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mesmo que as correntes dela sejam diferentes das
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo investigar os impactos do encarceramento na

família de mulheres presas. Para tanto, inicialmente analisaremos a prisão como forma de

punição em nossa sociedade, abordando as especificidades da criminalidade feminina e das

prisões destinadas a mulheres, e pontuando quais mulheres são efetivamente encarceradas, a

partir dos dados oficiais sobre encarceramento feminino no Brasil. E então, por meio de

pesquisa empírica qualitativa realizada com as visitantes das mulheres encarceradas na

Penitenciária Talavera Bruce, analisaremos de que forma e em que medida as consequências

do encarceramento se estendem para a família da mulher presa.

Palavras-chave: encarceramento feminino, família da pessoa presa

Abstract: The objective of this study is to investigate the impact of imprisonment on the

family of women prisoners. To do so, we will initially analyze the prison as a form of

punishment in our society, addressing the specificities of female crime and female prisons,

punctuating wich women are effectively imprisoned, based on official data on female

incarceration in Brazil. And then, through qualitative empirical research carried out with the

visitors of the women imprisoned in the Talavera Bruce Penitentiary, we will analyze in what

form and how much the consequences of incarceration extend to the female prisoner's family.

Key words: female imprisonment, family of the arrested person
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Prólogo

Antes de começar a discussão propriamente dita, eu gostaria de fazer algumas

considerações. Por entender que a posição de sujeito universal neutro que em tese conduziria

todas as pesquisas acadêmicas não existe, acredito ser importante indicar de onde eu falo,

posto que a minha realidade com certeza influi na minha pesquisa, seja na escolha do objeto,

da metodologia, e nas conclusões.

Sou mulher, branca, de classe média, heterossexual, cisgênero. Tive uma família

relativamente estruturada, ainda que com muitas separações entre meus genitores e a

consequente mudança frequente de cidade. Estudei em escolas públicas a maior parte da

minha vida. Tive um filho aos dezoito anos, e cerca de um ano depois me mudei para Niterói

para cursar a graduação em Direito na Universidade Federal Fluminense, trazendo-o comigo.

O Direito Penal sempre me despertou muito interesse. Mas me incomodava o fato de

estudarmos apenas as leis, sem maior preocupação com as suas consequências. Muito se falou

sobre como fixar o quantum de pena, e ainda sobre as teorias da pena, que em tese

justificariam a prisão, mas pouco é feito para aproximar os estudantes da realidade das prisões

brasileiras, dos efeitos concretos das decisões que aprendemos a produzir. Esse

distanciamento do Direito da sociedade que ele se propõe a regular me foi perturbador.

Encontrei muitas respostas para minhas indagações (e também novas perguntas) sobre a

função do Direito Penal, suas limitações e possibilidades, com a criminologia crítica.

Já cursando o mestrado, no Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito,  um

programa interdisciplinar que me permitiu integrar conhecimentos que na minha opinião não

deviam estar dissociados, conheci o feminismo interseccional, a partir de autoras indicadas

pela minha orientadora, Letícia Veloso, na disciplina Marcadores Sociais da Diferença. O

conhecimento sobre as formas em que as opressões se articulam mudou minha percepção

sobre a organização da sociedade e sobre o próprio Direito.

A situação das mulheres encarceradas, ainda mais invisíveis dentro do sistema

penitenciário, me inquietava. Comecei a fazer parte de um grupo de estudo e trabalho

vinculado à OAB e que depois se tornou a associação Elas Existem-Mulheres Encarceradas,

uma organização sem fim lucrativos manifestadamente feminista interseccional, anti-

punitivista e abolicionista penal, que tem por finalidade atuar em prol das mulheres que

compõe o sistema penitenciário e das adolescentes do sistema socioeducativo do Rio de

Janeiro. Nossas atividades incluem a realização de eventos sobre o encarceramento feminino

para a discussão do tema com a sociedade, a realização de pesquisas para obtermos mais
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informações sobre as mulheres que integram o sistema penitenciário, e ações como cursos e

oficinas com as mulheres presas, destacando-se as ações do Outubro Rosa no Presídio Nelson

Hungria em 2017. Ademais, realizamos um convênio com a Defensoria Pública, no projeto

Documentos pela Liberdade, em que buscamos as certidões de nascimento dos filhos de até

12 anos das mulheres presas, necessárias para instruir o pedido de indulto ou de prisão

domiciliar para essas mulheres, e estamos fazendo uma parceria com a SEAP no Projeto de

Remição da Pena pela Leitura, para realizar Oficinas de Leitura para auxiliar na elaboração

das resenhas e relatórios de leitura, de acordo com a Resolução SEAP nº 621 de julho de

2016, atividade que foi interrompida após a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro,

mas que esperamos retomar em breve.

Assim, acho importante ressaltar que me identifico com o referencial teórico dessa

pesquisa, e meu interesse em relação ao encarceramento em geral e à situação das mulheres

presas em particular não é estritamente acadêmico. Acredito no Direito como instrumento de

transformação social, e no meu entendimento as pesquisas acadêmicas possuem essa

importante função de nos fazer conhecer e compreender a realidade que desejamos

transformar1.

1 Hulsman  faz referência a Foucault para tratar da função do acadêmico, que  não deveria se esforçar para fazer
o papel do profeta intelectual, que diz às pessoas o que elas devem fazer e lhes prescreve mentalidades, objetivos
e meios, desenvolvidos em seu escritório. Pelo contrário, segundo o autor, o papel do acadêmico é  mostrar 1)
como as instituições realmente funcionam e 2) quais são as consequências reais de seu funcionamento nos
diferentes segmentos da sociedade. Ademais, ele tem de 3) descobrir os sistemas de pensamento que jazem sob
estas instituições e suas práticas, seu contexto histórico, as restrições que eles exercem sobre nós, e como eles se
tornaram tão familiares a ponto de fazer parte de nossas percepções, atitudes e comportamentos. Por fim, ele tem
que 4) trabalhar com os envolvidos para modificar as instituições e suas práticas e desenvolver outras formas de
pensamento (FOUCAULT, 1985 apud HULSMAN, 1997, p. 193).  Espero estar à altura do desafio.
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Introdução

O presente trabalho tem por objetivo investigar os efeitos do encarceramento para a

família das mulheres privadas de liberdade, a partir do referencial teórico da criminologia

crítica e de algumas autoras do feminismo interseccional. Assim, analisaremos a utilização da

prisão como forma de controle social dos desvios, pontuando seu papel na manutenção da

desigualdade social, evidenciada pela seletividade dos processos de criminalização. Ao tratar

de encarceramento feminino, abordaremos as diferenças na forma de controle social dos

desvios baseadas em gênero, e sua articulação com raça, em uma sociedade patriarcal e

racista. E então, a partir de pesquisa empírica qualitativa realizada por meio de entrevistas

com as visitantes das mulheres encarceradas na Penitenciária Talavera Bruce, analisaremos as

formas em que a prisão da mulher impacta a vida das familiares, em suas diversas dimensões.

No primeiro capítulo, teceremos algumas considerações de ordem teórico-

metodológica fundamentais para a compreensão dessa pesquisa. Inicialmente, identificaremos

o que entendemos por família; descreveremos as circunstâncias em que as entrevistas

aconteceram, desde a escolha do local, modo de abordagem com as visitantes, e a recepção

das entrevistadas; e por fim faremos algumas considerações sobre as referências bibliográficas

utilizadas na análise dos dados.

O segundo capítulo destina-se a analisar a prisão como forma de punição em nossa

sociedade. Primeiramente, analisaremos a instituição da prisão como pena em seus aspectos

históricos e sua relação com o sistema econômico, com base no trabalho de Rusche e

Kirchheimer (2004). A partir do estudo da mudança dos métodos punitivos associada às

mudanças nas relações de produção e nas relações sociais, podemos compreender a utilização

da prisão como pena, no início do capitalismo, e suas modificações ao longo da história, para

atender às novas necessidades do sistema. Por meio das ideias de Foucault (2014a),

observaremos a importância do encarceramento para a normalização e disciplina que o novo

sistema econômico exigia, e a contradição entre os discursos sobre a função da pena, jamais

concretizados, e a real função da prisão como mecanismo de dominação de classe.

A seguir, trataremos do surgimento da criminologia, com a criminologia positivista,

que possuía um discurso supostamente científico sobre as origens do crime, a partir da

determinação de características biopsicológicas dos criminosos, possibilitado pelo exame,

muitas vezes médico, das pessoas encarceradas. E então, da mudança de paradigma

ocasionada pela criminologia crítica, que deslocou o foco do autor do delito para os

mecanismos pelos quais são criadas e aplicadas noções de criminalidade e como são
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realizados os processos de criminalização, conforme indicado por Baratta (2011), que aduz

que a prisão é um instrumento para a produção e reprodução de relações de desigualdade

próprias da sociedade capitalista. Enfim, relacionaremos o grande aumento do

encarceramento com a ascensão do estado neoliberal, a partir das pesquisas de Wacquant

(2001, 2003), que sugerem que a redução da intervenção do Estado na esfera social

corresponde ao aumento de sua intervenção na esfera penal. E ainda, é possível perceber

como a prisão tem sido utilizada como um mecanismo para controlar prioritariamente os

negros, dada sua posição subalterna na sociedade de classes em decorrência da escravidão e

de seus efeitos que permanecem até a atualidade, como por exemplo pelo racismo que se

manifesta nas instituições, especialmente no sistema de justiça criminal.

No terceiro capítulo, trataremos das especificidades da criminalidade feminina e das

prisões destinadas a mulheres, e analisaremos quais mulheres são efetivamente encarceradas,

a partir dos dados oficiais sobre encarceramento feminino no Brasil. Inicialmente,

apresentaremos um dos primeiros discursos sobre criminalidade feminina, realizado por

autores da criminologia positivista, que refletem o pensamento patriarcal sobre as mulheres

em geral e que tratam do desvio feminino como algo relacionado à uma sexualidade

exarcebada, que seria oposta à maternidade. Então, abordaremos como o controle social das

mulheres na sociedade patriarcal é diferenciado, sendo a prisão destinada ao controle social

dos homens, em razão de seu papel na esfera produtiva, e como os desvios das mulheres são

sancionados em âmbito informal, na família, ou em alguns casos associados à loucura, com o

aprisionamento em instituições diversas do cárcere, como o manicômio. Quando as mulheres

começam a ser punidas cada vez mais por meio da prisão, surge a necessidade de separação

dos prisioneiros em razão do gênero. Observa-se em pesquisas realizadas sobre e na

Penitenciária Talavera Bruce em dois momentos diferentes (no contexto de sua criação em

1942 e nos anos 70), que os objetivos das prisões femininas eram diferentes dos objetivos das

prisões masculinas, exigindo-se maior submissão, com maior repressão sexual, bem como

treinamento voltado para atividades domésticas, para que as presas se adequassem ao papel de

mãe e dona de casa que se esperava que tivessem em sociedade.

Com a análise de dados estatísticos sobre as mulheres que integram o sistema

penitenciário brasileiro hoje, podemos observar o perfil da mulher encarcerada: a maioria das

mulheres é negra (67%), jovem (50% tem entre 18 e 29 anos), com baixa escolaridade (62%

não concluiu o ensino fundamental), mãe (74% das mulheres presas tem pelo menos um

filho), presa por tráfico de drogas (68%), muitas presas sem condenação (30%). A partir
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desses dados, podemos notar que o encarceramento afeta de forma desproporcional as

mulheres negras, e a especial situação de mulheres negras na sociedade é analisada a partir do

feminismo interseccional. Por meio das discussões propostas por Crenshaw (1989, 2004), Hill

Collins (2016), Davis (2016), hooks (2015), poderemos compreender de que forma as

opressões se articulam, atingindo as mulheres negras tanto pela raça e classe quanto pelo

gênero. Ainda, pela leitura de Gonzalez (1984, 1988) e Carneiro (2003) poderemos examinar

o contexto específico das mulheres negras no Brasil, a partir do mito da democracia racial e

da ideologia do branqueamento.

No quarto capítulo, analisaremos os dados coletados por meio de pesquisa empírica

qualitativa, realizada por meio de entrevistas com as visitantes das mulheres encarceradas na

Penitenciária Talavera Bruce, para tentar entender como e em que medida a prisão de uma

mulher afeta a sua família. Trataremos do estigma relacionado ao crime, e consequentemente

à prisão, que se estende às famílias das mulheres encarceradas, que passam a enfrentar

grandes dificuldades em suas interações sociais, e também dos procedimentos através dos

quais as familiares são submetidas a mortificações do eu quando da entrada na unidade

prisional, similares a das pessoas internadas em instituições totais, por meio das análises de

Goffman (1961, 1981). Esses processos que implicam em mortificação do eu incluem a

necessidade de usar um “uniforme”; a privação de conforto físico e de informações básicas

com as constantes e imprevisíveis alterações nas regras relativas aos itens permitidos na

unidade prisional, e a exposição contaminadora pela sujeira no local de espera para a visita; a

necessidade de se manter calada frente ao tratamento desrespeitoso dos agentes

penitenciários; a humilhação durante o processo de revista, principalmente para aqueles que

conviveram com a revista íntima; e os longos e inexplicáveis períodos de espera para entrar na

penitenciária para a visitação.

E então, analisaremos os diversos efeitos do encarceramento para a família, sejam

financeiros, emocionais ou de preocupação, abordando especificamente como o estresse

provocado por esses fatores, principalmente a preocupação, podem conduzir ao adoecimento

da familiar, e até mesmo ao óbito, bem como os efeitos para as crianças, principalmente os

filhos das presas, nos amparando nas pesquisas sobre o tema realizadas por Comfort (2008) e

Braman (2002, 2004). Na análise dos dados surgiu a questão da violência e alta letalidade

relacionada ao sistema de justiça criminal, que analisaremos por meio das contribuições

teóricas de Zaffaroni (1991), Agambem (2010), Mbembe (2016) e Zaccone (2015). Por fim,

abordaremos os aspectos jurídico-legais como a percepção da familiar sobre a justiça em
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relação ao caso da mulher que está indo visitar, em que nos deparamos com a visão das

visitantes sobre a seletividade do sistema de justiça criminal, principalmente a partir do caso

Adriana Ancelmo, além de indagar sobre o acompanhamento do processo pela família, e se há

alguma forma de organização entre as visitantes.
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Capítulo 1 – Aspectos teórico-metodológicos preliminares

A presente pesquisa visa analisar os efeitos do encarceramento feminino para a família

da mulher presa. Mas, o que entendemos por família? De acordo com as definições jurídicas

mais atuais, a família é um grupo social fundado essenciamente nos laços de afetividade

(DIAS, 2015, p. 133). Então, o vínculo que une uma família é o afeto, o envolvimento

emocional que gera responsabilidade e comprometimentos mútuos e confunde patrimônios,

unindo pessoas com identidade de projetos de vida e propósitos comuns (DIAS, 2015, p. 131).

Essa nova concepção de família já foi incorporada na nossa legislação, pela Lei nº 10.836/04,

que criou o Programa Bolsa Família, e que conceitua família como a unidade nuclear,

eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou

de afinidade, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém

pela contribuição de seus membros.

Assim, a ideia de família afasta-se da estrutura de casamento com objetivo de

procriação, que era uma estrutura patriarcal e hierarquizada, para uma visão mais abrangente,

voltada para o desenvolvimento da personalidade de seus membros, e não apenas para seu

patrimônio (DIAS, 2015, p. 133). Essa visão pluralista de família abrange os mais diversos

arranjos familiares, incluindo a família matrimonial, a família informal, a família

homoafetiva, as famílias paralelas ou simultâneas, a família poliafetiva, a família

monoparental, a família anaparental, a família pluriparental ou mosaico, a família extensa ou

ampliada e a família substituta.

Cabe ressaltar que o sistema de família nuclear, que era a base de nosso sistema

jurídico, é uma forma especificamente europeia, e que até mesmo os conceitos feministas

sobre gênero e a subordinação das mulheres tomam essa instituição social como pressuposto,

que é tida como universal, quando, na verdade, faz parte de uma construção sociocultural

específica. Em crítica a esse pensamento, Oyěwùmí indica que:

A família nuclear é uma família generificada por excelência. Como uma casa
unifamiliar, é centrada em uma mulher subordinada, um marido patriarcal, e as
filhas e filhos. A estrutura da família, concebida como tendo uma unidade conjugal
no centro, presta-se à promoção do gênero como categoria natural e inevitável,
porque dentro desta família não existem categorias transversais desprovidas dela.
Em uma família generificada, encabeçada pelo macho e com dois genitores, o
homem chefe é concebido como ganhador do pão, e o feminino está associado ao
doméstico e ao cuidado. (OYĚWÙMÍ, 2004, p . 4)

No entanto, este não é um modelo universal, e sim um modelo imposto a partir da

colonização europeia. A autora afirma que a família iorubá tradicional pode ser descrita como

uma família não-generificada, porque papéis de parentesco e categorias não são diferenciados
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por gênero, tendo em vista que o princípio organizador fundamental no seio da família é

antiguidade, baseada na idade relativa. Isso pode ser observado, por exemplo, na utilização

dos termos oko e iyawo para identificar os integrantes da família, que é uma distinção entre

aqueles que são membros de nascimento e os que entram pelo casamento, independente do

gênero, que demonstra como o princípio da antiguidade que organiza as famílias iorubás é

dinâmico e fluido, ao contrário do gênero, que é rígido e estático (OYĚWÙMÍ, 2004, p. 6).

A autora afirma ainda que, na África Ocidental, é a linhagem que se considera como

família, ou seja, trata-se de um sistema familiar baseado na consanguinidade, em torno de um

núcleo de irmãos e irmãs unidos por relações de sangue. E, considerando a matrifocalidade de

muitos sistemas familiares africanos, a mãe é o eixo em torno do qual as relações familiares

são delineadas e organizadas (OYĚWÙMÍ, 2004, p. 7), o que subverte a lógica europeia e

estadunidense da universalização sobre as categorias de gênero e a submissão da mulher, que

tem por base a família nuclear.

Feita essa ressalva, cabe destacar que, dentre as entrevistadas, a maior parte das pessoas

iam visitar a mãe, filha ou irmã, e portanto integrantes de sua família nuclear. Havia também

homens e mulheres que iam visitar as companheiras ou esposas, unidos então por uma relação

conjugal. Por fim, havia pessoas que iam visitar a tia, a sobrinha ou a cunhada, ou seja,

integrantes de sua família extensa ou ampliada, definida pelo Estatuto da Criança e do

Adolescente (Lei nº 8.069/90), no parágrafo único de seu art. 25, como aquela que se estende

para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos

com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.

Cabe mencionar que antes do advento da Revolução Industrial, o conceito de família

vigente na Europa era o de família extensa, formada não apenas por ascendentes e

descendentes, mas incluindo parentes e agregados, devido às necessidades de uma sociedade

rural. Com a urbanização decorrente da Revolução Industrial e a residência em locais

menores, a estrutura da família se modificou, tornando-se nuclear, composta pelo casal e sua

prole (DIAS, 2015, p. 662).

Observamos, no entanto, que o modelo de família nuclear burguesa a partir da

Revolução Industrial não deu fim ao arranjo familiar das famílias extensas, principalmente

quando tratamos do Brasil, em que houve uma industrialização tardia e o uso maciço de mão-

de-obra escrava nos latifúndios monocultores voltados para exportação, de acordo com a

nossa posição econômica na divisão internacional do trabalho. Principalmente quando

tratamos da população de origem africana, em que os laços comunitários são mais fortes, se



18

contrapondo ao individualismo europeu, observamos que a família extensa tem grande

importância, seja pelas tradições de organização social matrilineares, seja pela necessidade de

união para resistir aos horrores da escravidão, com a valorização da mulher, que ocupava uma

posição essencial à sobrevivência da comunidade (DAVIS, 2016, pp. 28/29).

Entrevistando as pessoas que visitam suas familiares presas, podemos oferecer apenas

uma análise parcial de como o encarceramento da mulher impacta a família, tendo em vista

que a maior parte das mulheres não recebe visitas regulares, o que não significa que a família

não tenha sofrido os efeitos do encarceramento, ainda que de forma diversa daquelas que tem

contato frequente com o sistema penitenciário. Cabe ressaltar que a referência às visitantes

será feita no feminino porque as mulheres são a maioria. Reputamos necessário visibilizar

essa realidade, que atinge principalmente mulheres, visto que nos referir a todos no

masculino, como prevê a norma culta da língua, não é uma escolha neutra, mas é parte de uma

visão de mundo que desejamos combater, em que o masculino é tomado como norma.

