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(...)Vive dentro de mim 
a mulher do povo. 

Bem proletária. 
Bem linguaruda, 

desabusada, sem preconceitos, 
de casca-grossa, 
de chinelinha, 

e filharada. 
 

Vive dentro de mim 
a mulher roceira. 
-Enxerto de terra, 
meio casmurra. 
Trabalhadeira. 
Madrugadeira. 

Analfabeta. 
De pé no chão. 
Bem parideira. 
Bem criadeira. 

Seus doze filhos, 
Seus vinte netos. 

 
Vive dentro de mim 

a mulher da vida. 
Minha irmãzinha… 

Fingindo alegre seu triste fado. 
 

Todas as vidas dentro de mim: 
Na minha vida – a vida mera das obscuras. 

 
 
 
 

(Versos de todas as vidas, poema de Cora Coralina) 
 

 
 
 
 
 



 

 

RESUMO 
 
A presente monografia tem o objetivo de compreender como diferentes atores – especialmente 
mulheres – experimentam e têm suas vidas impactadas pelo contato com o Presídio Nilza da 
Silva Santos, situado em Campos dos Goytacazes no interior do Estado do Rio de Janeiro. A 
partir da realização de incursões etnográficas e de entrevistas semiestruturadas, a pesquisa 
buscou compreender como algumas dinâmicas presentes no sistema prisional acabam 
atingindo, de diferentes maneiras, atores que não estão necessariamente inseridos no regime de 
privação de liberdade, mas que também têm ou tiveram suas vidas impactadas pela experiência 
prisional. O trabalho busca, portanto, investigar as experiências vividas no Presídio Nilza da 
Silva Santos a partir do ponto de vista de uma diretora do presídio, de uma agente carcerária, 
de uma pedagoga que atua dentro da instituição, de um agente da pastoral carcerária, de uma 
mãe de presa e de uma mulher que já esteve encarcerada. A partir da análise dos diferentes 
pontos de vista presentes nas falas desses atores, a monografia busca compreender como o 
sistema prisional feminino é estruturado em Campos dos Goytacazes e seus reflexos na vida 
intramuros e extramuros de habitantes da cidade. 
 
Palavras-chave: Sistema prisional. Mulheres. Vidas impactadas. Intramuros e extramuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
     This monograph aims to understand how different actors – especially women – experience 
and have their lives impacted by contact with the Nilza da Silva Santos Prison, located in 
Campos dos Goytacazes in the interior of the State of Rio de Janeiro. Based on ethnographic 
incursions and semi-structured interviews, the research sought to understand how some of the 
dynamics present in the prison system end up affecting, in different ways, actors who are not 
necessarily included in the deprivation of liberty regime, but who also have or had their lives 
impacted by prison experience. The point of view of a director of the prison, a prison agent, a 
pedagogue who works within the institution, an agent of prison ministry, a mother of prey and 
a woman who has been incarcerated. From the analysis of the different points of view present 
in the speeches of these actors, the monograph seeks to understand how the female prison 
system is structured in Campos dos Goytacazes an its reflexes in the intramural and extramural 
life of city dwellers. 

 
Keywords: Prision system. Woman. Impacted lifes. Intramural and extramural 
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Introdução 

 

Realizar estudos acerca da trajetória de mulheres em regime de privação de liberdade é 

um grande desafio. Os principais obstáculos se referem principalmente à invisibilidade das 

mulheres no sistema prisional e à falta de dados estatísticos – ou a subnotificação dos dados – 

sobre essa parcela da população carcerária. Outra dificuldade presente é a entrada no campo e 

a existência de uma burocracia imensa para ter acesso às mulheres, o que acaba dificultando 

diversas pesquisas na área. 

Em 2017, comecei a tentar realizar um trabalho de campo no Presídio Nilza da Silva 

Santos localizado na cidade de Campos dos Goytacazes. O intuito inicial da pesquisa era 

relacionado a investigar o caso de mulheres que, embora estejam encarceradas, não possuem 

documentos dentro do presídio. O objetivo do projeto era buscar compreender e mapear as 

implicações que essa falta de documentação tinha no cotidiano dessas mulheres encarceradas. 

Ao longo de 9 meses tentei insistentemente por diferentes vias explorar essa temática a partir 

do desenvolvimento de uma pesquisa etnográfica no presídio e de um projeto de extensão no 

interior da instituição. No entanto, devido às dificuldades encontradas em campo – que descrevo 

ao longo desta monografia – este trabalho acabou seguindo outro caminho, que embora não seja 

menos legítimo, configurou-se de forma bem distinta do que foi planejado inicialmente. 

Descrevo e analiso ao longo desta monografia a forma como este novo caminho de 

pesquisa me ajudou a compreender a experiência prisional a partir de diferentes pontos de vista. 

O objetivo deste trabalho acabou tornando-se o de compreender como a experiência prisional é 

vivenciada e tem um impacto da vida para muito além das grades do presídio. Ou, dito de outro 

modo, essa monografia investiga como as dinâmicas presentes no sistema prisional acabam 

atingindo, de diferentes maneiras, diversos atores que não estão necessariamente inseridos no 

regime de privação de liberdade, mas vivenciam ou vivenciaram os impactos da experiência 

prisional por motivos diversos. 

 O intuito geral do trabalho é analisar como diferentes atores experimentam e têm suas 

vidas impactadas por diversos aspectos da vida naquilo que Goffman caracteriza como 

instituições totais. Para o autor essas instituições se caracterizam por: 

 

seu "fechamento" ou seu caráter total é simbolizado pela barreira à 
relação social com o mundo externo e por proibições à saída que muitas vezes estão 
incluídas no esquema físico - por exemplo, portas fechadas, paredes altas, arame 
farpado, fossos, água, florestas ou pântanos. A tais estabelecimentos dou o nome de 
instituições totais. (GOFFMAN, 1974, p. 16). 
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Nas instituições totais, os indivíduos internados têm como parte de suas obrigações 

participar das atividades do estabelecimento, sendo essas atividades reguladas pela equipe 

dirigente. A participação obrigatória nas atividades é uma simbologia do papel e posição do 

indivíduo naquele espaço, exigindo uma certa submissão pessoal à atividade. O controle e 

vigilância feito pelo grupo dirigente de tais instituições aos internados é uma forma de fazer 

com que cumpram as normas estabelecidas é um meio de reforçar a infração do indivíduo no 

contexto mais amplo da sociedade (BENELLI: 2014). 

Utilizo o conceito de instituições totais para compreender de maneira geral as dinâmicas 

dos presídios, bem como sua tendência ao fechamento e exclusão dos indivíduos do mundo 

externo, da mesma maneira, que os indivíduos de “fora” têm dificuldades de adentrar nesse 

sistema. É possível através do conceito ter uma dimensão das relações intramuros e da maneira 

que se estabelecem. Todavia este conceito limita-se a não estabelecer de que modo essa 

instituição totalitária impacta e estabelece uma rotina não somente aos internados, mas 

extramuros atingindo o núcleo familiar ou agentes que de certa maneira estão ligados aos 

internos. 

Manuela da Cunha (2003) levanta a reflexão de como por vezes o encarceramento 

amplia-se às redes de contatos da presa, gerando um fenômeno de encarceramento coletivo. 

Este absorve quase integralmente o círculo de indivíduos próximos à mulher que está presa, 

impactando diretamente a encarcerada. Uma vez que esta passa a ter seu apoio externo rompido, 

apoios que são cruciais no processo de reclusão, pois através dele é possível ter um aparato que 

corroboram de diferentes maneiras durante o período de reclusão. Além disso, o 

encarceramento coletivo tem também um impacto extramuros nos mecanismos de ajuda, uma 

vez que se cria uma sobrecarga com relação aos cuidados, por exemplo, das crianças que nesse 

processo ficam “órfãs” sendo direcionado seus cuidados à parentes ou pessoas próximas, mas 

com o fenômeno do encarceramento coletivo acabam encaminhadas para outras instituições. 

O presídio, e demais instituições totais1, tem uma dinâmica própria de funcionamento, 

seu caráter de fechamento impõe uma rotina formalmente administrada a ser seguida. Tal rotina 

 
1 Vale ressaltar que há, atualmente, uma problematização do uso do conceito de instituições totais formulado por 
Erving Goffman (1974). Manuela da Cunha (2002), por exemplo, argumenta que tais instituições prisionais 
recebem na atualidade diversas influências externas, o que faz com que estejam menos fechadas. Nas palavras 
dela: “mais controlada do exterior e dele estruturalmente dependente, menos fechada sobre si própria, com 
fluxos de toda a ordem atravessando os seus limites materiais, a prisão deveio, por consequência, menos «total»” 
(2002: 26) 
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é construída por meio de mecanismos que objetiva vigiar e punir os indivíduos. Assim, o 

presídio além de ter um aspecto de reclusão do indivíduo que comete algum delito, tem como 

função a transformação desse corpo, que é tipo como agressor. Fazendo com que esse corpo 

não seja mais um transgressor da norma, mas sim obediente a ela. Sendo a prisão um lugar que 

serve, no seu mais estrito regime, para o controle disciplinar dos corpos (FOUCAULT: 1999). 

Assim, o indivíduo quando é preso, precisa se adaptar a uma maneira formalmente 

administrada de viver, sendo a unidade prisional “(...) um local de residência e trabalho onde 

um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla 

por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada” 

(GOFFMAN, 1974, p. 11). 

Essas instituições são locais nos quais os indivíduos são condicionados a passarem 

determinado tempo confinados, sem contato com as informações do mundo externo, a não ser 

por meio de visitas, formalmente administradas com dias e horários estabelecidos pela 

instituição. Nessas visitas, são rígidas as regras em relação à quem pode entrar e o que levar. 

Assim, tenta-se controlar o que o interno poderá receber ou não da sociedade mais ampla. 

Para PEREIRA e ÁVILA (2013), as mulheres que acabam delinquindo, na maior parte 

das vezes são oriundas de estratos mais baixos da população, sendo suas chances com relação 

ao desenvolvimento social reduzidas. De modo que, além de sofrerem com o “descaso” estatal, 

acabam por sofrer novamente com uma intervenção opressora que traz reflexos graves na vida 

de seus familiares. Assim, os autores argumentam que as questões que chegam ao sistema 

prisional, antes de serem problemas penais, são sociais. 

O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (2018) apontou que em junho 

de 2016, estavam presas no país cerca de 41.087 mulheres. Esse número coloca o Brasil na 

quarta posição com relação às maiores populações prisionais femininas do mundo - atrás apenas 

dos Estados Unidos (211.870), China (107.131) e Rússia (48.478). Contudo, é importante 

salientar que esses dados se encontram subnotificado, porque muitas das unidades prisionais 

não repassaram informações sobre gênero para esse levantamento. Logo, é muito provável que 

a quantidade de mulheres presas no Brasil seja ainda maior que esse levantamento mostra. 

 A subnotificação dos dados tem relação direta com a invisibilidade das mulheres no 

sistema prisional. Vale lembrar que no Brasil o Sistema Prisional foi historicamente construído 

para os homens, sendo sua estrutura física reflexo de mais um espaço de desigualdade de 

gênero, nas quais as especificidades do sexo feminino são invisibilizadas (NASCIMENTO, 

2013). 
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Do ano 2000 a 2016, houve um crescimento massivo do número de mulheres 

encarceradas, sendo duas vezes maior do que o aumento no número de homens encarcerados 

no Brasil. Ao fazer uma comparação com a população masculina, que teve um aumento de 

293%, as mulheres tiveram um aumento de 656% no mesmo período de tempo, passando de 

menos de 6 mil mulheres para cerca de 42 mil mulheres privadas de liberdade em junho de 

2016, evidenciando um aumento do fenômeno de encarceramento em massa da população 

feminina no país. Sendo em sua maioria composto por mulheres jovens, entre 18 e 29 anos,   

negras e de baixa escolaridade, mostrando uma seletividade penal. Segundo Freitas (2010), foi 

principalmente a partir de 2006, ano em que a Lei de Drogas tornou-se mais rígida no que diz 

respeito à pena por tráfico, que o número de mulheres recrutadas para o tráfico de drogas 

aumentou significativamente. 

A socióloga Julita Lemgruber foi pioneira no campo dos estudos sobre as unidades 

prisionais femininas. Realizou uma pesquisa no presídio na cidade do Rio de Janeiro, chamado 

Talavera Bruce em 1976. A pesquisa resultou no livro Cemitério dos vivos: análise sociológica 

de uma prisão de mulheres, sendo a primeira publicação em 1983, e a segunda edição em 1999. 

O trabalho inaugurou essa temática na Sociologia brasileira, apontando as particularidades do 

encarceramento feminino. A autora apresenta e discute na obra tanto as determinações das 

causas e origens sociais da mulher criminosa, quanto a diferença nas taxas de criminalidade 

entre homens e mulheres. Produzindo um retrato do perfil socioeconômico e criminal das 

mulheres privadas de liberdade daquele presídio, Lemgruber demonstra como existe uma 

precária condição socioeconômica entre essas mulheres e como são altos os índices de prisão 

por crimes patrimoniais sem violência (tais como furtos). Usando como suporte a obra do 

sociólogo norte-americano Gresham Sykes2, ela delineia uma análise do sistema social do 

presídio feminino Talavera Bruce, evidenciando como os papéis sociais eram formados entres 

os diferentes atores na prisão. 

No Brasil, a princípio, o presídio foi mais debatido nas áreas do direito e da medicina. 

Somente a partir de 1970 que as pesquisas no campo das ciências sociais começaram a ser 

desenvolvidas com essa temática. Trabalhos como o de Julita Lemgruber, como já citado, e de 

José Ricardo Ramalho, de 1979, sobre a Casa de Detenção em São Paulo foram os pioneiros e 

contribuíram para demarcação de um campo específico de investigações nas ciências sociais. 

(LOURENÇO e ALVAREZ: 2017) 

 
2 Refere-se a obra The society of captives, publicada originalmente em 1958, sem tradução para o português. 
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Segundo Teixeira e Oliveira (2016) no seu breve balanço dos trabalhos sobre 

encarceramento feminino (no qual consultei as informações dos próximos quatro parágrafos)   

os estudos acerca dos presídios femininos voltam a ser objeto das ciências sociais, 

principalmente a partir de 2000, momento em que o índice de encarceramento feminino começa 

a aumentar rapidamente, sendo reconhecido até os dias atuais um crescimento 

proporcionalmente maior ao masculino. Entre os trabalhos publicados sobre prisões femininas 

nos anos 2000, destacam-se o livro Prisioneiras: vida e violência atrás das grades de Bárbara 

Soares e Iara Ilgenfritz. Tal obra, publicado em 2002, resulta de um estudo realizado na 

penitenciária feminina Talavera Bruce e nela as autoras atualizam parte dos dados 

socioeconômicos e criminais de Lemgruber (1983), além de realizar a pesquisa em manicômio 

judiciário e presídios. 

Em 2004, é publicada a dissertação de mestrado em criminologia, de Olga Espinoza, A 

mulher encarcerada em face do poder punitivo.A autora, busca realizar um levantamento 

quantitativo do perfil socioeconômico e criminal das mulheres, da Penitenciária Feminina da 

Capital de São Paulo. A pesquisa apresenta uma análise feita a partir de relatos coletados por 

meio de entrevistas com as mulheres presas que exploram principalmente questões de 

identidade, sexualidade e violência de gênero. 

É importante ressaltar que, a partir da década de 2010, começaram a aumentar e ganhar 

destaque estudos etnográficos realizados em prisões femininas brasileiras. Esses estudos 

diferenciam-se dos anteriores, principalmente, por dar visibilidade às questões relacionadas às 

subjetividades das mulheres em regime de privação de liberdade, dentro dos muros do presídio 

e para além deles. Nessa linha, em 2014, a pesquisa de mestrado de Natália Bouças do Lago, 

intitulada Mulheres na prisão: entre famílias, batalhas e a vida normal, busca através do relato 

das mulheres encarceradas em prisões da cidade de São Paulo, tratar de relações familiares e 

amorosas. No trabalho as interações entre o mundo livre e o recluso buscou compreender os 

impactos que essas experiências têm nas construções pessoais e sociais dos indivíduos. 

 A dissertação de Natália Corazza Padovani, de 2015, intitulada Sobre casos e 

casamentos: afetos e “amores” através de penitenciárias femininas em São Paulo e Barcelona, 

apresenta uma análise sobre relações afetivas, sendo amorosas e/ou sexuais, que se fazem e se 

desfazem através da prisão. Já a antropóloga, Débora Diniz, em 2015, buscou evidenciar as 

narrativas de 50 mulheres que se encontravam na Penitenciária Feminina do Distrito Federal no 

trabalho Cadeia: relato sobre mulheres. Neste trabalho, ela traz uma perspectiva histórica das 

instituições e das práticas de aprisionamento feminino a partir de estudos de memória e 
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identidades, mesclando estudo acadêmico e literário. 

Mais recentemente, em 2016, Fernanda Emy Matsuba defendeu a tese de doutorado sob 

fogo cruzado: a gestão de mulheres e a justiça criminal paulista. O trabalho demonstra como 

a violência é uma categoria que unifica a trajetória de mulheres que estão em diferentes 

instituições prisionais, mostrando como o exercício do controle e punição se fazem presentes 

em seus corpos e mentes.   

Os estudos feitos sobre presídios femininos são bem mais numerosos e amplos do que 

essa breve síntese pode expressar. Meu objetivo aqui, longe de fazer uma apresentação 

exaustiva sobre a temática, foi apresentar um panorama geral dos enfoques e precursores de 

diferentes estudos que vêm tomando as prisões femininas como objeto de pesquisa nas últimas 

décadas. 

 A intenção é que essa monografia possa, de alguma forma, dialogar com as discussões 

a respeito do caráter seletivo das punições e da dupla punição relacionada às mulheres. 

Conforme acrescenta Lemgruber (1999), falando sobre uma das instituições modernas mais 

segregadas e segregadoras – a prisão, que é uma peça fundamental da maquinaria do castigo e 

da punição nas sociedades ocidentais, industriais e capitalistas - quando tratamos da questão da 

mulher presa, temos esta duplamente estigmatizada como transgressora, tanto da ordem social, 

como de seu papel materno e familiar; numa sociedade que é fruto de uma ideologia machista, 

patriarcal, e acrescento racista. 

 Essa monografia apresenta quatro capítulos. No primeiro capítulo discuto, de modo 

geral, os presídios femininos do Brasil e sua estrutura, através de dados estatísticos, traçando 

um panorama dessa população carcerária no país e os principais motivos de encarceramento. 

 No segundo capítulo faço uma breve contextualização da unidade prisional de Campos 

dos Goytacazes. Através do relatório de visita à unidade da Defensoria Pública do Estado do 

Rio de Janeiro e do Núcleo dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, 

faço uma análise das condições estruturais do presídio feminino da cidade.   

O terceiro capítulo apresenta a entrada no campo, as diversas tentativas de entrada no 

presídio e as dificuldades de seguir as direções planejadas para o trabalho inicial na unidade 

prisional feminina de Campos dos Goytacazes. Mostro como, embora não tenha conseguido 

desenvolver o trabalho de campo junto com as mulheres encarceradas como desejava 

inicialmente, consegui através das tentativas de entrada no campo e incursões etnográficas 

trilhar novos caminhos e realizar entrevistas em profundidade com diferentes atores que em 

alguma medida têm ou tiveram suas vidas relacionadas a essa “instituição total”. No quarto 
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capítulo, discorro sobre as entrevistas que me permitiram analisar como a experiência prisional 

impacta indivíduos com diferentes perfis para além das grades da prisão. Ao longo do capítulo, 

analiso, então, a experiência prisional a partir do ponto de vista de: a) uma agente penitenciária; 

b) uma pedagoga; c) uma mãe com a filha presa; f) uma ex-presa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

22 
 
 
 

 

Capítulo 1 

Os presídios femininos no Brasil: breve panorama estatístico 

 

1.1. O crescimento do encarceramento feminino no Brasil 

 

  Nesse capítulo os dados e informações trabalhados foram extraídos do Levantamento 

Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN Mulheres (2018)3. No Brasil há cerca de 

726.712 homens e mulheres privadas de liberdade atualmente. As pessoas encarceradas estão 

distribuídas em diferentes regimes, que vão desde custodiados em carceragens de delegacias 

(um total de 36.765 pessoas) até aqueles que estão em estabelecimentos do sistema prisional 

(689.947 pessoas, no total). 

Há uma lacuna nos dados, onde a maior parte das informações disponibilizadas pelos 

estabelecimentos prisionais não apresentam um recorte de gênero, o que impossibilita verificar 

o número de mulheres presentes nesses espaços, sendo assim os números apresentados pelo 

levantamento se encontram subnotificados. Isso provoca algumas limitações com relação ao 

número absoluto de mulheres encarceradas. Essa característica invisibiliza as mulheres nesse 

sistema, agravando a dificuldade de acesso à justiça, já que para as mulheres, esse acesso possui 

características específicas quando comparado ao conjunto mais amplo da população prisional. 

Analisando os dados do levantamento é possível observar que o encarceramento 

feminino tem crescido significativamente no Brasil. Ao fazer uma comparação com a população 

masculina que teve um aumento de 293%, entre o início dos anos 2000 e junho de 2016, 

totalizando 665 mil homens no regime de privação de liberdade, as mulheres tiveram um 

aumento de 656%  nesse mesmo período de tempo, passando de menos de 6 mil mulheres para 

cerca de 42 mil mulheres privadas de liberdade em junho de 2016, evidenciando um aumento 

do fenômeno de encarceramento em massa da população feminina no país nesse último período. 

 

 

 
3 O INFOPEN Mulheres é um levantamento nacional responsável por compilar informações penitenciárias por 
meio do recorte de gênero. Produzido com base nos dados do Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias (INFOPEN), relatório de 2014, pela primeira vez o Departamento Penitenciário Nacional lança um 
diagnóstico com os dados relativos à população penitenciária feminina, o INFOPEN MULHERES. O documento 
traça o perfil das mulheres privadas de liberdade no Brasil, bem como dos estabelecimentos prisionais em que se 
encontram. O lançamento do INFOPEN MULHERES cumpre a primeira meta da Política Nacional de Atenção às 
Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional – PNAMPE Fonte: 
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres (Acessado em 14 de junho de 2018). 
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                  Gráfico 1. Mulheres privadas de liberdade (em mil) entre 2000 e 2016 

 

Fonte: Ministério da Justiça. Dados retirados da 2º edição do INFOPEN – Mulheres (2018). 

 

Isso significa que nesses 16 anos, o crescimento do número de mulheres encarceradas 

foi duas vezes maior do que o aumento no número de homens encarcerados no Brasil. Segundo 

Freitas (2010) foi nos últimos anos − principalmente a partir de 2006, ano em que a Lei de 

Drogas tornou-se mais rígida no que diz respeito à pena por tráfico − que o número de mulheres 

recrutadas para o tráfico de drogas aumentou significativamente. São elas, em sua maioria, mães 

solteiras e pobres. 

