Carvalho 

por mais um feito literário, um livro publicado pela livraria Garnier com boas críticas450. De 

acordo com Francisco Alberto Sales, ele se tornava um “ensaísta sério, em 1907, com [o 

lançamento do livro] As Modernas Correntes Estéticas na Literatura Brasileira”451. 

O ano de 1907 encerra um período de incertezas para Elysio de Carvalho, quando ele 

começa a trabalhar como encarregado na seção de informações do Gabinete de Identificação, 

submetido à polícia do Distrito Federal, e passa a escrever sobre temas que envolvem o crime 

e a polícia. Agora que já conhecemos algumas de suas influências literárias e a presença 

missionária de um estilo de escrita que se queria libertadora, podemos entender a maneira 

como Elysio se introduz nos assuntos relacionados ao crime, à criminalidade carioca e à 

polícia. É interessante percebermos que Elysio se lançará em defesa da polícia e das técnicas 

que lhe serviam de apoio com a mesma intensidade com que as criticava anos antes quando 

escrevia sobre o anarquismo. 
 
 
 
 
 

447 CHACON, Vamireh. “Elysio de Carvalho: do individualismo anárquico ao nacionalismo cultural”. In: Obras 
de Elysio de Carvalho. Fundação Casa de Penedo. Brasília: Ed. Universa (UCB), 1997. p. 45. 
448 RIBEIRO, Alex Brito. “Revista Kultur: Anarquismo e literatura como prática de militância”. Anais do XV 
Encontro Regional de História da ANPUH-RIO. Rio de Janeiro, 2012, p. 2. 
449 MENEZES, Lená Medeiros. Op. cit., p. 3. 
450 Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 20 de Julho de 1907, p. 1. 
451 SALLES, Francisco Alberto. “Apresentação”. In: Obras de Elysio de Carvalho. Fundação Casa de Penedo. 
Brasília: Ed. Universa (UCB), 1997. p. 7. 
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Mas, antes de esboçarmos qualquer reação de incompreensão de sua postura, 

precisamos entender que Elysio foi um “radical de ocasião”452, na expressão de Antônio 

Cândido. Para Cândido, Elysio foi um conservador que vez ou outra produzia escritos 

radicais, um desinteressado com momentos repentinos de lucidez revoltosa. Era frequente 

entre os intelectuais do tempo de Elysio, afirma o autor, assumir um certo inconformismo de 

fundo tolstoiano, mais ligado ao humanitarismo reacionário do que ao socialismo ou 

anarquismo militante. Às vezes, diz o autor, “isso acontece por causa de uma ocorrência 

marcante, (...) suscitando pronunciamentos de quem menos se esperava, onde menos se 

esperava. A Revolução russa de 1905, por exemplo, mexeu com a sensibilidade de muito 

intelectual (...)”453. 

No caso de Elysio, acreditamos que se tratou mais de um inconformismo com a sua 

própria condição social, entre o conservadorismo e as ideias de progresso, entre a pobreza e o 

arrivismo, típico nos momentos históricos de transição para a sociedade moderna, que se 

exteriorizava como aversão recalcada à figura do burguês, pois Elysio os considerava obtusos 

à estética literária. Perguntamo-nos se Elysio não teria se sentido ressentido por querer fazer o 

curso de Direito ou Medicina e não ter tido condições. Se assim for, seria compreensível o seu 

recolhimento como escritor de assuntos diversos e relâmpagos e sua crítica à cultura brasileira 

a partir de um lugar seguro, sem práxis, mas que denunciava seus desejos de arrivismo 

recalcado em denúncias de plágio ou quando entrou para a polícia e mudou o conteúdo de seu 

discurso. Cândido aponta que, acerca dos intelectuais dessa época, “o ódio ao burguês e o 

sentimento do papel excepcional do artista levavam a esses cozidos ideológicos”454. Luís 

Edmundo recorda ironicamente as rodas boêmias das quais Elysio fazia parte: 

 
Essa plêiade de jovens literatos não prega somente a revolução em assuntos de 
letras, prega-a também em matéria de idéias sociais. Acha-se pouca a liberdade do 
homem, a igualdade uma ficção, a fraternidade uma pesada intrujice, o mundo 
inteiro, enfim, povoado só de preconceitos antinaturais e estúpidos. (...) É assim que 
somos, quase todos, socialistas455. 

 
A reflexão feita por Edmundo contribui para o entendimento da complexidade em 

analisar certos escritores e ideias que circulavam no início do século XX no Rio de Janeiro. A 

forma que essas ideias vão tomar depende muito do grupo que as absorve e, como demonstrou 
 
 

452 CANDIDO, Antônio. “Radicais de ocasião”. In: CANDIDO, Antônio. Teresina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1980, pp. 83-94. 
453 CANDIDO, Antônio. Op. cit., p. 83. 
454 Ibidem, p. 196. 
455 EDMUNDO, Luís. O Rio de Janeiro do meu Tempo. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 2º v., p. 692. 
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Edmundo, podem ser ressignificadas quase totalmente, assumindo outra forma, o que exige 

do historiador uma boa dose de atenção. 

 
 

3.2 Elysio de Carvalho e a Metahistória Lombrosiana dos indesejáveis cariocas 
 
 
 

Elysio afirmou em diferentes artigos, como mostraremos mais a frente, que era preciso 

mergulhar na alma do criminoso caso um policial quisesse ter a pretensão de capturá-lo. Mais 

do que escrever sobre o crime ou o criminoso, Elysio desenvolveu uma metahistória 

lombrosiana dos criminosos cariocas, elaborando desde uma linguagem dos “delinquentes”, a 

partir da gíria dos mesmos, a um fundamento e uma motivação desses atores considerados por 

ele indesejáveis. Elysio de Carvalho escreveu ao todo 32 artigos no Boletim Policial. Se 

levássemos em consideração todas as notícias policiais, relatórios policiais, que são 

publicadas no Boletim Policial sem assinaturas, enquadrados na revista em pequenos espaços 

de avisos, com um caráter institucional, o número de escritos de Elysio aumentaria, porque 

sendo ele o diretor da revista, possivelmente também falava pelas entrelinhas dos relatórios e 

notícias policiais. Contudo, vamos analisar os artigos em formato textual com uma média de 2 

a 6 páginas, podendo variar, mas sobretudo por se caracterizarem por produções textuais 

sobre a polícia ou assuntos importantes para a pesquisa. 

No primeiro ano do Boletim Policial (1907), Elysio teve o seu primeiro artigo 

publicado em julho, chamado “Escola de Agentes”, onde aborda a necessidade de criação de 

uma escola de instrução para agentes do corpo de polícia. Elysio aponta que o regulamento de 

n. 6.440 daquele ano, que reorganiza o serviço policial do Distrito Federal, “manda que se dê 

aos agentes do Corpo de Investigação e Segurança Publica a instrucção especial necessaria ao 

cabal desempenho das suas melindrosas funções”456. Ao mesmo tempo em que Elysio articula 

em todo o texto, de três colunas, sobre a necessidade de uma Escola de Polícia, demonstra um 

interesse difuso em participar da criação da mesma, ou galgar algum cargo. Talvez para dar 

uma ideia de contextualização, ou defender a necessidade de criação de uma Escola de 

Polícia, ou ainda porque já era do seu feitio idolatrar pensadores europeus, Elysio cita os 

criminalistas famosos desse tempo, como Bertillon, Gross, o professor Reiss e diz que “a 

criminologia reclama a transformação dos antigos methodos de investigação policial num 
 

456 CARVALHO, Elysio. “Escola de Agentes”. Boletim Policial, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, julho de 
1907. p. 17. 
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systema scientifico, positivo e moderno”457. Nesse artigo, podemos perceber a familiaridade 

que Elysio faz parecer ter com a criminologia e os criminalistas. A escrita de Elysio no artigo 

é carregada de literatura, de modo que as ideias objetivas acerca da Escola de Polícia ele 

apresenta superficialmente. Além disso, cita a criminologia apenas como legitimação do seu 

desejo de criação dessa escola. 

Entre maio de 1907 e abril de 1911, apenas esse pequeno artigo foi publicado no nome 

de Elysio. Isso demonstra que Elysio não teve uma abertura imediata e muito menos constante 

nos primeiros anos. De acordo com a tabela 3, podemos perceber que no ano em que Elysio se 

torna diretor do Gabinete, em 1911, o número de artigos escritos por ele cresce 

vertiginosamente e, a partir de 1913, Elysio passa a escrever artigos relacionados à 

criminologia mas com um caráter específico, ou seja, com o olhar voltado para o Rio de 

Janeiro e os “delinquentes cariocas”, como segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

457 CARVALHO, Elysio. “Escola de Agentes”. Boletim Policial, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, julho de 
1907. p. 18. 
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Tabela 3 - Artigos publicados por Elysio de Carvalho no Boletim Policial (1907-1918) 
 

Fonte: Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1907-1918. 

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Rio de Janeiro. 
 
 

A partir de 1911, além de se tornar diretor do Gabinete de Identificação sem aparente 

explicação, e, em consequência disso, do periódico policial, ele se torna o escritor mais 

presente no Boletim Policial. Questionamos o que teria acontecido para que um encarregado 

da seção de informações do Gabinete, sem experiência e desconhecido na polícia, sem 

importância como escritor no Boletim Policial, tivesse conseguido um posto de diretor do 

Gabinete de Identificação. De acordo com Marcos Bretas, a reforma policial do início do 

século XX, que buscava revestir o trabalho policial com um caráter científico, possibilitou  

que intelectuais como Elysio de Carvalho pudessem ingressar no campo policial458. 
 
 
 

458 BRETAS, Marcos L. Ordem na cidade: o exercício cotidiano da autoridade policial no Rio de Janeiro: 1907-
1930. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. p. 44. 
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Os motivos reais da substituição de Edgard Costa por Elysio de Carvalho na direção 

do Gabinete de Identificação em 1911, são difíceis de saber, mas podemos apontar alguns 

sinais que vão nos auxiliar a entender também as escolhas de Elysio no cenário político. 