Analisaremos os efeitos do encarceramento feminino na família a partir de entrevistas

realizadas com as visitantes das mulheres presas na Penitenciária Talavera Bruce. Essa

penitenciária foi escolhida por diversos motivos. Primeiramente, ela foi a primeira

penitenciária construída exclusivamente para abrigar mulheres no Brasil, existindo diversos

registros e pesquisas sobre sua origem e funcionamento, algumas delas citadas no capítulo 3.

Além disso, atualmente ela é destinada a mulheres que já foram condenadas, assim pode-se

supor que as mulheres se encontram presas há mais tempo ali que aquelas que ainda não

foram julgadas, e portanto os impactos na família são mais mensuráveis. Além das presas

condenadas, a Penitenciária Talavera Bruce recebe todas as gestantes presas do estado do Rio

de Janeiro, e possui uma Unidade Materno-infantil, com administração própria, para que as

mulheres permaneçam com seus bebês nos primeiros seis meses após o parto. Ademais, a

Penitenciária Talavera Bruce possui uma entrada distinta das penitenciárias que integram o

Complexo Penitenciário de Gericinó (que inclui duas penitenciárias femininas: o Presídio

Nelson Hungria e a Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza), permitindo assim o contato

somente com as visitantes de presas mulheres.

A abordagem das entrevistadas foi realizada durante a espera para a visita, que ocorre

às quartas-feiras, sábados e domingos, com entrada entre as 09:00 e as 12:00 h, e saída às 16h.

Foram realizadas seis visitas nos meses de julho e agosto de 2017, alternadas nos dias em que

há visitação ao presídio, duas vezes em cada dia da semana, para abarcar a maior diversidade
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de pessoas possível. Ao todo, foram entrevistadas 41 pessoas, algumas com conversas de

apenas dez minutos, e outras com mais de quarenta.

A seleção das visitantes para entrevista buscou abarcar pessoas das mais variadas

faixas etárias, raças, gêneros, classes, orientações sexuais, para que houvesse diversidade nas

experiências. Outro fator que se mostrou relevante na prática foi a disposição da visitante em

local mais afastado dos bancos de madeira nos quais elas aguardam serem chamadas para as

visitas, em virtude das conversas que ali se desenrolam e que prejudicariam a escuta posterior

das gravações. Em alguns casos, quando pessoas idosas estavam sentadas, as entrevistas

foram realizadas nessas condições, mas na maior parte dos casos foram entrevistadas pessoas

que pudessem se deslocar a um local um pouco mais afastado, até mesmo para preservar sua

privacidade.

As entrevistas foram realizadas de forma semiestruturada, com um roteiro organizado

em torno de quatro temas: dados pessoais incluindo relação com a presa; diversos efeitos da

prisão na família como financeiros, emocionais, e a preocupação; estratégias para enfrentar a

situação do encarceramento da familiar, incluindo a própria visitação e as condições em que

ocorre; percepção da justiça em relação ao encarceramento. As entrevistas foram realizadas a

partir desses eixos, mas as pessoas não foram impedidas de falar de assuntos variados que

desejassem, e que de certa forma estavam relacionados ao tema, ainda que fora do roteiro.

As entrevistadas foram informadas de que se tratava de uma pesquisa conduzida pela

entrevistadora, que foi devidamente identificada, como parte do trabalho desenvolvido junto

ao Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense.

Eventuais dúvidas foram sanadas antes do início das entrevistas. Algumas questionaram qual

seria a utilidade da pesquisa, e a resposta foi que era preciso conhecer o que acontece com as

familiares das mulheres presas, até mesmo para pressionar o poder público em relação às suas

demandas, mas que elas não teriam benefícios diretos por participarem da pesquisa. Todas

participaram voluntariamente, e ninguém foi pressionada a responder perguntas que as

deixassem desconfortáveis. Nos momentos em que as pessoas se emocionavam ao tratar de

algum assunto mais difícil, elas foram tranquilizadas, e conduzimos a conversa para outro

assunto. Algumas entrevistas foram interrompidas quando as familiares das mulheres presas

foram chamadas para a visita, por isso nem todas se manifestaram sobre todos os temas do

roteiro. Todas foram indagadas se permitiam a utilização da entrevista na pesquisa antes do

início da mesma, e a confirmação foi gravada, bem como a informação de que seria

preservado o sigilo de suas informações pessoais.
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Algumas convidadas não demonstraram interesse em participar da pesquisa, mas aquelas

que decidiram dar a entrevista mostraram-se animadas com a possibilidade de conversar sobre

o tema com alguém. Como a pesquisa se prolongou por dois meses, reencontramos algumas

pessoas que já tinham sido entrevistadas, que incentivavam as outras visitantes a participar

também, indicando que a experiência tinha sido positiva. Como há um tabu relacionado ao

encarceramento, que provoca um estigma, as pessoas evitam falar do tema com as pessoas

próximas, e muitas indicaram desconfiança para conversar sobre o assunto com outras pessoas

na mesma situação. Por viver em um contexto de silenciamento, ter a oportunidade de falar,

com alguém com interesse genuíno em ouvir, pareceu ser agradável, o que foi verbalizado ao

final de algumas entrevistas. Mesmo nas ocasiões em que as pessoas se emocionaram, em

geral ao falar da saudade da mulher que estava presa, em que ficamos preocupadas com a

possibilidade de estar trazendo à tona sentimentos e memórias dolorosos para essas pessoas,

ao final elas indicaram que foi bom conversar, pois se sentiam aliviadas.

Para preservar o anonimato das entrevistadas, foi suprimida qualquer indicação de

nomes, ou de outras características que permitissem identificá-las, ou qualquer um de seus

familiares, como local de residência ou trabalho. Por isso, os dados relativos a informações

pessoais estão desagregados. Optou-se por indicar a entrevistada através de um número,

composto pelo dia em que ela foi entrevistada, e a ordem das entrevistas. Assim, a segunda

entrevistada do primeiro dia da pesquisa é identificada como 1.2, a terceira entrevistada do

segundo dia da pesquisa é identificada como 2.3, e assim sucessivamente. Esse método foi

utilizado para facilitar a verificação entre as transcrições e os áudios, posto que foram muitas

entrevistas. Esse método permite também acompanhar a fala da entrevistada sobre diversos

temas, compondo assim uma ideia geral de suas percepções sobre os assuntos abordados.

Utilizou-se bibliografia referente ao tema específico do impacto do encarceramento

para a família das pessoas presas dos EUA, porque é o país que mais encarcera no mundo em

números absolutos e relativos, inclusive em relação a população prisional feminina, com

205.400 mulheres presas, e uma taxa de 64,6 presas para cada 100.000 habitantes, segundo o

INFOPEN (BRASIL, 2014, p. 09), e que possui uma quantidade considerável de pesquisas

relacionadas ao tema. As poucas pesquisas realizadas no Brasil sobre o assunto são das áreas

de psicologia e serviço social, com um escopo distante do proposto para esse trabalho.

Ademais, a história do país possui algumas similaridades com a história brasileira, no que se

refere a colonização europeia e escravização de africanos, o que faz com que existam

consequências sociais e políticas relevantes em comum, o que podemos observar com a
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sobrerrepresentação de negros nos cárceres brasileiros e estadunidenses, e os efeitos da

política repressiva de drogas para as comunidades mais pobres, em especial para a população

negra. Embora essa bibliografia seja referente ao impacto do encarceramento de homens para

a família, muito do que é relatado quanto ao tratamento dos familiares pelos agentes

penitenciários, e as dificuldades enfrentadas a partir do encarceramento, são similares, sendo

suportadas principalmente pelas mulheres, em particular as negras, e as especificidades dos

efeitos do encarceramento feminino serão apontadas.

Houve uma grande dificuldade em selecionar quais relatos estariam reproduzidos na

pesquisa, visto que não seria possível contemplar todos os relatos das 41 entrevistadas em

cada questão analisada. Até porque buscou-se manter as transcrições dos relatos em sua

integralidade, apenas com o cuidado de suprimir informações que permitissem identificar a

interlocutora, como o nome de familiares ou o local de residência. As informações entre

parênteses nos relatos foram acrescentadas pela pesquisadora, a título de explicação. Por outro

lado, descartamos os relatos repetitivos, que não acrescentavam informações originais, mas

mantendo a diversidade de relatos no mesmo sentido porque a análise da frequência de um

certo discurso em relação a alguma questão específica também é um dado relevante.

Algumas análises que aparecem no capítulo 2 foram debatidas pela primeira vez no

artigo “Grávidas e puérperas encarceradas: um olhar a partir da criminologia feminista”,

apresentado no 13º Congresso Mundos de Mulheres e Seminário Internacional Fazendo

Gênero 11, realizado em Santa Catarina entre os dias 30 de julho e 04 de agosto de 2017.

Alguns aspectos abordados no capítulo 3 foram objeto de discussão no XXXI

Congresso da Associação Latinoamericana de Sociologia (ALAS), realizado entre os dias 3 e

8 de dezembro de 2017, em Montevidéu-Uruguai, a partir do artigo intitulado “O

encarceramento feminino sob a perspectiva do feminismo interseccional”.

Ressaltamos que prisão/aprisionamento e cárcere/encarceramento são utilizados como

sinônimos nesse trabalho.
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Capítulo 2 – A prisão como pena

A pena privativa de liberdade é a pena por excelência em nosso ordenamento jurídico,

sendo prevista para todos os ilícitos penais, com a ressalva da substituição por penas

restritivas de direito em algumas hipóteses e da cumulação com a pena de multa. Importa

saber os processos pelos quais a prisão foi estabelecida como pena, como se expandiu e se

consolidou no mundo ocidental, superando outros métodos punitivos outrora utilizados.

Somente entendendo a relação dos métodos punitivos com a estrutura social podemos

compreender o sucesso da aplicação da pena privativa de liberdade a despeito de seu fracasso

em termos de prevenção e ressocialização, que são alguns de seus fundamentos teóricos.

Em sua pesquisa, Rusche realizou uma análise histórica dos métodos punitivos a partir

de sistemas penais concretos e práticas penais específicas desde a Idade Média, atribuindo as

mudanças nas formas de punição às tranformações nas relações de produção e

consequentemente nas relações sociais de uma dada sociedade em cada período histórico. Ele

indica o mercantilismo, o calvinismo e o Iluminismo como os fundamentos econômico, moral

e legal para a consolidação da prisão como pena durante a transição para o capitalismo na

Europa, e analisa como as mudanças nas condições econômicas repercutiram no

encarceramento.

Segundo o autor, na Idade Média, o sistema de direito criminal se ocupava da

preservação da paz, assemelhando-se a um método de arbitragem privada, baseado na

imposição de indenizações e fianças, com o fim de evitar a vingança pessoal. No caso de o

infrator pertencer às classes subalternas, sendo portanto incapaz de pagar fianças, estas eram

substituídas por castigos corporais, e o aprisionamento era visto como forma de castigo

corporal. Esse sistema era possível devido as características sociais da época, com ênfase na

tradição, no sistema de dependência social e legitimação religiosa da ordem social, que

promoviam coesão (RUSCHE e KIRCHHEIMER, 2004, p.24).

A intensificação dos conflitos sociais na transição ao capitalismo na Europa, entre os

séculos XIV e XV fez com que fossem criadas leis mais duras dirigidas às classes subalternas.

Com o aumento do empobrecimento das massas, os castigos físicos se converteram

gradualmente na forma regular de punição, e foram ficando cada vez mais duros com o fim de

dissuadi-las do crime (RUSCHE e KIRCHHEIMER, 2004, p.31). As penas de morte e

mutilação grave, que eram utilizadas apenas em casos extremos, se tornaram cada vez mais

comuns a partir do século XV, sendo aplicadas para todos os réus considerados perigosos para

a sociedade. Rusche (2004, p. 39) relaciona a desvalorização da vida humana evidenciada
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pelo uso generalizado da pena capital e pela crueldade que a precedia com a excedente força

de trabalho disponível, que fez com que o sistema penal fosse utilizado como uma forma de

controle populacional.

Já nesse momento torna-se clara a distinção no tratamento de certas categorias de

delitos e de delinquentes, que se articulavam com a classe social a que pertenciam. As fianças

eram as penas destinadas aos ricos, e inicialmente serviam como uma compensação à parte

prejudicada, mas se tornaram um meio de financiamento do sistema de justiça e de

enriquecimento dos juízes, enquanto que as penas corporais eram utilizadas contra as classes

subalternas, em grande parte em relação aos crimes contra a propriedade (RUSCHE e

KIRCHHEIMER, 2004, p.34). Para a burguesia urbana emergente a criação de uma legislação

específica para combater esse tipo de delito era urgente, bem como o aumento da

previsibilidade e da racionalização na administração do direito, sendo necessária para tanto a

centralização administrativa.

No fim do século XVI, devido às necessidades do mercantilismo, iniciou-se uma

gradual transformação dos métodos de punição, com maior atenção à possibilidade de

exploração do trabalho dos prisioneiros. Isso aconteceu porque o crescimento demográfico do

período era inferior às necessidades de mão-de-obra do mercado em expansão, principalmente

em decorrência das guerras religiosas e da Guerra dos Trinta Anos (RUSCHE e

KIRCHHEIMER, 2004, p.44). A escassez de força de trabalho fez com que os salários

aumentassem, melhorando a condição de vida dos trabalhadores, mas isso prejudicava a

acumulação de capital para a expansão do comércio e da manufatura, e trazia transtornos

também ao Estado, que tinha dificuldades para recrutar soldados para o exército. Foram

implementadas diversas medidas para contornar essa situação, como o incentivo ao aumento

da taxa de natalidade, a proibição de emigração dos trabalhadores, a promoção do trabalho

infantil e a regulamentação do mercado de trabalho pelo Estado com o estabelecimento de

salários máximos e a proibição da organização dos trabalhadores. Rusche ressalta que essa

situação de escassez da força de trabalho e altos salários em algumas cidades não era

incompatível com a pobreza em outras regiões, devido às leis relativas à pobreza que

dificultavam a migração (RUSCHE e KIRCHHEIMER, 2004, p.46).

A doutrina ascética calvinista, pautada na necessidade do trabalho e de poupança, foi

adotada pela burguesia, contribuindo para o desenvolvimento do capitalismo, posto que serviu

de respaldo moral para a acumulação de capital, fundamental para o aumento da produção.

Essa filosofia era contrária a mendicância e à caridade indiscriminada, em franca oposição ao
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que era pregado pela Igreja Católica e realizado pelos senhores feudais. O calvinismo era

compatível com as condições econômicas vivenciadas pela burguesia, e o estilo de vida

ascético e voltado para o trabalho foi imposto também às classes subalternas. Assim, iniciou-

se uma distinção cada vez maior entre os mendigos aptos para o trabalho, que deveriam ser

assistidos por um sistema racional de bem-estar social, e os não aptos, a quem eram

destinadas as políticas criminais (RUSCHE e KIRCHHEIMER, 2004, p.64). Assim, novas

leis para os pobres foram adotadas e os mendigos começaram a ser tratados como criminosos,

para impedir que os pobres se recusassem a trabalhar por baixos salários, optando pela

mendicância. A alteração da política econômica repercutiu na mudança no tratamento dado à

pobreza, resultando na instituição das casas de correção no fim do século XVII.

A primeira casa de correção destinada a vagabundos e mendigos surgiu na Inglaterra,

mas o ápice de seu desenvolvimento deu-se na Holanda. As condições específicas desse país,

como sua pequena força de trabalho disponível, o que causou o aumento dos salários, fez com

que fossem realizados esforços para absorver a reserva de mão-de-obra nas atividades

econômicas e, principalmente, para adestrá-la, compatibilizando seu cotidiano com as

necessidades da indústria, para que ela entrasse no mercado de trabalho espontaneamente no

futuro.

Segundo Rusche (2004, p. 69):

A essência da casa de correção era uma combinação de princípios das casas de
assistência aos pobres (poorhouse), oficinas de trabalho (workhouse) e instituições
penais. Seu objetivo principal era transformar a força de trabalho dos indesejáveis,
tornando-a socialmente útil. Através do trabalho forçado dentro da instituição, os
prisioneiros adquiririam hábitos industriosos e, ao mesmo tempo, receberiam um
treinamento profissional. Uma vez em liberdade, esperava-se, eles procurariam o
mercado de trabalho voluntariamente.

As casas de correção desempenharam um papel econômico muito importante, pois

eram manufaturas que viabilizavam a produção de bens a baixos custos, com mão-de-obra

barata, além do treinamento de trabalhadores não qualificados, sendo parte relevante do

desenvolvimento do capitalismo (RUSCHE e KIRCHHEIMER, 2004, p.80). Assim, havia o

interesse financeiro do Estado, com a possibilidade de lucro com o trabalho nas casas de

correção, que estava acima da reforma dos internos e foi decisiva para que elas se

espalhassem. Era frequente que os internos continuassem trabalhando por um período longo

após a conclusão do treinamento, para pagar os custos deste e de sua manutenção, garantindo

o sucesso financeiro da instituição. Além disso, a religião era utilizada como uma forma de

inculcar a disciplina e a disposição ao trabalho pesado.

Rusche (2004, p. 83) explica que a ideia de utilizar o trabalho potencial dos criminosos

já existia, mas apenas com a mudança das condições históricas, com o incremento do valor da
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vida humana decorrente das mudanças econômicas, essas ideias puderam ser retomadas e o

Estado passou a fazer uso dessa força de trabalho que estava à sua disposição. Ele cita o

exemplo do trabalho forçado nas galés, que foi utilizado como método de punição somente

com base em interesses econômicos, em razão da necessidade de remadores devido às guerras

navais e a dificuldade de recrutamento de homens livres para exercer tal atividade, em virtude

de sua natureza arriscada. Assim, tanto a sentença quanto a execução do trabalho nas galés era

baseado mais nas características físicas do infrator do que propriamente no crime cometido, e

buscava-se obter o maior proveito possível da força de trabalho, com penas longas.

Justificava-se o trabalho nas galés com o argumento de que elas eram mais humanas que as

práticas penais anteriores, e que portanto seriam melhores tanto para o condenado quanto para

o Estado. A utilização da pena de servidão nas galés diminuiu progressivamente ao longo do

século XVIII por vários motivos, dentre eles os avanços técnicos na arte da navegação.

Outro exemplo de pena orientada pela necessidade de utilização da força de trabalho

de condenados era a deportação para as colônias e destacamentos militares distantes. As

colônias possuíam grandes extensões de terra para cultivo e havia uma grande demanda por

produtos coloniais na Europa, então a maneira encontrada para suprir a necessidade de mão-

de-obra das colônias sem prejuízo dos interesses das metrópoles era enviar condenados que

normalmente seriam executados (RUSCHE e KIRCHHEIMER, 2004, p.90). O autor cita

(2004, p. 93) o exemplo da Inglaterra, que enviou muitos condenados para a América do

Norte. No entanto, com a introdução da escravidão negra nas últimas décadas do século XVII,

a deportação deixou de ser vantajosa pois era menos lucrativa que o trabalho escravo, que era

disponível por um período ilimitado de tempo. Então, a deportação passou a ser criticada

pelos colonos, e por fim a Declaração de Independência impossibilitou o envio de condenados

para a América.

Nos séculos XVII e XVIII a utilização de outras formas de punição como o trabalho

forçado nas galés, deportação e encarceramento nas casas de correção limitou a pena capital

(RUSCHE e KIRCHHEIMER, 2004, p.103). Segundo Rusche, a motivação mais importante

para a promoção do encarceramento como método de punição era o lucro, com a absorção do

sistema penal pelo programa mercantilista do Estado. No fim do céculo XVIII era comum

encontrar casas de correção que combinavam diversos propósitos, abrigando órfãos,

deficientes, loucos e criminosos. Como o objetivo principal das casas de correção era a

exploração racional da força de trabalho, tendo em vista seu caráter manufatureiro, a
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administração não se preocupava com a forma de seleção dos internos (RUSCHE e

KIRCHHEIMER, 2004, p.99).

O encarceramento já vinha sendo utilizado como método punitivo para atender às

necessidades do mercantilismo, mas sua fundamentação teórica e a discussão de aspectos

legais ocorreu posteriormente, com o Iluminismo. Conforme exposto, as casas de correção

abrigavam diversos tipos de pessoas sem distinção, e não havia um procedimento definido

para a acusação e julgamento ou critérios para fixar a duração da pena (RUSCHE e

KIRCHHEIMER, 2004, p.109). Essa arbitrariedade dos tribunais era contrária aos interesses

da burguesia, que visava sua própria segurança, e reformadores como Montesquieu e Beccaria

se ocuparam de  pensar o sistema penal a partir da limitação ao poder do Estado de punir, com

a formalização do direito processual e do direito substantivo e sujeição das autoridades a um

controle rígido.