 

1.2. A Nova Lei de Drogas e seus impactos no encarceramento feminino 

 

Segundo o advogado do programa Violência Institucional da Conectas4, Henrique 

Apolinário, “o crescimento da população carcerária feminina no Brasil está atrelado 

diretamente à atual lei de drogas, promulgada em 2006”. Segundo Apolinário “a legislação 

possui enormes brechas e, além disso, na grande maioria dos casos os magistrados optam pelo 

encarceramento mesmo quando claramente isso não é necessário e ao invés de aplicar penas 

alternativas”.5  

  

 

 

 
4 A Conectas é uma Organização Não Governamental, que surgiu em 2001. Fundada e sediada no Brasil tem como 
principal pauta os direitos humanos. 
5 As citações foram extraídas da matéria BRASIL É O 4º PAÍS COM MAIS MULHERES PRESAS NO 
MUNDO, no site do conectas publicada em 11/05/2018. 
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Gráfico 2. Evolução da distribuição dos crimes tentados/consumados entre os 

registros das mulheres privadas de liberdade, por tipo penal, entre 2005 e 2016  

(dezembro de cada ano) 

 

Fonte: Levantamento de Informações Penitenciárias – INFOPEN Mulheres (2018). 
 

A lei Nº 11.343 – chamada Nova Lei de Drogas – instituiu o Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) em 23 de agosto de 2006, este decorrendo da extinta 

CPI do Narcotráfico (CAMPOS, 2015). Sendo seu objetivo intensificar as punições e repressão 

ao tráfico de drogas e à produção não autorizada, bem como de deslocar o usuário de drogas 

das prisões para programas de prevenção ao uso indevido, atenção e reinserção social. Contudo, 

como o gráfico 2 mostra e Campos (2015) salienta, a aprovação da Nova Lei de Drogas não 

diminuiu o encarceramento, ao contrário, o número de prisões relacionadas ao tráfico teve um 

aumento significativo após a promulgação da nova lei. 

 
 

A promulgação da Nova Lei de Drogas trouxe ao sistema de justiça criminal 
implicações “reversas” do esperado pelos formuladores do dispositivo: ao despenalizar 
o uso de drogas e estabelecer um sistema nacional de políticas sobre drogas – SISNAD 
– os parlamentares e formuladores argumentavam que o Brasil deslocaria o usuário do 
sistema de justiça criminal para o sistema médico. Esse era o objetivo “oficial” da 
política pública sancionada em 2006, sob o argumento de reduzir a população prisional 
relacionada às drogas, sobretudo, de usuários presos. (CAMPOS: 2015) 
 
 

É possível observar através do gráfico 1, um aumento contínuo no encarceramento 

feminino. Se considerado o fator predominante do motivo das prisões, veremos que mais da 

metade das prisões são relacionadas ao tráfico de drogas, como mostra o gráfico 2, 

correspondendo a 62% dos motivos pelos quais mulheres privadas de liberdade foram 

condenadas ou aguardam julgamento em 2016. 
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1.3. A (falta de) estrutura dos presídios femininos 

 

Outro fator importante para entender o sistema prisional feminino é a construção de sua 

arquitetura. Os presídios historicamente foram estruturados para atender a população 

masculina, sendo assim, não existiam espaços destinados às especificidades das mulheres, como 

por exemplo celas às gestantes e outras demandas que falaremos a seguir. Entretanto, mesmo 

com o crescimento do encarceramento feminino, esses espaços foram sendo direcionados às 

mulheres sem que tenham sido feitas as devidas alterações em suas estruturas. 

 Esse fenômeno pode ser visível ao analisarmos as unidade prisionais, onde temos um 

percentual de 74% delas construídas para a população masculina, enquanto 7% direcionadas 

para o encarceramento da população feminina e outros 16% destinadas à população mista. Esta 

última categoria podendo conter celas e espaços direcionados a mulheres ou não, mas na sua 

amplitude seguindo a tendência de estabelecimentos arquitetados para a público masculino, de 

modo que não estavam incluídos no projeto inicial espaços para atender as demandas das 

mulheres, tais como: espaços para atividades que viabilizam o aleitamento no ambiente 

prisional, espaços para os filhos das mulheres privadas de liberdade, espaços para custódia de 

mulheres gestantes, equipes multidisciplinares de atenção à saúde da mulher, entre outras 

especificidades. 

No que se refere a Lei de Execução Penal, está prevista a separação por gênero dos 

estabelecimentos prisionais, sendo essa demanda incorporada na Política Nacional de Atenção 

às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional (PNAMPE). 

 
 

Art. 3º – São objetivos da PNAMPE:   
II – induzir para o aperfeiçoamento e humanização do sistema prisional feminino, 
especialmente no que concerne à arquitetura prisional e execução de atividades e 
rotinas carcerárias, com atenção às diversidades e capacitação periódica de servidores 
(Portaria Interministerial Nº 210, 2014) 
 
 

Esse fato, por um lado, evidencia a realidade problemática das unidades prisionais 

femininas que estão atendendo esse público em condições inapropriadas e, por outro, dá 

visibilidade ao problema da falta de estrutura e humanização do sistema carcerário no que 

concerne a necessidade dos espaços para o público feminino. 

No Brasil 74% das mulheres privadas de liberdade são mães e dentro do regime prisional 

há também as mulheres gestantes. Entre os direitos básicos da mulher em regime de privação 

de liberdade está o exercício da maternidade no espaço prisional. Entretanto, é possível verificar 
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através dos dados fornecidos pelo relatório que apenas 14% das unidades prisionais femininas 

ou mistas contam com berçário e/ou centro de referência materno-infantil, que compreendem 

os espaços destinados a bebês com até 2 anos de idade. As unidades que declararam ser capazes 

de oferecer este espaço somam uma capacidade total para receber até 467 bebês. Contudo, há 

estados como Rio Grande do Norte, Roraima, Piauí e Tocantins que não possuem espaços 

adequados para atender essa demanda, mesmo observando que nos dados apresentados pelo 

relatório conste que Rio Grande do Norte tem 16 gestantes e 1 lactante, Roraima 2 gestantes, 

Tocantins 8 gestantes, somente Piauí entre esses estados não apresentou nenhuma mulher 

gestante e/ou lactante. 

 

1.4. “Não tem mais espaço!”: a superlotação dos presídios 

 

Um dos fatores que evidencia a precariedade do sistema prisional e o desrespeito aos 

direitos humanos é a superlotação dos presídios, principalmente no que diz respeito às 

condições de compartilhamento das celas. Esses espaços, que por muitas vezes abrigam um 

número excessivo de pessoas, não possuem local apropriado para dormir e apresentam más 

condições de higiene pessoal. Essas condições contrariam o que determina a Lei de Execução 

Penal. 

Nas unidades femininas, foi registrada em junho de 2016, uma superlotação de 156,7%, 

o que corresponde a dizer que num espaço destinado a 10 mulheres se encontram 16 mulheres 

custodiadas. Pegando um panorama mais geral das unidades prisionais que atendem às 

mulheres, as mistas são as que apresentam maior índice de superlotação, sendo registrada uma 

relação de 25 pessoas custodiadas em um espaço destinado a receber 10 pessoas. E quando 

ampliamos esse panorama para entender um contexto mais geral dos presídios, verificamos que, 

se considerado o déficit total de vagas no País, chegamos a uma lacuna de 368 mil vagas, onde 

as unidades masculinas representam um percentual de 80% deste déficit, ao passo que as 

unidades femininas somam 2% do déficit total do sistema prisional (7360 vagas). 

 

1.5. O perfil da população carcerária feminina 

 

Com relação a distribuição da população carcerária feminina por meio da sua faixa 

etária, é possível identificar que é formada em sua maior parte por jovens. De modo que em 

uma amostra que conta com 30.501 mulheres (ou 74% da população feminina total), 50% é 
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formada por mulheres entre 18 e 29 anos. 

Outro fator que é necessário analisar para entender o perfil das mulheres presas no Brasil 

é a disparidade entre os padrões com relação à raça, cor ou etnia da população prisional 

feminina. É possível através dos dados compreender que a maior parte das mulheres que estão 

em regime de privação de liberdade são mulheres negras. Entre 100 mil mulheres negras, 62 

estão privadas de liberdade, enquanto para o mesmo número de mulheres brancas, 40 estão 

privadas de liberdade, em estimativas temos 25.581 mulheres negras em todo o sistema 

prisional e 15.051 mulheres brancas. 

No que diz respeito à escolaridade a elaboração desse percentual levou em conta a 

porcentagem de 73% da população feminina privada de liberdade (ou 29.865 mulheres). 

 

Quadro 1. Escolaridade de mulheres privadas de liberdade no Brasil 

UF Analfabeta Alfabetizada 

(sem cursos 

regulares 

Ensino 

Fund. 

Incompleto 

Ensino 

Fund. 

Completo 

Ensino 

Médio 

Incompleto 

Ensino 

Médio 

Completo 

Ensino 

Superior 

Incompleto 

Ensino 

Superior 

Completo 

Ensino 

acima do 

Superior 

Completo 

Brasil 2% 3% 45% 15% 17% 15% 2% 1% 0% 

Fonte: Levantamento de Informações Penitenciárias – INFOPEN Mulheres (2018).  

 

De acordo com a quadro 1 é possível entender o perfil de escolarização de mulheres 

privadas de liberdade no Brasil. Esses dados demonstram que 65% das mulheres do sistema 

prisional não chegou ao ensino médio, dessa porcentagem, 45% tem o ensino fundamental 

incompleto e 2% são analfabetas. Sendo que apenas 18% concluíram o ensino básico e 82% 

não concluíram o ensino básico. 

O acesso à assistência educacional é um direito previsto pela Lei de Execução Penal, 

devendo ser garantida pelo Estado como instrução escolar e formação profissional, com 

objetivo à reintegração da população à sociedade. No entanto, mais da metade da população 

feminina que está em regime de privação de liberdade não teve acesso ao ensino básico 

completo e somente 15% concluiu ensino médio. 

 Considerando o alto número de mulheres que não concluíram o ensino básico, a garantia 

desse direito se faz extremamente necessária dentro do presídio. Porém apenas 25% da 

população prisional feminina tem vínculo com alguma atividade educacional, sendo elas a 

alfabetização e atividades complementares. Entre essas mulheres que participam de alguma 

atividade educacional, 50% se encontram em atividades que estão relacionadas a formação do 
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nível do ensino fundamental, isso se justifica pelo grande número de mulheres que não 

concluíram o ensino fundamental, como mostra o quadro anterior. 

Uma característica que é importante levar em conta é que a oferta do ensino fundamental 

a princípio era a única atividade, relacionada a escolarização, que o sistema prisional 

obrigatoriamente deveria oferecer, diferentemente da oferta dos demais níveis que eram 

oferecidos de acordo com a demanda da população, bem como da disponibilidade de 

professores e infraestrutura, somente em 2015 foi modificada a Lei de Execução Penal 

instituindo o ensino médio, regular ou supletivo nas penitenciárias (lei Nº13.163, de 9 de 

setembro de 2015). 

 

1.6. O direito à saúde das mulheres encarceradas 

 

O direito à atenção de saúde integral garantida pelo Estado nos sistemas prisionais é 

garantido pela Lei de Execução Penal e quando não houver estrutura adequada para o serviço, 

e, nos casos de média e alta complexidade, o mesmo será prestado nos estabelecimentos de 

saúde pública da localidade, mediante autorização expressa pela direção do estabelecimento 

penal. No Brasil, é possível afirmar que cerca de 84% das mulheres que estão em instituições 

prisionais estão em unidades que contam com estrutura prevista no módulo de saúde. Entre as 

unidades prisionais da federação podemos destacar os estados do Acre e do Rio de Janeiro que 

com relação a garantia do acesso à saúde no estabelecimento, tem um déficit de 70% da 

população feminina que encontra-se em unidades que não contam com módulo de saúde, 

ficando dessa maneira a espera  da autorização da direção para  acessar o serviço de saúde, e da 

disponibilidade de agentes penitenciários para percorrer os órgãos de saúde público e se 

encaixar na agenda da demanda local de atendimento, o que pode fazer com que o atendimento 

demore muito para acontecer. 

Considerado como um problema grave de saúde pública6 por especialistas, o suicídio é 

um fenômeno que merece atenção, os casos ligados a suicídios de mulheres que estão em regime 

de privação de liberdade alertam que as chances de uma mulher privada de liberdade se suicidar 

são até 20 vezes maiores quando comparada às da população geral. Comparando com a 

população mais ampla, veremos que foram registrados 2,3 suicídios para um universo de 100 

mil mulheres em 2015, enquanto entre a população prisional foram registradas 48,2 mortes 

 
6 PREVENÇÃO DO SUICÍDIO UM RECURSO PARA CONSELHEIROS; Organização Mundial de Saúde — 
OMS Genebra.2006 
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autoprovocadas para cada 100 mil mulheres. Isso significa que a cada 1 mulher em liberdade 

que se suicida, 20 mulheres em regime de privação de liberdade tiram a própria vida. 

 

1.7. Prisão e trabalho 

 

Entre os direitos da população privada de liberdade, há também o direito ao trabalho, 

que segundo a Lei de Execução Penal, é garantido como dever social e condição de dignidade 

humana, e terá finalidade educativa e produtiva, podendo ser realizado tanto no interior do 

estabelecimento, por presos provisórios e condenados, quanto fora, por condenados que já 

tenham cumprido pelo menos 1/6 da pena. 

  24% da população feminina nacionalmente está envolvida em trabalhos laborais, 

considerando trabalhos internos e externos. Destacando-se os estados do Amapá, Mato Grosso 

do Sul, Rio Grande do Sul e Sergipe pelo percentual de mulheres trabalhando, que atinge em 

média o patamar de 40% da população prisional feminina no estado. 

Sendo que do total das unidades que participaram do levantamento somente 23% 

contam com oficinas de trabalho. E quando analisado esse percentual por tipo de 

estabelecimento é possível identificar que grande parte das oficinas de trabalhos estão situadas 

em estabelecimentos femininos, quando comparadas a estabelecimentos masculinos e mistos. 

E é mais agravante quando percebemos que 83% das unidades mistas não contam com oficinas 

profissionalizantes. O que impacta diretamente na resolução da Lei de Execução Penal. 

Ainda que não esteja submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT, a Lei de Execução Penal garante a remuneração pelo trabalho exercido. Não podendo ser 

inferior 3/4 (três quartos) do salário mínimo. Sendo do salário a prioridade de pagamento 

direcionada seguindo alguns critérios como: 

 
 

§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender: 
 a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados 
judicialmente e não reparados por outros meios; 
b) à assistência à família; 
c) a pequenas despesas pessoais; 
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do 
condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras 
anteriores. 
§ 2º Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para 
constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será entregue ao condenado 
quando posto em liberdade. [..] Art. 30. As tarefas executadas como prestação de 
serviço à comunidade não serão remuneradas. (LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 
1984. Disposições Gerais. 
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No entanto, dados do relatório apontam que 63% da população prisional feminina que 

está ativa e participa de atividade laboral não recebe remuneração ou está recebendo abaixo de 

3/4 do salário mínimo mensal. É preciso considerar que a finalidade da remuneração é atender 

a alguns critérios citados acima, entre eles o de prestar assistência à família e, entender que no 

caso das mulheres, segundo a pesquisa – Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça – nos 

últimos anos houve um aumento significativo no número de mulheres chefiando os lares, 

saltando de 23% em 1995, com domicílios que tinham mulheres como pessoas de referência, 

para 40% em 2015, onde em 34% dos lares não necessariamente apresentam a ausência 

masculina7. 

As considerações apresentadas acima mostram que se faz necessário o aprofundamento 

do debate acerca do valor da remuneração e em alguns casos sobre a inexistência da 

remuneração como é apontado no relatório, a fim de minimizar a vulnerabilidade social e 

econômica imposta às famílias que não tem mais acesso à ajuda de familiares que estão em 

situação de privação de liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Dados do estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça em parceria com a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad), do IBGE. Este fez parte de um projeto realizado pelo Ipea desde 2004 em parceria com a 
ONU Mulheres, que tem como base os anos de 1995 a 2015. 
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Capítulo 2 

O presídio feminino de Campos dos Goytacazes 

 

2.1. Breve histórico do Presídio Nilza da Silva Santos 

 

O Presídio Nilza da Silva Santos fica localizado na avenida XV de Novembro, uma 

importante e movimentada via da cidade de Campos dos Goytacazes8 no norte Fluminense.  

Popularmente conhecida como Beira Rio, essa avenida tem acesso a importantes setores da 

cidade, como ao Hospital Ferreira Machado, que fica na rua ao lado, o Fórum municipal, 

Terminal Rodoviário Luiz Carlos Prestes entre outros, seus muros não são tão altos e seu 

entorno é todo gradeado. 

  Com uma arquitetura da época do Império (Relatório temático: 2016), foi tombado, por 

seu valor histórico-arquitetônico e cultural pelo Conselho de Preservação do Patrimônio 

Histórico e Cultural (COPPAM) em 20159. Segundo o Relatório de visita à unidade (2016) a 

subdiretora relatou que possivelmente a unidade já serviu como local destinado a leilão de 

escravos na região. 

Essa unidade sediou, por volta de 1977, o Instituto Presídio do Norte do Estado, que era 

conhecido como Presídio da Coroa, por conta do bairro de localização, sendo destinado apenas 

para homens. A partir de 2008, passa a ter um anexo direcionado a mulheres, e atualmente é 

destinado somente às mulheres, sendo a primeira unidade prisional feminina do Norte 

fluminense. (Relatório temático: 2016) Esse contexto evidencia que essa unidade não foi 

construída para mulheres e, com isso, desconsidera suas especificidades com relação ao espaço, 

como demonstrado no capítulo anterior, seguindo uma realidade nacional das unidades 

prisionais femininas que não acompanham espaços para atividades que viabilizam o 

aleitamento no ambiente prisional, espaços para os filhos das mulheres privadas de liberdade, 

espaços para custódia de mulheres gestantes, entre outras especificidades. 

 
 

A unidade abriga mulheres em regimes de privação de liberdade provisórias e em 

 
8 Campos dos Goytacazes está localizado ao Norte do Estado do Rio de Janeiro, sendo o município com maior 
extensão territorial (4.026 Km²) e maior número de distritos (14). Com uma População estimada [2017] de 490.288 
habitantes [IBGE]. (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1378), tendo grande importância econômica para a 
região dadas as características econômicas oriundas da sua bacia petrolífera. 
9 Resolução Número 0011/2015. Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes, 22 de Dezembro de 
2015. 
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cumprimento de todos os regimes: aberto, semiaberto e fechado. Porém, 
estruturalmente fica evidente que a unidade não foi concebida para abrigar presos que 
cumprem pena em regime aberto e semiaberto [...] é funcionalmente uma penitenciária 
e uma cadeia pública, apesar de alojar internas em regime incompatível com esse tipo 
de estabelecimento. Por possuir tais características, o Presídio Nilza da Silva Santos 
caracteriza-se como um estabelecimento não só inadequado como também ilegal para 
a custódia de pessoas privadas de liberdade que devam resgatar a pena nos regimes 
semiaberto e aberto. Em verdade, todas acabam cumprindo pena no regime fechado. 
As internas que deveriam estar cumprindo pena no semiaberto ficam trancados ao 
longo dos dias, saindo somente para o banho de sol. (Relatório, 2016) 
 
 

Em uma reunião10 com a diretora da instituição foi informado que o presídio é 

estruturado com doze celas para comportar 224 vagas, porém haviam 295 mulheres em regimes 

de privação de liberdade naquele momento, número este que pode se alterar dada a dinâmica 

de entrada e saída de mulheres na unidade com frequência. Mas ainda expressando mais um 

exemplo da superlotação carcerária do sistema prisional brasileiro. 

 

2.2. A estrutura do presídio feminino de Campos 

 

 A análise da unidade prisional de Campos e os dados apresentados nesse capítulo foram 

extraídos do Relatório de Visita à Unidade Prisional realizada no Presídio Nilza da Silva Santos. 

A visita dá base aos dados do relatório e foi feita em junho de 2016 pela Defensoria Pública do 

Rio de Janeiro e o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado 

do Rio de Janeiro (NUDEDH). 

Com base nas informações extraídas do relatório, é possível ter uma maior dimensão 

com relação a separação dos espaços da Unidade Prisional Nilza da Silva Santos. Embora a 

unidade seja considerada pequena quando relacionada aos demais presídios da capital segue o 

mesmo padrão das outras prisões, ou seja, tem como base uma “arquitetura fechada, complexa 

e hierarquizada”, como bem descreveu Foucault (1999). 

 

 

 

 

 

 
10 Na reunião estava presente além de mim a minha orientadora, foi realizada no dia 28/09/2017 com intuito de 
iniciar um diálogo sobre uma possível parceria entre a Universidade Federal Fluminense e o Presídio Nilza da 
Silva Santos, com o objetivo de fazer algumas atividades com filmes e oficinas interativas com as mulheres que 
estão em regime de privação de liberdade na unidade. Aproveitamos a oportunidade para perguntar os dados 
citados. 
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Foto 1. Imagem do espaço do presídio via Google Earth 

 

a portaria (.1), a área de serviços técnicos e administrativo (.2), as celas (.3 e. 4), o pátio onde ocorre o banho de 

sol (.5), o refeitório das agentes penitenciárias (.6), um anexo em construção(.7), as celas de regime aberto, à 

época em reforma, e o parlatório de visitas íntimas (.8). Próximo a entrada principal da unidade há uma sala 

reservada para o SOE – Serviço de Operações Especiais (.11). No extremo oposto, dois locais desativados: o que 

outrora funcionou como colégio (.10) e um centro de beleza (.9). Por fim, uma horta (.12) 

 Fonte: Relatório de visita à unidade prisional (2016) 

 

2.3. A superlotação e suas consequências na vida das presas 

 

Segundo o relatório, todas as celas estavam superlotadas, o que torna a maioria das 

atividades diárias dessas mulheres um desafio. Sendo reflexo do panorama geral das unidades 

prisionais nacionais, que é fruto do encarceramento em massa. Apesar de praticamente ter 

dobrado o número de novas construções de prisões no Brasil, de 798 em 2005 para 1.424 em 

2014, as instituições prisionais têm funcionado comportando um quantitativo acima de sua 

capacidade: em dezembro de 2012, os 548.003 presos brasileiros se apertavam nas 310.687 

vagas. (CARVALHIDO, 2016) 

As más condições com relação a higiene dos espaços se faz presente no relatório de 

visita à unidade prisional, de modo que as mulheres relatam que é difícil manter o ambiente 

limpo, todavia que o Estado não fornece produtos de limpeza, só sendo possível ter acesso a 

esses quando familiares trazem ou quando comprados na cantina, que existia no presídio na 
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época e que atualmente se encontra fechada. Os produtos para higiene pessoal são insuficientes 

e não são fornecidos com regularidade, quando fornecidos contam com uma escova de dente, 

uma pasta de dente, um sabonete, um rolo de papel higiênico e apenas quatro absorventes 

íntimos. O que agrava o risco com relação à saúde das mulheres, colocando aquelas que não 

recebem visita ou que não tem outro meio para conseguir esses produtos em uma situação muito 

mais precária e aquelas que recebem visitas com mais uma despesa para seus familiares 

custearem. 