Desde o Império e mais ainda com a proclamação da República, Emília Viotti aponta que se 

desenvolveu um forte antagonismo entre duas linhas de interpretação da República: “a versão 

que se poderia chamar militarista e a versão civilista”459. Cada perspectiva atribuía a si  

própria a vitória do movimento republicano. Para proclamar a República, a autora aponta que 

tanto uma quanto a outra “uniram-se momentaneamente”460. Contudo, passada essa fase, 

voltaram as hostilidades, principalmente na disputa presidencial de 1910, entre a campanha 

civilista de Ruy Barbosa e a do representante das Forças Armadas, o Marechal Hermes da 

Fonseca. Diante do embate entre os civilistas e militares, destacamos dois jornais que 

abordam a relação de Elysio de Carvalho com a disputa presidencial de 1910: o jornal Gazeta 

de Notícias, marcadamente apoiador de Ruy Barbosa, e o jornal O Paiz, que fazia oposição a 

ele e publicava vez ou outra elogios a Elysio. Tanto um quanto outro documentaram a 

participação de Elysio em campanhas a favor de Hermes da Fonseca, mas enquanto um o 

criticava, o outro o enaltecia. 

Segundo a Gazeta de Notícias461, em fevereiro de 1910, os hermistas com seus planos 

maquiavélicos minaram a apoteose de Ruy Barbosa, quando este fazia uma conferência no 

centro de Belo Horizonte. Segundo o jornal, “Elysio de Carvalho, que aqui esteve a chefiar 

capangas”462, havia dito no Rio de Janeiro que em Belo Horizonte não estavam contentes com 

este candidato e que, por isso, não queriam prestar homenagens a Ruy Barbosa, mas, segundo 

o jornal, as fotografias contendo a felicidade do povo ao ver o candidato indo palestrar 

“provarão sobejamente o ridículo e a indignidade (...) dessa reflexão”463. Além dessa 

publicação, encontramos, entre outras, mais três notícias que seguem essa mesma crítica ao 
 
 
 

459 COSTA, Emilia Viotti da. Da Monarquia à República: Momentos Decisivos. São Paulo: Editora Unesp,  
2007. p. 402. 
460 Ibidem, p. 403. 
461 Segundo Carlos Eduardo Leal, até 1910 o jornal em questão apoiou Ruy Barbosa em tudo que este fazia, mas 
com a candidatura do mesmo, o jornal passaria para o lado de Hermes da Fonseca, “fiel à sua posição 
fundamentalmente governista”. Segundo o autor, a Gazeta de Notícias foi um “jornal carioca diário fundado em 
2 de agosto de 1875 por José Ferreira de Sousa Araújo. Introduziu uma série de inovações na imprensa  
brasileira, como o emprego do clichê, das caricaturas e da técnica de entrevistas, chegando a ser um dos 
principais jornais da capital federal durante a República Velha. (...) A Gazeta de Notícias circula diariamente 
com poucos exemplares. Com sua penetração bastante reduzida, tornou-se um órgão de imprensa de importância 
secundária”. Ver: CARONE, E. “República Velha; Entrev. Flores, O”. Apud: LEAL, Carlos Eduardo. “Gazeta 
de Notícias.” Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: CPDOC, 2010. 
462 “A apotheose a Ruy Barbosa em Bello Horizonte”. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 26/02/1910. p. 2. 
463 Ibidem. 
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longo do mês de fevereiro464. Já o jornal O Paiz465 abordou a mesma situação da conferência 

de Ruy Barbosa em Belo Horizonte, mas com outra postura, dizendo que: “O Dr. Ruy e seus 

companheiros tiveram quasi de correr, pois o povo com indescriptivel enthusiamos gritava: 

abaixo o afrontador e viva o marechal Hermes”466. Segundo o jornal, enquanto Ruy Barbosa 

fazia sua conferência, um grande número de oradores, entre os quais Elysio de Carvalho, 

abordava os insucessos da causa civilista. No dia seguinte, o mesmo jornal publicou uma 

nota467 dizendo que no Rio de Janeiro havia uma grande repulsa à candidatura de Rui 

Barbosa, entre os quais estava incluído Elysio de Carvalho. Ao final da disputa presidencial, 

Hermes da Fonseca venceu e governou o Brasil de 1910 até 1914. Assim, essas referências 

demonstram a proximidade de Elysio com a candidatura de Hermes da Fonseca, de modo que 

em abril de 1911, é estampado um retrato feito pelo artista De Servi, encomendado pelo chefe 

de polícia, de uma página inteira, do presidente Hermes da Fonseca no Boletim Policial: 

 
Figura 18 - Hermes da Fonseca (1911) 

 
Fonte: Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional. Abril, maio 

e junho de 1911. p. 304. 
 
 
 

464 “Ruy Barbosa: a excursão triumphal à Minas”. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 29/02/1910. p.1.; “A 
partida do Marechal Hermes”. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 06/02/1910. p. 2; “A campanha civilista”. 
Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 27/02/1910. p. 7. 
465 O Paiz foi um jornal diário de grande circulação lançado em 1º de outubro de 1884, no Rio de Janeiro (RJ), 
por João José dos Reis Júnior, circulou entre 1 de Outubro de 1884 e 1930. Apesar de Ruy Barbosa ter sido o 
primeiro redator-chefe desse jornal, por apenas 3 dias, sendo substituído no mesmo ano de 1884 por Quintino 
Bocaiúva, o jornal apoiou Marechal Hermes nas eleições de 1910 e foi contra a campanha civilista de Quintino 
Bocaiúva. Ver: LEAL, Carlos Eduardo. In: ABREU, Alzira et al. (Coord.) Dicionário histórico-biográfico 
brasileiro pós-1930. Rio de Janeiro: Editora FGV; CPDOC, 2001. Vol. IV. 
466 “Dr. Ruy Barbosa”. O Paiz. Rio de Janeiro, 22/02/1910. p. 2. 
467 “Candidaturas presidenciais: junta central pro-Hermes-Wenceslao”. O Paiz. Rio de Janeiro, 23/02/1910. 
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Elysio se relacionava com os chefes de polícia de maneira cordial e sempre que podia lhes 

rendia elogios nos relatórios publicados por ele na revista pelo menos uma vez ao ano. Muitos 

deles tinham sua foto publicada no impresso, mas nenhum político ou chefe do executivo 

tinha a sua foto publicada nele, o que sugere que suas escolhas quanto a isso foram políticas, 

com o objetivo de obter algo. Em 1914, último ano de Hermes da Fonseca como presidente, 

Elysio sai da direção da revista e do Gabinete. Dessa forma, acreditamos que, pelo indícios, 

Elysio se tornara diretor do Gabinete de Identificação e Estatística por ter apoiado Hermes da 

Fonseca, assim como teve que sair da direção quando o presidente deixou o cargo. 

Em 1911, Elysio publica no Boletim três artigos. Na edição de abril, com uma escrita 

mais elaborada de termos técnicos e se afastando um pouco da literatura, com o título de “Os 

methodos da policia scientifica - A função da photographia nos inqueritos judiciários”, o seu 

primeiro artigo como diretor do Boletim é publicado. Nele, Elysio faz uma avaliação da 

máquina fotográfica no trabalho policial, apontando que a mesma representa “um papel 

importante de agente revelador no inquerito judiciário”468. Como parte de sua escrita, Elysio 

aborda o tema na primeira coluna e já na segunda cita os criminalistas europeus, como 

Alfredo Niceforo, ao dizer que a fotografia judiciária “adquiriu o direito de cidade na sciencia 

da investigação judiciaria”469, ou Vogel dizendo que é “a retina do homem de sciencia”470 , ou 

o professor Reiss a descrevendo “como a memoria artificial do juiz”471, ou ainda Hans Gross, 

que considera que, assim, mostra-se “como tal mais cousas do que pode mostrar a simples 

vista”472. 

Elysio defende que a máquina fotográfica seria um documento indiscutível para 

aqueles que querem conduzir a busca judiciária e criminal. Elysio afirma que a imagem 

fotográfica pode exercer uma influência psicológica, seja “sobre os acusados, seja sobre os 

jurados”473, sendo mais valorizada, em termos de persuasão, do que a narrativa. Elysio fala no 

artigo sobre um debate fundamental ao campo da História, ou seja, o conflito aparente entre a 

narrativa e um documento. Porém, no início do século XX a imagem fotográfica é muito 

pouco utilizada durante as audiências judiciárias, de modo que Elysio expressa um conjunto 
 

468 CARVALHO, Elysio. “Os methodos da policia scientifica - a função da photografia nos inqueritos 
judiciários”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional. pp. 307-318. p. 309. 
469 Elysio cita o livro de Niceforo de onde foi retirada a citação: La police el l'enquêle judiciaire scientifiques. 
Lib. Univ. Paris, 1907. Ver em: CARVALHO, Elysio. “Os methodos da policia scientifica - a função da 
photografia nos inqueritos judiciários”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional. pp. 307-318. p. 
309. 
470 CARVALHO, Elysio. “Os methodos da policia scientifica - a função da photografia nos inqueritos 
judiciarios"... op. cit., p. 309. 
471 Ibidem. 
472 Ibidem. 
473 Ibidem. 
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de expectativas que ele imaginava que pudesse acontecer. Se levarmos em conta os altos 

investimentos e pessoal capacitado para lidar com essas máquinas, entenderemos a 

dificuldade em adotá-las nesse período. Data de 1903 o regulamento da Secretaria da Polícia 

que botava em vigor, sob o decreto nº 4.764, a prática da fotografia forense474 e do uso da 

mesma no Gabinete de Identificação. Mas, o problema não era ter uma lei, era manter esse 

serviço. No Gabinete de Identificação, segundo Elysio, havia dois tipos de máquinas 

fotográficas (profissionais), a máquina de fotografia métrica e a máquina de fotografia 

sinalética: 

 
Figura 19 - Máquina Fotográfica Sinalética 

 

Fonte: CARVALHO, Elysio. “Os methodos da policia scientifica - a 
função da photografia nos inqueritos judiciarios". Boletim 
Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional. pp. 307-318. 

 

Figura 20 - Máquina Fotográfica Métrica 
 

Fonte: CARVALHO, Elysio. “Os methodos da policia scientifica - a 
função da photografia nos inqueritos judiciarios". Boletim 
Policial. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional. pp. 307-318. 

 
 
 
 
 
 

474 Decreto No 4.764 de 1903. Dá novo regulamento á Secretaria da Policia do Districto Federal. (1903). Visto 
em 03 de novembro de 2017: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900- 1909/decreto-4764-5-fevereiro- 
1903-506801- publicacaooriginal-1-pe.html. 
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Alfonse Bertillon havia desenvolvido um método de identificação antropométrica que 

ele chamava de sinalética475, que consistia em construir uma ficha com a fotografia e uma 

medição sistemática do indivíduo, ou seja, nada mais era que a bertillonagem. A sinalética se 

tornou importante desde o final do século XIX na captura dos fugitivos e reincidentes, e no 

Brasil já era adotada desde 1894. Depois de escrever o seu primeiro artigo sobre a fotografia 

judiciária, Elysio não abordou novamente esse tema na revista. 