A ideia da proporcionalidade, com a graduação das penas segundo a gravidade do

delito, contribuiu para o fim do uso indiscriminado da pena de morte, que já era criticada por

poder conduzir a distúrbios sociais perigosos, sendo portanto uma medida pragmática de

defesa contra a revolução social, privilegiando o encarceramento com sua possibilidade de

modulação temporal (RUSCHE e KIRCHHEIMER, 2004, p.114). A sociedade burguesa

emergente estava mais interessada na certeza e rapidez da punição do que em sua severidade,

e para tanto era necessário o funcionamento racional da administração. Os legisladores

revolucionários desenvolveram o direito penal baseado numa igualdade formal entre pobres e

ricos, mas a administração judicial estava nas mãos das classes proprietárias, então a

conservação da propriedade se tornou a questão principal para a sociedade. Na prática, as

classes subalternas raramente podiam desfrutar do complexo sistema judicial criado pela lei,

por não disporem do saber ou recursos econômicos necessários (RUSCHE e

KIRCHHEIMER, 2004, p.117).

Rusche indica que a casa de correção surgiu em uma situação social na qual as

condições do mercado de trabalho eram favoráveis às classes subalternas, em virtude da

escassez de mão-de-obra, mas essa situação mudou (RUSCHE e KIRCHHEIMER, 2004,

p.125). O êxodo rural que começou no início do século XVIII teve seu ápice no início do

século XIX. A introdução de máquinas a vapor, no contexto da revolução industrial, reduziu a

necessidade de trabalhadores na produção, começando pela indústria têxtil, o que aumentou o

desemprego industrial. Assim, com a mão-de-obra excedente, os salários baixaram, as

condições dos trabalhadores pioraram, e as medidas coercitivas do período mercantilista para



27

forçar as classes subalternas ao trabalho tornaram-se desnecessárias. Com o aumento do

empobrecimento das massas, todo o sistema de assistência social desestruturou-se, e o próprio

tratamento conferido aos mendigos foi modificado, sendo a mendicância mais tolerada, posto

que não era voluntária, e sim resultado das condições de mercado.

O trabalho nas casas de correção passou a ser menos lucrativo, tendo em vista a

existência de mão-de-obra excedente de trabalhadores livres, o que possibilitava baixos

salários, e os altos custos para a manutenção e administração das casas de correção. Além

disso, a classe trabalhadora se opunha a ele, propondo a abolição do trabalho carcerário em

defesa do direito ao trabalho dos homens livres, tendo em vista a escassez de postos de

trabalho (RUSCHE e KIRCHHEIMER, 2004, p.136). Ao longo da primeira metade do século

XIX, observa-se a deterioração das condições econômicas e o consequente crescimento da

criminalidade, com a intensificação do sistema penal, e em muitos países os castigos corporais

foram restaurados. No entanto, as conquistas do Iluminismo permaneceram, como o

desenvolvimento de um conceito formal de crime baseado no ato e não na pessoa do infrator,

a proporcionalidade entre o crime e a pena, e a igualdade de todos perante a lei, ainda que esta

última não fosse plenamente verificada na prática, pois era comum que os mesmos fatos

tivessem interpretação distinta para classes diferentes (RUSCHE e KIRCHHEIMER, 2004,

p.142).

Rusche afirma (2004, p. 146) que “o cárcere tornou-se a principal forma de punição no

mundo ocidental no exato momento em que o fundamento econômico da casa de correção foi

destruído pelas mudanças industriais”. Assim, a população carcerária aumentava, enquanto os

governos reduziam os recursos destinados a manter os prisioneiros. Como as casas de

correção não eram mais centros de produção, não havia o interesse em prover a reprodução da

força de trabalho, e o limite para as despesas com os prisioneiros passou a ser determinada

pela necessidade de manter o seu padrão de vida abaixo do padrão das classes subalternas dos

trabalhadores livres, como forma de dissuadi-los do crime. Como a classe trabalhadora vivia

em condições miseráveis, as condições de vida na prisão se tornaram cada vez piores, e a

mortalidade entre os prisioneiros era enorme (RUSCHE e KIRCHHEIMER, 2004, p.153).

Não sendo mais o trabalho dos prisioneiros lucrativo, muitos foram deixados no ócio, e o

trabalho foi então reintroduzido como forma de punição, com base em argumentos morais, e

propagou-se a ideia de que o encarceramento deveria incluir dor, privações e humilhações,

além da privação de liberdade em si, para manter seu efeito intimidatório (RUSCHE e

KIRCHHEIMER, 2004, p.160).
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Assim, apesar de as casas de correção terem sido criadas como uma forma de

disciplinar as classes subalternas para o trabalho, a mudança nas condições econômicas fez

com que se tornassem meramente um local de exclusão da força de trabalho que não podia ser

absorvida pelo mercado, e uma forma de controle social sobre o crescente número de

miseráveis, principalmente em relação aos delitos contra a propriedade.

Foucault analisa a questão do encarceramento a partir de toda uma exigência de

disciplina e normalização que se revela na transição para o capitalismo. Ele afirma (2014a, p.

228) que todas as esferas da vida social são revestidas de um caráter disciplinar, com o fim de

obter corpos dóceis que se adequassem às necessidades do novo sistema de produção, tendo a

prisão um caráter central nesse contexto, posto que permitia uma ação ininterrupta sobre os

indivíduos, com intensidade superior aos outros dispositivos de disciplina. Ele explica (2014a,

p.30) que o poder disciplinar nascente se exerce de forma microfísica, entre o funcionamento

das instituições e os corpos que ali se encontram, em uma relação de dominação complexa e

instável, não sendo simplesmente repressivo, mas atuando de forma positiva e configuradora

da vida social.

Foucault (2014a, p.136) indica que corpo dócil é aquele que pode ser submetido,

aperfeiçoado, a partir das disciplinas, que aumentam as forças do corpo em termos

econômicos de utilidade enquanto diminuem essas forças em termos políticos de obediência.

Os processos disciplinares existiam há muito tempo, mas entre os séculos XVII e XVIII se

tornaram fórmulas gerais de dominação, a partir do exame, ou seja, da vigilância contínua

com fins de normalização, por meio da observação ininterrupta, identificação dos desvios e

aplicação de penalidades. Com o exame, instituições disciplinares como escolas, hospitais,

quartéis e oficinas comparam os corpos, os diferenciam, hierarquizam, homogenizam e

excluem para aumentar sua utilidade (FOUCAULT, 2014a, p. 180). Esse adestramento que

combina a vigilância hierárquica com a sanção normalizadora, que permite a extração máxima

das forças e do tempo, se revela em um poder de caráter produtivo, compatível com as

necessidades do capitalismo que então emergia (FOUCAULT, 2014a, p. 188).

Segundo o autor (2014a, p. 29):

Este investimento político do corpo está ligado, segundo relações complexas e
recíprocas, à sua utilização econômica; é, numa boa proporção, como força de
produção que o corpo é investido por relações de poder e de dominação; mas em
compensação sua constituição como força de trabalho só é possível se ele está preso
num sistema de sujeição (onde a necessidade é também um instrumento político
cuidadosamente organizado, calculado e utilizado); o corpo só se torna força útil se é
ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso.

Foucault (2014a, p. 91) contrapõe os discursos sobre a função da pena nas casas de

correção, pautada no que poderíamos chamar de “ressocialização”, com os da função da pena
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para os reformadores iluministas, que se justifica pela prevenção de novos delitos. Para os

reformadores, o castigo só seria útil se tivesse como objetivo as consequências do crime, ou

seja, as desordens que ele é capaz de suscitar. Assim, a pena deveria ser calculada não em

função do crime, mas de sua possível repetição, tanto pelo infrator quanto por possíveis

imitadores, visando portanto não a ofensa em si, mas suas consequências futuras

(FOUCAULT, 2014a, p. 92). Então, busca-se uma correlação entre entre os efeitos da pena e

os do crime, de modo com que a representação da pena e suas desvantagens seja

imediatamente oposta ao do crime e seus prazeres (FOUCAULT, 2014a, p. 104), o que

inibiria o cometimento de novas infrações.

Logo, para os juristas reformadores, há a necessidade de uma comunicação simbólica

entre o crime e a pena, que deve corresponder à natureza do delito, por meio de sua

individualização (FOUCAULT, 2014a, p. 103). Então, havia a previsão de uma variedade de

penas, que se relacionavam ao conteúdo dos crimes cometidos, e com as características de

cada criminoso (FOUCAULT, 2014a, p. 98). A visibilidade dos castigos assumia também

grande importância, por sua representação para a população das consequências da violação do

pacto social, com a apropriação coletiva e útil dos corpos dos condenados (FOUCAULT,

2014a, p. 107), estendendo os efeitos da pena por todo o corpo social. Uma pena proposta

nesse sentido foi a de obras públicas, pelo interesse coletivo do trabalho que fornece, e pelo

caráter visível do castigo, produzindo sinais para toda a população (FOUCAULT, 2014a, p.

108). Por meio da publicidade da punição, o local de castigo transformava-se em um local de

aprendizado para os espectadores, possibilitando o fortalecimento da lei, da virtude, e

exercendo uma função social geral. Assim, uma pena uniforme não era desejável, e a prisão

não era prescrita como forma geral de castigo, pelo contrário, ela era prevista apenas para

delitos específicos, porque era incapaz de corresponder à variedade de crimes e porque não

possuia efeitos sobre o público, posto que pautada no isolamento (FOUCAULT, 2014a, p.

112).

As casas de correção, por sua vez, visavam a transformação pedagógica do

condenado, com sua adequação ao sistema produtivo através do adestramento do corpo ao

trabalho e da submissão (FOUCAULT, 2014a, p. 120). Assim, a punição deveria ter um

aspecto temporal, se ajustando conforme o comportamento do preso, pois o fundamento da

pena visa não só a correção, mas a utilização econômica dos criminosos corrigidos

(FOUCAULT, 2014a, p. 121). O processo de correção que se desenvolve na prisão ocorre na

relação entre o prisioneiro e seu carcereiro, a partir da vigilância ininterrupta e controle dos
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comportamentos por meio de um horário estrito (FOUCAULT, 2014a, p. 123), e impõe uma

tranformação do indivíduo inteiro, de seu corpo, hábitos e vontades (FOUCAULT, 2014a, p.

124). Nessa relação, o agente de punição tem autonomia, deve exercer um poder total sobre o

indivíduo a corrigir, que deve estar inteiramente envolvido no processo de transformação

(FOUCAULT, 2014a, p. 128). Esse processo se desenrola somente entre eles, excluindo o

controle do público, em oposição aos efeitos sociais da punição almejados pelos

reformadores.

Nas palavras de Foucault (2014a, p.130):

No projeto dos juristas reformadores, a punição é um processo para requalificar os
indivíduos como sujeitos de direito; utiliza, não marcas, mas sinais, conjuntos
codificados de representações, cuja circulação deve ser realizada o mais rapidamente
possível pela cena do castigo, e a aceitação deve ser a mais universal possível.
Enfim no projeto de instituição carcerária que se elabora, a punição é uma técnica de
coerção dos indivíduos; ela utiliza processos de treinamento do corpo — não sinais
— com os traços que deixa, sob a forma de hábitos, no comportamento; e ela supõe
a implantação de um poder específico de gestão da pena.

Podemos perceber uma grande distância entre os discursos sobre a função da pena,

ainda que opostos, e a realidade do encarceramento. Segundo Foucault, isso não acontece por

acaso. O novo sistema de produção exigia que o poder de punir fosse exercido de modo mais

regular, reduzindo seu custo econômico e político e ampliando seus efeitos, fazendo com que

a repressão das ilegalidades fosse coextensiva à toda a sociedade (FOUCAULT, 2014a, p.

81). Assim, com a reforma do direito criminal com o Iluminismo houve um remanejamento

do poder de punir, reduzindo a sua severidade, enquanto aumentava sua universalidade e a

certeza da punição, com menor tolerância às ilegalidades populares; e com a manutenção do

encarceramento foi possível um tipo de controle que não se restringe às pessoas efetivamente

presas, mas que se estende a toda população subalterna, submetida à vigilância contínua da

polícia.

Com a codificação das práticas ilícitas, a burguesia separa a ilegalidade de bens,

relacionada principalmente aos delitos das classes subalternas contra a propriedade, da

ilegalidade de direitos referentes aos delitos de sua própria classe, relacionada à infração das

leis e regulamentos por ela criados para o exercício de atividades econômicas, e que era

resolvida em jurisdições especiais (FOUCAULT, 2014a, p.86). O sistema penal que se

desenvolve então não visa suprimir todas as formas de ilegalidades, e sim gerir

diferencialmente as ilegalidades, com uma vigilância constante quanto às ilegalidades

dirigidas às classes subalternas (FOUCAULT, 2014a, p.88), considerando sua dimensão

política, principalmente a partir dos movimentos operários no século XIX, que defrontam a lei

e a classe que a impôs (FOUCAULT, 2014a, p.269). Assim, observa-se uma necessária
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dissimetria de classe na aplicação da lei penal, visto que esta é direcionada às classes

subalternas, em sua articulação explícita com lutas sociais, e o julgamento é realizado por

outra categorial social (FOUCAULT, 2014a, p. 270). Assim, segundo Foucault (2014a, p.

267), toda a gestão diferenciada das ilegalidades por intermédio da prisão faz parte dos

mecanismos de dominação de classe, servem aos interesses das classes dominantes.

Foucault (2014a, p. 227) indica que os movimentos de “reforma” da prisão são

contemporâneos a própria prisão, pois ela nunca funcionou de acordo com os objetivos que se

propõe, então o fracasso em sua realidade e seus efeitos visíveis aparece mais como uma de

suas condições de funcionamento. O autor ressalta que as críticas à prisão são as mesmas

desde a sua instituição, como a constatação de que ela não diminui as taxas de criminalidade;

que não previne o cometimento de delitos, pelo contrário, provoca reincidência ao dificultar a

reinserção do condenado no mercado de trabalho (2014a, p.260), em grande parte devido a

vigilância contínua da polícia após sua libertação (2014a, p.262); que a prisão fabrica e

favorece a organização de delinquentes, como reação ao tratamento destinado aos detentos,

marcado pelo abuso de poder (2014a, p.261), e também por fazer cair na miséria a família do

detento (2014a, p.263). Assim, o sistema carcerário em toda sua história coexistiu com

movimentos de reforma, apresentando programas para corrigir a delinquência e mecanismos

que a solidificam. Foucault (2014a, p.264) afirma que a declaração do fracasso da prisão

acompanha sua manutenção:

Há um século e meio que a prisão vem sempre sendo dada como seu próprio
remédio; a reativação das técnicas penitenciárias como a única maneira de reparar
seu fracasso permanente; a realização do projeto corretivo como único método para
superar a impossibilidade de torná-lo realidade.

Assim, em que pese o fracasso de seus objetivos declarados, Foucault (2014a, p.272)

indica que o sucesso da prisão está em sua utilidade ao tranformar uma forma particular de

ilegalidade em delinquência, ao delimitar e reforçar as ilegalidades populares a partir de sua

relação com o sistema carcerário, não porque são mais nocivas, mas porque possuem um

papel instrumental na medida em que permitem a ocultação das ilegalidades das classes

dominantes, que são toleradas. Além disso, as vantagens da instituição da delinquência como

ilegalidade fechada incluem a possibilidade de maior controle sobre a população, com a

vigilância contínua a partir dos controles policiais (FOUCAULT, 2014a, p.275).

O exame permite constituir o indivíduo como objeto de saber e, consequentemente,

como objeto de poder, visto que para Foucault (2014a, p.31) essas esferas são indissociáveis,

e poder e saber se produzem mutuamente. Assim, o grande encarceramento nas diversas

instituições de sequestro foi fundamental para o desenvolvimento da pedagogia, da
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psiquiatria, da criminologia, visto que proporcionavam um exame contínuo dos indivíduos,

produzindo saberes que se aplicam em relações de poder concretas.

Assim, as prisões são concebidas como local de formação para um saber clínico sobre

os condenados (FOUCAULT, 2014a, p.242), um local de constituição de um saber que deve

servir de princípio regulador para o exercício da prática penitenciária, a partir da autonomia

do regime carcerário do sistema de justiça criminal (FOUCAULT, 2014a, p.244). O

delinquente que é objeto do sistema penitenciário se distingue do infrator do sistema de

justiça porque não é seu ato, mas sua vida que o caracteriza (FOUCAULT, 2014a, p.245),

sendo utilizada a investigação biográfica a partir do entendimento de que a figura do

criminoso precede o cometimento do crime em si, com a confusão das fronteiras dos discursos

penal e psiquiátrico (FOUCAULT, 2014a, p.246), entendendo a delinquência como desvio

patológico da espécie humana (FOUCAULT, 2014a, p.247).

Segundo Baratta, o surgimento da criminologia como nova disciplina científica se deu

a partir da criminologia positivista, que tem por objeto não o delito, mas justamente o homem

delinquente. A criminologia positivista era baseada na determinação de características

biológicas e psicológicas que diferenciariam os indivíduos criminosos daqueles considerados

normais, a partir da observação das pessoas internadas em instituições totais, como o cárcere e

o manicômio judiciário (BARATTA, 2011, p.30). Assim, a função da criminologia positivista

era analisar os fatores que determinam o comportamento criminoso, e desenvolver práticas

para modificar o indivíduo delinquente, partindo da criminalidade como dado ontológico

previamente constituído, independente do direito penal e da reação social (BARATTA, 2011,

p.160).

A partir dos anos 30, diversas escolas de sociologia criminal se desenvolveram,

promovendo uma ruptura com a criminologia positivista ao destacar a importância de fatores

sociais, e não mais biopsicológicos, nas causas da criminalidade. No entanto, os pressupostos

de orientar as pesquisas para as causas da criminalidade, tomada como dado ontológico,

buscando a intervenção no sujeito criminoso, permaneceram (BARATTA, 2011, p. 30).

A criminologia crítica é uma teoria econômico-política do desvio, dos

comportamentos socialmente negativos e da criminalização, que tem por base instrumentos

conceituais marxistas (BARATTA, 2011, p.159). Ela se destaca de outros discursos

criminológicos por deslocar o enfoque teórico do autor para as condições objetivas, estruturais

e funcionais que estão na origem dos fenômenos do desvio, com particular interesse nos

mecanismos através dos quais são criadas e aplicadas definições de desvio e de criminalidade
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e realizados os processos de criminalização (BARATTA, 2011, p.160). Assim, ela se

contrapõe à criminologia positivista, que buscava no indivíduo as causas do crime, a partir de

características biopsicológicas, trazendo um enfoque macrossociológico, que revela a

associação das formas de resposta ao desvio com as estruturas sociais e o desenvolvimento

das relações de produção.

Na lição de Baratta (2011, p.161):

Na perspectiva da criminologia crítica a criminalidade não é mais uma qualidade
ontológica de determinados comportamentos e de determinados indivíduos, mas se
revela, principalmente, como um status atribuído a determinados indivíduos
mediante uma dupla seleção: em primeiro lugar, a seleção dos bens protegidos
penalmente, e dos comportamentos ofensivos destes bens descritos nos tipos penais;
em segundo lugar, a seleção dos indivíduos estigmatizados entre todos os indivíduos
que realizam infrações a normas penalmente sancionadas. A criminalidade é -
segundo uma interessante perspectiva já indicada nas páginas anteriores – um "bem
negativo", distribuído desigualmente conforme a hierarquia dos interesses fixada no
sistema socio-econômico e conforme a desigualdade social entre os indivíduos.

Dessa forma, a criminologia crítica relaciona o desenvolvimento do modo de produção

capitalista com os mecanismos seletivos do processo de criminalização, indicando que o

sistema penal é um sistema de direito desigual, que tende a privilegiar os interesses das

classes dominantes, imunizando os desvios desse grupo do processo de criminalização,

dirigindo-o para formas de desvio típicas das classes subalternas. Isso ocorre por meio da

tipificação penal, em que se definem os bens jurídicos que serão tutelados, as formas de

ofensa a esses bens e sua punição, que acaba por punir de forma mais intensa crimes de menor

danosidade social, mas característicos das ilegalidades populares, e de forma mais branda os

crimes que possuem maior impacto, mas que são relacionados a um tipo de desvio específico

das classes dominantes (BARATTA, 2011, p. 165).