 

                   Foto 2. Mulheres que não tem camas simulam como dormem 

 

                                      Fonte: Relatório de visita à unidade prisional (2016) 

 

Na foto 2, temos uma demonstração da superlotação das celas, com as mulheres que 

estão em regime de privação de liberdade simulando como dormem, dada a falta de camas11para 

todas, justamente pelo local não ser destinado para atender o número elevado de mulheres que 

contém. E mesmo aquelas que conseguem uma cama para dormir tem dificuldades com relação 

ao colchão, que segundo o relatório se encontram em estados deploráveis, sendo estes finos 

pedaços de espuma, não havendo para todas, além de utilizarem lençóis rasgados e pedaços de 

papelão. 

 No relatório é informado que as mulheres têm direito ao banho de sol, que ocorre todos 

os dias, menos para aquelas mulheres que estão na cela de isolamento, o que contraria um direito 

previsto na lei de execução penal, configurando como uma violação ao direito fundamental à 

saúde e integridade física e psicológica. Fato que é abordado no relatório de visita, onde muitas 

mulheres relataram que embora haja o banho de sol, muitas vezes este não chega a durar 30 

 
11 As camas são de concreto, como mostra na foto 2. 
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minutos. 

 

2.4. Saúde e escassez de tratamentos 

 

Com relação a saúde, podemos verificar que há uma assistência reduzida na unidade, 

abaixo da demanda necessária. Não tendo atendimento psiquiátrico no local, contando com 

apenas uma psicóloga que está presente na unidade em dois dias da semana, somente por quatro 

horas. Há atendimento de um clínico geral, duas vezes por semana, quatro horas. Mas não tem 

exames ginecológicos, como o preventivo, sendo feito apenas quando é apresentada alguma 

demanda. Quando o médico está presente na unidade é feito um encaminhamento que é 

direcionado à rede pública de saúde, de acordo com a disponibilidade. Com a mesma frequência 

um dentista, uma enfermeira e um auxiliar de enfermagem fazem atendimento no presídio. 

Contudo, há relatos que afirmam que o atendimento demora muito para acontecer, sendo a 

escassez de remédios uma realidade, o que segundo o relatório não é diferente em outras 

unidades prisionais do Rio de Janeiro. 

 

                          Foto 3. Mulher usa pasta de dente para tratar ferimento 

 

                                           Fonte: Relatório de visita à unidade prisional  (2016) 

 

 Na foto 3 uma mulher com ferimentos mostra como está se tratando dada a falta de 

remédios e materiais de primeiros socorros. E mesmo a unidade prisional ficando praticamente 

na frente de um hospital geral, há matérias de jornais falando sobre a morte de uma mulher que 
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passou mal durante a noite na unidade.12 

 Foi constatado em conversas com as mulheres que muitas estavam muito fragilizadas 

em decorrência da solidão gerada pela ausência de visitas, notícias dos filhos, outras por 

apresentarem problemas de saúde e não conseguirem o encaminhamento necessário, estando 

uma mulher com risco de perder a visão nessa situação. (Relatório Temático/2016). 

 

2.5. Educação, Trabalho e Lazer 

  

Havia um anexo da escola do presídio masculino Carlos Tinoco da Fonseca, na unidade, 

mas segundo a direção a secretaria de educação determinou que a atividade fosse interrompida 

e que uma escola da unidade fosse instalada.  Por isso, uma obra estava em andamento para 

atender esse fim, porém não há informação se a obra foi finalizada. O presídio conta com uma 

biblioteca com um acervo de 450 livros. 

A unidade tem um centro de beleza, inaugurado em 2015, mas que não estava 

funcionando. Segundo a direção, serão oferecidos cursos profissionalizantes, como de 

cabeleireira, nesse espaço futuramente. 

 

                   Foto 4. Foto do salão da unidade prisional 

 

              Fonte: Relatório de visita à unidade prisional (2016) 

 

Um espaço que como mostra a imagem está bem conservado, mas encontra-se 

 
12 Fonte:http://www.campos24horas.com.br/noticia/presa-passa-mal-e-morre-dentro-do-presidio-feminino 
matéria de 01/04/2016. Acesso em 03 de julho de 2018. 
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subutilizado na unidade prisional. A existência de um centro de beleza, dadas as condições ruins 

da unidade, se mostra um diferencial, podendo ser usado para lazer ao mesmo tempo que é uma 

atividade profissionalizante e que eleva a autoestima das mulheres que estão ali. A importância 

desse espaço dentro da unidade e de atividades que contribuem com a autoestima das mulheres 

em regime de privação de liberdade se fazem extremamente importantes. Fica visível a 

importância desse espaço no relato de uma mulher que participou da quarta edição do concurso 

Garota NS que aconteceu em 2016: "Foi muito bom para minha autoestima, um dia em que me 

senti uma princesa. Espero sair, ter um recomeço e uma nova oportunidade.”13 

Com relação ao trabalho, foi relatado que são disponibilizadas 27 vagas pela fundação 

Santa Cabrini (gestora do trabalho prisional) na função de auxiliar de serviços gerais. E quando 

as presas possuem um bom comportamento são disponibilizadas vagas para “trabalho 

terapêutico” que consiste na realização de afazeres como pintura, limpeza e outros serviços que 

não são remunerados. O que é problemático dada a situação precária das mulheres da unidade, 

em que têm que arcar com despesas relacionadas a higiene básica, ou muitas vezes ajudar a 

família, entre outras coisas, é a não remuneração do trabalho, o que é um direito garantido pela 

LEP. 

 

2.6. Dinâmicas de visitação 

 

 O encontro com as visitas acontece no refeitório, onde os familiares e amigos tem acesso 

pela área externa e as mulheres em regime de privação de liberdade por uma porta da quadra 

onde acontece o banho de sol. No refeitório tem uma mesa de cimento e diversas cadeiras de 

plástico branco para serem usadas nas visitas e outras atividades. 

 Com relação às visitas íntimas, acontecem quinzenalmente, nos mesmos dias e horários 

que a visita comum. Porém apenas quatro mulheres podem ter direito a visita íntima dentro da 

unidade, não se fala o porquê da quantidade limitada de mulheres que têm acesso a esse direito. 

Na foto abaixo é possível ter uma ideia de como é o ambiente onde acontecem as visitas íntimas. 

 

 

 

 

 
13 O relato foi extraído de uma notícia no site da administração penitenciária do dia 09 de dezembro de 2016. 
Fonte: http://www.rj.gov.br/web/seap/exibeconteudo?article-id=3019345 acesso em 18 de junho de 2018. 
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      Foto 5. Sala de Visita Íntima 

 

         Fonte: Relatório de visita à unidade prisional (2016) 

 

 Com as paredes sujas, um fiapo de colchão todo rasgado e uma cama de cimento, não 

contendo chuveiro no banheiro, é onde acontecem as visitas íntimas. Nas fotos fica evidente 

que o espaço para visitas íntimas é precário. 

 

2.7. A alimentação e a insatisfação com a comida do presídio 

 

São oferecidas quatro refeições por dia, nos horários: 7:00, 11:00, 15:00 e 17:00 todas 

pela empresa privada Nutri Energy. Sendo a alimentação dos funcionários fornecida por essa 

mesma empresa, porém com um cardápio diferente. 

Não há no relatório especificação sobre o cardápio de cada refeição. Contudo, foi 

explanado de forma unânime a insatisfação com a comida pelas mulheres em regime de 

privação de liberdade. Sendo segundo elas uma comida sem gosto, as vezes estragada  ou crua, 

com cardápio repetido. A própria equipe responsável pela visita afirmou: “a alimentação 

oferecida era de uma qualidade absolutamente deplorável – mau cheirosa e aspecto horroroso”. 

 

2.8. Assistência Jurídica, Defensoria Pública e Advogados 

 

Outra questão que chama atenção é a sala onde a defensoria pública presta atendimento. 

Os encontros são feitos quinzenalmente, porém os advogados utilizam uma cabine separada das 

clientes por um vidro, o contato é feito por um telefone, ambos ficando em pé durante o 

encontro. A imagem 6 mostra a sala de atendimento. 
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                             Foto 6. Sala para encontro com os advogados. 

 

                                                  Fonte: Relatório de visita à unidade prisional (2016) 

 

O atendimento é feito em um local que é observável pela administração, não havendo 

privacidade nenhuma. Desrespeitando a LEP, que garante que entre os direitos do preso está a 

entrevista pessoal e reservada com o advogado14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 SEÇÃO II: Dos Direitos; Art. 41, IX, LEP – Constituem Direitos do preso: entrevista pessoal e reservada com 
o advogado. 
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Capítulo 3 

Desafios metodológicos: caminho e novos rumos da pesquisa 

 

3.1. O primeiro contato com presídio feminino e com o ponto de vista da diretora 

  

Ribeiro afirma que “todas as pessoas possuem lugar de fala, pois estamos falando de 

localização social” (RIBEIRO 2017, p.78). Sendo assim, é possível entender o conceito de lugar 

de fala estando ligado ao locus social15. Segundo Rosane Borges16, na matéria “O que é ‘lugar 

de fala’ e como ele é aplicado no debate público” pensar lugar de fala é também uma postura 

ética. Desse modo julgo necessário situar o meu lugar de fala nesse trabalho: sou uma estudante 

de um campus do interior do Rio de Janeiro, que veio da periferia da cidade de São Paulo para 

ingressar na universidade pública. 

Quando escolhi o tema sobre o encarceramento feminino, me encontrava militando no 

movimento de Mulheres Olga Benário e no movimento estudantil, o que me fez ter uma certa 

sensibilidade com relação ao debate e problemáticas sobre as unidades prisionais femininas. 

Por isso, a partir do primeiro contato com o Presídio Nilza da Silva Santos, me surgiu a ideia 

de fazer alguma coisa, embora não soubesse o que, como uma maneira de não me ausentar 

desse debate. O que me fez ir de encontro com a fala de Borges: 

 

 

O problema que vimos nos presídios brasileiros, por exemplo, ao não nos 
posicionarmos torna-se nossa responsabilidade corroborar com essas situações direta 
ou indiretamente, isso é um desdobramento do lugar de fala. Se não nos situamos a 
partir desse lugar, nós silenciamos. (BORGES: 2017) 

 

 

A aproximação com o Presídio Nilza da Silva Santos se deu no primeiro momento em 

março de 2017 por meio da militância, quando fiquei sabendo do programa “remição pela 

 
15 Aqui ‘locus social’ diz respeito a posição ocupada na sociedade. 
16 Rosane Borges é ativista de relações de gênero, tem pós-doutorado em ciência da comunicação e é professora 
do CELACC da USP. Fonte: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/01/15/O-
que-%C3%A9-%E2%80%98lugar-de-fala%E2%80%99-e-como-ele-%C3%A9-aplicado-no-debate-
p%C3%BAblico acesso em 26/06/2018. 
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leitura”17. Fui ao presídio doar alguns livros para o programa. Não entrei nesse momento, 

apenas entreguei os livros ao agente penitenciário, pelo portão, perguntei se poderia falar com 

a assistente social ou com a direção para saber um pouco mais sobre o programa, mas elas não 

se encontravam no dia, perguntei o dia e horário que poderia falar com elas e fui orientada a 

voltar na próxima semana no período da manhã. 

Voltei ao presídio no dia e horário que o agente penitenciário havia me orientado, 

comigo estava uma companheira do movimento de mulheres e do curso. Na portaria, nos 

identificamos como sendo do Movimento de Mulheres Olga Benário e como estudantes da 

Universidade Federal Fluminense, informamos o motivo da nossa visita e que gostaríamos de 

falar com a assistente social ou direção do presídio. Após a confirmação de que a assistente 

social poderia nos atender, foi liberada a nossa entrada. Entramos na recepção, onde à esquerda 

do portão há os detectores de metais, na frente uma parede no estilo “cozinha americana”, local 

onde se coloca objetos como bolsas, sacolas, entre outras para que seja  revistado. Em frente 

aos detectores de metal tem um uma “sala de espera”, com um banco de concreto grande nas 

bordas e gradeado em volta, foi onde deixamos nossas bicicletas para seguir. Foi solicitado que 

deixasse o documento de identidade na recepção, junto com os celulares desligados. Assinamos 

um livro de controle de entrada com a numeração dos nossos documentos e seguimos. Passamos 

por outro portão de controle, nesse portão havia uma agente penitenciária, que com um rádio 

confirmava a liberação da nossa entrada, após esse portão tivemos acesso ao prédio da 

administração. 

Duas mulheres em regime de privação de liberdade cumpriam horário de trabalho e 

estavam sentadas do outro lado do portão, aparentemente esperando por alguma coisa,  quando 

as cumprimentamos e pedimos informação de onde ficava a sala da assistente social, elas com 

prontidão nos informaram o caminho que ficava ao final de um corredor, na frente havia um 

portão grande, todo gradeado trancado, não dava para ver o outro lado, depois ficamos sabendo 

através de uma das mulheres que estava trabalhando que este dava acesso às celas. Tivemos 

uma conversa rápida com a assistente social, explicamos que estávamos interessadas não 

somente no programa “remição pela leitura”, mas em desenvolver alguma outra atividade com 

 
17 A remição de pena, ou seja, o direito do condenado de abreviar o tempo imposto em sua sentença penal, pode 
ocorrer mediante trabalho, estudo e, de forma mais recente, pela leitura, conforme disciplinado pela Recomendação 
n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A remição de pena, prevista na Lei n. 7.210/84 de Execução 
Penal (LEP), está relacionada ao direito assegurado na Constituição Federal de individualização da pena. Dessa 
forma, as penas devem ser justas e proporcionais, além de particularizadas, levando em conta a aptidão à 
ressocialização demonstrada pelo apenado por meio do estudo ou do trabalho. Fonte: 
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81644-cnj-servico-como-funciona-a-remicao-de-pena acesso em: 26/06/2018 
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as mulheres em regime de privação de liberdade. 

A assistente social nos levou até a sala da direção, que fica no outro extremo do corredor, 

à direita. A sala me chamou atenção, a diretora estava sentada atrás de uma mesa grande de 

madeira, ao lado dessa mesa tinha uma porta, que estava fechada, na frente havia algumas 

poltronas para “convidados”, onde sentamos, e perto da porta de saída tinha uma estante com 

algumas “xícaras de chá”, um ambiente que se destaca na elegância, perto do restante do 

presídio. 

Conversando com a diretora sobre o projeto, que a princípio foi nossa entrada, ela 

explicou que quem estava à frente do projeto era uma Organização Não Governamental (ONG) 

chamada “IBRADS”18. E no momento só estavam recebendo doações de livros, pois o projeto 

começaria quando a biblioteca, que estava sendo construída por meio de uma parceria com uma 

Universidade privada da cidade, estivesse funcionando. 

Estava curiosa para saber como funcionava aquela instituição, embora já tivesse lido 

algumas coisas a respeito dos presídios femininos no Brasil, me intrigava e me deixava curiosa 

o fato de não ter informações sobre a trajetória de vida das mulheres presas. Perguntei, então, 

como funcionava a unidade prisional, ela me falou que havia 12 celas para um total de 338 

mulheres. E que as mulheres presas ficavam muito “agitadas” por não terem atividades. 

Perguntei sobre atividades organizadas pelo Estado, mas ela informou que as únicas atividades 

que existiam no presídio naquele momento eram por iniciativa de ONGs, Igrejas e/ou 

Faculdades. 

 A diretora informou que não chegavam produtos de higiene básica, ou seja, absorventes 

ou papel higiênico, assim como não chegava produtos de limpeza. Relatou ainda que falta 

uniformes para as mulheres, e que todos os produtos e materiais que o presídio recebe são 

doações de instituições não-governamentais. 

A direção foi bem receptiva à ideia de desenvolvermos algum projeto lá dentro, 

ressaltando que as mulheres que estão presas precisam de atividades, que essa era uma demanda 

delas, ao mesmo tempo que precisavam também de doações de camisetas brancas, absorventes, 

produtos de limpeza entre outras. Durante a conversa apresentou que se a gente quisesse fazer 

um projeto de alguma atividade rápida, que poderíamos preparar um projeto, que a resposta 

demorava cerca de quinze dias, mas salientou que no presídio não tinha estrutura, ficando a 

 
18 O Instituto Brasileiro Para o Desenvolvimento Social (IBRADS) é uma organização privada sem fins lucrativos 
que desenvolve em Campos dos Goytacazes, programas e ações para reintegração da comunidade carcerária à 
sociedade. 
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nosso cargo os instrumentos e equipamentos necessários para desenvolvê-la. 

Ao final da conversa solicitei o contato da diretora para que pudesse entrar em contato 
posteriormente. Iniciamos uma campanha de arrecadação de produtos para higiene pessoal 
para doar às mulheres do presídio pelo Centro Acadêmico de Ciências Sociais do qual fazia 
parte, mas infelizmente teve pouca adesão e por conta da falta de estrutura não conseguimos 
dar encaminhamento a nenhuma atividade no presídio. Vale ressaltar que ainda não tinha me 
surgido, naquele momento, a possibilidade de fazer um trabalho de campo na instituição, mas 
aquele já era um local que me intrigava bastante, e que eu tinha muita curiosidade em 
entender e saber sobre as diversas realidades ali presentes. 

No 8º período do curso me inscrevi na disciplina Prática de Pesquisa em Ciências 

Sociais e Educação, na qual ao final tinha que entregar um pré-projeto de monografia. Foi 

quando procurei uma professora para orientar meu projeto. Entendendo que a educação não se 

restringe à escola convencional, mas sim a um campo amplo, de processo de construção social, 

optei pela temática sobre o Presídio Feminino Nilza da Silva Santos. 

A ideia do pré-projeto foi acolhida com entusiasmo pela minha orientadora que sugeriu 

que participasse de uma pesquisa que estava começando a desenvolver intitulada “Violência 

urbana ontem e hoje: Investigando as transformações das dinâmicas violentas nas margens do 

Estado”. Compartilhei a experiência que tinha tido no presídio e a vontade de fazer um projeto 

que gerasse algum retorno para a vida daquelas mulheres. 

Surgiu, assim, a ideia de montarmos um projeto de extensão para desenvolver atividades 

no presídio como cineclubes com debates, oficinas mais interativas, envolvendo karaokê, entre 

outras ações culturais. Nossa ideia era ouvir as demandas apresentadas pelas próprias mulheres 

presas para, a partir dessa interlocução, criar um projeto que integrasse extensão e pesquisa. 

Desse modo, esperava conseguir desenvolver meu trabalho de conclusão de curso e, de certa 

maneira, também dar algum retorno às mulheres do presídio. Foi assim, que voltei ao presídio, 

nesse momento já me apresentando como pesquisadora, para iniciar um projeto de extensão e, 

ao mesmo tempo, começar a pesquisa e uma aproximação com a trajetória de vida das mulheres 

presas. 

 

3.2. A volta ao presídio e a primeira tentativa de conseguir autorização para pesquisa 

 

Voltei ao presídio em setembro de 2017, nesse momento me apresentando como 

pesquisadora, para iniciar um projeto de extensão e, ao mesmo tempo, começar a pesquisa sobre 

a trajetória das mulheres presas. Já tinha o contato da diretora do presídio, então, não foi 

complicado falar com ela e, na primeira tentativa, consegui agendar uma reunião. 
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Fomos eu e minha orientadora, chegando no presídio nos identificamos como sendo da 

Universidade Federal Fluminense e informamos e que estávamos lá para uma reunião com a 

direção. Quando liberada nossa entrada, passamos pelo detector de metais, que apitou, mas 

continuamos seguindo e ninguém pediu que voltássemos. Foi solicitado que deixássemos o 

celular desligado na recepção somente, dessa vez não foi preciso mostrar os documentos e nem 

assinar o registro de entrada, só entramos. Eu sabia onde era a sala da direção, então, seguimos 

direto, desta vez estava um pouco mais ansiosa, afinal tinha um objetivo concreto de conseguir 

uma abertura para iniciar o projeto de extensão e a pesquisa da minha monografia. 

A diretora demonstrou durante a reunião estar aberta ao diálogo e assim como da 

primeira vez que estive lá, salientou necessidade de ter atividades no presídio. Dessa vez 

reforçou que estava precisando muito desse tipo de ação para que as internas pudessem ter 

“outra visão de mundo “. Apresentamos a proposta do projeto de extensão e perguntamos como 

submeter o projeto para ter a autorização. A orientação que ela nos deu, foi de enviar o projeto 

por e-mail para que ela analisasse e que, posteriormente, ela mesma levaria para o responsável 

da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), no Rio de Janeiro. Sem muito hesitação, 

ela disse que acreditava que no máximo em um mês o projeto seria aprovado. 

No entanto, assim que entregamos o projeto, começamos a nos deparar com diversos 

entraves burocráticos. Passou o prazo estipulado por ela e não obtivemos retorno algum com 

relação ao projeto. Tentamos, então, agendar uma nova reunião com a diretora.   

No dia da reunião liguei para confirmar o encontro, a diretora falou que o presídio estava 

muito agitado naquela tarde e que tinha algumas coisas para resolver e não poderia ficar até 

muito tarde. Sugeriu adiar ou adiantar a reunião. Optei por adiantar, primeiro porque se fosse 

adiada levaria mais tempo para ter um retorno quanto ao projeto e segundo que o fato do 

presídio estar agitado me chamou atenção. O que significava o presídio estar “agitado”? 

Por conta da alteração do horário não foi possível conciliar os horários com a minha 

orientadora então fui ao campo sozinha. Chegando no presídio informei que tinha uma reunião 

agendada com a direção deixei meu celular na portaria, assinei o livro de controle com a 

numeração do documento de identidade e foi liberada minha entrada, esperei na frente da sala 

por alguns minutos, pois a diretora não estava. Aproveitei para observar, não identifiquei 

nenhum movimento que parecia “anormal”. 

Quando a diretora chegou para a reunião notei que ela estava tensa, sempre olhando 

para o computador, onde há imagens de várias câmeras que tem na instituição. Perguntei sobre 

o presídio estar agitado, e ela falou que o dia estava muito ruim, nas palavras dela, “ as internas 
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estavam muito agitadas por conta do fim do ano, que é quando algumas delas saem para passar 

o período de festas na casa dos familiares e quem não tem direito de sair começa a ficar muito 

agitada, e que estava tendo vistoria de celas, para garantir que não tenha nada ilícito lá dentro, 

então há muita apreensão de drogas e outros objetos”. E que durante a vistoria descobriram um 

buraco em uma das celas, que poderia servir para uma possível fuga, a diretora relatou que 

estava nessa cela antes da reunião, por isso demorou para me atender. Era por volta das 16:10, 

quando ela falou que as atividades do presídio tinham sido encerradas. Perguntei que horas 

geralmente as atividades são encerradas, ela informou que todos os dias ás 16:00, e que nesse 

horário todas as internas que trabalham no presídio durante a tarde são direcionadas às suas 

celas.   

Perguntei sobre o projeto e ela falou que ainda não tinha tido tempo de analisar, mas 

que durante esse período, de fim de ano, seria inviável a aprovação dele, primeiro por conta da 

agitação no presídio, depois porque ela achava que seria melhor no ano que vem, quando 

estivesse tudo mais tranquilo. Afirmou que assim seria melhor porque o projeto começaria com 

“tudo certo”, pois na visão dela não adiantava começar em um clima “ruim”. Falou que o 

presídio é muito dinâmico e que era possível que durante algumas atividades tivéssemos que 

parar no meio por conta de algum incidente e ir embora. Além disso, disse que era importante 

estarmos cientes de que isso poderia acontecer em algum momento. Mas indicou que, de 

qualquer maneira, ela teria que despachar alguns documentos no Rio de Janeiro e entregaria  o 

nosso projeto pessoalmente para o secretário responsável. Perguntei se ela tinha um indicativo 

de data para dar um retorno sobre o projeto e ela disse que a previsão seria o ano seguinte dadas 

as peculiaridades do fim de ano. Terminou dizendo que no fim de ano só as entidades religiosas 

tinham autorização para fazer atividades. 