Consideramos que o primeiro contato expressivo de Elysio de Carvalho com a rede de 

criminalistas famosos em âmbito mundial, instituindo um marco em sua trajetória, foi a 

Exposição Internacional de Higiene Social que ocorreu em agosto de 1911. Foi uma viagem 

onde Elysio entrou por acaso, mas tirou bastante proveito da situação. Ao que consta nos 

arquivos encontrados pela pesquisa até agora, não se sabe de outra viagem que Elysio tenha 

feito à Europa sem ser essa. Mas, essa história começa em agosto de 1909, quando no 4º 

Congresso Medico Latino-Americano, Edgard Costa, então chefe do Gabinete, apresenta uma 

tese sobre a “Identificação Judiciária”476, levando à “assembléa diversos casos de 

identificação de cadaveres desconhecidos, realizados naquella repartição pela dactyloscopia 

pura”477. Com esse trabalho, Costa recebeu, representando o Gabinete, do jury da Exposição 

de Hygiene Social, anexo ao Congresso, uma medalha de prata. Assim, o jury conferiu ao 

Gabinete um certificado que foi entregue a Edgard Costa, o qual segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

475 SCORSATO, Helen. “O uso da fotografia em processos de identificação e o método Bertillon – século XIX”. 
Estudios Historicos, Año IV, Diciembre de 2012, No 9, Uruguay. p. 7. 
476 COSTA, Edgard. “Relatório do diretor do Gabinete de Identificação correspondente ao ano de 2012, 
apresentado ao Exm. Sr. Dr. Chefe de Polícia do Distrito Federal”. Boletim Policial, Rio de Janeiro, Impresso 
Nacional, Jan, Fev e Março de 1913. p. 28. 
477 Ibidem. 
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Figura 21 - Certificado da Exposição Internacional de Higiene (1909) 
 

Fonte: COSTA, Edgard. “Relatório do diretor do Gabinete de Identificação correspondente ao 
ano de 2012, apresentado ao Exm. Sr. Dr. Chefe de Polícia do Distrito Federal”. Boletim 
Policial, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, Jan, Fev e Março de 1913. 

 

Contudo, a representação na I Exposição Internacional de Higiene Social, que 

ocorreria ainda naquele ano em Roma foi adiada, ocorrendo de fato somente em 20 de agosto 

de 1911, quando Edgard Costa não estava mais no Gabinete de Identificação. Com isso, 

Elysio recebeu, junto com Otavio Michelet, o título de membros do Instituto Internacional de 

Higiene Social, em nome do Gabinete. Elysio enxergava a Exposição como um “concurso 

internacional”478 e o seu material era “composto de photographias dos nossos serviços 

techinos, laboratórios, ateliers, apparelhos, etc, specimens de photographia de toda a especie 

(...)”479. Elysio demonstra no artigo que ficou impressionado com os criminalistas que ele 

admirava quando esteve frente a frente com eles. Fazendo uma conclusão dessa viagem 

Elysio diz que: 

 
Não foi mediocre a nossa representação, e haja visto que, com as felicitações de 
profissionaes da capacidade de Ottolenghi, Bertillon e Niceforo, recebemos, eu e o 
chefe da secção photographica, Sr. Octavio Michelet de Oliveira, como recompensa, 
além da medalha de ouro que coube ao Gabinete de Identificação, o honroso título 
de membros do Instituto Internacional de Hygiene Social, instituição que é uma 
consequencia daquela480. 

 
A essa altura, Elysio já havia marcado uma posição entre os criminalistas, ainda que 

fosse um blefe, mas o fato é que a produção de Elysio não era desconsiderável. Em 1909, 
 

478 CARVALHO, Elysio. “Relatório do diretor do Gabinete de Identificação correspondente ao ano de 1912, 
apresentado ao Exm. Sr. Dr. Chefe de Polícia do Distrito Federal”. Boletim Policial, Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, Jan, Fev, Março de 1913. p. 12. 
479 Ibidem. 
480 Ibidem. 
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Elysio escreveu Five O'clock, um conjunto de textos dedicados à Paulo Barreto (João do Rio). 

Em um dos textos, ele tentou demonstrar que o anarquismo vinha do cristianismo, uma 

filosofia deplorável e atrasada na sua visão, que pregava o flagelo e a pobreza, ou seja, diz o 

autor, “o anarquismo é uma atitude absurda”481. Esse livro marca a posição contrária de  

Elysio em relação ao anarquismo, uma escrita sobre os costumes aristocráticos. Em 1909, 

Elysio também escreveu duas obras encomendadas pelo chefe de polícia Leoni Ramos, de 

caráter técnico, chamadas Síntese de polícia científica e Manual do agente de Polícia. Em 

1910, essas duas obras encomendadas por Leoni Ramos se transformam no livro A polícia 

carioca - a criminalidade contemporânea, publicada pela editora Imprensa Nacional. Em 

1911, ele publica pela mesma editora o livro chamado Esplendor e Decadência da Sociedade, 

onde reflete acerca do sentido moral da história, apresentando uma abordagem diferente de 

escrita, retratando também a realidade social. Foi nessa época também que Elysio revelou o 

seu lado empresarial, se tornando dono dos periódicos Boletim Diário de Informações, 

Gráficos Comerciais e Financeiros e Monitor Mercantil482. De acordo com Chacon: 

 
A empresa de Elysio de Carvalho S.A. Monitor Mercantil chegou a ser um holding 
de Boletins Comerciais e Boletins Financeiros diários, tanto quanto de Boletins dos 
Mercados ao lado dos Boletins de Estatística Comercial semanais e dos Gráficos 
Comerciais e Financeiros mensais, semanal também o próprio Monitor Mercantil483. 

 

Em 1911, Elysio publica 3 artigos no Boletim Policial, em 1912 publica apenas 2 

artigos, mas em 1913 publica 11 artigos e em 1914 publica 14 artigos. Em 1915, mesmo 

depois de já ter saído do Gabinete e do Boletim, um artigo seu é publicado, sendo o último. 

No total, contando com o artigo publicado em 1907, Elysio publicou 32 artigos no Boletim 

Policial. Durante essa fase, Elysio buscou dialogar com intelectuais destacados no cenário 

internacional, fazendo circular ideias, impulsionando o Gabinete de Identificação a fazer parte 

desse circuito de informações entre a América e a Europa. Encontros nacionais e 

internacionais de ciência, higiene e polícia foram retratados pelo Boletim Policial, revelando 

em seus artigos uma intensa troca cultural. Elysio de Carvalho se apropriou de muitas ideias 

da Europa e as Américas, e se mantinha atento aos referenciais teóricos e ideológicos que 

envolviam os intelectuais, principalmente das Escolas Penais da Itália e da França. 

O jornalista Agripino Grieco conta que foi convidado à casa de Elysio de Carvalho 
 

481 CARVALHO, Elysio. Five O'clock. Rio de Janeiro: Garnier, 1909. p. 113. 
482 SANT'ANA, Moacir Medeiros. Elísio de Carvalho, um militante do anarquismo. Maceió: Arquivo Público de 
Alagoas, 1982. p. 65. 
483 CHACON, Vamireh. “Elysio de Carvalho: do individualismo anárquico ao nacionalismo cultural”. Op. cit., p. 
59. 
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certa vez e ficou encantado, entre um charuto e outro, com a sua biblioteca, podendo deduzir 

que ali havia pelo menos dez ou onze mil volumes de livros em ótimo estado de 

conservação484. De acordo com Grieco, entre as “joias do thesouro elysiano”485 figuravam 

edições em tiragem limitada, grossos volumes sobre a renascença italiana, impressas em 

“papel 'pur fil' Lafuma, em papel de Hollanda ou em papel imperial do Japão”486. Entre as 

obras raras estava “a Histoire de Nicolas I, Roy du Paraguay et empereur des mamelucos, A. 

Saint-Paul, 1756. Esse livrinho de poucas páginas deve ter posto insomne muito caçador de 

raridades”487, além de livros de Hamilton, Couvray, Napoleão, Omar-Khayyam, Wagner, 

Wilde, Rabelais, Camões, Castilho, dezenas de Plutarco e alguns dos primeiros livros 

impressos no Brasil por Maciel Monteiro488. Antes de partir, conta o jornalista que encontrou 

pregada na parede uma sentença de Lombroso que dizia: “Les grands scélérats sont presque 

toujours des hommes de génie”489. Dessa forma, assim que certos livros eram lançados em 

países europeus, Elysio se antecipava e os adquiria, montando em sua casa uma distinta 

biblioteca com um grande volume de livros raros e novos. Repórteres do jornal O Malho 

também foram a sua casa e tiraram uma foto de sua biblioteca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

484 GRIECO, Agripino. “Raridades que se dispersam”. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 8 de março de 1925. 
p. 2. 
485 Ibidem. 
486 Ibidem. 
487 Ibidem. 
488 Nascido em 1804, Antônio Peregrino Maciel Monteiro embarcou em 1823 para a França, onde estudou e 
recebeu o grau de Bacharel em Letras da Universidade de Paris; 6 anos depois apresenta e defende a tese de 
doutoramento perante a Congregação da Faculdade de Medicina. Aos 25 anos de idade retorna ao Recife e ao 
longo do século XIX publica obras literárias e artigos de Medicina no Brasil, se torna o 2º Barão de Itamaracá, 
assume a cadeira número 27 da Academia Brasileira de Letras e se torna conselheiro de Dom Pedro II. Ver: 
LIMA, Israel Souza. Bibliografia dos Patronos: Maciel Monteiro e Manuel Antônio de Almeida. Coleção 
Afrânio Peixoto. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2012. 
489“Os grandes vilões são quase sempre homens de gênio” [tradução nossa]. Ver: GRIECO, Agripino. Op. cit., p. 
2. 
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Figura 22 - Escritório de Elysio de Carvalho (1919) 
 

Fonte: “Da casa de um artista”. O Malho. ed. 0884, Rio de Janeiro, 23 de Agosto de 1919. 
p. 1. 

 

No Gabinete de Identificação, Elysio cria a Biblioteca do Boletim Policial, reunindo 

mais de trinta obras de autores brasileiros e estrangeiros, inclusive obras escritas por ele, se 

comprometendo a fazer circular pelos espaços intelectuais cariocas o conhecimento policial. 