Esse processo ocorre também por meio da aplicação seletiva das sanções penais

estigmatizantes, em particular o cárcere, que é um elemento essencial para a manutenção da

escala vertical da sociedade, posto que impede a ascensão social de indivíduos categorizados

como criminosos, selecionados dentre os que pertencem aos estratos sociais mais baixos e

marcados por um status social negativo, ao mesmo tempo em que, por meio da punição

destes, encobre toda uma gama de comportamentos ilegais das classes dominantes, que

permanecem imunes ao processo de criminalização (BARATTA, 2011, p. 166). Assim, o

cárcere produz um setor de marginalizados sociais, agravando a condição de vulnerabilidade

social das classes subalternas com a intervenção estigmatizante do poder punitivo do Estado.

Essa estigmatização resulta na exclusão dessas pessoas da interação social, e no seu

isolamento, contribuindo para que assumam a identidade social de criminoso, consolidando

uma carreira criminosa, de acordo com a teoria do labeling approach.
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Assim, a criminologia crítica caracteriza o sistema de controle social do desvio de tipo

repressivo, que é realizado através do sistema penal do direito burguês, como um instrumento

precípuo de produção e de reprodução de relações de desigualdade próprias da sociedade

capitalista (BARATTA, 2011, p.166). Então, ela rompe com a visão tradicional da pena como

uma forma de modificação dos desviantes, por meio de uma suposta função reeducadora e de

reinserção social, ao expor que, na realidade, o cárcere é incompatível com essas funções e

visa em última análise constituir e manter uma determinada forma de marginalização

(BARATTA, 2011, p.168).

Segundo Baratta (2011, p. 198), a criminologia crítica se apresenta então como

fundamento para uma política criminal alternativa, propondo a modificação da sociedade

excludente, de modo a inviabilizar a manutenção dos mecanismos de exclusão que se revelam

na aplicação do direito penal. Assim, a partir dos pressupostos marxistas, busca-se uma

política criminal que não seja subordinada aos interesses da classe dominante, mas que

combata os comportamentos socialmente negativos que são relacionadas ao sistema socio-

econômico capitalista e que são imunes ao processo de criminalização e penalização, embora

possuam um impacto social muito maior.

Dessa forma, uma política criminal alternativa não pode ser reduzida à utilização de

substitutivos penais, mas deve ter por base uma política de grandes reformas sociais e

institucionais para o desenvolvimento da igualdade, da democracia, para a transformação

radical das relações sociais e de produção, e a consequente despenalização (BARATTA,

2011, p.201). A despenalização surge aqui como resultado da substituição do cárcere por

formas de sanções penais não estigmatizantes, com a utilização de outros mecanismos de

controle social do desvio e a consequente contração do sistema penal, incluindo a privatização

dos conflitos, nos casos em que isso seja possível e oportuno (BARATTA, 2011, p.202).

Nesse contexto, cabe ressaltar o grande aumento do encarceramento relacionado à

ascensão do estado neoliberal, conforme indicado por Wacquant. Ele indica como ocorreu a

substituição de um (semi)Estado-providência nos Estados Unidos, que não se constituía

realmente como um Estado de bem-estar social, sendo por ele denominado de estado

caritativo, para um Estado penal e policial. E que se apresentaria, segundo o autor, como um

Estado-centauro, guiado por uma cabeça liberal sobre um corpo autoritarista, que reduz a

intervenção do estado na minimização da desigualdade social, mas que aumenta cada vez

mais a sua intervenção na esfera criminal (WACQUANT, 2003, p.21), um modelo que vem

sendo exportado para outros países do mundo.
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A partir do governo de Reagan, os EUA promoveram uma redução nos gastos sociais

com pessoas dependentes ou na miséria, denominado welfare, o que causou um aumento da

pobreza, sob o argumento de que se a assistência social é muito generosa ela destrói a vontade

de trabalhar dos beneficiários, alimentando assim uma cultura de dependência do Estado

(WACQUANT, 2003, p.43). No entanto, o salário mínimo é tão baixo que até mesmo um

operário que trabalha em tempo integral pode não ganhar o suficiente para viver acima da

“linha de pobreza”, tendo necessidade de auxílio financeiro para sobreviver (WACQUANT,

2003, p.27).

Wacquant (2003, p. 27) relaciona a redução da rede de segurança do Estado caritativo

com o aumento do Estado disciplinar, que vem substituindo-o nas regiões inferiores do espaço

social americano. Assim, o autor afirma que há uma política estatal de criminalização das

consequências da miséria que o Estado mesmo cria ao deixar de intervir na redução das

desigualdades sociais. Isso acontece por meio da utilização dos serviços sociais como

instrumento de vigilância e controle das classes subalternas, condicionando o seu acesso a

adoção de certas normas de conduta, seja sexual, familiar, educativa, e ao cumprimento de

obrigações burocráticas onerosas ou humilhantes, como a obrigação de aceitar qualquer

emprego, independente de remuneração e das condições de trabalho oferecidas

(WACQUANT, 2003, p.28).

E essa política de contenção repressiva dos pobres acontece também com o recurso

maciço e sistemático ao encarceramento, que aumentou 314% entre 1970 e 1991, atingindo

prioritariamente a população negra que, em 1994, representava 12% da população do país,

mas que compunha 53% de sua população prisional (WACQUANT, 2003, p. 29). Wacquant

(2003, p. 64) afirma que o aumento do encarceramento não correspondeu ao aumento da

criminalidade violenta, mas à mudança de atitude dos poderes públicos em relação às classes

pobres, estendendo a pena de prisão para delitos relacionados à drogas e à ordem pública,

fazendo com que todos os contraventores sejam submetidos a um regime penal cada vez mais

punitivo. Ele indica a política de guerra às drogas como causa do grande crescimento da

população carcerária nos EUA, visto que direcionada aos pequenos vendedores, em particular

os jovens dos guetos, onde a presença policial é maior, e o comércio de drogas é mais

facilmente identificado e a ação repressiva da polícia é mais intensa. O autor ressalta (2003, p.

29) que a “guerra às drogas” é um fracasso no que diz respeito aos seus objetivos oficiais,

visto que a quantidade de drogas em circulação não para de aumentar, enquanto o preço de

revenda cai, mesmo que o número de pessoas encarceradas cresça imensamente.
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Wacquant (2003, p. 30) destaca que o peso real da autoridade penal no tratamento à

miséria é ainda maior do que o número de pessoas que se encontram efetivamente

encarceradas, visto que somando-os aos indivíduos que se encontram em liberdade vigiada

(probation) e em liberdade condicional (parole), cerca de 2,5% da população adulta dos EUA

encontrava-se sob jurisdição penal. Isso ocorreu simultaneamente a um aumento da

observação das populações consideradas desviantes, com bancos de dados abertos ao público

em geral, e que são utilizados tanto pelos empregadores, para eliminar aqueles que já tiveram

passagem pelo sistema de justiça criminal de eventuais postos de trabalho, quanto pelos

inquilinos, que se recusam a alugar uma residência para aqueles que buscam um local para

morar (WACQUANT, 2003, p.70), ampliando os efeitos do encarceramento após sua

libertação, e atingindo inclusive suas famílias. Além disso, os prisioneiros são privados do

direito ao voto, não somente durante a detenção, mas durante todo o tempo em que ficam sob

tutela penal, e, em alguns casos, por toda a vida.

Assim, Wacquant (2003, p. 55) afirma que a destruição deliberada do estado social e a

hipertrofia súbita do estado penal são dois desenvolvimentos concomitantes e

complementares, e que o encarceramento serve mais à regulação da miséria, ou até mesmo a

sua perpetuação, e ao armazenamento dos refugos do mercado, enquanto as desigualdades de

classe se aprofundam, ao mesmo tempo em que o discurso oficial reafirma o papel do

encarceramento como panacéia diante da ascensão da insegurança social e das patologias

urbanas a ela associadas (WACQUANT, 2003, p.79).

Wacquant observou que, enquanto o orçamento destinado à assistência social

diminuía, os recursos destinados ao sistema de justiça criminal se multiplicaram ao longo dos

anos, e o encarceramento se tornou uma verdadeira indústria, com o crescimento do setor de

prisões privadas, que resulta da privatização de uma das funções básicas do Estado. Ele

ressalta (2003, p. 80) que o crescimento do setor carcerário ocorre num período de redução da

atuação das administrações públicas na vida econômica e social do país, com redução nos

gastos com educação, saúde e habitação. O autor informa (2003, p. 84) que, somadas, as

administrações penitenciárias são o terceiro maior empregador dos EUA, atrás apenas da Wal-

Mart e da General Motors, e que os sindicatos dos trabalhadores do sistema penitenciário são

muito poderosos e influentes, citando o exemplo do sindicato do pessoal penitenciário do

estado da Califórnia, que financia a candidatura de candidatos favoráveis à expansão das

prisões, e que por sua vez, recebe condições de emprego, aposentadoria e remuneração

vantajosas por esse apoio aos políticos (WACQUANT, 2003, p.83).
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Para os políticos estadunidenses, o aumento do gasto com o sistema de justiça

criminal, em detrimento dos gastos sociais, tem um efeito positivo, pois para o eleitorado o

encarceramento é mais visível, os resultados são mensuráveis, e os custos reais não são

revelados. Dessa forma, o tratamento penal da pobreza é dotado de uma carga moral positiva,

enquanto a assistência é considerada imoral (WACQUANT, 2003, p. 86).

Isso acontece porque na sociedade norte-americana, a política de criminalização da

miséria encontra prolongamento cultural em um discurso público que relaciona o estigma

moral de classe com o estigma de raça. Wacquant (2003, p. 107) percebeu que há uma

continuidade entre as instituições utilizadas para confinar e controlar afro-americanos, que se

inicia com a escravidão, passando pelo sistema Jim Crow de segregação, e, posteriormente,

pelos guetos. Para o autor, o aparato carcerário é a nova instituição destinada a esse fim, e se

relaciona com os guetos negros por meio de uma simbiose estrutural e suplência funcional:

Logo o gueto negro, convertido em instrumento de pura exclusão pela contração
simultânea da esfera do trabalho assalariado e da assistência social, e desestabilizado
ainda mais pela penetração crescente do aparelho penal de Estado, viu-se ligado ao
sistema carcerário por uma tripla relação de equivalência funcional, de homologia
estrutural e de sincretismo cultural, tanto que eles constituem hoje um único e
mesmo continuum carcerário que encerra uma população redundante de jovens
homens (e cada vez mais mulheres) negros(as) que circulam em circuito fechado
entre esses dois pólos segundo um ciclo auto-perpetuado de marginalidade social e
legal de consequências pessoais e sociais devastadoras. (WACQUANT, 2003,
p.119)

Wacquant (2003, p. 120) conclui que o sistema carcerário hoje não desempenha uma

função econômica positiva de recrutamento e disciplina da mão-de-obra, mas serve apenas

para armazenar as frações precarizadas da classe operária negra, porque não encontram

trabalho seja em função de um déficit de qualificação causado pelo sistema escolar público,

da discriminação na admissão ou da concorrência dos imigrantes. Assim, “a “mão invisível”

do mercado de trabalho precarizado encontra seu complemento institucional no “punho de

ferro” do estado que se organiza de maneira a estrangular as desordens geradas pela difusão

da insegurança social” (WACQUANT, 2003, p.147).

Em relação ao Brasil, Wacquant afirma (2001, p. 07) que os efeitos da penalidade

neoliberal são ainda mais funestos, devido à grande desigualdade social e à ausência de

tradição democrática e instituições capazes de proteger os cidadãos. Segundo o autor (2001, p.

08), a sociedade brasileira é caracterizada pela disparidade social vertiginosa e pela pobreza

de massa, que alimentam o crescimento da violência criminal, aliada ao desenvolvimento da

economia ligada ao tráfico internacional de drogas, que diante da ausência de uma rede de

proteção social, surge como um meio de sobrevivência da juventude dos bairros populares.

Ele indica que a insegurança criminal no Brasil é agravada pela intervenção das forças de
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ordem, com o uso rotineiro de violência letal pela polícia e o recurso à tortura, que geram um

clima de terror entre as classes populares, que são seu alvo. A violência policial faz parte de

uma “tradição nacional multissecular de controle dos miseráveis pela força”, que seria oriunda

da escravidão e teria sido fortalecida na ditadura militar, baseada em uma concepção

hierárquica e paternalista de cidadania, em que a manutenção da ordem de classe e da ordem

pública se confundem (WACQUANT, 2001, p. 09).

Outro aspecto importante que o autor discute sobre o encarceramento no Brasil é a

relação entre a hierarquia de classes e a estratificação etnoracial, que se verifica na

discriminação policial e judiciária baseada na cor, assentando a dominação racial com a

penalização da miséria (WACQUANT, 2001, p. 09). Ele defende (2011, p. 10) que, em nossa

cultura marcada pelo autoritarismo, o desenvolvimento do estado penal corresponderia a uma

“ditadura sobre os pobres”.  Wacquant ressalta ainda (2001, p. 11) as péssimas condições das

prisões brasileiras, consideradas “campos de concentração para pobres”, associando

superlotação, péssimas condições de higiene, inatividade forçada e a violência rotineira das

autoridades.

Vivemos em uma situação de encarceramento em massa, identificada por Garland

(2001, p. 1) por uma alta taxa de crescimento populacional, com uma população prisional

muito acima do considerado normal em uma perspectiva histórica e comparativa com outras

sociedades equivalentes, além da concentração social dos efeitos da prisão, visto que ela

deixou de ser o controle social de delinquentes individuais e tornou-se o encarceramento

sistemático de grupos inteiros da população, no caso, de homens jovens negros de grandes

centros urbanos. Para esse grupo, a prisão tornou-se uma parte regular e previsível de sua

existência, ao invés de ser um evento raro e pouco frequente. No entanto, segundo o autor,

ainda não conhecemos os custos sociais e financeiros do encarceramento em massa, que

incluem a redução do orçamento estatal para outras áreas, a normalização da experiência

prisional e sua extensão para a comunidade e as consequências do encarceramento para as

famílias das pessoas presas, principalmente seus filhos (GARLAND, 2001, p. 2). Garland

defende que é particularmente preocupante a forma em que a exclusão penal está associada à

exclusão econômica e racial, assegurando que as divisões sociais sejam aprofundadas, e

criando e perpetuando sistematicamente uma subclasse criminalizada (GARLAND, 2001, p.

2).

Sobre a relação entre racismo e encarceramento em massa, Alexander indica que a

“guerra às drogas” iniciada nos EUA e exportada para todo o mundo, e que é responsável pelo
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aumento exponencial do encarceramento (ALEXANDER, 2017, p. 162), revelou ser uma

reação às conquistas do Movimento de Direitos Civis, que impunha o fim da segregação racial

no país (ALEXANDER, 2017, p. 83). Assim, o encarceramento em massa em decorrência da

“guerra às drogas” surge como um novo sistema de controle social racializado, sob uma

retórica racialmente neutra de “combate ao crime” (ALEXANDER, 2017, p. 94), a partir de

abordagens policiais claramente discriminatórias e violentas (ALEXANDER, 2017, p. 190)

que importam em rituais humilhantes e degradantes de dominação e submissão, que fazem

parte da rotina de jovens negros pobres (ALEXANDER, 2017, p. 207), além da extraordinária

discricionariedade dos promotores (ALEXANDER, 2017, p. 182), sustentadas pelo

estereótipo de criminoso negro divulgado amplamente pela mídia (ALEXANDER, 2017, p.

171). Ademais, há a recusa dos tribunais, principalmente da Suprema Corte, em reconhecer as

alegações de discriminação racial, exigindo das vítimas provas impossíveis de que as

disparidades raciais observadas estatisticamente são produto de discriminação racial

intencional, protegendo o sistema de justiça criminal de denúncias de preconceito racial, o que

foi reiterado em diversas decisões (ALEXANDER, 2017, p. 174).

Dessa forma, pessoas inocentes acabam aceitando a negociação de confissão com

medo de sentenças obrigatórias mínimas desproporcionalmente altas, principalmente por não

terem acesso a uma defesa jurídica adequada (ALEXANDER, 2017, p. 145), pois as penas

para crimes relacionados a drogas são excessivamente longas. A autora cita (ALEXANDER,

2017, p. 147) os casos de um homem condenado a 40 anos de prisão por tentar vender 30

gramas de maconha, e o de um réu primário que foi condenado à prisão perpétua por tentar

vender 600 gramas de crack, ambas confirmadas pela Suprema Corte. No entanto, para a

autora, a pior consequência do encarceramento em massa é o rótulo de delinquente que vai

acompanhar a pessoa por toda a sua vida, legitimando a discriminação, o estigma e a

exclusão, e eliminando direitos como os de votar ou participar do júri, o que importa em uma

cidadania de segunda classe (ALEXANDER, 2017, p. 151). Segundo Alexander (2017, p.

152):

É o emblema da inferioridade- o registro de delinquente- que relega as pessoas à
condição de segunda classe pelo resto da vida. Como descrito no capítulo 4, para os
criminosos de drogas, há poucas chances de escapar. Proibidas por lei de obter
habitações públicas, discriminadas por proprietários particulares, impossibilitadas de
receber vale-alimentação, forçadas a “assinalar o quadradinho” indicando uma
condenação criminal na hora de se candidatar a praticamente qualquer emprego e
tendo negada licença para o exercício de várias profissões, pessoas cujo único crime
é o vício em drogas ou a posse de uma quantidade pequena delas para uso recreativo
se veem expulsas da sociedade e da economia- permanentemente.
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Essas condições após o encarceramento fazem com que muitos retornem à prisão,

principalmente aqueles submetidos a monitoramento e vigilância contínuos durante a

liberdade assistida ou condicional, que devem observar diversas restrições e exigências.

Logo, podemos perceber que a “guerra às drogas”, principal responsável pelo

encarceramento em massa, apesar de possuir um discurso racialmente neutro, foi criada pelos

EUA para garantir um controle social racializado após o fim da segregação legalizada e foi

exportada para todo o mundo, inclusive para o Brasil. Aqui, a “guerra às drogas” justifica a

militarização da vida nas favelas, a alta exposição à violência letal, inclusive policial, e o

encarceramento desproporcional que atingem a população negra, que corresponde  a 64% da

população prisional total (BRASIL, 2017a, p. 32), e 71% das vítimas de homicídio (BRASIL,

2017b, p. 30).

Assim, por meio da historização da utilização do encarceramento como pena, podemos

perceber como ela se articula com o nascimento do sistema de produção capitalista,

inicialmente como forma de adestrar as classes subalternas para o trabalho em um contexto de

mão-de-obra escassa e, posteriormente, como um local de segregação da força de trabalho

excedente. Podemos perceber também que a utilização da prisão como pena faz parte de um

processo muito maior de disciplina da sociedade com o fim de obter corpos dóceis, tanto mais

úteis quanto mais obedientes, a partir da elaboração de discursos sobre as funções da pena que

nunca se concretizaram. No entanto, embora a prisão seja um fracasso em relação aos seus

fins declarados, ela é útil ao sistema de produção na medida em que permite um grande

controle sobre as classes subalternas, para quem ela é direcionada, ao mesmo tempo em que

encobre uma ampla gama de ilegalidades das classes dominantes.

A partir do exame a que eram submetidos os condenados se produziu todo um saber

que originou a criminologia, inicialmente baseada no estudo dos criminosos, a partir das

características biopsicológicas da população encarcerada, e programas para modificar o

indivíduo delinquente. Entretanto, com a criminologia crítica, houve uma mudança de

paradigma, com maior atenção aos mecanismos através dos quais são criadas e aplicadas

definições de criminalidade e realizados os processos de criminalização, com a conclusão de

que o direito penal é intrinsecamente desigual, e visa manter as desigualdades sociais próprias

do capitalismo. Assim, o que se propõe com a criminologia crítica é a contração do sistema

penal, com a utilização de outras formas de controle social dos desvios que não passem pelo

encarceramento e todas as suas consequências estigmatizantes. No entanto, atualmente

verificamos o extremo oposto disso, com o aumento do encarceramento, que corresponde ao
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aumento da pobreza gerada pela redução da intervenção social do Estado com a ascensão do

neoliberalismo, em uma situação real de encarceramento em massa. E podemos ver também

como classe se relaciona com raça na maior exposição ao sistema de justiça criminal em

sociedades marcadas pela desigualdade racial, como é o caso dos EUA e também do Brasil,

principalmente por meio da “guerra às drogas”.
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Capítulo 3 – A prisão de mulheres

Este recorte de classe proporcionado pela criminologia crítica, por si só, não abrange

todos os aspectos relacionados ao controle social dos desvios. Faz-se necessário analisar a

questão sob o prisma das relações de gênero e raça. Esta abordagem é fundamental tendo em

vista que o sistema de produção capitalista opera de forma patriarcal e racista, o que se revela

também no sistema de justiça criminal, posto que este reflete a realidade social e concorre

para a sua reprodução.