Como uma forma de ir conhecendo a dinâmica interna e a população do presídio 

perguntei sobre a possibilidade de fazermos alguma atividade conjunta com alguma dessas 

entidades, dessa forma já teria um primeiro contato com as mulheres que estavam em regime 

de privação de liberdade. Ela falou que não via problema. Perguntei se poderia me passar o 

contato de alguma liderança para que pudesse conversar sobre essa possibilidade. Ela pensou 

um pouco, mas acabou me passando o contato do coordenador da pastoral carcerária. Essa 

reunião ao mesmo tempo que me deixou um pouco preocupada com relação aos prazos 

institucionais, tanto do presídio para aprovação do projeto, quanto da UFF para entregar a 

monografia. Mas foi importante para criar mais um contato e uma possível entrada no campo.  
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3.3. Contato com a Igreja Católica e o ponto de vista de um agente da pastoral carcerária 

 

Durante as férias voltei mais cedo para Campos dos Goytacazes, para tentar outras 

maneiras de entrada no campo. Consegui agendar uma reunião com o coordenador da pastoral 

carcerária19, explicando um pouco sobre o projeto. Como a reunião foi em período de recesso, 

combinamos de nos encontrar na biblioteca da UFF. 

Durante a reunião perguntei se poderia me falar um pouco sobre o trabalho da pastoral 

no presídio feminino. Ele falou que coordena o trabalho no presídio há 10 anos. Explicou que 

existe um acordo da pastoral com a instituição prisional para que toda última quinta-feira do 

mês a pastoral possa realizar alguma atividade dentro do presídio. Ele destacou que a pastoral 

se tornou responsável pelo projeto remição pela leitura dentro do presídio, pois, segundo o 

coordenador, a SEAP não tinha condições de gerenciar o programa. 

O coordenador explicou sobre os processos de evangelização no presídio, apontando 

que o objetivo da pastoral é levar a moral cristã para as mulheres em regime de privação de 

liberdade. Me perguntou qual era minha religião. Falei que não seguia nenhuma religião. Ele 

insistiu perguntando se eu era batizada em alguma igreja. Falei que tinha sido batizada muito 

jovem na igreja católica. Ele logo disse que então eu era católica e Deus ainda estava em mim. 

Optei por não discutir essa questão. 

Ao falar sobre o projeto de extensão e a ideia de realizar sessões de filmes no presídio 

– além de outras atividades de acordo com a demanda que as próprias presas apresentassem –. 

Ele se demonstrando interessado disse que a pastoral tinha pensado em uma atividade como 

essa há um tempo, mas que tinham dificuldade para realizar. Propus uma parceria entre a UFF 

e a pastoral, para que assim pudéssemos iniciar as atividades em conjunto enquanto nosso 

projeto não fosse aprovado pela SEAP. Ele aceitou a proposta e sugeriu um primeiro filme e 

uma data: “A Paixão de Cristo” em março de 2018, já que a pastoral planejava realizar alguma 

 
19  No site da pastoral carcerária é dito que “a PCr busca ser a presença de Cristo e de sua Igreja no mundo dos 
cárceres, caracterizado pela superlotação, condições insalubres e tortura sofrida pelas pessoas privadas de 
liberdade. Portanto, em seu trabalho de atendimento religioso às pessoas presas os/as agentes pastorais 
promovem um serviço de escuta e acolhimento, anunciam, contribuem para o processo de iniciação à vida cristã 
e para a vivência dos sacramentos, e atuam no enfrentamento às violações de direitos humanos e da dignidade 
humana que ocorrem dentro do cárcere”. Fonte: http://carceraria.org.br/a-pastoral-carceraria (Acessado em 10 de 
junho de 2018). 
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atividade no presídio perto da sexta-feira santa. 

Durante a conversa, ele contou ainda sobre algumas atividades que havia realizado no 

presídio. Segundo o coordenador, as mulheres presas ficavam muito felizes com qualquer 

atividade realizada no local. Ele indicou que a pastoral poderia levar pipoca para distribuir 

durante o filme e a UFF ficaria responsável pelos equipamentos para a atividade. Entreguei uma 

cópia do projeto para o coordenador e passei os dados de quem acompanharia a atividade no 

presídio. Ele informou que no máximo três pessoas da UFF poderiam participar do cineclube. 

O coordenador da Pastoral Carcerária indicou que já tinha adiantado a proposta do filme 

no presídio e a direção se mostrou favorável, só precisaria confirmar com a psicóloga e com a 

assistente social da unidade prisional. E apontou que precisávamos marcar uma reunião de 

organização, pois teríamos que pedir a autorização oficial para a atividade com trinta dias de 

antecedência. 

A reunião aconteceu alguns dias após a intervenção federal no Estado do Rio de 

Janeiro20, o que já vinha impactando a dinâmica de alguns presídios21 dada a antecipação de 

“medidas de controle” pela SEAP, colocando um cenário nada favorável para aprovação do 

nosso projeto. Mesmo nesse cenário adverso, decidimos continuar tentando a aprovação do 

nosso projeto inicial, ao mesmo tempo em que faríamos as atividades em parceria com a 

pastoral. 

Participaram da reunião eu, minha orientadora, o coordenador da pastoral carcerária e a 

psicóloga do presídio. O coordenador falou durante a reunião que o objetivo da pastoral era 

mostrar para as presas que tornar o presídio um lugar melhor dependia primeiramente delas. Na 

visão dele era necessário para tanto trabalhar alguns valores individuais tais como liberdade; 

honestidade; tolerância; humildade; simplicidade; cooperação; respeito; responsabilidade 

familiar; amor; paz. Durante a conversa, tentamos sugerir que outro filme fosse passado durante 

a atividade, pois achávamos que a obra continha muitas imagens de sofrimento. Sugerimos 

passar um filme mais “tranquilo”, mas o coordenador da pastoral alegou que por conta da data 

religiosa não faria sentido passar esse filme depois e que achava importante as presas terem 

contato com aquelas imagens. 

 
20 Em 16 de fevereiro de 2018, o governo federal decretou uma intervenção na área de segurança pública no estado 
do Rio de Janeiro. Como interventor, foi designado um general do Exército, que passa a ter comando direto sobre 
as polícias estaduais e sobre a Secretaria de Administração Penitenciária até 31 de dezembro. Fonte: 
https://www.ucamcesec.com.br/projeto/observatorio-da-intervencao/ acesso em 06/07/2018. 
21Notícia que fala sobre a primeira rebelião após a intervenção federal. Fonte: 
http://www.valor.com.br/politica/5329127/apos-intervencao-federal-na-seguranca-rio-tem-1-rebeliao-em-
presidio. Acesso em 24/06/2018 
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A psicóloga gostou da ideia do projeto e relatou que as mulheres que estavam presas 

ficariam muito felizes com a atividade. Ela contou que em dias de consulta as presas 

costumavam ir maquiadas e com roupas novas, pois acaba se tornando um dia de evento 

importante. Comentou ainda que era comum durante as consultas as mulheres abordarem a 

questão social como motivo para o encarceramento delas. Segundo a psicóloga, na fala das 

presas “elas acabam parando ali porque não tem outra alternativa a não ser o crime”.. 

A psicóloga nos informou que havia falado com a assistente social, que tinha 

concordado com a atividade. Durante a conversa a psicóloga relatou que tinha certeza que o 

presídio ficaria bem agitado com a atividade. Isso me fez refletir se não era por esse motivo que 

nosso projeto não estava demorando para ser aprovado. Fiquei questionando se talvez não 

houvesse receio por parte da direção de que aquelas presas que não participassem das atividades 

pudessem ficar “revoltadas”. Como ela já tinha dito que o clima do presídio estava muito 

agitado no fim do ano talvez quisesse evitar propor qualquer atividade que pudesse acirrar ainda 

mais os ânimos das internas. 

A atividade ficou com o nome de “Tarde no cinema”, em que o responsável seria o 

presídio com o departamento de serviço social e psicologia, tendo como parceiros a UFF e a 

pastoral carcerária, assim a aprovação da atividade não seria tão burocrática, pois seria uma 

atividade interna do presídio. Sobre o feedback após o filme, sugerimos fazer uma roda de 

conversa na qual estimularíamos as mulheres a expressarem o que tinham achado do filme e 

aproveitaríamos para pedir novas sugestões de filmes. A ideia era ter um retorno sobre a 

atividade e, ao mesmo tempo, aproveitar para nos aproximar da dinâmica de vida delas e de 

suas histórias de vida. O coordenador da pastoral advertiu falando que muitas presas não 

gostavam de falar nas atividades, por se sentirem retraídas. Mas a psicóloga concordou que 

seria interessante fazer alguma atividade com o objetivo de interação. 

 

3.4. Uma Tarde de cinema no Presídio Nilza da Silva Santos 

 

Na semana da atividade, encontrei com o coordenador da pastoral carcerária para pegar 

o dvd do filme “A Paixão de Cristo” para testar junto aos equipamentos, nessa ocasião 

encontrei-o rapidamente em frente a universidade. Após me entregar o filme, falou sobre 

algumas regras do presídio, e que não poderia entrar com short ou saia, somente calça, nem usar 

camiseta de alça ou camisetas nas cores branca, azul marinho, verde, preta ou amarela. Segundo 

ele, essas cores eram proibidas para visitantes porque são as cores de roupas usadas tanto das 
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agentes penitenciárias como das mulheres que estão em regime de privação de liberdade. 

No dia anterior a atividade recebi uma mensagem do coordenador da pastoral, por volta 

das 17:00 informando que ainda não tinha recebido a autorização da SEAP para realizar a 

atividade e por conta do tempo hábil estava cancelando a atividade. Mas, felizmente, logo em 

seguida, ele me ligou falando que a SEAP havia liberado a atividade naquele instante e que, 

logo, a atividade estava mantida. Fiquei aliviada e muito ansiosa. 

Chegando o dia da atividade encontrei com a minha orientadora cedo na UFF para pegar 

os equipamentos e encontrar com uma colega que faz parte do grupo de pesquisa que se 

interessou pela atividade e que acompanharia a gente. Estava chovendo bastante nesse dia o 

que acabou dificultando um pouco a nossa saída com os equipamentos. Pegamos um UBER até 

o presídio, quando chegamos. O coordenador da pastoral estava nos aguardando, em seguida 

chegou uma outra mulher, coordenadora da pastoral, com pipocas e pirulitos para distribuir 

durante a atividade. Assinamos o livro de controle, deixamos os celulares com o agente 

penitenciário, as bolsas foram revistadas e foi liberada a nossa entrada sem restrição, levamos 

para a atividade: folhas, canetinhas coloridas, giz de cera e outros materiais no intuito de fazer 

uma atividade mais interativa após o filme. 

Antes de entrar reparei nos cartazes fixados na parede da recepção, todos restritivos com 

alguma regra em relação aos visitantes das mulheres presas. Observei que um era sobre o 

projeto “identificando cidadão”, apenas essa não era de restrição. Trata-se de um projeto da 

SEAP em parceria com o DETRAN-RJ, que fornece a possibilidade das presas, caso 

apresentem uma cópia autenticada da certidão de nascimento, de tirar documentações como: 2ª. 

via de Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; Carteira de Trabalho e Previdência 

Social e Carteira de identidade. Assim como aos familiares, de tirarem vias da carteira de 

identidade.22 Essa foi minha primeira inquietude com relação à dinâmica do presídio, 

inicialmente a ideia era fazer a pesquisa direcionada às mulheres que não tinham documentação 

e não conseguiam tirar, permanecendo na prisão, sendo reconhecida pelo Estado somente no 

momento em que é presa. Porém, o campo me impossibilitou de dar prosseguimento a esse 

recorte dada as burocracias para ter acesso às informações. 

Ao entrarmos no presídio fomos pela lateral, uma parte “aberta”, que fica ao lado prédio 

principal da administração. Ao passar por essa área, foi possível ver as janelas de uma das alas 

do presídio. A passagem foi bem rápida, porque estava garoando. Apesar disso, foi possível 

 
22 Fonte: http://www.visitanteseap.rj.gov.br/VisitanteSeap/projetoidentificandocidadao.html 
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observar objetos pendurados nas janelas, como roupas, cobertores, algumas mulheres olhando 

entre as grades das janelas. Algumas indagaram o que iria acontecer quando passamos com os 

equipamentos. Uma mulher me cumprimento quando passei pela cela, retribui o cumprimento. 

Para entrar no local onde a atividade aconteceria passamos ainda na frente de um espaço 

estruturado para ser um salão de beleza. O coordenador da pastoral explicou que o espaço era 

destinado a aulas profissionalizantes. Foi possível ver rapidamente que havia uma cadeira e um 

espelho na parte da frente e algumas cadeiras mais ao fundo da sala. 

Entramos no refeitório onde aconteceria a atividade. As mulheres já estavam a nossa 

espera, algumas sentadas em cadeiras de plástico, outras em um banco construído de concreto 

ao redor de uma mesa de concreto. O espaço estava molhado. Havia várias goteiras ao longo 

do refeitório, sendo que uma parte do refeitório estava mais escura por falta de iluminação. Uma 

parte do gesso do teto estava para cair, acredito que por conta a umidade que era perceptível. 

A maior parte das mulheres que foram liberadas para a atividade eram jovens. Algumas 

nos receberam com empolgação, falando para sermos bem-vindas, outras com certa antipatia, 

mas nenhuma com hostilidade. 

Quando fui ligar a extensão na tomada, única que havia no espaço, para ligar os 

equipamentos levei um choque, pois estava molhada por conta da chuva e o sucateamento da 

rede elétrica do local ajudou, felizmente, não foi nada grave. Durante o processo para inicar o 

filme tivemos algumas complicações, primeiro com a caixa de som, que estava com mau 

contato depois com o áudio do DVD que não era dublado, acabou que o filme teve que ser 

legendado. O que me deixou bem preocupada, pelo fato de poder ter pessoas que não 

conseguiriam ler, mas não tínhamos o que fazer naquele momento. 

No decorrer da atividade muitas mulheres começaram a chorar com as cenas do filme, 

principalmente nas cenas que apareciam torturas. Me sentei ao lado de uma senhora, que estava 

brava, pois, algumas mulheres atrás dela, mais jovens, questionaram uma cena do filme. 

Perguntei se ela já tinha assistido ao filme. Ela falou que não tinha visto, mas comentou que 

sabia toda a história já que gostava muito de ler. 

Em alguns momentos do filme o coordenador fazia intervenções explicando o motivo 

de alguns acontecimentos. Observei que durante o filme ele ia até algumas mulheres  falar algo, 

com certa proximidade, sempre tocando no braço ou chegando muito perto do rosto delas. Isso 

me causou certo desconforto por diversos fatores, entre eles, o fato dele ser homem e as 

mulheres estarem em uma situação vulnerável naquele espaço. 

Estava curiosa para conhecer outros lugares, então fui até a agente penitenciária que 
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estava ao fundo da sala ver se poderia ir ao banheiro. Ela perguntou à uma mulher, que vestia 

uma camiseta verde – cor que as mulheres em regime de privação de liberdade que trabalham 

no presídio usam – qual era o banheiro limpo “o de visita”. A mulher prontamente me pediu 

para que a acompanhasse. Fomos até a biblioteca. Era uma sala bem pequena com algumas 

estantes com livros, que fica em um dos extremos do refeitório. Ali ela  me deu um rolo de 

papel higiênico e me indicou o local do banheiro, que ficava no outro extremo do refeitório. 

Direcionei-me ao banheiro que estava limpo e bem cheiroso. Nele havia somente o vaso 

sanitário e uma pia com torneira. Não tinha iluminação a não ser de um cano que fica na parede 

que dá para o lado de fora. Ao voltar, agradeci a gentileza em me fornecer o papel e sentei em 

um outro local para continuar observando. 

Em um momento percebi que estava sendo observada, olhei e dei um sorriso de 

cumprimento, que foi retribuído. Não estava nem um pouco tensa, estava mais curiosa e 

querendo entender aquela realidade e conjunto de regras. Durante outro momento do filme notei 

a presença de uma mulher, que aparentemente não era uma presa – pois usava vestimentas 

diferenciadas – chegou meio eufórica para falar com as agentes penitenciárias que 

acompanhava a atividade. Depois, descobri que ela era a chefe de segurança. No decorrer da 

atividade apareceram algumas outras pessoas, que mais tarde a coordenadora da pastoral nos 

explicou que eram de um conselho, mas ela não especificou de qual conselho. Elas ficaram 

observando a atividade durante um tempo e foram embora. 

Em um momento da atividade levantei e fiquei em pé próximo de uma porta que dava 

para uma quadra poliesportiva, que fica ao centro das duas alas do presídio, lado A e lado B. A 

minha orientadora, que estava do meu lado, saiu para falar com uma das mulheres que tinha se 

deslocado das demais e estava chorando. Em seguida a agente penitenciária levantou e veio 

falar comigo, percebendo que eu olhava para a parte que dava acesso às celas, me perguntou se 

estava curiosa. Falei que sim e ela falou que eu poderia ir até a porta ver como era. Fui só até o 

início da porta, quando ela me chamou atenção falando que era o limite permitido. Não deu 

para ver muito além do que já tinha visto, mas senti uma abertura para conversar. Voltei, e 

perguntei o que estava achando da atividade. Ela falou que achava a atividade muito importante, 

mas que aquilo que estávamos vendo na atividade não era o presídio, que ali só estavam as 

mulheres com “bom comportamento”. Ela disse que quem precisava mesmo estar ali eram as 

outras mulheres, nas palavras dela “as mais agitadas”. Pois, elas sim, precisam de atividades 

ressocializadoras. 

Em seguida a agente perguntou se eu era religiosa. Respondi que não. Então, ela falou 
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que iria dar um testemunho de alguém que era. Se referindo a uma das mulheres que estava 

sentada na atividade. Falou que ela era uma das que mais arrumava confusão no presídio e 

quando passou a frequentar as atividades realizadas por agentes externos ao presídio ficou mais 

calma e hoje estava bem mais tranquila. Ela perguntou de onde eu era, falei que da UFF. Ela, 

então, falou que para as entidades religiosas era mais fácil conseguir autorização para realizar 

as atividades, que inclusive uma dessas entidades conseguiu levar uma cantora para fazer um 

show lá dentro. Ela explicou que na parte de cima do refeitório tinha uma área grande e que 

dava para ver dentro de todas as celas e que é um ótimo local para atividades, pois, quem 

quisesse participar poderia participar mesmo estando dentro da cela. Ela reforçou a dificuldade 

de aprovação dos projetos, mas pediu para não desistirmos, pois, mesmo sendo difícil, quem 

persistia, conseguia. 

A agente falou que algumas pessoas da própria administração dificultavam as atividades 

lá dentro. Nesse momento, apareceu a chefe de segurança falando em um tom bem impositivo 

que já tinha estourado o tempo e que a atividade deveria acabar pois existem horários a serem 

cumpridos lá dentro. Tentei argumentar que o filme já estava no fim, mas ainda sim ela falou 

que a atividade deveria ser encerrada. A agente com quem eu estava conversando antes parecia 

não concordar com a decisão, mas foi falar com o coordenador da pastoral sobre a questão do 

horário e disse que era preciso acabar a atividade.  Explicamos à todas o motivo de ter que tirar 

o filme antes de acabar e o coordenador da pastoral resumiu rapidamente as cenas finais. 

 Depois que desligamos o equipamento, o coordenador da pastoral pediu para que fosse 

formada uma roda e para todas darem as mãos. Todas participaram do momento de reza, com 

duas orações. Em seguida, ele entregou um divisor de páginas que trazia uma mensagem 

religiosa para cada uma, inclusive para mim. Logo que acabou a oração, as mulheres se 

dirigiram para o portão que dá acesso às celas. 

  Antes que a agente penitenciária saísse pedimos o contato dela. E quando voltamos o 

coordenador falou que existe uma disputa dentro do presídio na administração e que essa agente 

já tinha sido uma pessoa de destaque, mas após a mudança da direção ela passou a ter menos 

influência. Ele disse que sabia dessas disputas, mas que a pastoral não se envolvia em questões 

internas, quase que sugerindo para que nós também não nos envolvêssemos. Ao sair no presídio, 

a coordenadora da pastoral que também acompanhou a atividade nos ofereceu uma carona até 

a UFF. Durante o trajeto, nos apresentou a possibilidade de desenvolver atividades também no 

presídio masculino, além de continuar realizando a “Tarde no cinema” uma vez por mês na 

instituição feminina. 
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3.5. A intervenção federal, seus impactos no presídio e na continuidade do projeto 

 

O combinado com a direção do presídio era que faríamos o cineclube mensalmente, 

sempre pedindo autorização com trinta dias de antecedência. Porém, próximo ao dia da segunda 

atividade “tarde de cinema” o coordenador da pastoral nos ligou informando que as regras no 

presídio estavam mais rígidas e agora só poderia entrar na instituição quem tivesse a 

documentação do Rio de Janeiro. Segundo ele, essas eram regras da nova diretora da unidade, 

que estava mais rigorosa por causa das orientações dadas após a intervenção federal no Rio de 

Janeiro. Sendo assim, eu não poderia entrar no presídio por conta da minha documentação  de 

São Paulo. Optamos por cancelar a atividade como forma de demonstrar nossa insatisfação 

frente as dificuldades que estávamos encontrando para realizar atividades no local. 

Decidimos entrar em contato com a unidade prisional para saber sobre como estava o 

processo de pedido de autorização para realização do projeto de extensão – que teoricamente já 

deveria estar em andamento. Mas nos foi informado que precisaríamos fazer todo o 

procedimento novamente, pois, a direção tinha mudado e não tinha acesso às informações 

passadas. Dessa maneira, perguntei como poderia fazer para marcar uma reunião com a nova 

direção. Fui orientada que só seria possível marcar uma reunião se enviasse um requerimento 

por e-mail, explicitando o motivo da reunião e com os dados de quem fosse participar para que, 

assim, eles verificassem a disponibilidade dela para nos atender. Tentei pedir o telefone direto 

da diretora, mas foi negado. A burocracia do presídio estava bem mais rígida do que antes. 

Enviei, então, o e-mail como orientado e liguei para informar sobre o envio e dizer que estava 

aguardando um retorno. Uns dias depois retornaram com uma data para a reunião. 

Quando eu e minha orientadora chegamos na data marcada - junho, 2018 - encontramos 

algumas pessoas na frente do presídio. Foi quando conhecemos Maria23, que estava lá para 

tentar resgatar a carteirinha de visitação para ver sua filha. Ela estava com uma expressão um 

pouco abatida. Naquela manhã fazia muito sol e estávamos do lado de fora do presídio, local 

que não há nenhuma sombra. Nos apresentamos e antes de entrar falamos sobre a pesquisa com 

ela. Perguntamos se ela poderia conversar com a gente em outro momento. Ela sorriu e aceitou. 