Com a entrada de Elysio de Carvalho na direção da revista e do Gabinete, percebemos uma 

diminuição drástica no número de estatísticas criminais no Boletim Policial e um aumento de 

artigos criminológicos influenciados pelas teorias positivas tanto da Escola Italiana quanto da 

Escola Francesa do direito penal. Nesse sentido, percebemos tanto um momento em que os 

espaços administrativos da polícia começam a ser administrados por pessoas como Elysio, 

que era mais escritor do que criminalista, como passam a ter cada vez mais influência em 

instituições de controle social como o Gabinete, fazendo escolhas, como Edgard Costa, que 

inicialmente conduziu o Gabinete e o Boletim privilegiando as extensas estatísticas, e Elysio 

que preferiu os longos textos sobre criminologia. 

Se tomarmos a trajetória de Elysio a partir de seus artigos publicados no Boletim 

Policial, fica evidente que o ano de 1912 representou a promoção desse sujeito com a criação 

da Escola de Polícia. Desde o primeiro artigo do Boletim, como observamos anteriormente, 

era desejo de Elysio criar uma escola para os agentes, com o intuito de instruí-los acerca da 

suposta modernização da criminalidade e, para isso, era necessário também que os policiais 

tomassem conhecimento do que a ciência poderia fazer para se antecipar a esses novos 

acontecimentos e criminosos, mais espertos que violentos. No primeiro artigo escrito por 
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Elysio em 1912, sobre a Escola de Polícia, ele aponta que: 
 
 

(...) o crime evoluiu, adquiriu novos aspectos, tornou-se intellectual, fraudulento, 
internacional, associativo, o criminoso de hoje sendo dotado de qualidades de 
intelligencia apuradissimas e possuindo recursos innumeros para escapar à acção da 
justiça. Por isso, exige-se que a policia seja tambem uma organização capaz de 
perseguir, enfrentar e vencer o malfeitor contemporaneo, não lhe sendo inferior em 
intelligencia e em acção, ao contrário, que o exceda em força e em astucia490. 

 
A Escola de Polícia criada em 1912, representa um novo modelo que se esperava de 

controle social e disciplinar da polícia, voltada para a educação técnica com os métodos 

preconizados pela polícia científica que se desenvolvia em todo o mundo. Segundo o jornal 

Gazeta de Notícias, em 17 de janeiro de 1912, um dia após a criação da Escola de Polícia, “já 

era tempo de se cuidar em aparelhar convenientemente o agente para o exercício de sua árdua 

e difícil profissão. Em geral nosso Agente de polícia é um serventuário quasi analphabeto  

sem noção dos deveres do seu cargo”491. Elysio se diz insatisfeito com a reforma de 1907 que 

cogitou a hipótese de preparar os agentes à instrução do retrato falado, dos delitos previstos 

no Código Penal, das leis e regulamentos municipais, do modo de agir do policial e dos 

serviços policiais no estrangeiro, mas tudo não teria passado de “lettra morta a disposição 

regulamentar”492. 

Em junho de 1912, o Prof. Lacassagne publicou um artigo no Archives 

d'Anthropologie Criminelle, intitulado “A Escola de Policia do Rio de Janeiro”, o qual foi 

traduzido por Elysio e publicado no Boletim Policial em julho de 1913. O artigo diz que o Rio 

de Janeiro “dá o exemplo ao velho mundo, organizando uma Escola de Polícia, que é um 

modelo admirável, quer quanto à installação, quer quanto ao aparelhamento”493. No artigo, 

Lacassagne organiza as disciplinas apresentadas aos alunos da referida escola a partir de 

cursos, da seguinte maneira: o curso de Criminalística ficaria a cargo de Elysio de Carvalho, 

no qual a base deveria ser a “criminologia”494; já o curso prático do Código Penal, processo 

criminal e polícia administrativa estava sob a responsabilidade do professor Celso Vieira, o 

curso de identificação com o professor Edgard Simões Corrêa; o curso de fotografia judiciária 

com o professor Octavio Michelet de Oliveira e o curso de elementos de Medicina legal e 
 
 

490 CARVALHO, Elysio. “A escola de polícia do Distrito Federal”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional. Janeiro, Fevereiro e Março de 1912. p. 15. 
491 “Ontem fundaram a Escola de Polícia”. Gazeta de Notícias. 17/01/1912. p. 1. 
492 CARVALHO, Elysio. “A escola de polícia do Distrito Federal”. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional. Janeiro, Fevereiro e Março de 1912. p. 16. 
493 LOCARD, Edmond. “A Escola de Policia do Rio de Janeiro”. Boletim Policial, Trad. Elysio de Carvalho, 
Imprensa Nacional, julho de 1913, pp. 228-234. p. 228. 
494 Ibidem. 
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assistência de urgência com o professor Jacynto de Barros. 

Se observarmos o conteúdo de cada curso, percebemos que Elysio ficou a cargo de 

uma disciplina com muitas especificidades relacionadas ao que ele vinha trabalhando em seus 

artigos: os fundamentos da criminologia. A primeira matéria do curso administrado por Elysio 

se intitula “Criminologia” e o conteúdo é o seguinte: história da polícia científica; definição 

de crime e natureza da criminalidade; fatores individuais, sociais, psicológicos dessa 

criminalidade; explanação acerca do criminoso nato; fisionomia criminal da atualidade; 

vagabundagem, prostituição, criminalidade infantil; linguagem dos delinquentes, entre outros 

assuntos. Não obstante, Elysio constituiu o conteúdo programático do seu curso de maneira 

muito parecida com aqueles apresentados na França e em Roma. Na segunda matéria 

administrada por Elysio, o “delinquente” seria o objeto de análise principal, constituído de: 

 
(...) caracteres que distinguem o homem criminoso do homem normal, as 
anormalidades da intelligencia, da consciencia, da vontade e do sentimento e 
principalmente do senso social, a existencia de typo profissional do crime, exame 
psychologico de certas categorias de criminosos: os assassinos, os violadores, os 
ladrões e os falsarios, (...) as multidões delinquentes, as seitas criminosas e o crime 
politico495. 

 

Dessa forma, diante do conteúdo programático e dos artigos que Elysio vinha 

escrevendo até então, não nos resta dúvida de que Elysio administrava um curso lombrosiano. 

Enquanto seus colegas apresentavam conteúdos da administração policial ou de assuntos 

específicos da relação da polícia com a ciência, como fotografia criminal, Elysio trazia ao 

conhecimento dos agentes uma história do crime, ou seja, ele estava preocupado com a 

difusão de saberes criminológicos. Nesse sentido, afirmamos que Elysio, além de ter 

estimulado a escrita policial, foi um dos primeiros autores a promover um sólido programa de 

criminologia a partir tanto do curso de criminalística que desenvolveu na Escola de Polícia 

quanto dos artigos e livros que escreveu nesse período. Existe entre os autores que estudam 

Elysio de Carvalho um grande cuidado em afirmar o lombrosianismo em suas performances e 

produção intelectual, apontando que o mesmo conjugava diferentes pontos de vista 

criminológicos de maneira equilibrada. Contudo, acreditamos que esse equilíbrio não existiu, 

considerando-se a importância que Elysio conferia às teorias do criminoso nato e à insistente 

criação de perfis da criminalidade carioca a partir de fatores biológicos. 

O terceiro tópico do curso de criminologia de Elysio intitulou-se “Historia Natural dos 
 
 

495 LOCARD, Edmond. “A Escola de Policia do Rio de Janeiro”. Boletim Policial, Trad. Elysio de Carvalho, 
Imprensa Nacional, julho de 1913, pp. 228-234. 
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Malfeitores”. Com esse programa e conteúdo, acreditamos que Elysio se mostre como um 

representante das ideias de Lombroso no campo policial. Nessa fase do curso, Elysio ensina 

sobre as classes perigosas do Rio de Janeiro em uma interpretação lombrosiana: 

 
As classes perigosas da sociedade, os malfeitores em geral e os criminosos 
profissionais do Rio em particular, (...) as varias categorias de criminosos 
profissionais, (...) os proxenetas e as prostitutas, (...) os mendigos profissionais, os 
vagabundos, os lugares onde vivem os malfeitores, (...) usos e costumes dos 
malfeitores profissionais: o vulgo, a giria, os meios secretos de comunicação, a 
tatuagem, etc., etc.496 

 

O curso dado por Elysio é finalizado com o estudo da “personalidade física, mental e 

moral”497 do culpado, exame corpóreo e o processo lógico de observação da vítima, em 

métricas do seu corpo, a fim de que “se possa estabelecer de maneira irrefutavel a verdade e 

accusar o culpado. A analyse e a synthese, a inducção e a deducção como regras principaes da 

investigação criminal. A investigação criminal e a criminologia”498. De acordo com 

Lacassagne, Reiss havia fundado em Lausanne o espírito da iniciativa de estudos de polícia 

científica, obtendo, o agente que frequentasse o curso depois de 6 semestres, um diploma que 

lhe daria notoriedade. 

O ponto que gostaríamos de chegar é aquele segundo o qual Elysio de Carvalho é 

apontado por Lacassagne como desenvolvedor de uma cultura de escrita policial formadora de 

uma identidade forjada entre a polícia e os saberes da criminologia, de onde surgem ideias 

como a polícia científica. O perito policial é identificado por Lacassagne também na figura do 

professor R. A. Reiss; nesse caso um criminalista respeitado e, ao mesmo tempo, policial e 

professor. Contudo, Elysio não era nem um, nem outro. Mas sabia parecer, porque o lugar em 

que ele se colocava diante dos criminalistas e peritos policiais e a maneira como aparece à 

primeira vista no Boletim Policial são as de um criminalista lombrosiano. No Rio de Janeiro, 

Aurelino Leal também foi um forte defensor de Lombroso. Talvez os dois tenham sido os 

maiores mediadores das ideias de Lombroso no Rio de Janeiro no início do século XX. No 

livro que escreveu em 1897, chamado Gérmens do Crime499, Leal tenta demonstrar que 

existem diversos gérmens que compõem a sociedade, como a lei, a ordem, a polícia, a 

instituição do jury500, e podem adoecer caso sejam plantados de forma errada ou não sejam 

suficientemente cuidados. O autor cita Lombroso diversas vezes a fim de legitimar suas 
 

496 LOCARD, Edmond. Op. cit., p. 229. 
497 Ibidem. 
498 Ibidem. 
499 LEAL, Aurelino. Germens do Crime. Bahia: Livraria Magalhães, 1896. 
500 Ibidem, p. 19. 
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ideias, acabando por promover suas teorias, principalmente acerca da prisão. 