Segundo Saffioti, o patriarcado é um pacto masculino para garantir a opressão das

mulheres. A autora ressalta que a dominação masculina possui um caráter histórico, e que as

relações hierárquicas entre os homens, bem como a solidariedade entre eles, os capacitam

para estabelecer e manter o controle sobre as mulheres, que são relegadas às funções de

objetos de satisfação sexual, e reprodutoras de herdeiros, de força de trabalho e de novas

reprodutoras (SAFFIOTI, 2004, p.104). O patriarcado estrutura a sociedade na medida em que

atribui papéis sociais diferenciados na divisão social do trabalho em função dos gêneros, que

são construtos sociais baseados na diferença biológica. Essa diferenciação nas esferas da

produção, da reprodução e da política implica na subordinação das mulheres, que é reforçada

pelas instituições através da separação entre o público e o privado.

Lombroso, um dos principais autores da criminologia positivista, foi um dos primeiros

a se debruçar sobre a criminalidade feminina em seu livro La donna delinquente, la prostituta

e la donna normale, escrito com Ferrero. Partindo da criminalidade como dado ontológico e

buscando determinar as características biopsicológicas típicas das delinquentes, em seu livro

ele descreve inicialmente como seriam as mulheres normais, comparando-as com as fêmeas

de diversas espécies e utilizando suas diferenças anatômicas em relação aos homens, como de

estrutura óssea, sangue, tamanho do crânio e do cérebro, força muscular, capacidade

respiratória, etc., para justificar a inferioridade das mulheres. Ele afirma também que

mulheres possuem menor sensibilidade, seja em relação aos órgão dos sentidos, seja em

relação a sensibilidade sexual, o que justificaria seu menor prazer nas relações sexuais e sua

passividade no ato sexual, e que se verificaria pela facilidade com que mantem a castidade,

pela sua maior observância à monogamia e fácil adaptação à poligamia (LOMBROSO e

FERRERO, 1903, p. 56). Elas possuiriam ainda insensibilidade à dor, o que provocaria sua

maior resistência, e menor sensibilidade moral, o que justificaria sua resignação aos

sofrimentos da vida.



43

O autor defende também que as mulheres seriam muito mais cruéis que os homens e,

paradoxalmente, seriam mais piedosas que eles. Sua crueldade seria uma forma de reação por

sua fraqueza intrínseca, e sua piedade, decorrência da maternidade, que as incitaria a proteger

os mais vulneráveis, como crianças, idosos e doentes, um fenômeno altruístico que também se

verifica nas fêmeas de outras espécies. Ele afirma (1903, p. 74) que as mulheres seriam

institivamente inimigas uma das outras já que para elas o maior objetivo da existência é o

matrimônio, então elas estariam em permanente competição. E ainda, que as mulheres são

naturalmente mentirosas, vaidosas, imorais, por não possuírem um senso de justiça

desenvolvido, com maior tendência a ira, avareza, inveja, menor lealdade, deficiência da

potência criativa, falta de originalidade, enfim, que seriam física, moral e intelectualmente

inferiores aos homens.

As principais causas da repressão criminal às mulheres ao longo da história foram,

segundo Lombroso, adultério, prostituição, injúria, aborto e infanticídio, bruxaria,

envenenamento. Ele analisa as diversas características físicas que diferenciariam as

criminosas natas das mulheres normais, a partir dos traços fenotípicos das mulheres presas,

mesclando com a análise de casos e de ditados populares sobre mulheres. A principal

característica da mulher delinquente seria a sexualidade em excesso, ainda que menor que a

do homem, e que poderia se apresentar na forma de práticas homossexuais. A sexualidade

exagerada é considerada como antagonista da maternidade, então as mulheres criminosas não

apresentariam afeto materno, e possuiriam algumas características masculinas. A criminosa

nata seria uma dupla exceção, como criminosa e como mulher, porque os criminosos são

exceção na civilização e as mulheres criminosas são uma exceção dentre os criminosos,

porque a regressão natural das mulheres seria a prostituição e não a criminalidade

(LOMBROSO e FERRERO, 1903, p.434). Diante da ausência de força física, as mulheres

cometeriam menos delitos impulsivos, planejando os crimes com um modo de execução mais

complexo e cruel, motivados principalmente pela vingança, e em muitos casos, instigando

homens para que cometessem os delitos por elas tramados.

As rés de ocasião, pelo contrário, não possuiriam características fisionômicas ou

morais degenerativas, seriam mulheres normais que colocadas em situações de vida

desfavoráveis revelaram a imoralidade latente que se encontra em toda mulher (LOMBROSO

e FERRERO, 1903, p.490). Estas representariam a maior parte das criminosas, e em muitos

casos seriam instigadas por homens, como no crime de aborto realizado para esconder a

vergonha de uma união ilegítima ou pela condição de miséria. As mulheres também estariam



44

mais expostas à tentação em relação aos delitos contra a propriedade, tendo em vista as suas

atividades predominantemente limitadas ao ambiente doméstico, especialmente com furtos

domésticos.

Pelo exposto, podemos observar como o sistema patriarcal enxergava as mulheres de

modo geral e especificamente as criminosas, que seriam identificadas como a potencialização

de todas as inúmeras deficiências as mulheres possuiriam naturalmente. Num contexto de

intensa repressão da sexualidade feminina, não surpreende que a principal característica da

“criminosa nata” seja justamente uma libido considerada excessiva. E é interessante perceber

que Lombroso afirma que a maioria das mulheres presas são mulheres normais, levadas ao

crime por circunstâncias especiais e que, portanto, poderiam se redimir, possivelmente

aceitando exercer devidamente os papéis sociais que lhes são relegados, em especial a função

materna, que é a antítese da sexualidade de acordo com o autor.

Outro aspecto muito importante sobre a forma de punição de mulheres explicitado por

Angela Davis é que, mesmo quando as prisões surgiram como a principal forma de punição

pública, as mulheres continuaram a ser submetidas também a outras formas de repressão de

seu comportamento desviante, sendo encarceradas mais em instituições psiquiátricas que em

prisões. A criminalidade masculina é considerada mais “normal” que a criminalidade

feminina, pois os homens desviantes foram construídos enquanto criminosos e as mulheres

desviantes, como loucas. Assim, a prisão foi criada como instituição dominante para o

controle de homens, os manicômios serviram para realizar essa mesma função em relação às

mulheres (DAVIS, 2003, p. 66). E quando levamos em conta categorias como raça e classe,

percebemos que as mulheres brancas desviantes tendiam a ter um tratamento psiquiátrico,

enquanto as mulheres negras eram consideradas criminosas, principalmente levando em conta

os tipos de punição a que eram submetidas no período da escravidão, que incluía castigos

físicos como o açoitamento (DAVIS, 2003, p. 67).

Os autores da criminologia crítica relacionam o patriarcado e o sistema de justiça

criminal para tratar do controle social das mulheres. Segundo Baratta, a sociedade patriarcal

reservou o protagonismo na esfera produtiva aos homens e do círculo reprodutivo às

mulheres, então, o tipo de controle social destinado às mulheres é o informal, realizado

majoritariamente na família, em que o domínio patriarcal se confirma, em última instância, na

possibilidade de violência física contra as mulheres (BARATTA, 1999, p.46).

Assim, o sistema de justiça criminal é androcêntrico na medida em que constitui um

mecanismo masculino criado para o controle de condutas masculinas, relevantes na medida
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em que estão relacionadas à esfera de produção. Logo, o estereótipo de homem ativo no

espaço público corresponde ao estereótipo de criminoso perigoso no sistema penal, restrito ao

homem ativo-improdutivo, e o estereótipo da mulher passiva na construção social do gênero

corresponde ao estereótipo da vítima no sistema penal (ANDRADE, 2005, p.87).

Na síntese de Zaffaroni (2003, p. 25): “El poder patriarcal controla a más de la mitad

de la población: a las mujeres, los niños y los ancianos. Por ello, el poder punitivo se ocupa

preferentemente de controlar a los varones jóvenes y adultos, o sea, controla a los

controladores.” Assim, o sistema de justiça criminal reforça os papéis de gênero, contribuindo

para reproduzir o patriarcado, da mesma forma em que contribui para a reprodução do

capitalismo.

Então, em relação às mulheres, vemos que o sistema de justiça criminal é integrativo

do sistema de controle social informal, atuando de forma residual, apenas quando o controle

social realizado pela estrutura patriarcal não for suficiente. No entanto, na medida em que as

mulheres passam a se incluir na esfera pública, elas tornam-se mais vulneráveis às malhas do

controle penal, o que explica o aumento das taxas de criminalização feminina que vem sendo

verificado nos últimos anos (ANDRADE, 2005, p.88). Mas, mesmo quando as mulheres vêm

a ser punidas por meio do encarceramento, as destinações específicas da educação e formação

profissional da população feminina carcerária tem por fim reproduzir e assegurar sua dupla

subordinação, quer nas relações de gênero, quer nas relações de produção (BARATTA, 1999,

p.50).

A pesquisa de Elça Mendonça Lima sobre a criação e o funcionamento de uma das

primeiras penitenciárias femininas no Brasil, a Penitenciária de Mulheres, localizada no Rio

de Janeiro, então Distrito Federal, e que hoje é denominada Penitenciária Talavera Bruce,

demonstra como isso ocorria. Sua instituição se deu em 1942, durante o Estado Novo, período

em que se intensificava o processo de urbanização e industrialização do Brasil, e também a

possibilidade de maior ação repressiva do Estado com a redução das garantias legais que a

sociedade civil gozava, a partir da reforma da legislação penal (LIMA, 1983, p.23). Nesse

contexto, há grande preocupação com o conflito social urbano originado nas novas classes

emergentes e a necessidade de um controle da questão social, com a desorganização das

resistências populares (LIMA, 1983, p.24). Novos mecanismos repressivos foram criados

como o flagrante, a prisão preventiva, as medidas de segurança ou custódia e o agravamento

com a reincidência, aumentando o poder da polícia e consequentemente o número de

indivíduos que entra no circuito policial-prisional sem condenação (LIMA, 1983, p.27).
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Esses fatores influenciaram no crescimento do número de mulheres que passaram a

integrar o sistema penitenciário. A incorporação da força de trabalho feminina no processo de

industrialização não se deu de forma equânime à masculina, o padrão de industrialização era

excludente, então a maioria das mulheres fazia parte do crescente exército industrial de

reserva, ora atuando como empregadas de indústrias a domicílio, realizando atividades

domésticas ou atividades marginais. Como o mecanismo policial-prisional se alimenta da

parcela marginal da classe proletária, o número de mulheres marginalizadas do processo

industrial cooptadas pelo sistema de justiça criminal aumentou (LIMA, 1983, p.36). Dentre os

principais motivos para a detenção de mulheres estavam a vadiagem, decorrente de grande

repressão à prostituição, crimes específicos do gênero feminino como aborto e infanticídio, e

furto (LIMA, 1983, pp. 34/35).

A previsão de separação da massa carcerária por sexo surgiu com a nova legislação,

não com base em uma preocupação com a segurança das prisioneiras, que até então ficavam

presas junto com os homens, mas para preservar a paz e a segurança dos presídios, devido ao

efeito que a crescente presença de mulheres poderia provocar nos presos (LIMA, 1983, p. 47).

Diferente de grande parte dos presídios femininos que são adaptações de outras construções, a

Penitenciária de Mulheres foi construída especialmente para esse fim, e sua arquitetura

original diferia muito dos outros presídios, posto que baseada em uma ideologia reformista,

com dormitórios coletivos, muros baixos, ausência de grades, e também pelo fato de ser

destinada a mulheres, supondo a submissão e docilidade das prisioneiras (LIMA, 1983, p. 64).

No entanto, sua estrutura sofreu modificações ao longo dos anos para facilitar a gestão da

prisão, com a transformação dos dormitórios coletivos em individuais, o que facilitava o

controle permanente pela vigilância, e com a construção de células para isolamento disciplinar

(LIMA, 1983, p. 65).

A direção da penitenciária em nível institucional era realizada pelo diretor da

Penitenciária Central do Distrito Federal, mas a administração interna era realizada pela

freiras da Congregação de Nossa Senhora do Bom Pastor d’Angers, que tinham experiência

na administração de instituições de internamento como orfanatos, escolas e conventos (LIMA,

1983, p.53). Acreditava-se que para reabilitar as mulheres, as prisões femininas deveriam

conter seus instintos negativos, ou seja, os sexuais e estimular seus instintos positivos, os

domésticos (LIMA, 1983, p.43). Dessa forma, o objetivo da prisão feminina é diferente da

masculina: nesta se quer recuperar um cidadão para a sociedade, naquela se quer recuperar a
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mãe, a esposa, a mulher dedicada ao lar. Então, no início, a prisão feminina seguiu o modelo

de internato/convento, sob administração das freiras.

Dessa forma, além do regulamento interno comum às penitenciárias masculinas, a

Penitenciária de Mulheres possuía o Guia das Internas, com regras de comportamento e todo

um ideário moral e religioso destinados especialmente às mulheres. Assim, as presas estavam

submetidas a um conjunto de regras ainda mais severo que os presos, com uma disciplina

corporal e moral muito rígida que não buscava simplesmente maior controle do ambiente

prisional, mas a aceitação das mulheres de uma posição de submissão que era esperadas delas

em sociedade, com uma continuidade e reafirmação da educação destinada às mulheres em

geral, voltada para o seu papel no lar (LIMA, 1983, p. 69). Há um esforço em simular na

prisão o modelo de família, com a expectativa de seu futuro retorno ao lar, com ênfase nos

trabalhos domésticos, que eram o único tipo de trabalho oferecido na prisão, como costura,

bordado, tapeçaria, limpeza, cozinha e lavanderia (LIMA, 1983, p.70).

A autora defende que a prisão para a mulher se tornava um lar em sua máxima

potência, com um treinamento intensivo para as atividades domésticas, como se seu crime

fosse pensado como uma falta de domesticidade, e a prisão servisse justamente para adequar

seu comportamento social ao lar e à família (LIMA, 1983, p.71). Há também um grande

esforço no sentido de assexuar o ambiente prisional, controlando obsessivamente a

sexualidade das prisioneiras, com um tratamento infantilizante e repressivo (LIMA, 1983,

p.72).

Julita Lemgruber (1983, p. 86) indica que a mulher detenta é vista não só como

trangressora das leis criadas para manter a ordem social, mas também da ordem da família, do

papel de esposa e mãe que lhe foi destinado, e que por isso suporta uma dupla repressão: a

privação da liberdade, como os prisioneiros homens, e também uma vigilância ainda mais

rígida para “protegê-las contra elas mesmas”. A autora exemplifica essa postura na maior

repressão às relações homossexuais nas prisões femininas, que eram punidas com tranferência

ou isolamento, conforme observado em sua pesquisa realizada na mesma penitenciária entre

1976 e 1978.

A autora defende (1983, p. 102) que esse tratamento diferenciado da

homossexualidade nas penitenciárias masculinas e femininas reflete a própria socialização da

mulher em relação ao sexo, que é considerado uma necessidade biológica para os homens,

mas não para as mulheres, de quem se exige recato, para que assumam a posição de mãe e

esposa que se espera delas. A vigilância constante para impedir contatos homossexuais entre
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as detentas é um dos fatores que dificultam as relações de amizade entre elas, pois quando

duas mulheres começam estar mais próximas, estreitando laços de solidariedade entre si, pode

haver suspeita de homossexualidade e a consequente repressão (LEMGRUBER, 1983, p.82).

Assim, o controle da sexualidade das mulheres impede também que se formem amizades

significativas, e há ainda a possibilidade de delação de práticas homossexuais aos guardas por

outras detentas, por vezes infundadas, o que reduz a coesão do grupo e torna a vida intra

muros ainda mais difícil.

Angela Davis (2003, p. 73) afirma que depois que a reabilitação deixou de ser o

principal objetivo do encarceramento, sendo substituída pela neutralização dos infratores, as

reformas do sistema prisional do fim do século XX nos EUA abandonaram a ideologia de

diferença de tratamento por gênero, baseando-se em um modelo de “separados mas iguais”.

Ironicamente, as demandas por paridade em relação às penitenciárias masculinas não criaram

maiores oportunidades de educação, trabalho e saúde pelas mulheres, na prática essas

mudanças resultaram em condições de repressão mais violentas às mulheres, para igualar ao

tratamento dispensado aos homens (DAVIS, 2003, p. 74). A autora ressalta (2003, p.75/76)

que essa é a consequência não só de se pensar em um conceito de igualdade formal típica do

pensamento liberal, mas principalmente por permitir que as prisões masculinas se tornem a

norma de punição, o que é ainda mais perigoso.

Com o aumento da repressão violenta direcionada às mulheres presas, aumenta

também as possibilidades de abuso sexual perpetradas por guardas, que inclui a possibilidade

de exigir a nudez delas nos procedimentos de revistas, bem como realizar revistas íntimas, ou

seja, no interior de suas vaginas. Davis (2003, p. 77) pontua que a violência sexual

direcionada às mulheres presas remete a situações de violência vividas pelas mulheres no

espaço doméstico, então essa forma de punição já realizada no âmbito privado, no contexto de

suas relações íntimas, se transforma em um componente institucionalizado da punição na

prisão de mulheres. E a noção de que o desvio feminino possui sempre uma dimensão sexual

contribui até hoje para uma hipersexualização das prisioneiras, o que serve de justificação

para as agressões sexuais dentro e fora do cárcere, principalmente se considerarmos que a

intersecção entre criminalidade e sexualidade é racializada (DAVIS, 2003, p. 79).

Analisaremos a seguir os dados referentes às mulheres encarceradas no Brasil

atualmente. O último Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, que foi

publicado em dezembro de 2017, referente a dados coletados até junho de 2016, não possui a

especificação das pessoas encarceradas por gênero. Assim, são poucas as informações que
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podemos utilizar desse relatório, como a população prisional total, que atualmente é de

726.712 pessoas, confirmando a manutenção de uma taxa de encarceramento crescente no

país. Além disso, há a informação de que temos uma taxa de ocupação média das unidades

prisionais de 197,4%, com um déficit de 358.663 vagas (BRASIL, 2017a, p. 08), que

demonstra a superlotação dos presídios brasileiros.

Pelo motivo acima exposto, trabalharemos com os dados do Levantamento Nacional

de Informações Penitenciárias de 2014, que produziu um relatório específico sobre a situação

das mulheres presas no Brasil. As mulheres representavam 6,4% da população prisional total

do país, que contava, à época, com uma população de 579.7811 pessoas encarceradas, sendo

37.380 mulheres e 542.401 homens (BRASIL, 2014, p. 05). Em que pese sua pequena

proporção em relação aos homens presos, entre 2000 a 2014, a população carcerária feminina

cresceu 567,4%, enquanto a média de crescimento masculino, no mesmo período, foi de

220,20% (BRASIL, 2014, p.10).

Quanto à raça, cor ou etnia, destaca-se a maior proporção de mulheres negras presas,

que correspondem a 67% do total, em comparação com a população brasileira em geral, em

que a proporção de negros é de 51%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (BRASIL, 2014, p.24). Quanto à faixa etária, observa-se que a população

carcerária feminina tem um perfil muito jovem, pois 50% das mulheres encarceradas têm

entre 18 e 29 anos, enquanto que, na população brasileira total, os jovens representam apenas

21% da população (BRASIL, 2014, p. 22).

Quanto ao estado civil, 57% das mulheres presas estão solteiras, 26% estão em união

estável, 9% estão casadas, 2% estão separadas judicialmente, 3% estão divorciadas e 3% estão

viúvas (BRASIL, 2014, p.25). Não há informações sobre a existência e número de filhos das

mulheres privadas de liberdade no INFOPEN Mulher, referente a 2014, mas a atualização

realizada em 2016 revela que 74% das mulheres presas no Brasil tem pelo menos um filho,

enquanto 53% dos homens presos não tem filhos (BRASIL, 2017a, p.40).