Foi liberada nossa entrada para a recepção, ficamos lá alguns minutos. Maria entrou 

também. O agente penitenciário chamou a gente para liberar nossa entrada para a reunião, 

 
23 Todos os nomes apresentados nesse trabalho são fictícios. 
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passamos pelo detector de metais. Dessa vez quando minha orientadora estava passando apitou, 

teve que voltar e passar novamente. O agente falou que poderia ser alguma coisa no seu calçado. 

Ela, então, tirou as botas e passou só de meias. Não apitou mais e do outro lado pegou suas 

botas. Quando estávamos assinando o livro de registro, vi que a Maria tinha ido até o outro 

portão que dá acesso à parte administrativa e voltou. Quando ela voltou, sentou próximo a porta 

que estávamos e desabafou “é sempre assim, sempre fazem isso comigo, é uma humilhação”. 

 Quando estávamos a caminho da sala da diretora uma agente penitenciária passou pela 

gente. Tratava-se da mesma agente que fez a segurança na primeira atividade que realizamos 

no presídio. Perguntamos se ela se lembrava da gente. Ela falou que sim e indicou que falaria 

para a diretora que éramos “gente boa”, como uma maneira de ajudar. Entramos para a reunião, 

que não durou muito. Não senti uma receptividade tão grande dessa vez. A nova diretora parecia 

estar com o “pé atrás” para responder nossas perguntas. Estava com um caderno para anotações. 

Senti que ela ficou apreensiva quando via que eu estava fazendo algumas anotações. Ele 

ratificou que não poderia entrar mais ninguém no presídio que não tivesse a identidade do Rio 

de Janeiro. Ela disse que até ela teve que tirar uma nova documentação do Estado, pois a dela 

era de Minas Gerais. Perguntamos se esse maior rigor com relação às documentações tinha 

ligação com a intervenção federal no Rio de Janeiro. Ela falou que poderia ser, mas não afirmou 

categoricamente. Disse apenas que era uma ordem do SISPEN24, para garantir a fiscalização 

dos documentos de quem entra na instituição. 

A diretora indicou que entrássemos em contato com o departamento de inserção social 

para falar com a coordenadora. Ela disse que essa poderia ser uma maneira de viabilizar uma 

parceria para realização do projeto. E indicou que, de qualquer maneira, deveríamos enviarmos 

um ofício explicitando sobre o projeto. Sai dessa reunião sem muitas expectativas de conseguir 

a aprovação do projeto por essa via. Mas reflexiva de qual outra via poderia ser mais viável. 

 

 

 

 

 
24 Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário. A SISPEN compete planejar, dirigir e executar as 
atividades de inteligência no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária; produzir 
conhecimentos necessários à decisão, ao planejamento e à execução da política penitenciária; manter o Secretário 
e Subsecretários informados sobre possíveis ações adversas que tiver conhecimento; normatizar o sistema de 
inteligência da SEAP; manter-se permanentemente integrado aos demais órgãos de inteligência do Estado; 
executar outras atividades determinadas pelo Secretário e Subsecretários. Fonte: 
http://www.rj.gov.br/web/seap/exibeconteudo?article-id=399730 acesso em: 26/06/2018. 
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3.6. Dos documentos oficiais, dados estatísticos e incursões etnográficas às entrevistas em 

profundidade 

 

Como busquei mostrar ao longo deste capítulo, minha entrada em campo foi marcada 

por diversos entraves burocráticos que me fizeram redirecionar a pesquisa na medida que foram 

aparecendo novos obstáculos. Os informantes que criei no decorrer da pesquisa foram 

fundamentais para a abertura de novas visões sobre o campo, bem como a insistência em 

continuar persistindo no objetivo inicial de adentrar na unidade prisional, isso me rendeu um 

contato importantíssimo: a mãe de uma presa. 

Assim, me vi, no primeiro momento da pesquisa, desenvolvendo minha análise sobre a 

experiência prisional feminina a partir de documentos oficiais e dados estatísticos sobre esse 

universo. Em outro momento, mesmo que breve, fazendo uma observação participante no 

presídio em uma atividade com a pastoral carcerária. 

Os percursos do campo foram extremamente importantes para ter uma dimensão mais 

próxima de como essa instituição funciona, bem como do seu caráter fechado e das dinâmicas 

que a cercam. Porém, devido às dificuldades enfrentadas com a autorização para fazer o 

trabalho etnográfico e com relação aos prazos para entrega deste trabalho optei por fazer 

entrevistas aprofundadas com diferentes atores que de alguma maneira estiveram ou estão 

envolvidos com a dinâmica da unidade prisional. Atores que o próprio campo foi me indicando. 

Usei, portanto, a técnica de bola de neve, através de uma informante que me indicou 

outros dois contatos muito importante: a pedagoga e a ex-presa. Como destaca Foote Whyte 

(2005), os informantes são uma peça fundamental em qualquer pesquisa de inspiração 

etnográfica. O autor salienta que a importância de “indivíduos-chave” em campo, ou seja, 

indivíduos que podem aumentar sua rede de contatos, fornecer nomes específicos que 

detivessem influência no local, facilitando sua entrada nos mais diversos grupos sociais do 

referido bairro estudado. Como ele resume: “durante meu período em Connerville, aprendi bem 

rapidamente a importância crucial de ter o apoio de indivíduos-chave de qualquer grupo ou 

organização que eu estudasse” (WHYTE, 2005, pag. 301). 

No meu caso, também aprendi em campo a importância desses informantes que me 

passaram os primeiros contatos que permitiram que eu fizesse entrevistas utilizando a técnica 

bola de neve, que como descreve Vinuto (2014) é: 

 
 

uma forma de amostra não probabilística, que utiliza cadeias de referência. Ou seja, a 
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partir desse tipo específico de amostragem não é possível determinar a probabilidade 
de seleção de cada participante na pesquisa, mas torna-se útil para estudar 
determinados grupos difíceis de serem acessados. A execução da amostragem em bola 
de neve se constrói da seguinte maneira: para o pontapé inicial, lança-se mão de 
documentos e/ou informantes-chaves, nomeados como sementes, a fim de localizar 
algumas pessoas com perfil necessário para a pesquisa, dentro da população geral. 
Isso acontece porque uma amostra probabilística inicial é impossível ou impraticável, 
e assim as sementes ajudam o pesquisador a iniciar seus contatos e a tatear o grupo a 
ser pesquisado. Em seguida, solicita-se que as pessoas indicadas pelas sementes 
indiquem novos contatos com as características desejadas, a partir de sua própria rede 
pessoal, e assim sucessivamente e, dessa forma, o quadro de amostragem pode crescer 
a cada entrevista, caso seja do interesse do pesquisador. (Vinuto, 2014: 203) 
 
 

A autora ressalta que o uso da bola de neve não serve só para pesquisas quantitativas e 

“pode ser utilizado também para a execução de outras técnicas de caráter qualitativo, como a 

entrevista”. Isso porque há́ momentos em que a amostragem em bola de neve pode ser a melhor 

– e, em muitos casos, a única – forma disponível para se estudar determinado grupo. 

Vale lembrar, como aponta Becker (1993), que a grande vantagem dessa forma de 

amostragem é o fato dos entrevistados serem recrutados a partir da relação pessoal das pessoas 

dispostas a indicar contatos, o que pode emprestar confiabilidade ao entrevistador. Nas palavras 

do autor, “essa estratégia resolve o problema de acesso de forma conveniente: pelo menos se 

conhece alguém que pode ser observado ou entrevistado, e pode-se tentar fazer com que este 

individuo o apresente a outros e seja seu fiador, desse modo deflagrando uma espécie de 

amostragem em bola de neve” (BECKER, 1993, p. 155). Por isso Vinuto (2014) indica que: 

 
 
a amostragem em bola de neve minimiza um dilema ético, ao pedir que um 
intermediador faça o contato entre você e o indivíduo que deseja entrevistar, já que 
estes fazem parte da mesma rede de contatos e, caso o segundo não queira participar 
da pesquisa, constrói-se uma possibilidade de declinar do convite de forma mais 
discreta do que se este negasse sua colaboração diretamente ao pesquisador. (Vinuto, 
2014: 209) 
 
 

Dessa maneira, a partir do uso da bola de neve, conduzi entrevistas semiestruturadas nas 

quais busquei ouvir as histórias de vida de pessoas que tiveram suas trajetórias, por motivos 

diversos, marcadas pelo contato com o presídio feminino de Campos dos Goytacazes. A 

experiência de conversar com essas pessoas me fez perceber que na entrevista: 

 
 

o narrador procura sempre na sua audiência simpatizantes, cúmplices, consoladores, 
conselheiros, padrinhos e patronos. Isso significa que o narrador procura ao relatar 
uma história pessoas dispostas, em maior ou menor grau, a compartilhar venturas e 
desventuras. (CARVALHIDO, 2016) 
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Evitei traçar um perfil muito detalhado de minhas entrevistadas e troquei os nomes para 

garantir o anonimato delas. Assim, busquei expor o ponto vista de minhas interlocutoras e o 

impacto da experiência prisional que tiveram, sem expor, contudo, suas identidades. 

 É importante ressaltar que entrevistas em profundidades foram todas gravadas com 

autorização prévia das entrevistadas e posteriormente transcritas em sua íntegra antes de serem 

analisadas. Não me preocupei com a quantidade de entrevistas pois como sugerem Beaud e 

Weber (2014:119), “as entrevistas aprofundadas não visam produzir dados quantificados e, 

portanto, não precisam ser numerosas”. Assim como esses autores, considero que essas 

conversas gravadas realizadas em campo podem ser pensadas como “entrevistas etnográficas”. 

Isso porque elas não são “isoladas”, estando situadas no contexto da pesquisa e trazendo uma 

dimensão histórica e local fundamental para entender e se aprofundar o campo. Sendo as 

entrevistas um complemento e parte das observações do campo, trazendo de cada entrevistado 

uma expressão singular nessa interação particular. (BEAUD e WEBER: 2014: 119) 
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Capítulo 4 

O presídio feminino de Campos a partir de diferentes pontos de vista 

4.1. Do ponto de vista de uma agente penitenciária 

 

Em junho de 2018, soube que uma agente penitenciária do município, que já tinha 

trabalhado no NSS, estaria no primeiro encontro do “Café com o Conselho”25, realizado pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim)26. E, por causa da pesquisa desta 

monografia, resolvi ir ao debate. 

 Cheguei ao local e a palestra ainda não tinha começado, mas já tinha algumas pessoas 

no auditório que fica em um edifício no centro da cidade. Fui recebida pela presidente do 

conselho, que estava na porta, uma moça muito simpática que já conhecia de alguns espaços 

políticos da cidade. Assinei uma lista de presença, ao lado tinha uma mesa com comes e bebes. 

Me sentei na frente para ficar mais próximo da palestrante. 

 A agente penitenciária começou a palestra agradecendo a oportunidade de falar sobre 

um tema que, segundo ela, é fundamental uma vez que nos dias atuais o número de pessoas 

ingressando no sistema prisional aumenta cada vez mais, junto com o aumento da violência 

urbana. Ela diz que esse é um tema que algumas pessoas exploram de maneira oportunista, com 

um debate raso muitas das vezes. Dessa maneira, ela ressaltou a importância de haver um espaço 

para aprofundar esse debate. 

Já com o auditório bem cheio, faltando cadeiras para algumas pessoas, a palestrante se 

apresentou, como estudante de direito, do sétimo período. Ressaltou que é formada na UFF, 

como tecnóloga em segurança pública. Diz que, em 2014, veio para Campos dos Goytacazes 

para trabalhar no presídio NSS, pois a outra opção era Bangu, onde não queira trabalhar. 

Começou trabalhando no presídio NSS há 4 anos como Inspetora de Segurança e Administração 

Penitenciária (ISAP) o que relata que foi muito interessante, pois era uma experiência nova. 

Antes tinha sido professora de educação física e trabalhado na área da saúde. As experiências 

anteriores, segundo a palestrante, possibilitou um olhar multidisciplinar dentro da segurança 

 
25 “Café com o Conselho” são debates com diferentes temáticas ligadas as mulheres. Os eventos são organizados 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim). 
26 O Comdim é gerido administrativamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social 
(SMDHS) da cidade de Campos dos Goytacazes. 
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pública. 

No decorrer da palestra apresentou dados, que segundo ela, foram retirados junto ao 

Sistema de Identificação Penitenciária (SIPEN), em maio do corrente ano. O que foi muito 

interessante para esta pesquisa, pois não encontrei nenhuma outra fonte pública que me 

fornecesse os dados sobre mulheres em regime de privação de liberdade na unidade prisional 

da cidade de Campos. 

Antes de apresentar os dados, a palestrante fez uma contextualização sobre os presídios 

que há na cidade. Sendo três unidades: 1) Presídio Carlos Tinoco da Fonseca (CF), unidade 

masculina – onde está trabalhando atualmente. 2) Casa de Custódia Dalton Castro (DC), 

também masculina. 3) Presídio Nilza da Silva Santos (NSS), local onde trabalhou. 

 Sobre o presídio feminino, relatou que há um total de 297 mulheres presas. 

Apresentando uma reincidência de 93 mulheres, ou seja 31%. Se diferenciando em  20% das 

reincidências do presídio masculino onde se tem no CF, um total de 1824 homens presos. Sendo 

998 reincidente, o que equivale a quase 80% dos presos. No DC não é diferente, sendo  639 no 

total, entre esses 329 reincidentes, totalizando a mesma porcentagem de presos do CF.. 

 Durante os quatro anos que esteve no presídio feminino contou que foi alocada no 

miolo, que diz respeito a guarda que trabalha diretamente com as mulheres presas. E pelos 

relatos que ouvia nesse espaço, conseguiu perceber diferenças nas trajetórias de vidas das 

mulheres e dos homens que estão em regime de privação de liberdade, ambos em maioria por 

tráfico de drogas. Porém, na visão dela grande parte das mulheres que estão presas hoje por 

tráfico de drogas foram detidas aos prestarem favores aos seus companheiros: 

 
 
Então não é algo que partia dela, “ah, vou entrar para o tráfico.” Tem essas que… 
ne… que se enquadram nessa questão? Sim, claro. Mas há um grande número que 
não. Então no momento em que ela estava levando a droga: “ah, não, você vai ter que 
levar essa droga daqui pra lá.” Vai ter que levar. Aí ela levava e dava o azar que 
exatamente nesse momento, ela era abordada pela polícia, ou havia uma batida, ou 
tava lá… era uma denúncia anônima, né? E ela era presa e encarcerada. Mas ela, ela 
em si não pertencia àquele universo do tráfico de drogas. Então é um número 
interessante e na minha condição de pesquisadora, isso se reflete na casa… na questão 
da reincidência, não sei, é algo pra se pesquisar. Mas é um questionamento que eu 
trago aqui, pra essa diferença de percentual. 
 
 

Apresenta dados com relação ao estado civil das mulheres do NSS, onde podemos 

observar através do quadro 2 que 78% das mulheres que hoje estão presas são solteiras, ou 

seja, bem mais da metade das mulheres que estão em regime de privação de liberdade na 

unidade são solteiras. 
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Quadro 2. Estado Civil de Mulheres presas no Presídio Nilza da Silva Santos 

Estado Civil Número Porcentagem (%) 
Casada 20 6,83 
Divorciada 2 0,68 

 
Separada Judicialmente 3 1,02 
Solteira 230 78,5 
União Estável 20 6,83 
Viúva 2 0,68 
Não informada 5 1,71 
Outros 11 3,75 

Fonte dos dados: Retirados do Sistema de Identificação Penitenciária (SIPEN) e fornecidos por uma agente 
penitenciária, em palestra do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Campos dos Goytacazes 
  

Com relação à etnia/cor quando juntamos negras e pardas temos um total de 192 

mulheres presas, ou seja, um percentual de 65%, mais da metade das mulheres encarceradas. 

Juntando as amarelas, brancas e com etnias não informadas temos o percentual de 34%. 

 

Quadro 3. Raça, Cor/Etnia das Mulheres presas no Presídio Nilza da Silva Santos 

Etnia/Cor Número Porcentagem (%) 
Amarela 1 0,34 
Negra 72 24,57 
Pardo 120 40,96 
Branca 96 32,76 

Não informada 4 1,37 
 Fonte dos dados: Retirados do Sistema de Identificação Penitenciária (SIPEN) e fornecidos por                     
 uma agente penitenciária, em palestra do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Campos 
 dos Goytacazes 

 
Outro fator apresentado é a escolaridade. Onde temos mais da metade das mulheres que 

não possuem o ensino fundamental completo, totalizando 54,95%. Com ensino médio completo 

ou incompleto, 20% das mulheres presas. Já com nível superior completo ou incompleto, temos 

apenas 2% da população total de mulheres presas. 
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     Quadro 4. Escolaridade das Mulheres presas no Presídio Nilza da Silva Santos 

Escolaridade Número Porcentagem (%) 
Alfabetizada; 13 4,44 
Analfabeta 2 0,68 

Apenas sabe assinar 2 0,68 
Fundamental incompleto 161 54,95 
Fundamental completo 31 10,58 

Médio incompleto 28 9,56 
Médio completo 33 11,26 

Superior incompleto 3 1,02 
Superior completo 4 1,37 

Não informado 16 5,46 
Fonte dos dados: Retirados do Sistema de Identificação Penitenciária (SIPEN) e fornecidos por                     
uma agente penitenciária, em palestra do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Campos dos 
Goytacazes 
 

No que diz respeito a faixa etária é possível observar que a maior parte das mulheres 

estão concentradas nas idades entre 18 à 30 anos, totalizando quase 54%, mais da metade das 

mulheres. Sendo que, entre essas se destacam as mulheres entre 18 à 25 anos, que representam 

31% da população carcerária da unidade, ou seja, a maior parte das mulheres presas na unidade 

é formada por jovens. 

 

 Quadro 5. Faixa etária das Mulheres presas no Presídio Nilza da Silva Santos 

Idade Número Porcentagem (%) 
18 – 25 92 31,4 
26 – 30 65 22,1 
31 – 35 54 18,4 
36 – 40 25 8,5 
41 – 45 24 8,1 
46 – 50 18 6,1 
51 – 64 15 5,1 

Fonte dos dados: Retirados do Sistema de Identificação Penitenciária (SIPEN) e fornecidos por                     
uma agente penitenciária, em palestra do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Campos dos 
Goytacazes 
 

A agente penitenciária compartilhou que o tema do seu trabalho de conclusão do curso 

dela será sobre a descriminalização das drogas, que na visão dela é o maior motivo de 
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encarceramento no país. Através dos dados do INFOPEN (2016)27 é possível confirmar a 

afirmação da agente quando se trata das prisões femininas. Porém, quando se trata de homens 

e mulheres temos um total de 28% das incidências penais pelas quais as pessoas privadas de 

liberdade foram condenadas ou aguardam julgamentos correspondentes ao tráfico. Já ao fazer 

um recorte de gênero evidencia-se que com mais frequência os crimes ligados ao tráfico de 

drogas estão relacionados às mulheres, totalizando 62%. Enquanto os crimes relacionados ao 

tráfico de drogas para os homens representam 26% dos registros. Na unidade prisional NSS é 

possível perceber que são altos os índices de penas relacionadas ao tráfico de drogas nos três 

regimes que tive acesso aos dados: 

 

Quadro 6. Motivo do encarceramento de mulheres no Presídio Nilza da Silva 

Santos 

Delito Regime Semi-
aberto (%)* 

Regime Aberto(%) Regime Fechado 
(%) 

Tráfico de drogas 20 (-) 20 (50%) 49 (71%) 
Demais tipos penais 20 (-) 20 (50%) 20 (29%) 

*Não tive acesso aos dados completos. Fonte dos dados: Retirados do Sistema de Identificação Penitenciária 
(SIPEN) e fornecidos por uma agente penitenciária, em palestra do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher de Campos dos Goytacazes 
 

 Para debater sobre o tema ela traz exemplo da legislação de Portugal que entrou em 

vigor em 2011 e lembra que nesse país foi definida a quantidade de drogas considerada para 

uso pessoal e a quantidade que é considerada tráfico. Na visão dela, esse é um ponto chave pois 

hoje no Brasil essa questão fica em aberto, a cargo do juiz prescrever tal condição, o que acaba 

gerando muitas vezes critérios questionáveis que ela percebe através do trabalho. O que de fato 

se confirma ao relacionarmos duas notícias após a implementação da nova lei de drogas. A 

primeira notícia e do filho de uma desembargadora de Mato Grosso do Sul28,  37 anos, branco, 

foi preso com 130 quilos de maconha, munições de fuzil e uma pistola nove milímetros e foi 

solto depois de três meses. O outro caso é o do Rafael Braga29, 30 anos, negro, ex-catador de 

latas - preso durante os protestos de junho de 2013 – por portar um frasco de desinfetante Pinho 

 
27 Criado em 2004, o INFOPEN compila informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro, por meio de 
um formulário de coleta estruturado preenchido pelos gestores de todos os estabelecimentos prisionais do país. 
Fonte: http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil/relatorio_2016_junho.pdf acesso em 
06/07/2018. 
28 Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/07/filho-de-desembargadora-preso-por-trafico-de-
drogas-e-solto-no-ms.html acesso em 07/07/2018 
29 Fonte: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/caso-rafael-braga-justica-reforca-a-segregacao-racial-no-
brasil acesso em 07/07/2018 
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Sol - depois condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Braga foi atribuído 

o porte de 0,6 gramas de maconha e 9,3 gramas de cocaína e um rojão, com a pena 

correspondente a 11 anos de prisão e permanece preso. Nas palavras da agente penitenciária: 

 

Mulheres homens com pouquíssimas gramas de maconha pegando onze anos de 
prisão e outros: filho de desembargador, estudante de medicina… Tô aqui, ilustrando 
o que é o que acontece, né? Eu não tô criando esse espaço… Com uma quantia muito 
maior, mas muito maior, sendo considerado para uso pessoal. Então, isso si é uma 
coisa muita séria, muito grave que, temos que através desses espaços aqui começar a 
discutir coletivamente, porque eu acredito que as mudanças só são possíveis assim e 
hoje nós vivemos, né? 
 
 

 Durante o tempo que esteve no presídio feminino a agente relatou que pode observar o 

quanto é uma realidade dura para quem está no regime de privação de liberdade. Isso porque as 

mulheres vivem em situações insalubres e por isso muitas contraem diversas doenças como: 

sarna, piolho e/ou tuberculose. Conta que já fez a escolta de uma mulher no Ferreira Machado 

que estava com HIV e que, por falta de cuidado, a doença evoluiu gerando diversos problemas 

e assim a mulher faleceu na própria unidade prisional, assim como é recorrente acontecer nos 

presídios por conta das péssimas condições à que as presas são submetidas30. 

 Outro tema que esteve presente no debate foi o do abandono. A palestrante fez uma 

comparação sobre a diferença do tratamento da família com o homem preso e com a mulher 

presa, sendo esse um fator que refletia no número de visitas. Ela apontou que o número de 

familiares que visitam as mulheres presas é bem menor do que o número de visitantes dos 

homens. 