Em 1913, o Boletim Policial publicou dois artigos de Elysio chamados “História 

Natural dos Malfeitores”501, em duas partes – a primeira foi lançada em abril e a segunda em 

junho desse ano. Esses dois artigos representam uma chave do pensamento de Elysio de 

Carvalho naquele momento: a sua aproximação com o lombrosianismo e com uma nova 

escrita policial. Como a pesquisa demonstrou, Elysio foi um lombrosiano convicto; foi 

certamente aquele que apresentou as ideias de Lombroso para muitos dos agentes que tinham 

aula com ele. Em abril de 1913, o primeiro artigo publicado por Elysio da série “História 

Natural dos Malfeitores” dizia que os criminosos possuem uma fisionomia particular, porquê 

são: 

 
(...) seres anormais, dotados de anomalias physicas bem evidentes, pensando, 
sentindo e agindo diversamente dos homens normaes, com o habito e o prazer do 
crime, vivendo e movendo-se num mundo inteiramente à parte, possuem, na 
verdade, uma expressão physionomica que os define e os distingue. A sciencia e a 
observação popular juntaram os criminosos como monstros de corpo e monstros de 
alma. (...) Lombroso e os modernos criminalistas definiram o homem delinquente 
como resultante de um conjunto de caracteres organicos e psychicos, sendo signaes 
decisivos as linhas e as expressões physionômicas502. 

 

A “História Natural dos Malfeitores” aparece como uma enciclopédia do crime no 

espaço carioca a partir da visão lombrosiana. Ao tentar fazer uma análise dos perfis dos 

criminosos entre o Oriente e o Ocidente, Elysio afirma que os ladrões japoneses são os 

gatunos mais hábeis do mundo e que começam sua educação para o crime na mais tenra 

idade. Ainda no berço eles seriam ensinados a ter destreza com a mão, se tornando os mais 

hábeis samurais do crime. Já a criminalidade carioca, constituída pelas escroqueries, as 

falsificações e as fraudes praticadas pelos “moços bonitos” faziam parte de uma categoria de 

“criminalidade fraudulenta”503. Esse tipo de criminalidade foi evidenciada pelo autor como 

característica inseparável dos conflitos da cidade. Elysio aponta que a criminalidade 

fraudulenta aumentou em número e inteligência e começa a citar casos de advogados, de 

médicos, de funcionários públicos que estavam se voltando para o crime. 

Elysio faz uma reflexão interessante acerca da genealogia do crime no Rio de Janeiro, 

montando um contexto do passado histórico retratado no tempo de D. João VI, das novenas 

 
501 CARVALHO, Elysio. “História Natural dos Mal Feitores”. Boletim Policial, Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, Junho de 1913. pp. 58-65; CARVALHO, Elysio. “História Natural dos Malfeitores”. Boletim Policial, 
Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, Abril de 1913. pp. 143-155. 
502 CARVALHO, Elysio. “História Natural dos Mal Feitores”. Boletim Policial, Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, Junho de 1913. Op. cit., p. 58. 
503 Ibidem. 
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da Glória, no tempo em que o Rio ainda era cidade do interior e os únicos ladrões que 

existiam eram os “ladrões de galinha, sujos e repelentes”504. A partir de então, Elysio cita 

alguns gatunos do Rio de Janeiro que ficaram famosos por serem batedores de carteiras e ao 

mesmo tempo levarem uma vida de ostentação: 

 
(...) com as melhores rodas e os mais afamados clubs, com amantes de luxo e credito 
nas garages, hospede de hoteis de primeira ordem e com relações no mundo da 
Bolsa. Tem todas as apparencias de um clubman patife, passa por um gentleman até 
o dia em que é preso em flagrante com a mão na algibeira do visinho ou apanhado, 
alta noite, saqueando os quartos do hotel onde dias antes se hospedara505. 

 

O número acentuado de vítimas do “conto do vigário”506 é apontado por Elysio como  

a prova de que o espírito do povo precisava ser educado, ou, dizendo de forma mais 

nietzscheana, Elysio finaliza: “A verdade é que a imbecilidade humana é interminável e nella 

é que está a garantia dos ladrões”507. Para esse autor, havia tipos populares de criminosos 

cariocas, famosos, que só de olhar já lhe conhecia o crime. Eugênio Rocca foi, na visão de 

Elysio, um desses criminosos que deixou: 

 
(...) à mostra todos seus instintos de ferocidade e de maldade no crime que o tornou 
tristemente celebre (...). Rocca tem uma physionomia brutal, cruel, repugnante. A 
cabeça é grosseira e obtusa, o olhar vitreo, frio e impassivel. O nariz brutal. Os 
labios e as narinas dilatadas lembram a expressão physionomica da besta  féra 
prestes a assaltar. Tem elle, em summa, todos os traços e todas as expressões da 
phyionomia dos perigosos malfeitores que Lombroso chamou de delinquentes 
natos508. 

 

Dessa forma, ficam claros os mecanismos que integram o crime para Elysio, que, por 

sua vez, se encontram em maior parte nas ideias de Lombroso. Assim como Lombroso, Elysio 

dedicou parte de seus artigos a analisar a tatuagem em criminosos. Para Elysio, ainda que se 

encontre tatuagens em “indivíduos normaes e até em pessoas da aristocracia”509, nos 

criminosos elas assumem uma simbologia que é o próprio ritual degenerativo. Em junho de 

1913, o segundo artigo da “História Natural dos Malfeitores” sai um pouco diferente. Dessa 

vez sem subtópicos enciclopédicos, mas texto corrido e com 12 laudas. Nesse artigo, Elysio 

tenta fazer uma história do crime. Segundo ele, “é verdade que no tempo de Paulo Fernades, 

em 1818, appareceu aqui o primeiro vigarista celebre, o falso visconde de Villa Nova, 
 

504 CARVALHO, Elysio. “História Natural dos Mal Feitores... Junho de 1913”. Op. cit., p. 60. 
505 Ibidem. 
506 Ibidem. 
507 Ibidem. 
508 Ibidem. 
509 CARVALHO, Elysio. “História Natural dos Mal Feitores... Junho de 1913” Op. cit., p. 64. 
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Elegante, perdulario e audaz, cujos estellionatos o levaram ao aljube”510. O estilo ficcional 

está presente no seu texto quando faz uma relação entre Arsene Lupan e o ladrão ou croc 

contemporâneo a ele. Depois de fazer algumas análises envolvendo personagens de romances 

investigativos, Elysio diz que a polícia moderna, astuta e perspicaz, representada por Sherlock 

Holmes, é muito mais forte que Arsenio Lupin. Assim, se inspirando na literatura, Elysio 

aponta que todo malfeitor deixa um rastro, que leva ao conhecimento do criminoso. Uma 

marca, um pedaço de papel, tudo é um vestígio. 

Um indicador importante no artigo é a forma como as pessoas desconfiavam do 

sistema de identificação do Gabinete. Nem todas as pessoas se submetiam às medições, 

especificamente datiloscópicas, voluntariamente. Mesmo assim, havia no Gabinete em 1913 

aproximadamente 80.000 fichas datiloscópicas. Segundo Elysio: 

 
Antigamente o criminoso ficava aterrorizado, quando se fallava em deixar o retrato 
na polícia, em ser escrachado. Tudo fazia para não ser photographado. Hoje elle se 
submette, sem protesto, facilmente, e até com um um sorriso nos labios, a esta 
operação. Mas quando tem de dar os dez dedos das mãos para serem tomadas as 
impressões, protesta, discute, grita e até chora. O Gabinete de Identificação é, por 
isso mesmo, considerado como um dos circulos do inferno dantesco, e de facto, ao 
serem identificados, elles têm a certeza de que nunca mais se libertarão: lascidate 
ognis speranza (...)511. 

 
O “medo” das fichas, apontado pelo autor, não era um privilégio dos gatunos e 

bandidos ignorantes, afirma Elysio, mas até mesmo um jornalista que, ao deixar os dedos para 

obter um carteira de identidade, perguntava se “aquilo era feitiçaria inutil ou simples meio de 

encher tempo”512. Além da ficha, havia também o prontuário do identificado para fins 

criminais, que é a história da vida civil e criminal do indivíduo. Tudo isso se deve ao esforço 

da polícia do início do século XX para conhecer o universo dos malfeitores. Acreditava-se 

que havia diferentes classes de criminosos melindrosamente formadas desde a infância, 

conscientemente, e todos eles doentes, que nasceram como uma semente já corrompida, 

fatalmente se direcionando ao crime. 

Entre as diferentes espécies de ladrões apresentadas por Elysio, estavam: os 

escruchantes, biabistas, gravateiros, espadistas, ranas, descuidistas, sonambulistas, 

madruguistas, punguistas, topistas, vigaristas, ratos de hoteis, banhistas, amostrequeiros, etc. 

Assim, cada ladrão tinha um modo pessoal de roubar, inconfundível, e se fazia necessário que 

a polícia conhecesse as diferentes maneiras de roubar próprias de alguns indivíduos, a partir 

510 CARVALHO, Elysio. “História Natural dos Malfeitores”. Boletim Policial, Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, Abril de 1913. Op. cit., p. 144. 
511 Ibidem, p. 145. 
512 Ibidem. 
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do conhecimento empírico, a fim de que os agentes conheçam os autores de certos roubos 

apenas olhando a maneira como uma fechadura é arrombada. Na realidade, nesse momento a 

polícia começa a trabalhar com padrões, visto o aumento populacional e de conflitos na 

cidade, alguns muito parecidos se multiplicam, o que causa essa impressão inicial da polícia 

de que a ilegalidade que praticam possui um padrão que se confirmará toda vez que o mesmo 

estiver em ação. 

Em 1913, o contexto em que Elysio publicou esses dois textos foi bastante favorável a 

ele. Como vimos no capítulo 2, o Primeiro Congresso Policial Brasileiro, que ocorreu em 

1912 em São Paulo, no qual Elysio participou na comissão de Identificação e Investigação, 

representando o Rio junto com Eurico Cruz, teve como meta acordar as bases de uma união 

policial no Brasil, estabelecendo estrategicamente uma série de acordos entre os estados. 