O grau de escolaridade da população prisional em geral é baixo, pois enquanto 32% da

população brasileira total completou o ensino médio, apenas 8% da população prisional total

o concluiu. Quanto às mulheres encarceradas, observa-se que 62% sequer concluiu o ensino

fundamental (incluindo 4% de analfabetas e 8% de mulheres alfabetizadas sem curso regular),

10% tem ensino fundamental completo, 14% tem ensino médio incompleto, 11% tem ensino

médio completo, 2% tem ensino superior incompleto e 1% tem ensino superior completo

(BRASIL, 2014, p.26).
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De acordo com o INFOPEN, o encarceramento feminino obedece a padrões de

criminalidade muito distintos daquele apresentado pelo público masculino, pois enquanto

25% dos crimes pelos quais os homens respondem estão relacionados ao tráfico de drogas,

para as mulheres essa proporção chega a 68% (BRASIL, 2014, p.30). A maioria dessas

mulheres ocupa uma posição coadjuvante no crime, realizando serviços de transporte de

drogas e pequeno comércio, em geral para o sustento da família, e muitas são usuárias

(BRASIL, 2014, p.05), e ainda assim são condenadas a penas extensas. Cabe ressaltar

também que 19% das mulheres estão presas por crimes contra o patrimônio: 9% por furto, 8%

por roubo e 2% por receptação, o que reforça a tese da motivação econômica dos delitos

praticados por mulheres, como se verifica na imagem a seguir.

Imagem 1. Distribuição por gênero dos crimes tentados/consumados entre os registros

das pessoas privadas de liberdade

Fonte: Infopen 2014 (BRASIL, 2014, p. 29)

Das mulheres privadas de liberdade, 30,1% estão presas sem condenação, 44,7%

cumprem pena em regime fechado, 22,5% cumprem pena em regime semi-aberto, 2,1%

cumprem pena em regime aberto e 0,5% estão em medida de segurança de internação

(BRASIL, 2014, p. 20). Em relação ao tempo de pena das presas que foram condenadas, 9%

delas tem pena de até 2 anos, 19% de mais de 2 a 4 anos, 35% de mais de 4 a 8 anos, 26% de

mais de 8 a 15 anos, 11% de mais de 15 a 50 anos (BRASIL, 2014, p. 30).

Atenta-se para o elevado número de presas provisórias, que em junho de 2014

correspondiam a cerca de um terço da população carcerária feminina, embora existam

diversas medidas cautelares que podem ser utilizadas ao invés da prisão, como o

comparecimento periódico em juízo, a proibição de acesso ou frequência a determinados

lugares, a proibição de manter contato com pessoa determinada, a proibição de ausentar-se da
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Comarca, o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, a fiança e a

monitoração eletrônica, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ademais, embora exista a previsão legal de utilização de outras penas que não a

privativa de liberdade para as pessoas condenadas, como as penas restritivas de direito

(prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de

serviço à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos, limitação de

fim de semana) e a pena de multa, o encarceramento continua sendo a principal medida

utilizada para controle social, em que pese sua evidente ineficácia aos fins que se destina

(BRASIL, 2015, p. 91).

O Brasil tem adotado uma política criminal repressiva, que promove um encarceramento

em massa, o que pode ser observado a partir da crescente taxa de encarceramento no país, e a

consequente superlotação dos presídios brasileiros, que atuam com quase o dobro da sua

capacidade. Daí decorrem as péssimas condições das penitenciárias brasileiras, com o

acondicionamento de pessoas em locais apertados, pouco ventilados, em muitos casos

úmidos, sem as condições mínimas de higiene e conforto, o que facilita a rápida propagação

de doenças e que representa uma grave violação aos direitos humanos.

Essa situação se torna ainda mais complexa quando observamos a grande participação

do delito de tráfico de drogas no aumento do encarceramento do país. Com a edição da atual

Lei de Drogas em 2006 (Lei 11.343/06), ampliou-se a diferença de tratamento entre os

consumidores, sujeitos a medidas alternativas, de caráter educativo, e os traficantes, sujeitos a

altas penas (de 5 a 15 anos), sem que exista uma distinção clara sobre quem se enquadra em

cada categoria (BOITEUX, 2010, p.35). De acordo com a lei, para diferenciar o usuário do

traficante, deve-se observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as

condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a

conduta e aos antecedentes do agente. Esses critérios são vagos, o que permite a

discricionariedade da autoridade policial na distinção entre o consumidor e o traficante,

fazendo com que os pequenos vendedores, que realizam suas atividades nas ruas, sejam o

principal alvo dessa política de drogas repressiva, evidenciando a seletividade do sistema

penal e o processo de criminalização da pobreza (BOITEUX, 2010, p.36).

Além disso, o delito de tráfico de drogas é equiparado aos crimes hediondos, de acordo

com a Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), ou seja, é insuscetível de graça, anistia ou

indulto e de fiança, sua pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, possuindo

prazos mais gravosos para a progressão de regime e prisão temporária. A única exceção é o
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delito de tráfico privilegiado, ou seja, os casos em que o agente é réu primário, de bons

antecedentes, e não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, que,

de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus

118533, em junho de 2016, não possui natureza hedionda.

Verifica-se a utilização excessiva de prisões provisórias, em particular quanto ao crime

de tráfico de drogas, em decorrência da suposta gravidade do crime em si, posto que

equiparado aos crimes hediondos, com alegações genéricas quanto ao preenchimento dos

requisitos legais, violando o princípio da presunção de inocência. Assim, estando as mulheres

presas majoritariamente pelo crime de tráfico de drogas, isso repercute no grande número de

presas provisórias, que, embora não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça,

são impedidas de aguardar seu julgamento em liberdade e, quando condenadas, recebem altas

penas.

A intersecção entre os marcadores de gênero, raça, classe e idade faz com que as

mulheres negras, jovens, solteiras, mães e com baixa escolaridade estejam mais expostas à

seletividade do sistema penal do que outras mulheres. Essas mulheres, que já estão

previamente sujeitas a diversas formas de opressão, são encarceradas em sua maioria pelo

crime de tráfico de drogas, em geral cometido para prover o sustento de sua família, em um

contexto em que a baixa escolaridade, relacionada aos fatores de gênero e raça, além da

necessidade de cuidado dos filhos, reduz suas oportunidades de trabalho formal. E, em uma

sociedade com herança escravista que não promoveu a necessária reparação às barbáries

ocorridas no período colonial, as pessoas negras permanecem em uma posição de

marginalização na sociedade, estando mais sujeitas à ação repressora da polícia e à

criminalização, a partir dos desdobramentos no racismo que permanece produzindo efeitos até

hoje.

Werneck conceitua racismo como:

uma ideologia que se realiza nas relações entre pessoas e grupos, no desenho e
desenvolvimento das políticas públicas, nas estruturas de governo e nas formas de
organização dos Estados. Ou seja, trata-se de um fenômeno de abrangência ampla e
complexa que penetra e participa da cultura, da política e da ética. Para isso requisita
uma série de instrumentos capazes de mover os processos em favor de seus
interesses e necessidades de continuidade, mantendo e perpetuando privilégios e
hegemonias. Por sua ampla e complexa atuação, o racismo deve ser reconhecido
também como um sistema, uma vez que se organiza e se desenvolve através de
estruturas, políticas, práticas e normas capazes de definir oportunidades e valores
para pessoas e populações a partir de sua aparência, atuando em diferentes níveis:
pessoal, interpessoal e institucional. (WERNECK, 2013, p. 11)

A autora afirma que o racismo institucional é um mecanismo estrutural que garante a

exclusão seletiva dos grupos racialmente subordinados, que opera de forma a induzir, manter
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e condicionar a organização e a ação do Estado, suas instituições e políticas públicas, atuando

também nas instituições privadas, produzindo e reproduzindo a hierarquia racial. Ela ressalta

que o racismo institucional não é uma insuficiência ou inadequação do sistema, um mero

resquício do passado escravocata em vias de superação, mas um mecanismo performativo ou

produtivo, capaz de gerar e legitimar condutas excludentes. Dessa forma, o racismo

institucional é o modo organizacional de operacionalização do racismo patriarcal

heteronormativo, para atingir coletividades a partir da priorização ativa dos interesses dos

brancos, patrocinando também a negligência e a deslegitimação das necessidades dos negros

(WERNECK, 2013, p. 17).

Werneck afirma que o racismo se manifesta por meio de lógicas, processos,

procedimentos, condutas, que vão impregnar a cultura institucional, o que faz com que sejam

naturalizados, de modo a dificultar ou impedir o alcance pleno das possibilidades e resultados

das ações, programas e políticas institucionais, perpetuando a exclusão racial. A autora

salienta que “antes e além da ação institucional, o racismo se coloca como marco ideológico

legitimador e definidor de prioridades, reivindicando e legitimando culturas e condutas

cotidianas ou profissionais dentro e fora das instituições” (WERNECK, 2013, p. 19).

No sistema de justiça criminal, o racismo institucional opera a partir da seletividade do

sistema penal. Observa-se que a maior parte das pessoas presas por tráfico de drogas são

negras e pobres, que atuavam no “varejo” do comércio das substâncias proibidas, os pequenos

revendedores, que não possuem grande participação no mercado de drogas, e que estão mais

vulneráveis à repressão policial. Sobre o tema, o delegado da Polícia Civil Zaccone D’Elia

Filho afirma que:

Isso explica, por exemplo, o aumento do número de mulheres e crianças envolvidas
com o narcotráfico. Para ser "sacoleiro" de drogas não é preciso portar nenhuma
arma e sequer integrar alguma dita organização criminosa. Basta ter crédito junto
aos fornecedores. Autônomo no comércio ilegal, o "estica" é presa fácil, uma vez
que não apresenta nenhuma resistência às ordens de prisão e passa a participar do
negócio ilegal oferecendo a sua própria liberdade como caução. Desprovido do
capital necessário para fazer parte como acionista do negócio ilícito, o "estica" se
transforma em revendedor comissionado no comércio de drogas, oferecendo o único
bem de valor que lhe resta, qual seja, sua própria liberdade de ir e vir. (D’ELIA
FILHO, 2011, p. 22)

Como não há um critério legal objetivo para a distinção entre consumidores e

traficantes, cabe à autoridade policial definir quem se enquadra em cada categoria. Assim,

enquanto um jovem negro, morador de periferia, é geralmente enquadrado como traficante,

um homem branco de classe média, ainda que esteja em posse de quantidade muito superior

de droga, é considerado apenas usuário. E, tendo em vista o racismo institucional, os negros



54

pobres são considerados como tendo o perfil do “suspeito padrão”, estando mais expostos à

abordagem policial, e consequentemente ao encarceramento.

Assim, mulheres negras jovens que estão em uma situação de marginalização social

são a maioria da população feminina no cárcere, que agrava sua situação de subordinação,

devido à maior dificuldade de encontrar emprego após a prisão, o que dificulta a sua

integração social e a manutenção de sua subsistência, bem como a de sua família,

caracterizando um grande fator para a retomada das atividades no comércio de substâncias

ilegais.

Somente podemos entender a posição específica das mulheres negras na sociedade a

partir da interseccionalidade, termo cunhado por Kimberle Crenshaw para indicar as formas

em que as mulheres negras são sujeitas a discriminação racista e sexista simultaneamente.

Segundo a autora (1989, p. 149), as mulheres negras não são discriminadas simplesmente

enquanto mulheres, ou somente enquanto pessoas negras, e nem mesmo apenas pela soma das

duas circunstâncias, mas também pelo efeito combinado das práticas de discriminação,

especificamente enquanto mulheres negras. A autora utilizou jurisprudência relacionada à

discriminação no mercado de trabalho para demonstrar como a interseccionalidade de

opressões atua, relegando às mulheres negras papéis duplamente subalternos na sociedade.

Como as discriminação que as mulheres negras sofrem não coincidem com a que as mulher

brancas sofrem, ou com a que os homens negros sofrem, elas são invisibilizadas e silenciadas

de forma muito mais intensa, mesmo dentro dos grupos discriminados (CRENSHAW, 1989,

p. 143).

Crenshaw (1989, p. 139) indica que as concepções dominantes de discriminação nos

condicionam a pensar em subordinação como uma desvantagem que ocorre em eixos únicos,

com a tendência em tratar raça e gênero como categorias mutuamente excludentes de

experiência e análise. O feminismo negro critica esse enquadramento, que afasta as mulheres

negras da conceituação, identificação e busca de soluções para as discriminações de raça e

sexo, que são limitadas às experiências dos membros privilegiados de cada grupo, ou seja, os

homens do movimento negro e as brancas no movimento feminista (CRENSHAW, 1989,

p.140). Isso cria uma análise distorcida do racismo e do sexismo, porque as concepções sobre

as formas em que raça e sexo operam são baseadas em experiências que representam somente

uma parcela dos afetados por fenômenos muito complexos (CRENSHAW, 1989, p.140).

A autora afirma (1989, p. 149) que as mulheres negras podem experimentar

discriminação em maneiras semelhantes daquelas experimentadas por mulheres brancas e
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homens negros e também em maneiras diferentes, seja a partir do efeito combinado de

práticas que discriminam com base em raça e em sexo ou ainda uma discriminação específica

enquanto mulheres negras. O problema é que quando as experiências de mulheres negras não

coincidem com aquelas vividas seja pelas mulheres brancas seja pelos homens negros, elas

não são reconhecidas e protegidas adequadamente (CRENSHAW, 1989, p. 152). Ela

denomina este fenômeno de subinclusão, que ocorre por exemplo quando o movimento

feminista propõe a discussão sobre problemas enfrentados por todas as mulheres, não levando

em conta problemas específicos de mulheres negras relacionados a raça e classe social, que

são determinantes para suas experiências enquanto mulheres.

Assim, muitas questões que são claramente relacionadas ao gênero feminino não são

incluídas na agenda feminista porque afetam apenas um subgrupo de mulheres, tornando

muitos problemas das mulheres negras invisíveis (CRENSHAW, 2004, p.14). A autora cita

(2004, p. 15) o exemplo do grande aumento do encarceramento feminino nos EUA, que subiu

mais de 400% nos últimos dez anos, que é evidentemente um problema de gênero, visto que

muitas mulheres são presas após cometerem crimes de natureza econômica, por enfrentarem

dificuldades para manter seus filhos, mas que são excluídas da agenda geral dos grupos de

mulheres, pois esta é uma questão que afeta somente um subgrupo.

Crenshaw (2004, p. 9) indica que a interseccionalidade é um desafio justamente

porque ela aborda diferenças dentro da diferença, e que o termo não se restringe às categorias

de discriminação baseadas em gênero e raça, mas também abrange deficiência, idade,

sexualidade, etc. Esse conceito permite analisar a posição específica das pessoas na sociedade

não a partir dos grupos distintos a que pertencem, que seriam mutuamente excludentes, mas a

partir de grupos sobrepostos, da relação entre diversas categorias identitárias que se

combinam e afetam a vida de cada pessoa (CRENSHAW, 2004, p. 10). Ela ressalta (2004,

p.13) que os efeitos da discriminação são muito amplos, e não se restringem aos atos

deliberados para prejudicar grupos específicos, pois incluem a subordinação estrutural, ou

seja, a confluência entre gênero, classe, globalização e raça que faz com que políticas

internacionais de reajuste, por exemplo, tenham efeito muito maior em mulheres em

decorrência de sua posição na estrutura socioeconômica, marginalizando ainda mais as

mulheres negras e pobres que estão na base.

Patricia Hill Collins ressalta que uma das grandes contribuições do pensamento

feminista negro é justamente a análise da natureza interligada da opressão, mudando o foco de

uma abordagem que pretendia explicar as diversas formas de opressão, seja de gênero, raça ou
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classe, para uma abordagem que pretende determinar os elos entre esses sistemas. Em geral

busca-se estabelecer um tipo de opressão como sendo primária, e depois incluir as opressões

restantes como variáveis que tangenciam o sistema mais importante, o que se observa por

exemplo no esforço de inserir raça e gênero na teoria marxista. O pensamento feminista

negro, ao contrário, é focado na interação entre esses múltiplos sistemas, não com o objetivo

de acrescentar variáveis anteriormente excluídas às teorias existentes, mas para desenvolver

interpretações teóricas da própria interação em si (HILL COLLINS, 2016, p. 108).

Isso acontece porque a opressão vivenciada pela maioria das mulheres negras é

determinada por um status de subordinação referente a uma série de dualidades, seja de raça

(branco/negro), de gênero (homem/mulher), de classe (rico/pobre). Estando na base de vários

sistemas de dominação, a mulher negra é tratada como “outro” objetificado, a quem é negada

agência enquanto sujeito, possuindo assim uma visão singular sobre as dimensões de poder

baseadas nesses construtos de oposição dicotômicos (HILL COLLINS, 2016, p. 109). Estando

mais distantes do poder masculino branco que qualquer outro grupo, as mulheres negras não

possuem a ilusão que as mulheres brancas e os homens negros muitas vezes demonstram que

sua branquitude ou sua masculinidade podem levá-los a se equiparar aos homens brancos,

eliminando sua condição de subordinação (HILL COLLINS, 2016, p. 107). Para as mulheres

negras as mudanças na estrutura da sociedade têm que ser muito mais profundas, subvertendo

toda a lógica da dominação que promove a sua desumanização, possuindo uma perspectiva

alternativa humanista para a organização da sociedade, a partir do reconhecimento da natureza

interligada da opressão (HILL COLLINS, 2016, p. 109).

Lelia Gonzalez (1988), ao tratar da situação das mulheres negras e indígenas na

América Latina, afirma que tanto o racismo quanto o sexismo são sistemas ideológicos de

dominação que partem das diferenças biológicas, e, estando no local inferior de ambas as

hierarquias, tanto de raça quanto de gênero, as mulheres negras tem sua humanidade

suprimida, pois a elas é negado o direito de ser sujeitos do próprio discurso e da própria

história. Essas hierarquias garantem a superioridade dos homens brancos como grupo

dominante, e no contexto latino-americano a ideologia do branqueamento tem servido para

manter negros e indígenas na condição de segmentos subordinados no interior das classes

exploradas. A ideologia do branqueamento reproduz a ideia de que as classificações e valores

da cultura ocidental branca são os únicos verdadeiros e universais, e provoca a desintegração

da identidade étnica dos grupos oprimidos, com a internalização do desejo de embranquecer e

a consequente negação da própria cultura (GONZALEZ, 1988).
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Ela indica (1988) que a ideologia do branqueamento se articula com o mito da

democracia racial, uma forma de dominação ideológica que parte da suposta igualdade entre

brancos e negros na sociedade brasileira, ignorando as profundas desigualdades raciais

existentes e sua repercussão na vida e oportunidades da maior parte da população. A partir do

quadro de desigualdade racial se inscreve a desigualdade sexual, que promove uma

exploração ainda maior das mulheres negras e indígenas da América Latina, que são as mais

oprimidas e exploradas de uma região de capitalismo patriarcal-racista dependente

(GONZALEZ, 1988). Assim, gênero, raça, classe e a posição geopolítica se articulam

determinando a posição social dessas mulheres, em um sistema que transforma as diferenças

em desigualdades, fazendo com que sejam as maiores afetadas pelas crises econômicas, tendo

em vista que o modelo econômico excludente em uma sociedade globalizada provoca a

concentração de renda e limitação de acesso a benefícios sociais (GONZALEZ, 1988).

Gonzalez (1988) salienta que para as amefricanas e para as ameríndias, a

conscientização da opressão ocorre inicialmente pelo viés racial, associado à exploração de

classe, que são os elementos básicos da luta comum de homens e mulheres que façam parte de

uma etnia subordinada. É a partir dessa luta que há a conscientização da discriminação sexual,

quando as mulheres são excluídas do espaço de decisão desses movimentos pelos

companheiros, que reproduzem práticas sexistas do patriarcado dominante, o que as leva a

buscar o movimento de mulheres, onde também são confrontadas com práticas de

discriminação baseadas na raça, conforme vimos anteriormente (GONZALEZ, 1988). Daí seu

esforço na teorização de um feminismo afro-latino-americano, que articule essas demandas e

estratégias de luta para a emancipação coletiva.

Sueli Carneiro (2003) compartilha desse entendimento, e indica que os estupros

perpetrados pelos homens brancos contra as mulheres negras e indígenas no período colonial

e a miscigenação daí resultante estão na origem da construção de nossa identidade nacional,

estruturando o mito da democracia racial. Longe de ser um fato de interesse meramente

histórico, suas consequências se estendem até hoje, pois vivemos em uma ordem social

supostamente democrática, mas que mantém intactas as hierarquias de gênero segundo a raça

instituídas no período colonial (CARNEIRO, 2003).