Ela destacou ainda que embora exista um parlatório no presídio feminino – onde podem 

ocorrer as visitas íntimas – enquanto trabalhou na instituição, só viu um homem fazer a 

carteirinha para visita íntima. Já no presídio masculino, nas palavras dela:  “é sempre uma briga 

para conseguir usar o parlatório, porque está sempre lotado todos os dias, com as companheiras 

tentando conseguir a carteirinha para ter a visita íntima com seu parceiro”. 

Ela tocou ainda no assunto dos direitos humanos, apontando que hoje existem diversos 

mecanismos e protocolos que devem ser seguidos para garantir a segurança, integridade física 

e psicológica das pessoas em regime de privação de liberdade. Mas, que nem sempre esses 

protocolos são respeitados. Contou um fato que presenciou quando foi buscar uma mulher em 

 
30 Notícia sobre o aumento de mortes causadas por doenças nas unidades prisionais do Rio de Janeiro. Fonte: 
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/numero-de-presos-mortos-por-doencas-na-prisao-aumentam-a-cada-
ano-no-rio.ghtml 
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Bangu: 

 
 

Ela tinha tentado matar o marido com uma faquinha… com essas faquinhas de 
cozinha, mas não matou, foi só tentativa. E ela tava presa e eu estava escoltando, 
chegando e tinha um colega, homem, colega, lá na portaria. Aí ela chegou né? Mão 
pra trás, assim, como é padrão: Ô, seu guarda, tem um cigarrinho pra mim? Sua 
vagabunda! Sua ordinária! Não fala comigo! Ela olhou pra mim: [...] só pedi um 
cigarro. Eu disse assim: pois é, vamos entrar, melhor. Né? Então pra mim isso é uma 
forma de violar, né? 
 
 

 Ela ressaltou ainda que têm muitos colegas de trabalho que se equivocam com relação 

ao conceito dos direitos humanos. Ela considera que muitos acreditam no senso comum 

caracterizando os direitos humanos como “direito para bandidos” e que só “atende bandidos, 

nunca chegando na casa dos policiais que foram mortos”. A agente demonstrou ter 

posicionamentos críticos com relação ao sistema prisional e contou que quando compartilha 

com seus colegas de trabalho estes questionam se ela é “comunista”. 

 Através dos relatos da agente penitenciária na atividade foi possível ter um panorama 

sobre o perfil das mulheres que estão presas na unidade prisional da cidade de Campos dos 

Goytacazes. Seguindo um padrão nacional, estão presas em sua maioria: Mulheres negras e 

pardas, entre 18 e 25 anos, com baixa escolaridade, solteiras e com penas relacionadas ao tráfico 

de drogas. Assim foi interessante ver uma agente do “Estado” com argumentos críticos ao 

encarceramento em massa e trazendo o quanto este é prejudicial – de maneira diferente – para 

os próprios funcionários que acabam tendo seus serviços sucateados por conta da lógica do 

sistema. 

 

4.2. Do ponto de vista de uma pedagoga 

 

A intermediária do contato com Dona Rose, pedagoga que trabalhou num projeto de 

alfabetização no presídio Nilza da Silva Santos, foi uma assistente social militante das causas 

sociais, que já tinha feito estágio no presídio masculino. Quando ela soube do meu tema de 

pesquisa se propôs a me ajudar. Foi ela quem marcou o dia e horário da conversa com Dona 

Rose, uma senhora muito simpática, de cabelos grisalhos, que tem sessenta e poucos anos, usa 

óculos, branca, tem baixa estatura. Ela lecionou no Estado durante alguns anos, tendo 

trabalhado na área social por volta de quinze anos. 

O encontro com Dona Rose se deu no local de trabalho dela, na sala do IBRADS, que 
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fica em um anexo da Obra do salvador31. Ao entrar pelo portão, a sala dela é primeira à direita. 

Trata-se de uma sala pequena, com duas mesas de escritório e dois armários. Quando cheguei 

perguntei por Dona Rose e ela falou que era ela mesma. Ela estava em uma mesa mexendo com 

alguns papéis e falou para que entrasse, sugerindo logo que fossemos para outra mesa por conta 

da quantidade de papéis que havia na mesa em que estava. 

Sentamo-nos em outra mesa, introduzindo a conversa, expliquei sobre a trajetória da 

pesquisa e as dificuldades que estava enfrentando para aprovação do projeto de extensão no 

presídio. Expliquei que para a minha monografia, a perspectiva de uma mulher que tivesse 

trabalhado com educação dentro do presídio seria fundamental para aprofundar a discussão a 

respeito da dinâmica das mulheres no presídio. Ela aceitou falar a respeito da trajetória dela no 

presídio e no projeto de alfabetização e permitiu que eu gravasse nossa conversa. 

 Logo no início da conversa pedi para ela me contar sobre o convite para participar do 

projeto no presídio e quando esteve lá pela primeira vez. Ela começou a contar a história. 

Percebi que depois que liguei o gravador ela ficou um pouco retraída ao contar suas percepções, 

era como se a conversa tivesse ficado mais “séria”. Comentou que tinha um livro que contava 

toda a história, e que iria me emprestar. Levantou-se, abriu um dos armários que havia na sala 

pegou o livro e me deu, em seguida, lembrou de um documento que foi feito por uma mulher 

que participou do projeto do IBRADS. Levantou-se novamente, dessa vez foi no outro armário, 

pegou uma monografia de uma estudante de serviço social da UFF. Ela falou desse documento 

com muito “orgulho”, pois era um documento do IBRADS. Perguntei quem a tinha convidado 

para participar do projeto e ela respondeu que tinha sido a fundadora do projeto, a mesma que 

fez a monografia. Continuou contando sobre o IBRADS, nesse momento pegou um pedaço de 

papel para explicar mais detalhadamente: 

 

 

E isso, já havia o IBRADS, porque o IBRADS nasceu e...vou botar aqui a sigla 
IBRADS: Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Social. Nasceu da pastoral 
carcerária, porque da Pastoral Carcerária viu-se que os...os...os detentos tinham sede 
de mais alguma coisa, de atividades e tudo mais, então pensou-se em… em alguma 
coisa a mais, aí nasce o Ibrades, que é filho da Pastoral Carcerária. Dentro do Ibrades 
há os dois… aí passa a ter dois projetos que tão inseridos nele, entendeu? Que é o Voo 
livre, era o trabalho feito com os encarcerados, e o Cooperando era um trabalho feito 
com os familiares dos presos. Havia resistência e muita… é… rejeição mesmo, né? 

 
31 Instituição fundada pela diocese de Campos dos Goytacazes em parceria com o Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS), Conselho Municipal de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMPDCA) e Fundação da Infância e Adolescência (FIA). Desenvolve projetos de iniciação profissional com o 
objetivo de preparar jovens para a Inclusão no Mercado de Trabalho, através do PROGRAMA JOVEM 
APRENDIZ. 
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Dos próprios familiares. Primeiro… primeiro… 

 

O início do projeto de escolarização no presídio feminino Nilza da Silva Santos, se deu 

por meio de um outro projeto, intitulado “voo livre”, que a Dona Rose não participou, mas que 

deu origem ao projeto que ela foi convidada a participar. Foi possível perceber que fazendo a 

contextualização sobre sua participação no IBRADS ela sempre tentava retomar de maneira 

mais geral o trabalho do Instituto, mesmo que ela não tivesse presente em certos trabalhos 

realizados, trazendo sempre a relevância dos projetos executados: 

 
 

… quando eles saem da prisão é muito difícil ser aceito pelos… pelos familiares. A 
primeira discriminação é do próprio familiar. Não são todos, mas a maioria, né? Eles 
ficam desacreditados, é difícil a re… ressocialização na comunidade… na sociedade. 
Então abre-se… abriu-se umas portas para trabalhar com esses familiares, entendeu? 
Foi muito bom, foi muito bom porque a gente trabalhou aí eu já… aí quando esses 
projetos existiam, eu ainda não estava aí. É, aí pensou-se em dar escolaridade na… 
estava faltando alguém para dar escolaridade no feminino. Aí que eu fui chamada. 
Dentro dessa atividade do Voo livre, entrou-se também a escolarização. 
 
 

 Ao relatar as primeiras atividades e o primeiro contato com o presídio, Dona Rose, fala 

que a princípio sentiu medo, não das mulheres, mas de como ela seria recebida por esse novo 

público. Relata que diversos foram os pensamentos antes de chegar ao presídio para a atividade: 

 
 

… eu já tinha, já estava me aposentando no Estado e eu via que não era fácil, 
magistério não era coisa muito fácil. Porque estudar não é uma coisa, para muitas 
delas, prazeroso. Ainda mais meninas que já estavam envolvidas em uma facilidade 
de poder aquisitivo muito grande e estudo para elas não ia ser prioridade, né? Até eu 
falei: “Meu Deus, que que eu vou fazer pra estimular essas meninas? Será que eu vou 
ser descartada? Elas vão dizer: ‘Tô nem aí pra estudar, não quero isso!’?”. Mas eu 
comecei a fazer uma… Dar uma de ator, entendeu? Comecei a fazer propaganda, 
vender meu peixe. 
 
 

 Começa a contar com empolgação sobre a dinâmica da primeira aula. Ela sabia que 

aquela era a aula mais importante, pois era ali que poderia encantar ou não as mulheres a 

participarem do projeto. Relata que foi preciso subir num banco, dada a sua baixa estatura para 

conseguir ver todas as mulheres que estavam no refeitório. Nas palavras dela: 

 

 

E aí, quando eu dei aula no refeitório, para ver todas as meninas, eu subi num banco 
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e comecei a falar uma história do Augusto Cury, o primeiro capítulo do Augusto Cury. 

Eu conto isso aqui no livro, no prefácio. E aí eu comecei falando de… de uma história 

muito bonita que eu li em um livro e o autor, falei o nome do autor, e era a história 

do… do Júlio César, né? Aí falei o nome da rua. A rua de São Paulo cheia e os carros 

não podiam transitar, porque as pessoas tavam ali aglomeradas olhando para um 

edifício que ficava em uma esquina de um edifício Alfa se eu não me engano.[...] Tem 

ali uma encruzilhada. Os carros buzinando, mas eu não tô falando assim, eu falei, 

sabe? Com grande entusiasmo, como se a coisa tivesse... eu visto! Como se eu tivesse 

visto tudo aquilo. E ali um homem querendo se  atirar e alguns diziam: “Ah! Palhaço, 

né? Porque se quisesse morrer mesmo, já tinha se jogado!”. Aí vinha outro e dizia: 

“Ah! Coitado desse aí! Quantos problemas deve passar na cabeça dele!”. E aí, eu fui 

encenando a história do primeiro capítulo do Augusto Cury, ‘O Vendedor de Sonhos’. 

E aí eu dizia… Eu disse pra elas: “Eu estou aqui nessa condição, porque na subida 

vem um homem que rompe todas as barreiras dos policiais, as cordas e ele diz que 

tem que ir, porque ele precisava falar com o suicida e os policiais diz que não, que ele 

não pode subir. E não, mas eu preciso falar com ele!”. E aí ele chega lá e tira um 

sanduíche. Aí eu dramatizei tudo! Botei as perninhas, comecei a balançar minhas 

perninhas, minhas pernas curtas, né? Na bancada do refeitório e comendo o sanduíche. 

Aí ele ficou muito furioso! E o cara: “Você quer um pedacinho? Aceita um 

pedacinho?”. E aí comecei a encenar aquela coisa toda, a revolta dele de não haver 

um respeito. Ele tá sofrendo tanto e vem um homem não sei de onde e diz pra ele que 

ele… não me lembro mais como eu encenei, porque tem pouca coisa na minha cabeça 

do que… da história, né? Mas me lembro muito bem quando ele causa um impacto 

muito grande no Júlio César, né? Muito grande, quando ele balança e diz assim: 

“Maldito ventre que te gerou! Nesse dia, as luzes deveriam… as estrelas deveriam ter 

se apagado! O Sol não deveria ter surgido! Ele começa a dar uma… sabe? Impactar o 

suicida. E daí eles vão… vão travando uma conversa ali. E esse vendedor de sonhos 

era um cara que tinha passado por um… não sei se você assistiu o filme, tinha passado 

por momentos muito, né? Triste, o avião explodiu com toda sua família e… era um 

homem que só vivia em negócio, negócio, negócio, negócio. Quando ele perdeu a 

família, ele foi dar valor. Então, ele vendia sonhos! Aí eu falei para elas: “Hoje eu tô 

aqui como... nessa condição! Desse… desse homem que subiu com... com né?” Aí eu 

descrevi… Eu descrevi o homem tudo. Eu descrevi… descrevi o Julio Cesar. Descrevi 

o homenzinho de blazer, não, como é que é? De paletó novo, mas todo amarrotado. 

Até isso eu descrevi! Então, isso… a história é uma coisa que, é uma metodologia 

muito… é um caminho muito bom! Que atrai. A história, a música! E eu fui pelo 

caminho da história e me propus dizer para elas que eu estava ali vendendo sonhos 

para elas. Porque, como aquele homem conseguiu evitar que o Júlio Cesar se 

suicidasse… Por que ele queria se suicidar? Porque ele era marcado por uma, por 
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muitas cicatrizes! Aos seis anos ele viu o Pai... Ele tava assistindo um… o… eu 

contando isso pra elas… Ele tava assistindo desenho animado… Seis anos! E aí ele 

tava na sala, quando ele… Ele nunca mais assistiu desenho animado! Ele ouviu um 

estouro, um barulho, era o pai que tinha se suicidado. A partir daí, ele nunca mais viu 

desenho animado. Depois aos doze, perde a mãe, depois ele começa… a mãe morreu 

de câncer e ele começa a ir de casa em casa de parentes, mas que aceitavam… não, 

que… que aceitavam, mas não era amado, ele não era amado. Aliás, ele não era aceito! 

Ele era empurrado, né? E… E aí ele viveu com esse… com parentes, mas não era 

querido, e amado, mas se tornou um grande empresário. Empresário que falava várias 

línguas, respeitadíssimo por todos os colegas. 

 

 

Dona Rose, diz que a história foi um meio que encontrou para se aproximar das 

mulheres em regime de privação de liberdade e ao mesmo tempo fazer com que se interessassem 

pela alfabetização. Pergunto se dava para perceber a reação das mulheres enquanto ela contava 

a história e ela: “Nossa!”, como se fosse muito perceptível a reação de encanto das mulheres 

com a história. E conta como a partir dessa dinâmica surgiu a ideia de fazer um livro, com as 

histórias dessas mulheres: 

 

 

Então ele falou: “Quem é você, cara? Quem é você?”. E ele se revela: “Eu sou o 

vendedor de sonhos”. “E aí eu digo pra vocês: eu sou o vendedor de sonhos pra 

vocês!”. Aí elas… aí começaram. Começou elas alvoroçarem: “Mas eu também queria 

escrever, eu também tenho minhas cicatrizes! Eu também quero escrever!” Eu falei 

assim: “Bom, quem sabe um dia a gente não pode ter um livro também de vocês? 

Contando a história de vocês, as cicatrizes de vocês? Porque a medida que você fala, 

você se liberta! Não é? E foi o que aconteceu com o Júlio César! 

 

 

Pergunto se o projeto acontecia com várias mulheres ao mesmo tempo, ela diz que sim 

“muitas mulheres”. Ela diz que acontecia uma coisa que chocou muito ela. Ela ficou um pouco 

sem jeito em falar, mas acabou falando que era também um momento em que as mulheres se 
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encontravam para se “amar”: 

 

...era um momento que elas se encontravam pra se amar, pra se abraçar, pra se 
beijarem, entendeu? Então eu consegui ter uma certa autoridade sobre elas e dizia: 
“Eu dou dez minutos no final da aula pra vocês fazerem isso, mas durante a aula eu 
quero todo mundo atento no que eu estou falando!”. E eu trabalhei muito melhor, vi 
naquelas meninas marginalizadas, naquelas meninas que não tinham nenhum… 
pareciam não ter nenhum valor, me encantar, como tinha sede, muito mais do que o 
meu trabalho no magistério no Estado. Então eu vim, já vim completamente diferente. 
Aí eu passei a amar ir ao presídio. E tentei uma… uma parceira com o Ceja32. O Ceja 
em parceria comigo, nós conseguimos… 
 
 

Me pareceu que no início ela tinha uma certa estranheza ao lidar com casais 

homoafetivos lá dentro. Mas, segundo ela, que no decorrer do ensino-aprendizagem achou uma 

maneira de entender a relação entre as mulheres no regime de privação de liberdade. Nas 

palavras da pedagoga: 

 

 

Agora, tornaram-se minhas amigas, sabe? E eu procurei ter, elas me ensinaram, 

também, muita coisa. Em relação até a relação amorosa, a sexualidade delas. Aprendi 

a aceitar e a ver... ter um outro olhar em relação… então foi... me enriqueceu… foi 

uma grande riqueza para mim. 

 

 

Em um momento, Dona Rose, solicita que eu desligue o gravador para me confidenciar 

algumas situações que não permitiu que fossem publicadas nesse trabalho. Quando permitido 

volto a gravar. Então, ela conta como foi importante a parceria que fez com o CEJA, para dar 

uma perspectiva às mulheres de concluir um ciclo escolar “Em parceria com o CEJA, nós 

conseguimos, é… amparar essas meninas, né? Pelo menos no primeiro segmento do 

fundamental.” 

Pergunto sobre a continuidade do projeto, e ela fala que não está mais ativo, que eles 

estão encontrando grande dificuldade para retomar esse e outros projetos, uma vez que não há 

voluntários para desenvolvê-los. Ela ressalta que eles não têm mais nenhum patrocínio. Conta 

que já tiveram parcerias com a prefeitura e com a Petrobras e que nessa época era bem mais 

fácil, até para conseguir voluntários. Mas hoje, ela está responsável pelo projeto “remição pela 

 
32 Os Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs) são escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do 
Rio de Janeiro, destinadas a jovens e adultos que estão fora da idade escolar e que desejam concluir o Ensino 
Fundamental e o Ensino Médio. fonte: http://cederj.edu.br/ceja/ acesso em 25/06/2018. 
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leitura” no presídio e, ainda assim, enfrenta diversas dificuldades com relação a aplicação das 

provas: 

 

 

Não, agora eu participo do projeto de remissão de pena através da… do SIAPE, mas 

eu vou aplicar a prova com muita dificuldade. A última prova nós tivemos va… fomos 

ao presídio três vezes e não conseguimos entrar. E peitamos a direção e dissemos: 

“Isso é ordem do SIAPE, vocês estão brincando com isso.” 

 

 

A entrevista com a Dona Rose se fez importante para entender a perspectiva de alguém 

“de fora” do sistema que desenvolve atividades no presídio e de suas apreensões e aprendizados 

no decorrer das atividades, bem como para ter um maior entendimento das dificuldades de se 

desenvolver trabalhos no presídio feminino. 

 

4.3. Do ponto de vista de uma mãe com a filha presa 

  

 Como já narrei, anteriormente, conheci Maria na porta do presídio. Expliquei que estava 

fazendo uma pesquisa sobre experiências prisionais e pedi o telefone dela. Poucos dias depois 

marquei uma conversa com Maria via WhatsApp. Enviei mensagem dando mais detalhes sobre 

a pesquisa e perguntando se poderíamos nos encontrar para conversar. Ela aceitou. No entanto, 

ela parou de me responder quando perguntei qual dia e horário eram melhores para nosso 

encontro. Fiquei meio apreensiva pensando que poderia ter mudado de ideia quanto a conversar 

comigo. Decidi ligar para ela que disse que estaria no centro da cidade no dia seguinte, para 

passar no médico e que poderia me encontrar depois. 

No dia do encontro liguei para confirmar, ela falou que tinha conversado com uma 

amiga sobre a conversa e esta aconselhou a não realizar a entrevista, pois isso seria ruim para a 

filha que está presa. Disse que entendia a preocupação dela, expliquei sobre a pesquisa e que 

preservaria o nome e qualquer informação que pudesse identificar ela ou a filha. Afirmei que 

entenderia se ela não quisesse conversar também, mas que seria melhor explicar pessoalmente 

e ela aceitou. 

Fui ao encontro de Maria, uma mulher jovem, negra, tem três filhas mulheres, sendo 

que a do meio está em regime de privação de liberdade. Atualmente, ela que, atualmente mora 

apenas com a caçula de dez anos, me encontrou com um sorriso no rosto. 
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Ao caminharmos juntas pelo centro da cidade, ela me contou sua inquietação com 

relação à condição de sua filha no Presídio Nilza da Silva Santos. Ela enfatizou que estava com 

medo de falar sobre isso e prejudicar a filha: “Ela já sofre tanto lá dentro, não quero que ela 

sofra mais, ou que façam covardia com ela. Entendeu?”. Expliquei o objetivo da pesquisa, falei 

sobre o projeto de extensão e sobre a dificuldade de conversar com as mulheres que estão presas 

na unidade de Campos. Ressaltei que o relato dela seria muito importante para a pesquisa e ela 

então topou fazer a entrevista. 

Chegamos a um quiosque. A convidei para se sentar. Pedi desculpa por ter feito ela 

andar tanto e ela falou que era até bom para distrair a cabeça. Durante a caminhada contava 

sobre as experiências que vinha tendo desde que a filha foi presa. Perguntei se ela autorizava a 

gravação da nossa conversa a partir de então, para que não precisasse tomar nota e pudesse dar 

mais atenção a conversa, ela aceitou. Desse modo peguei o celular que estava dentro da bolsa 

para gravar e um roteiro que tinha feito com algumas perguntas. 

 Quando liguei o gravador, ela estava contando sobre um episódio que aconteceu em 

uma das vezes que foi visitar a filha. Sempre preparava uma comida especial quando ia ao 

encontro da filha. Daquela vez, contudo, ela foi surpreendida durante a revista. A agente 

penitenciária mandou que encostasse no canto e tirasse todas as ameixas que haviam no arroz. 

Além disso, desfiar o frango e jogar o osso fora. E disse que se ela não cumprisse a ordem não 

poderia entregar a comida para a filha. Nesse episódio, ela conta, que chegou cedo para entrar 

na fila de visitas, era a segunda, mas acabou sendo uma das últimas a entrar na unidade prisional 

por conta do acontecimento. 

Vale lembrar aqui que as visitas em presídios no Brasil são com frequência marcadas 

por um caráter vexatório, violando com recorrência a dignidade humana daqueles que desejam 

visitar seus familiares e afins. Em 2015, foi aprovado um projeto de lei33 que estabelece o 

procedimento padrão utilizado nas revistas que passa a ser “[...] detectores de metais, aparelhos 

de raio-x, entre outras tecnologias que preservem a integridade física, psicológica e moral do 

revistado” [Lei nº7010/2015], salvo em casos excepcionais é possível ser realizada revista 

manual, quando fundamentada a suspeita de que o visitante traga consigo objetos cuja entrada 

seja proibida por lei ou que exponha risco a segurança da unidade prisional. Sendo o projeto 

elaborado por dois adversários políticos, Jorge Picciani (MDB) e Marcelo Freixo (PSOL). 