Após esse encontro, o professor Reiss foi contratado pelo chefe de polícia Edwiges de 

Queiroz, em 1913, para dar palestras no Rio de Janeiro acerca da polícia científica, sendo 

acompanhado por Elysio de Carvalho, que foi o responsável por organizar o curso, que seria 

dado na Escola de Polícia, iniciado em agosto de 1913. Dessa forma, Elysio deu o título de 

diretor honorário da Escola a Reiss, bem como fez dele seu patrono. Se observarmos com 

atenção, veremos que Elysio de Carvalho está o tempo todo criando relações com os peritos 

policias, criminalistas europeus, e promovendo em seus discursos sempre a circulação de 

ideias e práticas de uma polícia científica e da relação necessária entre as diversas forças 

policiais. A partir do congresso ocorrido em São Paulo, o discurso de universalização, em 

território nacional e transnacional, entre as polícias, por Elysio, se intensifica. A circulação 

desses saberes se concretizava como estratégias que consolidavam a cooperação entre as 

instituições policiais. Não por acaso o Professor Reiss depois que participou do congresso de 

São Paulo foi contratado para fazer conferências na Escola de Polícia do Rio de Janeiro e é 

bem provável que Elysio estivesse por trás dessa iniciativa. 

Marcelo Thadeu Quintanilha Martins513 estudou a polícia paulista entre o final do 

século XIX e início do XX e apontou a maneira como o intercâmbio entre as polícias de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Lyon e Lausane representou um momento de circulação de saberes 

transnacionais que promoveram as diferentes frentes nacionais e internacionais contra o 

crime. Para ele, Elysio de Carvalho promoveu no Brasil sobretudo os métodos de 

identificação, como o sistema Vulcetich para São Paulo, unindo as polícias de La Plata, 

 
513 MARTINS, Marcelo T. Q. A civilização do Delegado: modernidade, polícia e sociedade em São Paulo nas 
primeiras décadas da República, 1889-1930. Tese de Doutorado (Doutorado em História Social) - Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
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Montevidéu, Santiago de Chile e Buenos Aires, a partir do Convênio Policial514. Uma vez 

estabelecidos os saberes criminológicos no seio das polícias internacionais, além de estreitar 

as relações de sociabilidade entre os congressos de diferentes países, reflete normas 

internacionais para serem seguidas como exemplo. Nesse processo, podemos dizer que Elysio 

de Carvalho representou um mediador da escrita policial, de maneira peculiar, porque ele 

gostava de escrever crônicas e de literatura. Por isso, transitou entre o ficcional e a análise 

sociocultural. 

Elysio, mais do que simplesmente difundir um saber de origem europeia, reproduzia, 

tanto em pronunciamentos como no Boletim Policial, discursos do racismo científico de 

Lombroso, ajudando a cultivar permanências culturais que criminalizavam ou 

desqualificavam certos grupos da sociedade como os negros, os gays, as mulheres, a partir do 

saber criminológico que se desenvolvia na América Latina e no Brasil. Elysio foi um 

autodidata que se aproveitou do contexto em que estava inserido. Se levarmos em conta que a 

circulação de ideias representada pelos congressos internacionais é um fenômeno de 

formalização teórica de uma ideia, poderíamos dizer que no contexto em que Elysio estava 

inserido, ele agiu como um mediador dessa formalização, bem como um cultivador do estilo 

de escrita policial que estava se formando no início do século XX no Brasil. 

Em 1915, Elysio pede exoneração da direção do Gabinete e da revista por razões de 

saúde e Edgard Simões Correa assume o seu lugar. A essa altura, o Gabinete de Identificação 

passava por um momento difícil e os impressos institucionais como o Boletim encontravam-se 

desacreditados pela Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro e pelo chefe de polícia. O 

periódico, sob a gestão de Edgard Simões, durou até 1918, tendo no último ano lançado uma 

única publicação que englobou o resultado do ano todo. Em abril de 1920, a filha de Elysio, 

de nome Cléo Carvalho, se casa com Pedro Leite Bastos “do comécio dessas praças”515. 

No dia 9 de fevereiro de 1925, Elysio embarca em um navio para a Europa, com 

destino em Davores-Platz, na Suissa516. De acordo com os jornais da época, Elysio havia se 

dirigido ao Sanatório Schatzalp, na Suíça, para tratar de uma doença517. Contudo, o jornal 

Gazeta de Notícias, em 4 de novembro de 1925, publicou uma nota informando que em  

março de 1925 Elysio havia dado entrada nesse sanatório com fortes dores, vindo a falecer, ao 
 
 

514 MARTINS, Marcelo T. Q. A civilização do Delegado: modernidade, polícia e sociedade em São Paulo nas 
primeiras décadas da República, 1889-1930. Tese de Doutorado (Doutorado em História Social) - Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, pp. 213-267. 
515 “Vida Social: Casamentos”. O Paiz. Rio de Janeiro, 22 de abril de 1920. p. 5. 
516 “Mundanidades”. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1925. p. 5. 
517 Não conseguimos encontrar indícios que indiquem a doença de Elysio de Carvalho. 
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lodo de sua mulher em leito suíço, no dia 02 de novembro desse ano518. Oswaldo Orico, 

jornalista do Jornal do Brasil, conta, em 1º de dezembro de 1925, que havia recebido uma 

carta de Elysio de Carvalho enquanto estava no sanatório, e possivelmente essa foi a última 

carta escrita por ele. Nela dizia: 

 
Aqui, na solidão e na neve, aprendi muitas cousas, e, principalmente, a tirar da 
adversidade elementos capazes de tornar o destino mais rico em bellezas. Tive ainda 
a revelação de uma alegria até então desconhecida, - a alegria da solidão e da 
meditação no píncaro gelado da montanha (...)519. 

 
Elysio havia deixado 2 filhos, Cléo de Carvalho e Theodorico de Carvalho. Este 

último faleceu em 27 de maio de 1928, quando ainda era uma criança520. Ainda que a falta de 

fontes acerca dos últimos anos da vida de Elysio de Carvalho representem um entrave na 

biografia do autor, pudemos esclarecer a sua trajetória enquanto escreveu no Boletim Policial, 

objetivo maior da pesquisa no terceiro capítulo. Além disso, fizemos um estudo acerca de 

momentos importantes em sua vida no período tanto anterior quanto posterior a sua atuação 

no Gabinete de Identificação, porque seria incompleto abordar a trajetória de um sujeito sem a 

observação devida da formação de suas ideias e análise de certos comportamentos e atitudes 

que tomou durante sua vida. Nesse sentido, escolhemos pontualmente apenas os fatos que 

fossem importantes na sua trajetória de uma maneira geral, deixando obviamente muitos 

aspectos de fora, visto que a vida desse agente representa diferentes possibilidades de análise 

histórica, tanto para os estudos sobre a polícia e a criminologia quanto para a literatura. 

Defendemos desde o início que a trajetória desse sujeito histórico foi até hoje observada de 

uma forma que racionaliza suas atitudes, apontando-o como um intelectual controverso e 

controvertido, deixando de fora as subjetividades nas suas atitudes que inevitavelmente 

desconheceremos. 

Quando Elysio de Carvalho entrou no serviço público em 1907, no cargo de 

encarregado da Seção de Informação do Gabinete de Identificação da Polícia do Rio de 

Janeiro, suas energias estiveram voltadas ao entendimento da “alma dos criminosos para 

melhor combater todas as múltiplas manifestações da atividade antissocial”521, como ele 

mesmo dizia. A formação de um campo de conhecimento policial em torno dos espaços 

intelectuais que se desenvolviam no Rio de Janeiro no início do século XX, como ocorreu 

 
518 “No Sanatorio de Schatzalp”. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1925. p. 2. 
519 ORICO, Oswaldo. “Perfil de um animador”. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 1925. p. 1. 
520 “Missa”. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 03 de junho de 1928. p. 2. 
521 CARVALHO, Elysio. “A luta técnica contra o crime”. Biblioteca do Boletim Policial, XXXII, Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1914. p. 8. 
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com o Boletim Policial, teve na figura de Elysio um mediador de importância fundamental 

para seu estabelecimento. A escrita policial que foi possível desenvolver naquele momento, 

unindo a ideia de polícia científica desenvolvida pelos peritos policiais e criminalistas 

franceses às teorias de Lombroso, inaugurou um momento único na história da polícia, onde 

os policiais, advogados, médicos e escritores como Elysio de Carvalho, se uniram, de uma 

maneira complexa entre acordos e disputas, no Boletim Policial, e desenvolveram um espaço 

de conhecimentos sobre o crime, a prisão, a criminalidade carioca e a polícia no Rio de 

Janeiro. Jornalistas como Ernesto Senna e João do Rio também contribuíram em grande 

medida na análise peculiar desses assuntos, mas fazem parte de outros estudos, identificados 

com a imprensa-empresa, e demandam outras abordagens metodológicas. A diferença 

fundamental entre o campo de conhecimento policial que Elysio então impulsionava 

conscientemente no Rio de Janeiro, mais especificamente no Boletim Policial, e as ricas 

análises desses jornalistas citados sobre o crime, é o impacto da primeira na história social da 

polícia no Brasil. 

A escrita policial e o desenvolvimento do campo de conhecimento policial no início 

do século XX no Rio de Janeiro foi possível graças à produção intelectual de diferentes atores 

que circulavam entre os campos policial, jornalístico, do direito e da medicina. Contudo, as 

reformas do início do século XX e os acordos políticos da conjuntura possibilitaram que 

escritores como Elysio de Carvalho pudessem se tornar agentes sociais desse processo, 

produzindo um arsenal de análises sobre o crime e sobre a polícia, legitimados pelo cargo de 

diretor do Gabinete de Identificação da Polícia do Distrito Federal. A produção intelectual de 

Elysio, sobre temas que envolviam a polícia, no momento em que se torna diretor do Boletim 

Policial é tão intensa que a história social da polícia no Brasil viu a necessidade de trabalhar 

tanto o Boletim Policial quanto a trajetória de Elysio de Carvalho. Dito de outra forma, é 

importante hoje na história social da polícia e do crime no Brasil, incluir Elysio de Carvalho e 

o próprio Boletim Policial em suas análises. Um dos atributos essenciais que proporcionaram 

o impacto das ideias de Elysio na formação de um campo de conhecimento policial foi a 

circulação de ideias entre o Brasil e outros países. Por isso, Elysio é chamado de mediador 

nessa pesquisa, porque foi graças a esse aspecto que novos métodos, discursos e teorias 

circularam no Boletim Policial. A partir de críticas à polícia empírica e da defesa da 

instituição de uma polícia científica no Brasil, Elysio se destaca ao apresentar a transformação 

que ocorria no mundo na técnica policial. 