Gonzalez (1984, p. 230) indica que os papéis sociais atribuídos às mulheres negras

brasileiras na atualidade derivam diretamente da figura da mucama do período escravocata,

seja a mulata, a empregada doméstica ou a mãe preta. A primeira representa a mulher negra

como objeto de desejo sexual, exaltada no Carnaval (GONZALEZ, 1984, p. 228), a segunda
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remete à exploração econômica das mulheres negras a partir da divisão sexual e racial do

trabalho (GONZALEZ, 1984, p. 233), e a terceira como a ama que na verdade assume a

função materna (GONZALEZ, 1984, p. 235). A autora afirma (1984, p. 228) que há uma

violência simbólica específica direcionada à mulher negra, porque na verdade essas funções

são atribuídas a um mesmo sujeito, e sua situação de subordinação econômica enquanto

empregada doméstica ou babá é intensificada pela possibilidade de violação sexual a que

estão mais vulneráveis pela sexualização de seus corpos, principalmente pelos seus

empregadores, devido proximidade que o trabalho doméstico proporciona. A situação se torna

ainda mais complexa se levarmos em conta que as mulheres negras são em grande parte

responsáveis pela subsistência de suas famílias, em boa medida porque seus homens, filhos e

irmãos são objetos de perseguição policial sistemática, que reflete no grande número de

homicídios de jovens negros e de sua sobrerrepresentação na população carcerária

(GONZALEZ, 1984, p. 231), possibilitada pela divisão racial do espaço, com a concentração

da população negra em favelas, invasões e conjuntos habitacionais em condições precárias

(GONZALEZ, 1984, p. 232).

Carneiro (2003) afirma que em sociedades multirraciais, pluriculturais e racistas,

como as sociedades latino-americanas, o feminismo negro tem como principal eixo

articulador o racismo e seu impacto sobre as relações de gênero, posto que ele determina a

hierarquia de gênero. O racismo estabelece a inferioridade social dos segmentos negros da

população em geral, e às mulheres negras acrescenta-se a inferioridade social estabelecida

pelo sexismo. O problema da inclinação eurocentrista do feminismo brasileiro é que, ao omitir

o caráter central da raça nas hierarquias de gênero e universalizar os valores da cultura

ocidental, ele acaba reforçando a ideia da democracia racial e do ideal de branqueamento e se

distanciando da realidade vivida por mulheres negras (CARNEIRO, 2003).

Assim, a luta das mulheres negras contra a opressão de gênero e de raça traz

contribuições tanto para a ação política feminista quanto para a anti-racista, buscando integrar

a tradição de luta do movimento negro com a tradição de luta do movimento de mulheres, a

partir dessa identidade política específica de mulher negra. Trazendo a discussão sobre as

contradições resultantes da articulação de raça, gênero e classe, o feminismo negro promove a

síntese de bandeiras de luta que se tornam mais completas e representativas, enegrecendo as

reivindicações de mulheres e feminizando as propostas do movimento negro (CARNEIRO,

2003).
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Neste sentido, cabe destacar a contradição entre o mito ideológico da feminilidade,

que cumpre um papel fundamental na estrutura da sociedade patriarcal, e a realidade das

mulheres negras. Segundo Angela Davis, os arranjos econômicos da escravidão contradiziam

os papéis sexuais hierárquicos incorporados pela ideologia do capitalismo industrial, pois as

relações entre homens e mulheres no interior da comunidade escrava não correspondiam aos

padrões da ideologia dominante. Na vigência do sistema escravista, as mulheres negras

trabalhavam ao lado dos homens negros nas lavouras, e não eram consideradas “femininas

demais” para o trabalho nas minas de carvão e na fundição de ferro, ou para o corte de lenha e

abertura de valas, pelo contrário, elas correspondiam a grande parte da força de trabalho, pois

eram mais lucrativas que os trabalhadores do sexo masculino, devido ao menor custo de

manutenção (DAVIS, 2016, p.25).

Assim, enquanto as mulheres brancas foram confinadas no ambiente doméstico,

submetidas à vontade do pai ou do marido, e reduzidas às figuras de mães e donas de casa, as

mulheres negras eram submetidas a jornadas extenuantes de trabalho duro, como os homens

negros, e estavam mais expostas à violência, principalmente a sexual, em razão de sua

condição de mulher. Então, elas se encontravam numa posição de maior vulnerabilidade, ao

mesmo tempo em que não correspondiam aos ideais de feminilidade, e sua particular atuação

na sociedade como parte do sistema produtivo e também do reprodutivo as deixou em uma

posição ambígua quanto à exposição ao sistema de justiça criminal, que como vimos é

majoritariamente destinado aos homens em razão de sua função na esfera produtiva. Daí a

importância de analisar os marcadores sociais de raça, gênero e classe concomitantemente

quando tratamos das mulheres negras que, como grupo, ocupam uma posição social geral

inferior a qualquer outro grupo, suportando o fardo da opressão machista, racista e classista

(hooks, 2015, p.207).

Urge ressaltar as articulações entre raça e classe, principalmente em uma sociedade

multiétnica e desigual como a nossa. A estrutura de classe na sociedade norte-americana,

assim como na brasileira, foi moldada pela estratégia racial da supremacia branca, e somente

se analisarmos a função do racismo na sociedade capitalista poderemos compreender

realmente como se desenrolam as relações de classe (hooks, 2015, p.195). E, sendo o sistema

de justiça criminal um intrumento da produção e reprodução de relações de desigualdades

próprias do sistema capitalista, ele é utilizado de forma muito intensa para realizar o controle

social da população negra, em particular os homens negros, dada a sua posição subalterna no
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sistema produtivo em decorrência da escravidão. E isso implica também que, dentre as

mulheres encarceradas, as mulheres negras e pobres estejam em maior número.

Pelo exposto, podemos perceber que o tipo de controle social realizado por meio da

prisão é destinado prioritariamente aos homens devido a sua participação da esfera produtiva,

e que o controle social das mulheres era realizado majoritariamente na família, incluindo a

possibilidade de violência contra as mulheres, ou com o encarceramento em manicômios, com

a associação dos desvios femininos com a loucura. Os primeiros estudos sobre criminalidade

feminina realizados por pesquisadores da criminologia positivista refletem a estrutura

patriarcal da sociedade, a partir do modo em que concebiam as mulheres em geral e as

mulheres criminosas em particular. Com o aumento da participação feminina na esfera

pública, a prisão passou a ser cada vez mais utilizada como forma de controle social das

mulheres, havendo a necessidade de criação de prisões destinadas somente a mulheres. No

entanto, as prisões femininas tinham objetivos distintos da masculinas, pois buscavam

adequar a mulher presa aos padrões de submissão e domesticidade que se esperava da mulher

na sociedade em geral, sendo as mulheres punidas não apenas pelo cometimento do crime em

si, mas também por não corresponderem ao comportamento imposto às mulheres.

Com a análise do perfil das mulheres brasileiras encarceradas na atualidade, podemos

perceber que o encarceramento não atinge as mulheres indiscriminadamente. As mulheres

negras, jovens, mães e com baixa escolaridade são a maioria no cárcere, e analisando a

posição da mulher negra na sociedade a partir do feminismo interseccional, podemos entender

como as diversas formas de opressão se articulam, sejam de gênero, raça, classe ou posição

geopolítica, estando as mulheres negras na base dessas múltiplas hierarquias. No Brasil, essa

questão adquire contornos diferenciados com a ideologia do branqueamento e o mito da

democracia racial, que repercutem diretamente nas experiências de vida das mulheres negras.

É importante notar que a prisão como forma de manutenção da dominação de classe possui

um caráter nitidamente racial em nossa sociedade, em razão da escravidão e do racismo dela

decorrente, que persiste até hoje. Assim, o encarceramento tem sido utilizado contra a

população negra em geral, prioritariamente contra os homens negros, e cada vez mais contra

as mulheres negras, principalmente pelo delito de tráfico de drogas, mas os impactos de uma

política penal repressiva como a nossa na estrutura familiar das pessoas encarceradas são

ainda desconhecidos.
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Capítulo 4 – A prisão de mulheres para a família

O princípio da intranscendência da pena, disposto no art. 5º, XLV, da nossa

Constituição, indica que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, assim, deve-se evitar

que as consequências da pena afetem a terceiros, pois a pena é uma medida de caráter

estritamente pessoal (ZAFFARONI, 2011, p. 160). Mas sabemos que, na realidade, a pena

privativa de liberdade afeta especialmente a família da pessoa encarcerada. E, quando

tratamos do encarceramento feminino, a questão é ainda mais complexa, dado que as

mulheres ainda são as principais responsáveis pelas tarefas ligadas à esfera reprodutiva da

vida social, sejam as tarefas domésticas ou de cuidado de crianças, idosos e pessoas doentes

em geral, mesmo que também exerçam trabalho remunerado.

Analisaremos a seguir os dados coletados em pesquisa empírica qualitativa, realizada

por meio de entrevistas com as visitantes das mulheres encarceradas na Penitenciária Talavera

Bruce, conforme metodologia descrita no primeiro capítulo, com o objetivo de estabelecer

quais são os impactos do encarceramento para as famílias dessas mulheres. Como já indicado

no primeiro capítulo, a referência às visitantes será feita no feminino porque as mulheres são a

maioria, e consideramos que nos referir a todas no masculino, como prevê a norma culta da

língua, não é uma escolha neutra, mas é parte de uma visão de mundo que desejamos

combater, em que o masculino é tomado como norma.

O roteiro das entrevistas foi separado em quatro grupos temáticos. O primeiro se

referia a dados pessoais da visitante, nome, idade, local de residência, seu grau de parentesco

com quem ela estava visitando, se a mulher presa possui filhos, e sobre as demais pessoas que

realizam a visitação. O segundo grupo incluía como foi a prisão para a família no momento

inicial, abordando ainda de forma específica os efeitos do encarceramento para as dimensões

financeira, da saudade, e da preocupação, com a indicação de qual era o pior aspecto, dentre

todos os mencionados. No terceiro, questionamos sobre como elas lidam com a situação,

quais são as estratégias utilizadas para enfrentá-la, incluindo a própria visitação e suas

dificuldades, bem como o tratamento dos agentes. No quarto grupo, indagamos sob a sua

percepção sobre aspectos legais, sobre se houve justiça no caso, sobre se e como é realizado o

acompanhamento do processo pela familiar, e se existe alguma organização de visitantes,

como uma associação para que atuem juntas em causas de interesse comum.
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4.1 Dados pessoais e familiares

Das 41 pessoas entrevistadas, apenas 9 eram homens. Destes, 3 visitavam a esposa, 2

visitavam a filha, 2 visitavam a mãe, 1 visitava a irmã e 1 visitava a cunhada. Dentre as

mulheres, 14 visitavam a filha, 8 visitavam a mãe, 4 visitavam a irmã, 3 visitavam a sobrinha,

2 visitavam a companheira e 1 visitava a tia.

Podemos perceber que os homens visitam menos, tanto em penitenciárias femininas

quanto nas masculinas. Isso acontece porque as mulheres são socializadas para exercer o

cuidado, para se responsabilizar por todas as pessoas vulneráveis da família, sejam crianças,

idosos ou doentes. E isso implica que, em caso de encarceramento, as esposas, mães, filhas e

irmãs das pessoas presas se comprometam mais em manter o vínculo familiar e contribuir

para suprir suas necessidades do que seus correspondentes masculinos.

Ao contrário do que se acredita, de que o amor materno é um instinto, uma

característica intrínseca à mulher, Badinter revela em sua pesquisa que os esforços para

convencer a mulher a assumir seu papel no cuidado dos filhos partiram de uma ideologia que

ganhou força a partir do séc. XVIII na Europa, para se contrapor a relativa indiferença destas

em relação às crianças, que eram enviadas para amas de leite logo após o nascimento, e

depois cresciam em internatos. Ela indica que há uma evidente preocupação do Estado com a

sobrevivência das crianças (BADINTER, 1985, p. 146), que utiliza-se de argumentos

econômicos, baseados na demografia e na valorização da população; filosóficos, baseadas no

discurso biológico e ressaltando suas funções reprodutivas; e religiosos, comparando-as a

santas, e evocando o sacrifício materno com uma clara associação à Virgem Maria

(BADINTER, 1985, p. 223), para persuadir as mulheres a se dedicarem exclusivamente aos

cuidados com a prole.

Badinter afirma que essas premissas buscavam promover a valorização do trabalho

feminino na família, e se relacionam com o nascimento da moderna família nuclear burguesa,

que protege sua privacidade ao se fechar no ambiente doméstico (BADINTER, 1985, p. 179).

Para tanto, mudaram-se os hábitos relacionados ao cuidado das crianças, fazendo com que a

mulher ofereça maior liberdade e bem-estar para os bebês, ao custo de uma necessidade de

vigilância constante e atenção muito maior, o que monopoliza o seu tempo (BADINTER,

1985, p. 208), uma vez que passam a ser responsáveis por sua higiene, saúde e educação

(BADINTER, 1985, p. 205), o que exige sua presença efetiva no lar. Segundo a autora (1985,

p. 238), a partir dessas progressivas mudanças, exercer as tarefas relacionadas à maternidade

passou a ser uma exigência moral, cercada de grande pressão social, visto que a “natureza
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feminina” e a “mulher normal” foram definidas a partir das características que se

consideravam adequadas para uma boa mãe, de Rousseau a Freud. Assim, a maternidade se

torna uma função obrigatória e em tempo integral, sob pena de gerar um grande sentimento de

culpa para aquelas que não correspondiam aos ideais de mães absolutamente devotadas

(BADINTER, 1985, p. 272). Desse modo, esse senso de responsabilidade que faz com que as

mulheres assumam o encargo de visitar e sustentar seus familiares presos não é resultado de

uma característica inata, e sim de fatores culturais e pressões sociais que determinam quais

papéis as mulheres devem desempenhar na sociedade.

Inicialmente, a auto-identificação étnico-racial não estava prevista no roteiro, mas no

decorrer da pesquisa percebemos que esse era um dado indispensável para a compreensão da

realidade. Assim, tendo em vista a impossibilidade de indagar as entrevistadas sobre essa

questão, pois boa parte das entrevistas já tinha sido realizada, não tivemos escolha a não ser

coletar esses dados a partir da heteroatribuição da entrevistadora (IBGE, 2013, p. 44), baseada

exclusivamente em características fenotípicas. Essa análise se mostrou fundamental, pois,

ainda que não tenham sido perguntadas diretamente sobre discriminação racial, a distinção de

tratamento a partir das características étnico-raciais das entrevistadas surgiu espontaneamente,

e não poderia deixar de ser incluída na pesquisa. Utilizou-se o sistema de classificação do

IBGE, com cinco categorias: branco, pardo, preto, amarelo e indígena (IBGE, 2013, p. 24),

sendo que não foram identificadas pessoas pertencentes aos dois últimos grupos.

Ressaltamos que considera-se população negra o conjunto de pessoas que se

autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE, ou que

adotam autodefinição análoga, nos termos do art. 1º, parágrafo único, IV, do Estatuto da

Igualdade Racial (Lei nº 12.288/10). Cabe salientar que, como dissemos anteriormente, o

processo de miscigenação no Brasil foi fundamentado na exploração sexual da mulher negra,

e visava um progressivo clareamento da população do país, identificado por Abdias do

Nascimento como “um fenômeno de puro e simples genocídio” (NASCIMENTO, 2017, p.

84). Observa-se que houve políticas públicas voltadas inquestionavelmente para o

embranquecimento da população, inclusive com a política imigratória racista do fim do século

XIX e início do século XX, em que a legislação era evidentemente discriminatória,

privilegiando a imigração de brancos europeus, e proibindo a imigração de pessoas negras

(NASCIMENTO, 2017, pp. 86/87). No entanto, Abdias Nascimento ressalta que:

estabelecendo o mulato como o primeiro degrau na escala da branquificação
sistemática do povo brasileiro, ele é o marco que assinala o início da liquidação da
raça negra no Brasil. Porém, a despeito de qualquer vantagem de status social como
ponte étnica destinada à salvação da raça ariana, a posição do mulato essencialmente
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equivale àquela do negro: ambos vítimas de igual desprezo, idêntico preconceito e
discriminação, cercados pelo mesmo desdém da sociedade brasileira
intitucionalmente branca. (NASCIMENTO, 2017, p. 83)

O que justifica a inclusão de pretos e pardos na categoria negros.

Das entrevistadas, 14 foram identificadas como brancas, 13 como pretas, 9 como

pardas e não possuímos informação sobre 5. Observamos que a população negra está

sobrerrepresentada dentre as vistantes de mulheres presas, reflexo da sobrerrepresentação da

população negra no cárcere, que já foi objeto de análise no capítulo 3. Isso é esperado na

medida em que que todas as entrevistadas eram familiares da mulher presa, ainda que parte de

sua família extensa, o que pressupõe um compartilhamento, ainda que não integral, de suas

características fenotípicas.

O primeiro relato que segue, de uma mulher negra (preta) de meia-idade, demonstra

exatamente o tipo de tratamento diferenciado a que algumas pessoas são submetidas quando

do ingresso na penitenciária para a visitação de algum ente querido. Ela indica claramente que

há uma perseguição a algumas pessoas, e que ela própria é “vítima do scanner”, sendo sempre

selecionada para ir para o scanner, localizado dentro do Complexo de Gericinó, e portanto,

fora da Penitenciária Talavera Bruce. O segundo relato é de um homem negro (preto) jovem,

que também indica que sempre é selecionado para ir para o scanner. Muitos visitantes se

queixam do procedimento, visto que utiliza um tempo precioso para eles, problema que seria

solucionado se houvesse um scanner dentro da própria unidade, o que tornaria a própria

revista mais rápida, posto que ela é realizada manualmente atualmente, fato que será abordado

com maior profundidade adiante.

Da visita, a maior dificuldade é chegar aqui e enfrentar isso aqui que a gente está
enfrentando, porque tem hora que você entra bem, tem hora que você não entra bem,
porque eles aqui são muito de “veneta”, entendeu, vamos dizer assim preso está ali
mas eles estão pagando pelo que eles estão fazendo, mas a visita não tem culpa, do que
eles faz, então é muito difícil essa parte, eu acho que eles tinham que dividir um pouco
essa parte, entendeu, hoje eles estão bem, amanhã não estão, hoje você traz uma coisa
e entra, amanhã a mesma coisa você traz não entra, aí você fica com a mão atada,
entendeu, é igual negócio de scanner aqui, scanner ali, eles pegam de “veneta”, hoje
vai aquela ali, sempre tem um que toda semana eles levam, como sou eu, sou vítima
de scanner, eu não escapo, minha carteirinha eu trouxe, toda vez que eu venho se tiver
scanner eu vou, é aquela desconfiança em cima de uma pessoa só, já fui pega várias
vezes sem ter nada e eles dizendo que eu tinha, teve um aí que eu tive que falar com
ele “vamos para a delegacia agora então, vamos pro raio-x pra ver se eu realmente
tenho”, no final ele viu que realmente não tava, eu chorando ali, falando o tempo todo,
“todas elas faz isso, todas elas são assim, são tudo um bando de safada, piranha,
galinha”, xingam à beça, você não tem noção, parece que tá presa junta com eles, a
gente só não tá entre quatro paredes, mas parece que tá presa junto com eles, eles
fazem a merda e a gente que paga, mesmo que eles fazem a merda aí dentro, mas
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mesmo assim não tiro a razão deles não, vira e mexe eles pegam, mas suspeita numa
pessoa só é demais, virou perseguição, eu já virei, e eu sou antiga, é o que eu falo pra
eles aí, vocês podem me levar a qualquer hora, a qualquer momento, minha filha tem
oito anos lá dentro,  não vai ser agora que eu vou fazer merda, se fosse fazer pra ajudar
ela ia fazer logo no início, depois de quase oito anos, ajudar a minha filha pra ela ficar
mais tempo aí, minha única filha que eu tenho, de mulher, então não quero fazer
merda pra ela ficar, no dia que a minha filha me pedir pra trazer alguma coisa aqui pra
dentro eu mesmo dou nela aqui dentro, eu dou, sou mãe pra dar.