 
33 Lei nº 7.010, de 25 de maio de 2015 fonte: 
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/01017f90ba503d61032564fe0066ea5b/1df1a194b3d7867883257e5
1005f1de5?OpenDocument acesso em 29/06/2018 
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Pergunto à Maria como é o processo de revista na unidade prisional e é possível perceber 

através do relato abaixo que o processo de revista é sempre uma tensão com relação a garantia 

dos direitos assegurados na nova lei, ficando a cargo dos agentes a definição do que é 

considerado uma suspeita “fundamentada” do objeto de risco: 

 
 

Antigamente revistava, mandava a gente ir prum cantinho lá… tira a roupa! Mas agora 
entrou um tal de escâner lá. A gente pega e passa pelo escâner, foi o que eu falei com 
você, que eu tava com absorvente e ela cismou que era droga, não era droga. Ela fez 
eu tirar minha roupa todinha, com um monte de gente olhando pra minha cara… fez 
eu ir pro banheiro na frente de todo mundo. No caso o banheiro era aqui assim, na… 
na reta desse cano.[...]… depois de passar pelo escâner, ela viu o negócio do 
absorvente, não era, ela falou que era droga, aí saiu me puxando pelo braço, me levou 
lá pro canto, mandou eu entrar no banheiro e chamou a outra… a outra… a outra 
agente que é a dona Marcinha. Só que dona Marcinha já vem calma, ela não, essa daí 
é muito agitada. Aí mandou eu tirar a roupa toda, se abaixar, aí eu falei assim: vocês 
tão cientes que não pode isso, depois que botou escâner não pode. Mas você veio com 
droga pra trazer pra sua filha! Aí eu falei assim: meu amor, eu não sou de trazer droga. 
Por que que eu vou trazer droga se eu não aceito ver minha filha aí dentro? Vou trazer 
droga pra mim ficar aí dentro também? Eu tenho uma filha de 10 anos, como você tá 
vendo-a na minha frente aí oh! Menina tá chorando e vendo eu passando humilhação! 
[...]Tudo na frente da minha filha e minha filha chorando. Aí fez eu abaixar, levantar 
as pernas e eu fiquei pelada na frente dela, praticamente, todo mundo do lado de fora 
tava vendo, que eu tava no banheiro, mas as pessoas tavam do lado do banheiro vendo, 
ouvindo. Aí eu peguei, falei que não era droga e mostrei: isso aqui é droga? Me deu 
vontade de esfregar até no meio da cara dela, mas Deus me controlou, eu peguei e 
falei: tá, vendo? Você acusou a gente de uma coisa que não tá acontecendo. Aí ela 
pegou também nesse dia por eu falar… que ela… que ela… que eu sou muito abusada 
igual minha filha, por eu falar isso, ela pegou também, não me deixou ver minha filha, 
mandou eu voltar. 
 
 

Maria, relata que mesmo não sendo encontrado nada, foi impedida de realizar a visita, 

e que nesse processo a filha, de dez anos, ficou do lado de fora sozinha, chorando. São diversas 

violências relatadas por Maria no contato com o presídio, o que podemos entender como uma 

extensão da punição à família. Em um outro episódio, também acompanhada da filha, de dez 

anos, que sempre acompanha ela nas visitas à irmã, foi humilhada novamente pela mesma 

agente penitenciária: 

 
 

É, aí ele tava falando: se fosse droga, a senhora ficaria presa e sua filha ia pro conselho, 
né? Ai eu disse: mas não é minha, o senhor pode ver que a bolsa estava lacrada, não 
mexi. Aí ele falou assim: pelo amor de Deus, a senhora quer o bem da sua filha? Se a 
senhora quer ver o crescimento da sua filha que é de menor, não pega mais bolsa de 
ninguém, não. Ele foi super gente boa comigo, mas ela não. Ela sempre… isso daí é 
dela! Ela que botou dentro da bolsa! Eu falei: não é meu! Aí ele… aí ela pegou, 
chamou a diretora, eu não lembro o nome da diretora, aí falou: aí, oh! O que  que a 
mãe trouxe pra poder trazer pra filha, vai ver que é pra vender aqui dentro. Aí eu falei: 
moça, não é! Aí minha filha de dez anos vendo aquilo tudo chorando, falando: mãe, 
vão bora, vão bora! Aí ela pegou e falou assim, na frente da minha filha: não precisa 
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falar de ir embora não, que vocês já vão embora, vai ficar só sem visita, me dá a 
carteirinha! Aí o policial pegou a carteirinha… minha carteirinha, não é nem pra ter 
pego a da minha filha de dez anos. Aí ela falou: não, pode pegar da menor, também, 
pode pegar que as duas vai ficar sem visita. Aí pegaram, peguei a bolsa que eu nem 
consegui levar nada pra minha filha. Peguei a bolsa e voltei...[...] Peguei a bolsa e 
voltei de cabeça baixa e minha filha chorando, sentei do lado de fora com as bolsas, a 
moça falou: meu Deus, que vergonha que a senhora passou, né? Eu falei assim: não, 
não tem problema não, os humilhados serão exaltados. Aí fiquei lá do lado de fora, 
sem saber pra onde ir, que eu perdi a noção. Chorando, chorando, chorando. Aí minha 
filha: Vão bora, mãe? Vem a van ali. Aí a gente pegou a van e fomos pra casa. E foi 
humilhação, isso daí na frente de uma criança de 10 anos, né? Ela chorava mais do 
que eu. 
 
 

É emblemático a fala de Maria, quando diz que é a única da família a visitar e se 

preocupar com a filha, como se esse fosse o papel somente da mãe, ou como se a culpa da filha 

estar presa estivesse necessariamente ligado a sua figura materna, segundo tenta argumentar o 

pai da filha que está presa. Através dessa reflexão é possível ter o entendimento de que quando 

a filha é presa a pena de alguma maneira se estende a mãe: 

 
 

[...] até hoje ele joga na minha cara que é culpa minha dela tá presa lá. Ele fala: ela tá 
presa por causa de você, porque se ela tivesse morando comigo, ela não taria presa, 
que não sei o que. Falei assim: meu filho, depois que ela veio morar comigo, ela já 
veio com a cabeça mudada, ela dizia que era de maior. De maior mulher eu acho que 
é com 21 anos, né?[...] ela tem parente do pai dela que mora aqui em Campos. No dia, 
todo mundo ficou assim, meio pra baixo, porque ninguém esperava, porque ela sempre 
foi uma menina boa, sempre teve do bom e do melhor que o pai sempre deu as coisas. 
Aí aconteceu isso daí no início de um… de um que… de quando ela foi presa até uns 
20 dias, a família me ajudava. Hoje em dia ninguém me ajuda com nada. Nem 
pergunta por ela, não pergunta se tá precisando de um sabonete, um absorvente, pasta 
de dente, nada. Eu que as vezes peço meus vizinhos: Ah, você tem uma pasta de dente 
pra me arrumar, pra levar pra minha filha, que ela tá precisando. Um absorvente, uma 
pasta de dente? Me ajuda aí, gente, porque eu não posso sozinha, eu não tenho 
condições. Aí os vizinhos pega e me ajuda. O pai dela tem condições, mora no Rio de 
Janeiro. Ele tem carteirinha, mas não vem visitar ela.[...] Mas ele fala assim mermo: 
a culpa é sua! Você tinha que segurar ela mais dentro de casa. Falei assim: meu Deus 
do céu! Se eu fizesse…[...]Eu falei assim: se eu fizesse tudo que ela fez, tipo: ir pro 
baile funk, dormir na casa dos outros que eu não conheço… porque dizem que filho… 
a gente somo o espelho do nosso filho, né? Então, coisa que ela faz, que ela fazia: ir 
pra baile funk, dormir na casa dos outros, eu não fazia. Eu sempre fui de ficar dentro 
de casa, ir pra igreja. Não vou dizer que eu nunca fui pro baile, já fui, mas eu… sempre 
fui desconfiada, nunca gostei de dormir na casa dos outros, por causa disso, que eu 
vejo muito repórter. Então eu falei pra ele: se eu fizesse o que ela fez, poderia dizer, 
não, ela entrou nessa, porque a mãe dela faz, entendeu? Então a culpa não é minha. E 
ele o tempo todo, ele morre ali de pé junto, dizendo que ela tá lá porque… 
praticamente eu joguei ela lá dentro. Eu não joguei, pra você vê, minha filha de dez 
anos tá ai, tá no sexto ano, tá estudando direitinho, tá no projeto que tem lá perto de 
casa, que é da igreja, que é da banda. Vê se ela, se eu tivesse no… nesse mundo 
perdido que ele fala, que minha filha caiu porque… por causa de mim, a minha filha 
de dez anos taria nesse mundo também, com dez anos. Indo pro baile funk, indo 
dormir na casa dos outros. Tanto que a madrinha dela chama ela pra dormir na casa 
dela, ela: não, vou ficar com a minha mãe. É apegada a mim, entendeu? Aí eu fico 
com essa culpa aí o tempo todo nas costas. 
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 As visitas são um mecanismo importante para as mulheres que estão em regime de 

privação de liberdade, uma vez que muitas mulheres, como é o caso da filha de Maria,  contam 

somente com a ajuda da mãe, outras nem recebem visita, uma vez que a partir das visitas se tem 

acesso a suprimentos que o Estado não fornece, com exemplo de absorventes, pasta de dente, 

produtos de limpeza entre outros. Mesmo assim, não há mecanismos acessíveis para facilitar as 

visitas, mas ao contrário, uma burocratização excessiva para a liberação das visitas. Maria, 

relata que não consegue ver a filha faz quatro meses, por conta de um problema na carteirinha 

de visitação, dela e da filha, de dez anos. 

 
 

Não, vai pra quatro meses, já. Fui lá, fiz o… a ocorrência que eles falaram, né? Que 
tinha que fazer. Pensei que eu ia pegar a carteirinha, mas ela falou que agora eles vão 
fazer uma análise sobre a carteirinha e não sabe quando que vai liberar a carteirinha. 
 
 

 Os dias de visitas, são dias especiais para os familiares e para as mulheres que estão no 

regime de privação de liberdade, é o momento em que é possível de certa maneira ter uma 

conexão com o seu “eu de fora” e seus familiares, coisa que para muitas mulheres não acontece. 

Porém, é um momento onde há uma intensificação do controle dos corpos, não só para quem 

está no regime de privação de liberdade, mas para seus familiares, que tem que seguir diversas 

regras para entrar no presídio, e que ainda assim ficam em constante vigilância nesse período. 

 
 

[...] É num pátio, num patiozinho que tem lá dentro. É tudo fechado, tudo fechado. 
Sempre quando a gente vai lá no caso eu e minha filha sai de lá com dor de cabeça, 
porque é muita mulher falando, aí vem mais criança falando também. Aí fica aquele 
negócio tudo fechado, o eco, todo mundo falando, todo mundo respirando o mermo 
ar, a gente entra bem, sai mal. É chato, é horrível aquilo ali.[...] Não tem, tipo se agente 
ficava assim: abraçada, um pouquinho… ah, porque fica assim, um tempão sem se 
ver, mãe e filha, se abraça, a policial já vem chegando, rodando pra ver se eu tô 
passando alguma droga.[...] Uhum, mesmo passando. Aí fica rodeando. Aí minha filha 
já… já gosta de mexer, falou assim: quer ver? Eu vou pra lá, ela vai atrás. Aí minha 
filha levanta, vai lá na mesa da outra menina, pedir comida, porque ali, assim: a outra 
visita leva comida, minha filha vai lá, pede, ela dá. Eu levo elas vem na mesa nossa, 
pede, a gente dá. É um dividindo com o outro, é, praticamente ali dentro é uma família, 
uma tentando ajudar a outra. Aí a sisma toda é com a minha filha, se minha filha for 
pra uma mesa, ela vai no rastro. Se for pra outra mesa, vai no rastro, ou então fica me 
encarando muito. Eu falei: oh, se você vai ficar me encarando eu vou encarar também, 
porque eu não devo nada, eu to limpa, me revistaram lá fora, porque isso? 
 
 

A solidariedade entre as famílias, especialmente entre as mulheres dessas famílias, sobre 

quem recaem as responsabilidades por suas filhas presas, reforçando uma lógica do sistema 

machista e patriarcal da sociedade, que coloca a mulher como sendo responsável pelo cuidado 
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com a família, faz parte do cotidiano da vida dessas mulheres, como é possível observar no 

relato abaixo: 

 

Tem uma que mora lá perto de casa, que a filha dela também tá presa há bastante 
tempo, acho que já tá uns quatro ou cinco anos. Aí as vezes, assim, minha filha precisa 
de um remédio, tipo assim, tá quatro meses, quase quatro meses sem ver ela, aí eu vou 
lá na casa dessa menina: oh, entrega esse remédio pra sua irmã, pra sua irmã entregar 
minha filha, porque minha filha tá de castigo, não pode receber nada. É uma ajudando 
a outra, entendeu? Muitas das vezes quando eu vou, ela não pode ir na visita, ela: 
entrega pra sua filha pra sua filha poder entregar minha irmã. É assim. 
 
 

A padronização da forma de viver, característica das instituições totais e o 

distanciamento social externo faz com que o indivíduo tenha que ressignificar seu próprio eu, 

transformando e criando novos aspectos morais (GOFFMAN: 1974) ligada à dinâmica que está 

se inserindo, mudando a percepção do seu eu e daqueles que estão a sua volta. Mudam também 

as relações que o indivíduo tinha anterior a institucionalização, uma vez que muitos dos laços 

que antes possuía são rompidos nesse processo de distanciamento e inclusão em um espaço 

social reduzido na qual se está involuntariamente. 

 
 

[...] depois que ela caiu lá dentro, esse sofrimento todo ela mudou bastante, ela nunca 
me chamava de senhora, hoje já me chama, “mãe, eu te amo”, “mãe, dorme com 
Deus”, “Mãe, diz que me ama”, se eu não falar que eu amo, ela: mãe, diz que me ama, 
eu não vou falar. Então não vou desligar. Tá, garota chata, te amo. [...] 
 
 

Quando tratamos da questão da alimentação no sistema prisional podemos traçar um 

paralelo com outros problemas relacionados à saúde, ou seja, por se tratar de uma ação 

fundamental para a vida humana, devemos olhar para alimentação como uma questão de saúde. 

Assim como a falta de remédios, profissionais especializados e controles de epidemias, que 

podem muitas vezes ser causados pelas condições insalubres do sistema prisional. E embora o 

direito à alimentação adequada e saudável seja um direito fundamental do ser humano, 

reconhecido internacionalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25)34, 

percebemos através do relato abaixo que esse direito não é garantido: 

 
 

[...] Minha filha já ficou com pneumonia, tossindo, tossindo, tossindo, ela: mãe, acho 
que eu tô com pneumonia, eu falei assim: por que? Aí ela falou assim: Porque eu tô 
queimando de febre, eu não consigo andar, eu tô fraca, aqui dentro… Eu falei: você 
tá se alimentando direito? Ela pegou e falou: mãe, a comida tá vindo com cabelo, tá 
vindo suja, é… cabelo… quando bota feijoada, eles não limpa a carne de porco, vem 

 
34 Fonte: https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm acesso em 29/06/2018 
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toda cheia de pelo, sem sal, sem tempero, as… vem azeda, a carne vem meio verdeada, 
não tem como a gente comer. É difícil. 
 
 

 A ajuda e apoio da família se torna um mecanismo importante para suportar o tempo de 

privação de liberdade, bem como para ter acesso às coisas do mundo externo, tais como a 

própria alimentação, sendo o dia de visitas fundamental para essa troca, “que possibilita a 

reprodução de um momento familiar, do cotidiano da “sociedade livre”. Ainda que por um 

breve momento, a prisão se torna um satélite doméstico” (AZEVEDO, 2010). Contudo, como 

o relato abaixo demonstra nos últimos meses é possível perceber uma burocratização maior 

com relação a entrada até mesmo de alimentação: 

 
 

[...]E agora quando a gente tá… vai na visita… antigamente, a gente levava um pote 
bem grande pra poder elas botarem no prato e levar pra elas jantarem. Agora não pode 
não. A comida que sobrar ali a gente tem que levar pra casa. [...] Porque no caso, a 
gente poderia levar a quantidade de comida, assim, que desse pra gente comer na visita 
e elas levarem pra elas comerem na janta, porque a comida que vem lá, o estado não 
tem como ninguém comer, como é que você vai comer uma carne verde? Azeda? A 
comida azeda? Então elas levavam, tipo assim: minha filha pegava o prato, enchia o 
prato, tirava um pouco pra quem não tem visita, dividia com quem não tem visita e 
guardava um pouco pra ela. Mas hoje em dia não pode. E tem muitas meninas ali que 
não tem visita. Entendeu? É complicado. 
 
 

  O contexto da prisão impacta diretamente os familiares, que por sua vez, passam por 

um processo de grandes mudanças dada a nova rotina, que de certa maneira são condicionados, 

fazendo com que haja uma modificação do seu eu, conforme é possível entender por meio do 

relato abaixo: 

 
 

[..] esse negócio de eu ter que tomar remédio, foi depois que Laura começou falar pra 
mim que eles tavam… que ela fez uma dívida lá dentro de 12mil, aí falou que eles lá 
dentro queriam matar ela, aí eu fiquei desesperada, não sabia o que que eu fazia, 
peguei e botei minha casa a venda. Aí minha filha, essa que eu te mostrei, de dez anos: 
Mãe, você vai botar sua casa a venda, sua família mora tudo no Rio, você vai morar 
aonde, na rua? Aí eu falei assim: gente, eu não sei o que fazer! E ela só ligando pra 
mim: Mãe, eu vou morrer! mãe, eu vou morrer! O tempo todo e aquilo ali foi só 
mexendo com a minha cabeça, só mexendo com a minha cabeça e eu pedindo dinheiro 
a agiota emprestado pra poder, tipo assim, todo mês dar 100 reais pra menina poder 
parar de ficar ameaçando ela, né? Aí foi abalando minha cabeça, ela ligava pra mim: 
Mãe, a menina tá me cobrando dinheiro de novo! Falei assim: mas eu não te dei 100 
reais ontem? Ela: Mas a menina tá pedindo de novo. Eu falei assim: Rapaz, eu vou aí 
nesse presídio ai e eu vou falar, vou denunciar, vou falar alguma coisa, porque isso tá 
mexendo comigo. Aí ela falou assim: Não, Mãe, não fala isso não, porque se você 
fizer isso aqui, a menina pode me matar até dormindo. Aí eu peguei e fiquei guardando 
aquilo pra mim. Do nada eu peguei, desmaiei, me levaram pro hospital, nisso que me 
levaram pro hospital, falaram que foi estresse. Aí eu nervosa, qualquer coisinha que 
ligava pra mim eu já ficava pensando que tinha acontecido alguma coisa com ela. 
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Nisso foi indo, foi indo, que eu fui encaminhada pro psiquiatra. Hoje em dia eu tô com 
problema de saúde, qualquer coisa [...] eu já acho que fizeram alguma coisa com ela. 
Ou então, mermo lá onde eu moro, no bairro é perigoso, rola tiro eu já fico com medo. 
Eu to com, tipo assim, síndrome do pânico, eu ando na rua as vezes, eu acho que os 
outros que me matar, eu tô assim. Depois desse negócio que aconteceu com ela, eu 
fico assim, entendeu? E eu na rua a noite eu não saio, porque por ela tá lá dentro eu 
acho que os outros não… não vai pegar ela porque ela tá la dentro, mas quer me pegar, 
pra fazer assim… pra se vingar dela. Porque eu não sei o que que ela aprontou na rua... 
essas amizades dela. Aí eu fico assim: a noite, na rua eu não boto minha cara na rua, 
eu fico dentro de casa, com medo. 
 
 

 O ponto de vista de uma mãe com a filha presa é essencial para entender como a prisão 
de um ente querido impacta diretamente no cotidiano de uma família e como os reflexos da 
prisão de uma filha recaem de maneira particular à mãe, à quem foi atribuída a 
responsabilização pelo ato de sua filha, tendo impactos diretos, inclusive na saúde da mãe. 
 

4.4. Do ponto de vista de uma ex-presa 

 

Minha informante, a mesma que apresentou Dona Rose, me indicou Esmeralda. Mulher 

negra, 46 anos de idade, mãe de dois filhos, morava em Itaocara, quando foi presa por tráfico 

de drogas, hoje é egressa do sistema prisional. Autorizou que me passasse o telefone, desta 

maneira nosso primeiro contato foi por ligação. Porém, no primeiro contato ela não pode 

conversar, e pediu para enviar uma mensagem via WhatsApp. Na mensagem expliquei sobre a 

pesquisa e mantivemos contato por um tempo com ela se mostrando muito receptiva, até que 

ela parou de me responder. Fiquei com a mesma preocupação que eu tinha tido em relação à 

Maria. Como estava lidando com um tema sensível, pensei que talvez ela pudesse ter desistido 

de conversar comigo. Então, liguei novamente e ela falou que não estava podendo me responder 

pelo WhatsApp, mas que poderia me encontrar no dia seguinte, no trabalho e me explicaria o 

porquê de não estar me respondendo. 

No encontro, Esmeralda muito simpática com um sorriso no rosto me abraçou e 

seguimos para o local que trabalha. No caminho, me relatou emocionada que estava com 

dificuldades com o ex companheiro. Ela narrou que estava sendo bem difícil para lidar com a 

situação. Ela contou que tinha abandonado todas coisas dela na casa em que morava e estava 

morando com a filha no momento, mas que ele continuava monitorando-a, principalmente 

quando ficava online no WhatsApp. Por isso, ela não estava usando com frequência o 

aplicativo. 

Além de ser perseguida contou que estava sendo ameaçada pelo ex companheiro. Como 

ninguém no trabalho sabe nada sobre o “passado” dela, ele estava ameaçando revelar para a 
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coordenadora do local que trabalha que ela já tinha sido presa. Perguntei, se diante dessa 

situação, ela não se sentiria mais à vontade em conversar comigo em outro lugar fora do 

ambiente de trabalho dela. Mas ela responde que não, que seria tranquilo e que o pessoal já 

estava ciente que ela me ajudaria com um trabalho da faculdade.  

 Chegamos ao local de trabalho, um abrigo de crianças, que segundo ela é como um 

refúgio dos seus próprios problemas. Quando chegamos ainda estava acontecendo um evento 

com as crianças no local. Ficamos, então, conversando informalmente ali mesmo e ela começou 

a narrar a história das crianças que estão no abrigo. Em seguida, começou a contar sobre como 

ela era influente na cidade em que morava já tendo sido candidata a deputada antes de ser presa. 

 Quando o evento acabou as crianças entraram para a casa e ficamos em um espaço do 

lado de fora. Neste momento, uma das crianças que estava muito agitada ficou do lado de fora, 

junto a um educador. Senti que isso a deixou um pouco mais retraída para conversarmos, 

pergunto novamente sobre um outro local para a entrevista. Mas ela falou que poderíamos fazer 

ali mesmo. Mesmo sabendo que talvez ela não se sentisse tão confortável para contar suas 

histórias ali, respeitei a decisão dela e perguntei se autorizava a gravação da nossa conversa. 