Resgatando a literatura do crime, consolidada já desde o século XIX, Elysio se dirige 

ao campo criminalístico e se aproxima de seus membros importantes no Brasil e em outros 
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países, proporcionando um intercâmbio de saberes que se materializava no Boletim Policial. 

Elysio procurou chamar a atenção das autoridades para a realidade social no Rio de Janeiro, 

para a necessidade de uma polícia técnica, se concentrando no caráter da violência 

desenvolvida nesse espaço. Constantemente declarava que a criminalidade carioca era a mais 

grave, fora dos padrões civilizados, deixando prevalecer uma visão lombrosiana desses 

fenômenos sociais. Ao analisar o crime e a polícia no início do século XX, Elysio possibilitou 

que percebêssemos que o significado de modernização nesse período no meio policial era 

aperfeiçoar mecanismos de controle e assegurar a ordem social. No cotidiano dos policiais, 

isso significava a repressão dos indesejáveis, o isolamento dos delinquentes. Entre os agentes 

e os escritores policiais, havia uma ligação que os fazia acreditar que estavam todos em uma 

cruzada contra o crime e Elysio gostava de lembrar que a inteligência policial foi o mastro 

dessa cruzada. O que o diferenciou do diretor Edgard Costa e dos chefes de polícia que 

pensavam o crime foi a mediação transnacional desses saberes, além de um profícuo trabalho 

de análise de questões sociais e produção intelectual das mesmas. 

A trajetória de Elysio de Carvalho, especificamente em sua passagem pelo Gabinete 

de Identificação, foi de certa forma analisada já desde o primeiro capítulo, ampliando o 

conhecimento dos elementos que fizeram parte de sua vida. A materialidade evocada pelo 

Boletim Policial ressaltou aos olhos um campo de conhecimento se desenvolvendo 

plenamente em cada publicação, constituindo um espaço de escrita policial muito peculiar, 

mas ao mesmo tempo com diferentes saberes que por si só já representam outros espaços 

intelectuais distintos que se aproximam para pensar o crime. Essa complexidade, no entanto, 

foi interpretada por Elysio de Carvalho como um sintoma de que a polícia no Rio de Janeiro 

deveria se aperfeiçoar tecnicamente. Talvez hoje em 2018 o discurso não seja tão diferente, ao 

afirmar-se que a polícia necessita de uma reforma tecnológica, de mais efetivo, de integração 

entre as polícias, etc. São diferentes discursos que confiam à polícia o dever de administrar as 

questões sociais, como se ela fosse capaz de sozinha acabar com o circuito intermitente dos 

problemas sociais. A polícia é essencialmente uma força relacional, que existe a partir de um 

projeto social, se desenvolvendo em cada lugar de uma maneira diferente. Precisamos estar 

atentos ao fato de que as questões sociais no Brasil do século XIX foram tratados 

violentamente pela polícia que se formava, assumindo no início do século XX, ainda que com 

um discurso marcado pela ideia de civilidade, as mesmas feições repressivas no cotidiano 

policial das ruas. A trajetória de Elysio é um mergulho na história da polícia, em um momento 

essencial para quem estuda as reformas da polícia no Rio de Janeiro do início do século XX. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Notável o esforço com que cada dia se procuram novos elementos para efficacia das 
investigações. Quanto à aplicação de methodos scientificos nessas investigações 
torna oportuna a discussão para a a escolha de uma entre as expressões - Polícia 
Scientifica e Policia Technica - seria absurdo imaginar que o empirismo bastasse 
como arma de combate ao crime. (...) Sempre existirão criminosos de cuja 
responsabilidade não se virá a desvendar o mysterio. Dessa contingencia resulta um 
afrouxamento da intimidação produzida pela lei penal, pernicioso certamente à 
sociedade522. 

 
Este trecho retirado do jornal Gazeta de Notícias é parte dos comentários acerca da 

reportagem sobre um sujeito de nome Bernardino Barceló y Gomia que havia assassinado 

duas mulheres em São Paulo, Helena Diaz e Lili, degolando-as. O caso chamou atenção, 

porque o mesmo tipo de assassinato havia se repetido, criando um padrão aparente. A notícia 

enfatiza os novos métodos de investigação para casos como esse na polícia, colocando-a em 

um lugar de objeto de análise. Mas, apesar do esforço da polícia nesse caso, a reportagem 

lamenta que o grande contingente de criminosos tenha refletido um relaxamento por parte das 

políticas criminais e punitivas. Discursos como esses estiveram presentes no início do século 

XX diante do processo de transformações e estão presentes ainda hoje quando se anseia por 

uma lei penal mais dura, a favor da pena de morte, a fim de “solucionar” os problemas de 

ordem social. 

No início do século XX, observadores mais atentos às transformações que ocorriam no 

cenário urbano e na reorganização das instituições de controle social, perceberam que um 

novo conceito de polícia emergia como solução à decadência da polícia empírica, marcada 

pela cultura escravista punitivista, que violentamente atuou no controle das ditas classes 

perigosas. Um conjunto de investimentos foi feito pelo Estado para o desenvolvimento de 

saberes e técnicas que pudessem auxiliar o trabalho da polícia na virada do século XIX para o 

XX. Foi assim que nas primeiras décadas da república no Brasil houve um investimento 

maciço no Gabinete Médico Legal, no Gabinete de Identificação e Estatísticas, na Polícia 

Marítima, na Escola de Polícia, reorganizando completamente os aparelhos de gestão da 

população para que a ordem social fosse estabelecida em todos os espaços, físicos e 

ideológicos. 

A revista policial atuava produzindo discursos sobre o crime, construindo perfis de 

criminosos com base em Lombroso, disseminando o racismo e o punitivismo. Ao iniciarmos a 

522 “Famigerado assassino - O degollador de Lili das joias”. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 14 de novembro 
de 1914. p. 2. 
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pesquisa buscamos analisar os debates acerca da polícia e da criminalidade no Boletim 

Policial, enfocando nos artigos escritos por Elysio de Carvalho. Com o desenvolvimento da 

pesquisa, a diversidade de artigos e com o alcance transnacional da revista, ficou claro que 

havia ali um campo de conhecimento se autonomizando naquele processo. Para entendermos 

melhor que tipo de escrita e implicações produzem a circulação dessas ideias nos espaços 

intelectuais, tivemos que resgatar o entendimento acerca dos impressos, da imprensa, das 

categorias que melhor se adequam a essa análise, trazendo ao leitor o periódico em sua 

materialidade. Esse primeiro momento contribuiu para esclarecer o lugar de poder do 

periódico, ou seja, o seu vínculo institucional como um impresso oficial, com fortes ligações 

com o chefe de polícia do Distrito Federal. 

No primeiro capítulo, a pesquisa transitou entre a materialidade da fonte e o seu 

conteúdo. Foram abordados os debates acerca do controle do corpo feminino e da 

criminalidade no Boletim, demonstrando ao mesmo tempo a pluralidade de saberes que 

constituíam aquele campo e as disputas pelo controle do corpo, além da construção de perfis 

psicológicos deduzidos a partir de traços físicos e orgânicos. Eugênio Raul Zaffaroni apontou 

que a dedução desses perfis sintetizados por Lombroso deixa um forte rastro na América 

Latina, transformando os territórios colonizados em grandes prisões523. A pesquisa buscou 

pensar que a polícia como um agente social pode produzir efeitos ideológicos, campos de 

conhecimento e zonas de produção intelectual que acabam por construir consenso em meio ao 

discurso criminológico. Mas, percebemos também que por mais que os consensos existissem, 

a reforma da polícia e o desenvolvimento de uma gestão mais racional do controle social no 

início do século XX só foi possível com o auxílio da prisão. 

Ao longo da pesquisa, percebemos que pensar a polícia no início do século XX é 

refletir sobre um momento muito peculiar de sua história, onde a reforma das instituições de 

controle social está na ordem do dia e os discursos no Boletim Policial apontam para a nova 

polícia científica. Analisamos diferentes discursos nesse impresso que pudessem apontar o 

que de fato havia de real no debate sobre a maneira como a polícia estava organizada e qual o 

tipo ideal de reforma que ela deveria seguir. Vimos que nem todos os escritores que se 

dispunham a pensar essa situação estavam de acordo com a necessidade de transformação da 

polícia para uma base científica. 

Contudo, houve um deslocamento na reflexão da pesquisa que ficou mais claro no fim 

do segundo capítulo. Percebemos que, diante dos diálogos acerca da polícia científica e das 
 
 

523 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A questão criminal. Trad. Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2013. p. 88. 
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técnicas de identificação do corpo, no cotidiano urbano, esse debate não fazia sentido de 

modo efetivo na administração dos conflitos. Ficou claro que a datiloscopia de Vulcetich e os 

serviços de identificação do corpo que se desenvolviam no Gabinete de Identificação 

tornaram possível contornar um conjunto de problemas de reincidência de prisioneiros e 

aparar e preencher as arestas e brechas que o controle social não conseguira conter até aquele 

momento, criando perfis criminais que possibilitaram o controle não só daqueles que 

cometeram ilegalidades, mas do próprio comportamento da sociedade carioca nas ruas. 

Contudo, nada disso teve tanto desempenho quanto um (velho) elemento associado à polícia 

com o advento da república: a prisão. Tanto a polícia quanto a prisão, estiveram na linha de 

frente da ordem social nesse período, administrando o trânsito da criminalidade nos espaços 

tantos legais como extralegais, como foi o caso das cadeias. 

O trânsito dos delinquentes da Primeira República pelo sistema de justiça criminal 

atua com critérios de seleção de uma lógica perversa que autoriza a violência e a 

discriminação de pessoas qualificadas como tais a partir de um discurso biologicista e 

patologizante que circulava, entre outros espaços, pelo campo de conhecimento policial 

presente no Boletim Policial. Nesse caso, como ficou evidenciado pela pesquisa, não se tratou 

de falta de preparo técnico da polícia para lidar taticamente com situações de risco, mas, ao 

contrário, o que havia era o preparo da polícia para a produção da morte daqueles homens 

considerados indesejáveis. Tanto na grande imprensa quanto no Boletim Policial, de 

circulação quase fechada, a notícia da morte de um suspeito se justificou quase sempre pelos 

antecedentes criminais ou pelo histórico de vadiagem criado pelo próprio Gabinete de 

Identificação que se empenhava em solucionar os problemas que ele mesmo criava. 

A partir da análise baseada em um dispositivo não dualista que aborda o sistema 

geminado da polícia-prisão, pudemos perceber como se desenvolveu um tipo de criminalidade 

na Casa de Detenção, fundamentalmente advinda da gestão da polícia em situações de 

pequenas infrações. Essa abordagem nos aproxima da percepção de que a polícia, em 

conjunto com a prisão, tornou possível o desenvolvimento de um perfil de criminalidade que 

antes não existia materializado nas instituições de controle social, como os delinquentes 

mendigos, vadios, comerciantes, uma gama de perfis que ultrapassam as fronteiras de classes, 

mas se unem na forma de agir contra certos limites. A Casa de Detenção, como depósito de 

presos provisórios, foi marcada pela superlotação, criada para impor uma organização do 

trabalho através do encarceramento como castigo para aqueles que não se submetessem a esse 

estilo de vida. Esse circuito perverso inseriu amplas parcelas da juventude negra, pobre, 

periférica e ex-escrava nas políticas públicas de gestão do crime. A polícia e a prisão 
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ocuparam assim um lugar central na administração de certos perfis sociais nos espaços 

urbanos, em um processo que contribuiu para a espacialização do controle do Estado, 

demonstrando a fluidez entre as fronteiras da instituição prisional, entre o dentro e o fora, que 

podia ser administrado pela polícia. 

Elysio de Carvalho foi estudado pela pesquisa com muita dificuldade. A falta de 

informações e fontes que pudessem auxiliar na compreensão de alguns momentos de sua vida 

impediu que tivéssemos maiores detalhes acerca de suas ações. Contudo, o que dificultou 

ainda mais foi o fato de não haver uma só pesquisa que desse conta de sua trajetória de vida 

enquanto funcionário do Gabinete de Identificação e Estatística. Enquanto realizava a 

pesquisa, outros estudos estavam sendo feitos sobre a vida de Elysio que podem no futuro 

superar as diferentes lacunas que se apresentam ao historiador. 

Nos anos iniciais do século XX, quanto mais complexa se tornava a sociedade carioca 

mais sofisticados eram os “discursos da ordem”524 e a “organização das instituições de 

controle social”525. Isso significa dizer também que maior ênfase seria dada à questão da 

criminalidade, e quanto mais “eficaz” fosse a ação da polícia e da justiça, mais delinquentes 

seriam forjados e presos. Diante do perigo social representado pela sociedade carioca, os 

“ideólogos da polícia”526 do início do século passado, como Elysio de Carvalho, 

reconheceram “a necessidade de uma polícia científica”527, bem como da criação de uma 

revista especializada que abordasse esses assuntos. Para Gizlene Neder, Elysio de Carvalho 

representou essa corrente de escritores que pensaram a questão da modernização da polícia, 

das maneiras de se punir e, ao mesmo tempo, criaram perfis de delinquentes que deveriam ser 

criminalizados. O Boletim Policial é descrito pela autora como um “pensamento jurídico que 

informa”528, liderado por Elysio de Carvalho e tão importante, enquanto expressão do poder, 

quanto os textos legais (códigos, leis, regulamentos, decretos). 

Resgatando a literatura do crime, entre o ficcional e o social, Elysio contribuiu para a 

revista do Boletim Policial em termos quantitativos e no que se refere à produção de análises 

criminológicas. A partir de 2015, com uma gama de estudos sobre ele, nos perguntamos se 

será possível daqui para frente estudar a polícia e o debate criminológico das décadas iniciais 

da república sem mencioná-lo. A análise de suas ações, apesar de contribuir para o 

entendimento de sua trajetória, não foi o foco da pesquisa, mas sim seu papel na direção do 

 
524 NEDER, Gizlene. Op. cit., p. 27. 
525 Ibidem, p. 26. 
526 Ibidem, p. 279. 
527 Ibidem. 
528 Ibidem, p. 19. 
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Gabinete de Identificação e Estatística. Nesse sentido, as fontes nos forneceram um amplo 

leque de opções de análises, o que proporcionou que nos concentrássemos somente na 

investigação dos métodos de identificação do corpo e da polícia, e não nas metamorfoses que 

o sujeito em sua vida pessoal pudesse apresentar. Dessa forma, enxergamos uma escrita que 

nascia naquele momento a partir da autonomização e consolidação do campo de 

conhecimento policial, uma escrita atenuada até hoje pelas pesquisas que estudam essa fase da 

polícia. O campo de conhecimento policial desenvolvido nesse momento se apresenta agora 

para a historiografia da polícia e do crime no Brasil como um objeto recente de análises tanto 

de discursos de verdades como de apresentação dos papéis de agentes sociais que fazem parte 

da administração da justiça criminal de um território. Essa maneira de assistir a polícia, com 

papéis inéditos e metodologias aplicadas, tem o propósito de descortinar não só a relação dos 

discursos científicos que se formam em torno da polícia, mas estende seus efeitos às práticas 

de punir que se entrelaçam com esses saberes e mascaram sua singularidade. 

A relevância social de pensar repressão, controle e criminalidade hoje se justifica 

quando percebemos que a violência física e o excesso de punição contra determinados 

segmentos sociais não foram abandonados, principalmente em sociedades de passado colonial 

e escravista. Tendo como foco o crime, a criminalidade e a punição, o Boletim Policial foi um 

formador da polícia entre 1907, data em que surge, e 1918, quando encerram-se suas 

publicações. Contudo, a revista foi analisada para além de um mero instrumento de instrução 

da polícia, pois representou também a construção do diálogo entre a polícia e os saberes 

criminológicos, diálogo esse que se perpetua até os dias atuais, fortemente marcado pelo 

lombrosianismo. 

A análise do Boletim Policial confirma a hipótese inicial de que houve de fato uma 

intensificação na atuação repressiva da polícia na primeira década do regime republicano. 

Essa atuação ficará dividida entre dois debates muito importantes: a polícia científica e a 

polícia empírica. Mergulhamos nesse debate no capítulo dois e entendemos que havia na 

polícia carioca uma necessidade de construção de uma polícia científica em contraposição à 

polícia empírica. Contudo, acreditamos que a necessidade de modernização da polícia fez 

parte de um conjunto de estratégias políticas autoritárias de gestão dos indesejados, 

influenciadas pela nova cultura política liberal burguesa. A nova visão liberal da atividade 

policial tornou possível uma pluralidade de formas de administração de conflitos sociais, e 

uma das expressões mais inovadoras dessa corrente é representada pelo impresso 

especializado do Boletim Policial. Assim, embora estratégias de gestão tenham sido 

desenvolvidas nesse momento, queremos apontar com essa pesquisa que não houve em 
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momento algum a criação ou transformação de uma polícia empírica em polícia científica. As 

transformações nesse processo se deram a partir de uma política liberal conservadora, 

incentivada pela necessidade de rever suas estratégias de policiamento e prisão, 

marcadamente autoritárias e repressivas. 

Nessa conjuntura a emergência de novas áreas de conhecimento na administração dos 

conflitos sociais, como a criminologia, demonstraram em grande medida a necessidade de se 

responder a certas causas para o crime e a criminalidade. Contudo, com a análise que fizemos 

da trajetória de Elysio de Carvalho, a influência do Lombrosianismo ficou evidente, 

vinculando às respostas e soluções para esses conflitos um crescente determinismo biológico, 

marcadamente relacionado com o racismo. 

A pesquisa trabalhou com a análise da formação de um campo de conhecimento 

policial, fortemente marcado pelo lombrosianismo, no início do século XX no Rio de Janeiro. 

Podemos dizer que de dentro desse campo de conhecimento policial, representado 

principalmente pelo Boletim Policial, emerge uma cultura de escrita policial, principalmente 

com Elysio de Carvalho, que vai ser aquele que mais vai escrever no Boletim Policial, por 

isso foi importante estudar a trajetória de Elysio de Carvalho. Na pesquisa foi mobilizado o 

conceito de campo com o mesmo sentido atribuído por Pierre Bourdieu, na delimitação de 

uma cultura que emerge dentro de um campo intelectual específico. Se fez necessário um 

pouco de sensibilidade e estesia para entendermos o que foi a escrita policial, justamente por 

ser um subproduto, ou uma bôrra, desse. A priori, colaboradores do Boletim Policial, como 

Miguel Salles e Afrânio Peixoto, que eram médicos legistas, ou Evaristo de Morais, 

advogado, não desenvolveram, strictu sensu, uma escrita policial, mas foram 

importantíssimos na composição do campo de conhecimento policial. Apenas quando estes 

abordavam a relação da polícia com suas respectivas áreas de saber é que se dava a escrita 

policial. A escrita policial abarca quaisquer áreas de conhecimento para resolver suas  

questões teóricas, mas nem toda escrita pode ser considerada uma escrita policial. O maior 

representante da escrita policial no Boletim foi Elysio de Carvalho, bem como Celso Vieira, 

Alfredo Pinto e todos os policiais que se destacavam por serem policiais escritores. 

Na prática, o campo de conhecimento policial foi o diálogo entre as questões e 

preocupações policiais e o saber criminológico que se desenvolvia naquele momento no Rio 

de Janeiro, com o objetivo de administrar os conflitos sociais. Nesse caso, a escrita policial 

não pode ser confundida com o saber criminológico, mas com o esforço do olhar policial que 

se vale do saber criminológico, médico-legal, jurídico, para responder as questões de 

desordem social. Por isso, a trajetória de Elysio foi amplamente abordado no terceiro capítulo 
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e deixado pro final, porque foi o resultado da querela e altercação desse campo de 

conhecimento, e por esse ter captado rapidamente o sentimento policial nos encontros 

policiais que participou. 

A identificação de uma escrita policial que começa a se desenvolver nesse período não 

é a originalidade dessa pesquisa. As leituras nas quais me apoiei para realizar esse estudo vez 

ou outra me apontavam esse rumo na história da polícia. O que buscamos fazer foi lançar uma 

luz acerca dos meandros que a envolvem e como estudá-la. Foi primordial para a pesquisa 

voltarmos os olhos para as subjetividades que se manifestaram de maneira produtiva na 

organização policial, no sentido de produzir ou influenciar estratégias de controle social, 

entendendo a forte relação com a cultura política daquele momento. A partir dessa análise, 

observando a materialização de uma cultura de escrita policial, foi possível desenvolver um 

olhar mais apurado acerca do controle social no início do século XX. Acreditamos que a 

pesquisa tenha deixado lacunas ao longo do percurso de tantas análises complexas e 

abrangentes, mas buscamos contribuir com uma reflexão sobre a polícia, para além da 

repressão, como uma organização que produz controle social a partir de um campo de 

conhecimento amplo, interdisciplinar e intelectualmente desenvolvido. 
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