 Começamos, então, a entrevista mesmo com ela estando um pouco desconfortável com 

as movimentações do local. Conta que foi um choque para seus familiares a prisão dela e para 

os habitantes da cidade pequena na qual vivia e era bem conhecida. Não havia presídio feminino 

no interior na época35. Por isso, ela foi direcionada ao presídio feminino da capital do Rio de 

Janeiro, ficando lá por dois anos e passando, posteriormente, por diversas unidades. Durante 

esse período só recebia a visita da irmã, não conseguindo ter contatos com os filhos, nem com 

nenhum outro familiar, dada a distância em que estava. Ela relatou que essa distância foi um 

dos processos mais difíceis de estar presa, além do aprendizado de dividir tudo na prisão: 

 
 

… é a saudade. Por que se eu falar pra você houve necessidades? Sim. [...] e a maior 
dificuldade pra mim não é a falta de nada e de ver as outras pessoas sentirem aquela 
falta de tudo. Porque você tem que dividir um sabonete, entendeu? Tomar banho com 
um pedaço de sabonete e toda vez que alguém me pede pra falar um pouco … eu era, 
eu era uma pessoa muito egoísta, eu acho que eu até sou um pouco, as vezes. RISOS. 
Porque eu não sabia dividir nada, se eu tomasse. pegasse uma coca cola de 2 litros eu 
ia, eu ia abrir, mas escondia, eu tinha que tomar ela toda, era minha. O jornal dia de 
domingo, eu tinha que ler primeiro. A minha irmã não dirigia o mesmo carro que eu 
dirigia, eu tinha o meu por causa do tráfico né? Porque meu ex né, meu namorado me 
deu. Mas ela dirigia o da minha mãe, o meu não. Que ela ia sujar, que ela ia coisa, o 
meu não, ela não usava o meu. 
 
 

 
35 Esmeralda foi presa em 2005. 
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A rotina de uma instituição total (GOFFMAN: 1974) e sua dinâmica formalmente 

administrada, bem como as regras que são impostas trazem a reflexão de transformação dos 

indivíduos que são submetidos a essa nova dinâmica. No caso de Esmeralda, ela narra que a 

experiência prisional a tornou uma pessoa menos egoísta que dá mais valor para as coisas: 

 
 

Não que eu seja uma pessoa mil maravilhas né? Que eu ainda sou meio egoísta. Mas 
eu sinto muita diferença, eu mudei muito. Dar mais valor as coisas… né? Aquela coisa 
toda. Você abrir uma coca cola e você querer colocar na gaveta para você tomar 
toda… né? Porque é sua. O jornal, eu escondia o jornal, eu tinha que ler primeiro, o 
jornal de domingo. risos. Eu lembro até hoje, o extra, eu saia pra comprar o jornal , 
voltava às vezes deixava o jornal debaixo do banco do carro, quando eu pudesse ler 
que eu ia lá e pegava. 
 
 

 Na época em que foi presa, Esmeralda tinha dois filhos, sendo uma menina de 6 anos e 

o um menino de 9 anos que tinham perdido o pai que morava no Rio de Janeiro. Ela conta que 

ele foi trabalhar em Nova Iguaçu como segurança de um colégio e acabou sendo assassinado. 

Ela lembra que “quando aconteceu isso, eu fiquei… As crianças ficaram sem o pai. Mesmo 

assim estava longe e eu presa. Esse choque todo na cabeça deles.” 

Enquanto isso, dentro da prisão, Esmeralda comenta que muitas mulheres se envolvem 

novamente com o tráfico de drogas para tentar sobreviver. E que ela tinha o apoio material da 

irmã, por isso não voltou a se envolver com o tráfico, mas salientou que muitas mulheres não 

tem apoio de ninguém. Nesse sentido os efeitos do cárcere produzem uma dinâmica de 

comércio interno, dada a falta de suporte externo às presas, onde “sem negar os “efeitos 

perversos” desse “mercado enclausurado” – é possível perceber as redes informais que se 

estabelecem, que permitem a criação desse comércio e de sua permanente ampliação, como um 

movimento de resistência das presas” (AZEVEDO: 2010). 

 
 

[...]É a lei da sobrevivência, ninguém quer ficar ali dentro, mas tem que sobreviver, 
muitas delas tem que se manter ali e manter os familiares lá fora, não é isso que você 
vê? Elas têm que traficar ali dentro, tem que fazer isso e aquilo, para poder ter alguma 
coisa ali e manter a família lá fora e até mesmo ser respeitada. 
 
 

Esmeralda foi presa em 2005 e conta que em 2008 quando foi inaugurada uma unidade 

feminina em Campos, Nilza da Silva Santos, as mulheres que eram das cidades próximas a 

Campos tiveram suas transferências autorizadas, sendo ela uma dessas mulheres. Quando 

Esmeralda foi transferida conseguiu um posto de “faxina”. Esse posto não necessariamente está 

relacionado a serviços de limpeza, no caso de Esmeralda, prestava serviços na enfermagem do 
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presídio, era um meio também de ficar fora da cela: 

  
 

Eu participava de tudo. Queria sair. Mas eu trabalhava… eu ficava muito tempo fora 
da cela.” [...]Como era pequeno, e pouca gente, quando eu vim pra cá já pedi a minha 
irmã pra trazer todos os meus documentos [...] meus certificados, meus diplomas. 
 
 

 No que diz respeito ao acesso à educação, Esmeralda conta que vinha de uma condição 

mais favorável. Terminou o ensino básico, estudando em escola particular na cidade onde 

morava. No presídio chegou a prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Porém, 

não conseguiu ter retorno com relação a sua nota em tempo hábil para se inscrever em alguma 

universidade. Nas palavras dela: 

 
 

Eu fiz ENEM lá dentro. Mas é aquela coisa, você não tem acesso a tecnologia pra 
você ver a sua pontuação, pra você correr atrás.E eu acho que eu até cheguei a passar, 
mas perdi o prazo, aquela coisa toda. 
 
 

 Esmeralda relata uma outra realidade, que difere das condições atuais, do presídio Nilza 

da Silva Santos. Quando chegou ao presídio conta que todas as mulheres podiam participar dos 

cultos religiosos e que não havia superlotação: 

 
 

Todo mundo podia participar. Não tinha restrição não. Eles batiam na cela assim,    tem 
culto, tem religião, quem vai descer? [...]Hoje em dia não é mais assim. Porque 
aumentou o número, não tem como você abrir todas as celas, pra deixar aquela 
multidão de mulheres ali. Antigamente, você tinha poucas, no confere eram 120 
mulheres. 
 
 

 Os relatos de Esmeralda foram significativos para entender a experiência de uma mulher 

que já esteve no sistema prisional, compreender as diferentes dinâmicas do presídio e como o 

fato de ter sido presa impactou seu modo de ser e tem reflexos no seu cotidiano atualmente. 
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Considerações Finais 

 

As dificuldades que encontrei para desenvolver um trabalho etnográfico diretamente 

com as mulheres encarceradas do presídio feminino de Campos acabaram me levando para 

outros caminhos. Esses novos rumos da pesquisa – que envolveram entrevistar atores diversos 

que tiveram suas vidas impactadas de alguma forma pelo contato com a prisão – me ajudaram 

a ver como a experiência prisional tem impactos para além das grades do presídio. Mostrando 

que o campo é dinâmico e por mais que não seja possível ir ao encontro com o planejado 

inicialmente se abre outras possibilidades de ação. 

Os diferentes pontos de vista que pude ter acesso ao longo da pesquisa me fizeram 

compreender diferentes reflexos que o sistema prisional tem na vida das mulheres. No contato 

com a unidade, percebi nas reuniões com a diretora, queixas sobre a estrutura física da 

instituição, bem como das dificuldades com relação ao quantitativo de agentes penitenciários.   

Do ponto de vista da diretora, a falta de atividades para as mulheres que estão presas é 

um dos principais problemas da unidade. Ela relata que o fato dessas mulheres não terem nada 

para fazer o dia inteiro dentro da instituição, atrapalha o processo de ressocialização e ainda faz 

com que muitas vezes elas briguem por falta do que fazer. Porém, ainda que ela expusesse que 

seria importante que acontecessem mais atividades no local, em certos momentos, pude sentir 

um certo receio em relação a realização dessas ações com a presença de atores externos (como 

nós) dentro do presídio, exemplo disso foi a dificuldade em dar um retorno sobre o projeto que 

apresentamos, sempre dizendo quando questionada que ainda não tinha lido, ora se havia uma 

urgência para a realização dessas atividades, o que justificava a demora do retorno quanto ao 

projeto? Sendo muito mais rápido o retorno do projeto quando foi apresentado pela pastoral 

carcerária. Pude notar ainda, a partir do ponto de vista da diretora, como o contexto da segurança 

pública do Estado do Rio de Janeiro, após a intervenção federal, também teve reflexo no 

contexto local. Logo após o início da intervenção, houve uma mudança na direção do presídio 

e um forte acirramento da fiscalização e burocratização para entrada de atores externos na 

unidade. 

Ao ouvir uma agente penitenciária, pude notar que a falta de estrutura das unidades 

prisionais atinge não só as presas, mas também as funcionárias que atuam na instituição e que 

se sentem, muitas vezes, em situações de risco. Vale notar que a agente ouvida na pesquisa 
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tinha um discurso crítico em relação à política de encarceramento em massa e se apresentava 

como uma defensora dos direitos humanos. Tal ponto de vista, no entanto, não é compartilhado 

por grande parte das colegas de trabalho dela que, segunda a própria agente, reproduzem muitas 

vezes o discurso do senso comum de “direitos humanos, são direitos para bandido” e a rotulam 

como “comunista” por ela não compartilhar da mesma visão de mundo que elas. 

 Com relação ao agente da pastoral carcerária, foi notório nos diálogos e encontros a 

preocupação de levar a moral cristã para as mulheres do presídio. Pude notar que o discurso 

dele não era tão crítico quanto o de agentes da pastoral de outras localidades36. Em suas falas 

ele sempre enfatizada mais a responsabilidade individual, de modo que as presas são 

responsáveis por tornar a vida no presídio uma vida melhor. 

 Durante a entrevista a pedagoga relatou que inicialmente, ao receber a proposta para 

trabalhar com mulheres encarceradas pensou que elas não se interessavam por estudos, mas que 

a partir da experiência prisional mudou de opinião percebendo que tinha alunas mais 

interessadas ali do que no período em que trabalhou na prefeitura com o magistério. Além disso, 

ela contou que transformou também seu ponto de vista sobre as relações homoafetivas que 

ocorrem na cadeia. 

Vale notar que a fala da pedagoga foi marcada ainda pelas dificuldades que ela mesma 

vem encontrando para dar continuidade ao trabalho que realiza dentro da prisão. Ela contou 

que, atualmente, as parcerias institucionais acabaram. O projeto de alfabetização não tem mais 

voluntários como antes e ela mesmo passou a ser responsável pela aplicação das provas do 

programa “remição por leitura” na prisão. No entanto, ela está encontrando grande dificuldade 

para desenvolver o programa que está sendo realizado em parceria com a SEAP (Secretaria de 

Estado de Administração Penitenciária), uma vez que não tem conseguido autorização nem para 

aplicar as provas dentro do presídio devido aos entraves burocráticos da instituição.    

É interessante notar como a fala da pedagoga que atuou no presídio aproxima-se do 

discurso do agente da pastoral. Uma vez que ambos se consideram agentes transformadores da 

realidade das mulheres encarceradas. A pedagoga através da alfabetização e o agente da pastoral 

por meio do ensinamento sobre a moral cristã. Se distanciando apenas nas ferramentas 

utilizadas. 

 O contato com mãe de uma presa da unidade da cidade de Campos foi uma das 

 
36 Entrevista com o coordenador nacional da Pastoral Carcerária, padre Valdir Silveira. Fonte: 
http://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2017/01/coordenador-nacional-da-pastoral-carceraria-visita-
santarem-no-pa.html acesso em 06/07/2018. 
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experiências mais intensas que tive ao longo da pesquisa. Esse contato me permitiu 

compreender um pouco das dificuldades vivenciadas por familiares que tem um ente querido 

encarcerado. Entre as maiores dificuldades relatada pela mãe está à de visitar a filha. Logo, em 

meu primeiro contato com essa mãe a questão estava presente, uma vez que ela estava na porta 

do presídio tentando recuperar a carteirinha de visitação que tinha sido apreendida dias antes. 

Além das dificuldades burocráticas, as experiências de visita, segundo relatou a mãe, são 

sempre marcadas por diversas violências morais e psicológicas sofridas por ela e também pela 

outra filha de dez anos sempre que tentam visitar a filha que está presa na unidade. Violências 

ainda mais intensas são vividas pela filha que está presa e que, segundo a mãe, sofre recorrentes 

agressões de outras mulheres presas. Para completar o cenário de violências simbólicas sofridas 

por essas mulheres, vale lembrar que durante a entrevista ela relatou ainda todo o processo de 

culpabilização que sofre das próprias agentes que atuam na prisão. Embora os pais quase nunca 

visitem as filhas presas e as mães sejam muito mais presentes no ambiente da prisão, eles de 

um modo geral, como reflexo da sociedade machista, culpam essas mães e as responsabilizam 

pelos crimes e atitudes consideradas negativos das filhas. A soma dessas violências físicas, 

psicológicas e simbólicas, no caso da mãe que entrevistei, assim como no de muitas outras que 

vivem experiências semelhantes, acabou tendo um impacto direto na saúde dessa mulher, 

gerando um processo de adoecimento intenso que a tem feito sofrer muito. 

 Para finalizar, através do relato de uma ex-presa que foi encarcerada em 2005, época 

em que ainda nem existia um presídio feminino no Norte Fluminense, pude entender como a 

experiência prisional gera um intenso distanciamento da família e um processo intenso de 

transformação do self. Este caso permitiu problematizar também (ainda que superficialmente), 

a presença do tráfico dentro do presídio. No relato dessa ex-presa participar do comércio de 

drogas varejista dentro da unidade apresentava-se como uma questão de sobrevivência, uma 

vez que ela apresenta a experiência vivenciada de situações de outras mulheres encarceradas 

que não tinham alternativas para se sustentarem ali dentro. Na fala dela, ficou evidente que os 

próprios agentes e diretores são os que “autorizam” as drogas a entrar nas unidades. Assim 

como são eles que, muitas vezes, também cobram para que os objetos proibidos  (como 

celulares) que ficam presos na revista sejam entregues as presas, por um valor muito alto. “E 

como é que você vai lutar contra o sistema?” indaga ela que já esteve dentro do sistema. 

Por fim, a partir da entrevista com essa ex-presa pude compreender um pouco melhor 

as consequências que a experiência de encarceramento tem para além das grades do presídio. 

Na fala dela ficou muito evidente como o estigma de ter sido presidiária permanece marcando 
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as relações sociais que ela estabelece mesmo depois de estar em liberdade. 

  Pretendi demonstrar nesse trabalho que o fenômeno do encarceramento em massa 

corresponde a uma política e forma de governar que opta por punir as mulheres mais 

marginalizadas: mães, jovens e negras. Como exemplo podemos utilizar a nova lei de drogas, 

que deixa à mercê da interpretação do juiz o que se caracteriza consumo de substâncias ilícitas 

e o que se caracteriza o tráfico de drogas, que atualmente é um dos grandes motivos para o 

crescimento do encarceramento feminino. São fatores decisivos para a interpretação da ação: o 

local e as condições em que se desenvolveu o ato, bem como as circunstâncias sociais37. Não 

tendo, na prática, nenhum tipo de compromisso com direitos ou políticas relacionadas à 

diminuição do crime, uma vez que os problemas relacionados à criminalidade antes de serem 

penais são problemas sociais (PEREIRA e ÁVILA, 2013 P.6). Desse modo, o Estado através 

da prisão que “supostamente deveria fazer respeitar a lei, é de fato, por sua própria organização, 

uma instituição fora-da-lei.” (WACQUANT, 2003). Que vai contra os próprios princípios 

estabelecidos por ele na Lei de Execução Penal. 

Esta pesquisa antes de ser um trabalho completamente finalizado e encerrado em si 

mesmo, foi uma busca exploratória para entender o universo que abrange o sistema prisional, 

quando relacionado à população feminina. Pretendo, através desta primeira busca, 

posteriormente, aprofundar o conhecimento acerca da vida e os impactos da prisão na vida das 

mulheres. Desejo futuramente dar continuidade à essa pesquisa acompanhando tanto mulheres 

que estão dentro da prisão, quanto outras que estão fora do presídio e que também tem suas 

vidas indiretamente impactadas pelo sistema prisional.   

Julgo ser muito necessário colaborar para a ampliação dos estudos sobre os presídios 

femininos. Esse é um campo complexo e que tem impacto direto para além das grades. Reflexo 

disso é a desestruturação do núcleo familiar, no qual a mãe tem um papel fundamental na 

sociedade em que vivemos. Levando em conta que 74% das mulheres que estão em regime de 

privação de liberdade são mães, fora o grande número de gestantes nessa mesma situação38. 

O campo me fez entender que  “é impossível passar por uma prisão e sair sem marcas e 

feridas. Acontece com todos. Com os que para lá são mandados, para cumprir uma pena. Com 

funcionários e visitantes. E, por que não, com os pesquisadores.” (LEMGRUBER, 1999 apud 

 
37 LEI Nº 11.343/2006 - Capítulo III; Dos Crimes e das Penas; § 2o  Para determinar se a droga destinava-se a 
consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em 
que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 
38 O documentário Nascer nas prisões | Impacto social publicado pela Vídeo Saúde Distribuidora da Fiocruz traz 
relatos de mulheres mães e gestantes no sistema prisional brasileiro. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jso597MV_hU acesso em 08/07/2018. 
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SILVA, 2017). Mesmo com o acesso limitado à unidade prisional, os relatos de mulheres que 

estão ligadas de alguma forma ao presídio da cidade de Campos me fizeram ter um olhar mais 

realista à questão dos presídios femininos e dos atores envolvidos, percebendo que os impactos 

do sistema carcerário são diversos e se estendem inclusive à quem não está preso. Entendo, que 

evidenciar as histórias de mulheres que são impactadas com o sistema prisional é dar 

visibilidade à questão, em alguma medida, pode ajudar a criar caminhos para uma possível 

transformação dessa realidade. 
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ANEXOS 
 

Roteiro de entrevista I: Mulher que já esteve presa no Presídio Nilza da Silva Santos 
 

“Me chamo Joice, sou estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense. 
Estou fazendo um trabalho sobre mulheres que já estiveram na unidade prisional feminina de 
Campos dos Goytacazes, assim como a relação de pessoas que tem alguma ligação com o 
presídio. Gostaria de conhecer um pouco sua trajetória de vida e suas experiências com o 
presídio. E de pedir permissão para gravar a nossa conversa, na qual sua identidade ficará 
anônima e qualquer informação que possa te identificar não será divulgada.”  
 
Dados de contextualização 
 
-  Podemos começar com você contando um pouco sobre a sua trajetória de vida ? (deixar a 
entrevistada livre para contar sua história, mas direcionar, quando necessário para as questões 
abaixo) 
- Onde nasceu? 
- Quantos anos têm? 

- É casada? Tem filhos? 
- Grau de instrução? 
- Você segue alguma religião? Qual religião? 
 
Prisão 
 
Pode me falar um pouco da sua experiência com a prisão? (Direcionar para perguntas 
abaixo quando necessário) 
 
- Idade? 
-Por quanto tempo? 
- Você recebia visitas? 
- Quem costumava te visitar? 
- Sua família sabia que estava presa? 
 
 Sobre programas educacionais 
 

- No presídio tinha algum programa de alfabetização? 
- Você participou desse programa? Poderia me explicar como foi? 
- Quais eram as atividades que vocês tinham acesso no presídio? 
- Quem era responsável pelas atividades? 
- Alguma dessas atividades te incentivou a continuar os estudos fora do presídio? 

 
Instituições religiosas 
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- E de atividades religiosas, você participava? 
- Todas as internas podiam participar? 
- Pode me contar um pouco sobre essas atividades? 

(CASO NÃO PARTICIPE DAS ATIVIDADES) 
- Por que não participava das atividades? 
- Quais atividades você acha que deveriam ter no presídio? 

 
 

Roteiro de entrevista II: Mãe de uma mulher que está presa no Presídio Nilza da Silva 
Santos 

 
“Me chamo Joice, sou estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense. 
Estou fazendo um trabalho sobre mulheres que já estiveram na unidade prisional feminina de 
Campos dos Goytacazes, assim como a relação de pessoas que tem alguma ligação com o 
presídio. Gostaria de conhecer um pouco sua trajetória de vida e suas experiências com o 
presídio. E de pedir permissão para gravar a nossa conversa, na qual sua identidade ficará 
anônima e qualquer informação que possa te identificar não será divulgada.”  
 
Dados de contextualização 
 
-  Podemos começar com você contando um pouco sobre a sua trajetória de vida ? (deixar a 
entrevistada livre para contar sua história, mas direcionar, quando necessário para as questões 
abaixo) 
- Onde nasceu? 
- Quantos anos têm? 

- É casada? Tem filhos? 
- Grau de instrução? 
- Você segue alguma religião? Qual religião? 
 
Prisão 
 
Pode me falar um pouco sobre quando recebeu a notícia de que sua filha tinha sido 
presa? (Direcionar para perguntas abaixo quando necessário) 
 
- Qual a idade dela quando foi presa? 
-  Toda a família tinha conhecimento que ela estava presa? 
-Além de você, alguém mais visita ela? 
- Você tem ou já teve alguma dificuldade em visitar sua filha? Qual? 
- Alguma coisa mudou na sua vida quando a sua filha foi presa? 
- Como o fato de sua filha estar presa te afeta? 
 
Filhos 
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- Sua filha tem filhos? (SE RESPONDER QUE NÃO, PULAR ESTE BLOCO) 
- Quem cuida deles atualmente? 
- Qual é a relação deles com a mãe? 
- Eles vão visitá-la? 

Visita: 
 

- Como é ir visitar a sua filha no presídio? 
- Poderia compartilhar sobre como funciona o processo para visitas? 
- Em que lugar vocês se encontram nos dias de visitas? 
- Você conhece outras famílias que vão visitar as mulheres no NSS?  

 
 

Roteiro de entrevista III: Pedagoga que já trabalhou com alfabetização no Presídio 
Nilza da Silva Santos 

 
“Me chamo Joice, sou estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense. 
Estou fazendo um trabalho sobre mulheres que já estiveram na unidade prisional feminina de 
Campos dos Goytacazes, assim como a relação de pessoas que tem alguma ligação com o 
presídio. Gostaria de conhecer um pouco sua trajetória de vida e suas experiências com o 
presídio. E de pedir permissão para gravar a nossa conversa, na qual sua identidade ficará 
anônima e qualquer informação que possa te identificar não será divulgada.”  
 
Dados de contextualização 
 
-  Podemos começar com você contando um pouco sobre o seu contato com o presídio? 
(deixar a entrevistada livre para contar sua história, mas direcionar, quando necessário para as 
questões abaixo) 
- Onde nasceu? 
- Quantos anos têm? 

- É casada? Tem filhos? 
- Formação escolar? 
- Você segue alguma religião? Qual religião? 
 
Trajetória no presídio NSS: 
- Como surgiu a ideia do projeto de alfabetização no presídio? 
- Poderia compartilhar como eram as atividades? 

- Como era a relação com as pessoas do presídio? 
- Em que espaço as atividades aconteciam? 
- Quantas mulheres podiam participar?   
- Sentiu alguma dificuldade para realizar as atividades? 

- Você sente alguma diferença na percepção que tinha daquele espaço e da que tem hoje? Isso 
te afetou?

 