Eu venho de quinze e quinze dias, de quinze em quinze dias eu vou pro scanner. Não
sei o que eles têm. De quinze em quinze dias eu vou pro scanner. É muito difícil. Tudo
aqui é muito difícil. Os funcionários, não sei porque, se é pelo tempo que a pessoa taí,
pelas coisas que eles vão passando, o coração vai endurecendo, vai virando uma pedra,
que eles têm uma pedra já no lugar do coração. Então tudo é muito difícil.

Das 41 entrevistadas, 17 indicaram serem as únicas visitantes da mulher presa.

Indagadas sobre os motivos de outras pessoas não visitarem, algumas alegam que os outros

familiares não têm estrutura para enfrentar os procedimentos para a visitação, outras alegam

questões de trabalho, ou até mesmo de idade avançada. Algumas alegaram ainda, como razão

para não fazer a carteirinha necessária para a visitação, o temor de que possam ser

prejudicadas em concurso público ou outros processos seletivos em virtude daquela.

1.1 Tem notícia só por mim. Eles não têm coragem (os irmãos da presa). Já consegui
autorização pra social trazê-la na sala, pra conversar com eles, ver eles, mas não tem
coragem não. Não conseguem. Nem receber uma carta dela em si. Eles não conseguem
ler, entendeu? “Não quero saber de nada”. É. Aí eles sai de perto, não quer saber não.

2.4 Ninguém. É só eu e minha irmã. Ninguém tem estrutura. Só eu. Imagina eu
fazendo uma faculdade, fazendo TCC, vindo pra esse lugar. Nunca imaginava que eu
ia vim nesse lugar aqui. É tia, mas quem vem mais sou eu. É difícil.

3.6 Eu, meu filho, o pai dela fez carteirinha mas o pai dela não sustentou, porque é
muito rigoroso pra ele, e o ex-marido dela que logo no começo fez também e não
aguentou também, aí ficou só eu e meu filho mesmo. Não aguenta, porque isso aqui é
um lugar que tem que ter peito, estrutura pra poder aturar tudo que a gente passa aqui,
porque aqui não é mole não minha filha, esse lugar aqui só Deus tem misericórdia.
____________
1.1 Não, questão de trabalho mesmo.

1.6 Uns porque trabalham, outros não vêm porque não quer, né, criticam, né, quem
não pode criticar é eu, que sou mãe, entendeu? E outros acham humilhante, né. Olha
que não tá mais daquele jeito, que você tem que tirar a roupa, arriar, mostrar as coisas
pras pessoas que você não conhece, né, mas hoje não. Hoje não vêm porque não
querem, entendeu? Hoje você não tem aquela revista horrorosa que tinha, entendeu?

2.2 Não deixei. São casados, têm a vida deles, trabalham. Não deixei não. É sacrifício.
Muita coisa, tem a mulher deles, entendeu? Deixa só eu e a outra irmã. A outra irmã
mora sozinha também com os filhos. Muito sacrifício. Meu irmão queria vir, meu tio
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queria vir, só que eu não deixei. Até pra fazer a carteirinha, é triste, é humilhante. Vai
com o papel, quando pensa que vai conseguir, tá faltando papel. Fui pra Campo
Grande, depois não era em Campo Grande, fui lá pra cidade, lá no Centro. Ih, Nossa
Senhora. Só não vejo a hora dela sair daí. Descansa ela e descansa eu. Eu chorei
muito, chorei muito. Depois que eu me conformei.
____________
1.2 Minha mãe eu não deixo vir porque já tá de idade, aí eu não deixo vir pra cá,
porque aqui a gente passa tanta humilhação... É tanta coisa, então deixa eu vir. (Se o
pai visita) Não. Quem vem sou eu. Eu sou separada dele, então quem vem sou eu, eu
que vejo tudo, quando a minha outra filha pode, ela vem, porque ela trabalha, e eu
também trabalho, portanto quem fica com as crianças é minha mãe e minha filha, pra
poder eu trabalhar.

2.1 São idosos, não vêm (os pais). Da idade e são analfabetos também, fica difícil pra
poder eles vim até aqui, assinar tudo, aí é complicado.

3.7 Só eu, o pai é falecido, minha mãe até pede pra vim mas não deixo, minha mãe
tem 73 anos, acho que minha mãe não tem necessidade de passar por isso
____________
3.1 Hoje está um pouco menor porque como ela está aqui em Bangu a gente vê ela
duas vezes na semana, mas bate, ela não tá em casa. Ele não, porque tem um bom
tempo sem ver a mãe, porque ele não pode fazer a carteirinha porque se fizer um
concurso vai implicar, não vai conseguir fazer. Porque eles puxam e levantam, quando
vê que tem carteirinha, que tá visitando preso, principalmente mãe, não passa.

5.7 Depois que a gente começou a visitar, eu não queria fazer a carteirinha, porque
você  perde né, não pode fazer mais um concurso, e fora que as pessoas de massacram
lá fora, acham que você é igual, e já não quer mais confiar, as vezes você tem que se
esconder, é complicado né.

6.1 As irmãs não podem, porque ela está fazendo estágio para ser estilista e não pode
fazer a carteirinha senão ela vai ficar suja.
É o filho dela, é as crianças que tem, é as minhas, eu tenho uma filha que tem
síndrome de Turner, ela já veio aqui ver a irmã com a autorização da assistente social,
aí ela falou olha, a partir de hoje ela não vai poder vir mais porque ela já tem treze
anos. Onde já se viu uma menina de treze anos fazer carteirinha e sujar o próprio
nome? Vai querer fazer um concurso público não vai poder fazer. Aí eu vou ter que
fazer o que, entrar em recesso com a justiça pra minha filha poder fazer. Isso não
existe. O filho dela tem onze anos não pode visitar a mãe. Tem que fazer carteirinha.
Ele falou “Eu não vou, não fui eu que trafiquei” (risos). E assim vai. Posso fazer o
quê? Nada.

3.3 Minha ficha ainda não caiu, já vai fazer dois anos, mas a minha ficha ainda não
caiu, porque eu posso ter tido filho nova, mas eu tive minha mãe sempre pra tudo,
porque meu pai morreu eu tinha um ano, aí agora eu consegui fazer um curso de
odontologia, aí não posso, porque fiz carteirinha pra presídio e eles não aceitam, e é
pago, eles não aceitam porque tem passagem negócio de presídio, aí me embarreirou
nos meus negócios assim.
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Muitas relataram as dificuldades para levar crianças para a visita, principalmente os

filhos da mulher presa, pois precisam ter a guarda legal, e ainda mais a partir dos sete anos,

devido à necessidade de confeccionar carteirinha. Elas informaram que as crianças que não

possuem carteirinha precisam de autorização específica para visitar, em horários

diferenciados, e que, em eventos especiais, como Dia das Mães e Dia das Crianças, há uma

autorização mais abrangente.

1.2 Às vezes eu trago (os netos para ver a mãe deles), mas raramente. Não gosto muito
de trazer eles pra cá, não. É muito cansativo pra gente, quanto mais pra criança. O
outrozinho, a hora que eu quiser trazer, eu trago, porque eu tenho a guarda definitiva
dele, aí eu trago, agora, a outra, tem que pegar autorização. Aí eu peço a ela pra pegar
a autorização, ela pega e eu trago. Eu trago às vezes. Até ele falou: “Vó, me leva pra
eu poder ver minha mãe?” Aí eu falei assim: “Tá, vou levar”. Eu fico com pena de
acordar o bichinho de madrugada. E ele estuda de manhã, ele estuda sete horas, mas
aí, poxa, sete horas, seis e pouco ele levanta, toma o cafezinho dele, se arruma, aí a
rota vem pegar ele. Mas, poxa, eu levanto quatro horas. Quatro horas já tô me
arrumando, já tô na frente do portão esperando o ônibus. Então é mais cansativo ainda.
É... Ele tem quatro anos. E ele enjoa. E outra coisa, um frio danado, acordar o
bichinho quatro horas da manhã, não, fica dormindo. É, fica dormindo... Vai dormir. E
é cansativo. Eu saio daqui, parece que eu limpei mais de não sei quantas casas,
menina. É. Pode perguntar pra todo mundo aqui, quando sai daqui. Parece que um
trator passou em cima da gente. A gente fica morta quando sai da visita. Imagine
trazer criança pra cá? Ah, eu não gosto não. Sinceramente. Falo: “Quer ver seus filhos,
fica lá na rua”.

1.7 Criança só pode entrar até sete anos sem carteirinha, com a certidão de
nascimento, a guarda, porque ela tem que passar a guarda pra alguém aqui fora, aí ela
passou pra minha mãe. A guarda dos dois mais velhos, era os que vinha, só que a mais
velha fez onze, fez doze, tem uns quatro ou cinco anos que ela não vem mais e o
segundo mais velho também, ele fez oito já, aí já tem um ano e pouco que ele não
vem. Então eles só vem só quando tem uma festa, tipo Dia das Mães, ela consegue
pedir autorização pra eles entrarem. Minha mãe tem a guarda deles, vem com a
guarda, a documentação da minha mãe, das crianças, como é filho da interna e dá
entrada em tudo, é quando eles conseguem vim. São umas quatro festas por ano. Tem
Ação Global, acho que esse ano que passou nem teve Ação Global devido à crise, Dia
das Mães, acho que é Natal... Dia das Mães, Dia das Crianças, acho que tem mais
uma, mais duas festas. No máximo quatro vezes no ano. E assim é um pouco difícil.

2.3 Eu consegui uma visita especial (para a mãe), por ela ser doente e de idade, eu
consegui. Mas é uma só e acabou. Eu não consigo mais isso. E pra amigos, no caso
porque eu não sou casada com o pai dela, então, no caso, o meu marido seria amigo
dela, aí eu tenho que pagar trezentos reais pra fazer uma carteira pra ele, então eu optei
em pegar esses trezentos reais e dar pra ela aqui dentro. Não. A mais velha dela
conseguiu uma autorização na festa de Natal passado agora, aí eu trouxe. A mais nova
não sabe que ela está aqui. A mais velha sabe, mas também não aceita a situação.

3.4 A filha dela ainda não vem visitar porque tem que pegar autorização do juiz, pra
vir, como é muita burocracia, muito trabalho, minha mãe achou melhor ela não vim, aí
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ela vem assim Dia das Mães, Dia das Mães eles autorizam aqui, aí pode trazer. Mas a
gente não achou bom trazer não, porque ela fica muito traumatizada. Quando ela sai,
ela chora muito. Só de vez em quando, mesmo.

3.5 Já trouxe ela aqui uma vez, que pediu autorização, né, aí trouxe ela aqui uma vez, e
quando ela estava no Sete ela foi duas vezes, mas ela fala pra não trazer mais, mas ela
não entende que aqui é um sistema prisional, ela pensa que ela está trabalhando, ela
tem oito anos mas eu não falei pra ela, porque eu acho que ela tem que saber na hora
certa, na idade certa, não agora entendeu, eu não concordo com isso, eu prefiro que ela
saiba quando ela entender realmente, mas quando passa na televisão, quando ela
estava lá no Oito, “Ih, olha lá mãe, onde minha vó trabalha”, “É mas você não fala isso
pra ninguém”, “Não mãe, não falo pra ninguém não”.

2.7 Só Jesus na causa. Meu filho fez sete anos num dia, no outro dia foi a visita da
minha mãe eu vim pra ver ela e não deixaram mais entrar, eu tive que voltar. Depois
que fez sete tem que fazer carteirinha. Tem que ir pra Campo Grande pra fazer, tem
várias coisas. Eu não paguei nada porque foi de filha, amigo tem que pagar.

3.3 Só a dificuldade mesmo é alguém pra olhar as crianças, porque ou eu trago, eu não
gosto muito de deixar com a minha irmã, porque ela só tem treze anos, e lá é uma área
de risco, às vezes tá bem às vezes não tá, sabe como é favela, pra eu vir e ficar
preocupada com as crianças lá, eu não prefiro vim, então quando eu venho ou eu deixo
com a minha avó, ou eu trago eles, porque não dá pra deixar com a minha avó
também, porque ela já é de idade. Aí só a minha dificuldade é essa, arrumar alguém
pra olhar minha irmã e meus filhos. Porque tem comida, tem lanche, até eu chegar em
casa, é perto, mas até liberar aqui eu chego em casa seis e pouco, sete horas da noite,
já tá de noite, entendeu? Só essa dificuldade.

Após a prisão, em geral os filhos menores ficaram com as avós, bisavós, irmãs, tias, ou

com os pais. Geralmente, são outras mulheres que assumem o cuidado das crianças, devido às

convenções sociais que identificam a responsabilidade pelas crianças como uma tarefa

intrinsecamente feminina. Mesmo quando o pai assume os cuidados com o filho, há a menção

a alguma mulher que o auxilia, no caso a avó ou a tia.

1.2 Tem dois (filhos). Tem unzinho que eu peguei aqui. Tenho quatro. Ela é minha
mais velha. Quem vem sou eu. Eu sou separada dele, então quem vem sou eu, eu que
vejo tudo, quando a minha outra filha pode, ela vem, porque ela trabalha, e eu também
trabalho, portanto quem fica com as crianças é minha mãe e minha filha, pra poder eu
trabalhar. Minha outra filha que é casada, que me ajuda a tomar conta. Porque eu
tenho que trabalhar, que eu tenho as crianças, minha mãe me ajuda também com as
crianças, né? Tenho ela aqui que é um gasto danado. Trabalho pra minha filha, a
verdade é essa.

1.4 Tem três filhos. Moram com o pai. Vejo toda semana, uma vez por semana,
quando eu posso, já que eles moram num bairro diferente. É na mesma cidade.

1.5 Sim, dois. Eu ajudo a criar, junto com meu pai, que é o avô deles. Só eu de irmã.
Sim. Eu tenho um casal. A minha mãe faleceu já tem nove meses e quem sempre
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esteve de frente nisso tudo sempre foi ela. E meu pai, que é padrasto da minha irmã. E
os filhos, né? O filho dela quando tinha três anos, foi quando ela pegou a segunda
cadeia e aonde ela já tá já tem dez anos, que ela se encontra aqui. E o outrozinho de
três anos, que ela fez aqui dentro. Aqui mesmo dentro da penitenciária aqui, no
Talavera. Ela teve um relacionamento com a pessoa que foi presa junto com ela. Aqui
dentro se encontraram. Aí eu nem sabia que isso podia existir, mas ela não tinha visita
íntima. Foram presos os dois e nesse relacionamento nasceu o segundo filho dela, de
três aninhos.

1.6 Tem, dois. Não, moram com a avó dela da parte do pai.

2.5 Tem um de doze e um de sete, mas crianças estão comigo há três anos, porque ela
está presa há três anos e seis meses. Eu tenho a guarda definitiva das crianças dela, e
eles vivem comigo, antes de ela vir presa eles já viviam comigo.

2.7 Oito filhos. Minha irmã (ficou cuidando dos irmãos mais novos).

3.2 Tem dois, catorze e a menina tá com sete, a sogra olha e a tia olha o menino, pai
não tem, é mãe solteira, a mãe dela sumiu tem 20 anos.

3.4 Tem uma menina de cinco, minha mãe (cuida da neta).

3.6 Quatro, todos comigo (avó), a menina tem doze, o menino tem dez, o outro tem
oito e a outra tem sete, sozinha, eu e meu esposo.

3.7 Tem um filho de quatro anos e está grávida, eu (estou cuidando dele), está grávida
de seis meses, eu tenho mais uma menina, que mora comigo, de onze anos.

5.2 Tem, somos oito. Tem quatro pequenininhos, e quatro mais velhos, maiores de
idade (ela cuida dos irmãos). Os quatro mais novos são de um pai, que é nosso
padrasto que está preso também.

5.5 Sim, tem mais dois, um tem 14, o outro de 28, mas tem esquizofrenia, e meu irmão
que é de menor que eu cuido também.

5.8 Tem. Uma tem três e a outra tem um. Todos menores. A mãe delas, minha irmã
(fica com os filhos das duas sobrinhas presas).

6.1 Tem dois. Tenho. Eu que peguei, na justiça, os dois. Mora eu, minhas três filhas e
os dois filhos dela.
____________
5.4 Temos uma filha só, ela estuda, eu boto ela no colégio, a dificuldade é grande pra
mim trabalhar, eu não posso deixar minha filha com qualquer um entendeu, às vezes
eu deixo com a minha irmã, ela também tem dois filhos e tem as coisas dela pra fazer,
então eu ligo pra ela e pergunto, quando tem alguma coisa pra mim fazer, um trabalho,
porque eu tô desempregado, e fica difícil, ou às vezes levo ela pro meu trabalho
quando dá, certos tipos de trabalho, as pessoas lá ficam olhando eu levo ela né, ou
deixo lá com a minha irmã, peço pra minha irmã buscar na escola, quando dá pra mim
levar eu levo e peço pra minha irmã pra buscar, e se tivesse trabalhando com empresa
eu não sei como seria, eu tinha que modificar, me organizar porque a minha irmã ela
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tem dois filhos né, então tem dificuldade, um vai pra escola sozinho, o outro, tem um
menininho e dois anos de idade, então meio dia o marido dela vai em casa pra almoçar
que ele trabalha com negócio de passagem, vendendo passagem, e vem em casa
almoçar meio dia, e quer dizer, minha filha sai onze e meia do colégio, aí pra ela
descer pra buscar minha filha é uma coisa complicada, tem algumas pessoas que
conhecem a gente, muitas pessoas conhecem a gente no bairro, na localidade, se
oferecem, eu levo ela, fico com ela pra você, mas tipo assim só que as pessoas são né,
tem um senso assim de prestar uma solidariedade com a gente, de ajudar, porque
sabem qual é o meu problema né, mas mesmo assim é muito difícil, eu não posso
deixar, o ato de confiança de deixar e saber que minha filha vai estar bem, que não vai
acontecer nada, é muito difícil, é praticamente tudo comigo... eu que levo pra escola,
eu que trago, quando tem alguma coisa pra fazer de trabalho, quando tenho que
trabalhar, eu me organizo pra deixar ela com alguém.

3.1 Temos dois filhos, minha mãe mora perto. A minha mãe olha a minha filha, ajuda
muito, ajuda demais, eu tenho que trabalhar, tenho que correr atrás, então ela ajuda
bastante, um fator primordial, porque ajuda verdadeira é sempre bem vinda.

Em alguns casos a guarda dos filhos foi dividida entre familiares de núcleos diversos,

com a separação dos irmãos:

3.3 Comigo é seis, eu sou a mais velha. Nem moram com a gente, no caso uma mora
comigo, uma mora com a minha vó e foi espalhando assim, pela família do pai,
quando minha mãe foi presa, dois já moravam com a família do pai, só três que
moravam com ela, aí meu irmão mais novo o pai dele estava preso, aí saiu agora a
pouco tempo e foi morar com ele também. Mas eu moro sozinha, porque eu tenho dois
filhos, aí mora eu, meus dois filhos e minha irmã, que tem treze anos.
Pra mim foi uó, porque já é a segunda prisão da minha mãe, só que a primeira ela foi
inocente, essa já não, essa ela já tava na boca de fumo comprando, mas praticamente
inocente também não, porque ela estava no lugar errado, na hora errada, né, aí eu
fiquei desesperada, por causa nem de mim, porque eu já sei me virar, por causa dos
meus irmãos que são todos pequenos, e teve que separar todo mundo, a gente era
acostumado a viver junto, agora mal a gente se vê, porque mora perto, mas é uma
coisa chata, minha mãe não se dava muito com a família do pai dele, a gente também
não, aí fica difícil, quando eu vou lá ver ele, ele chora muito, entendeu, aí eu nem
gosto muito de ficar indo, porque ele sofre, ele fica chorando, chamando minha mãe
de madrugada, aí foi horrível. Eu fiz 18 em maio agora e eu fiz a carteirinha pra vim
visitar ela, pra ela não ficar sozinha, aí estou vindo agora. Aí semana passada eu
trouxe meu filho, essa semana eu trouxe ela (filha), aí eu venho sábado e domingo né,
sábado eu trago um e domingo eu venho sozinha, entendeu?

2.3 Eu tenho duas netas, uma de quinze anos, uma de oito. Não. A minha neta mais
velha fica com a minha mãe e a mais nova fica com o pai dela. Eu não tenho tempo,
porque vivo em função de um presídio.

Há casos de crianças que foram afastadas do convívio familiar:

1.2 Teve umazinha aqui que não tinha parente nenhum pra poder pegar o filho dela,
Paulista, que ela é lá de São Paulo. Até ela me pediu uma vez, que ela lavava roupa do
pessoal e conseguiu juntar um dinheirinho, pra comprar uma televisão pra ela, ela
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pediu “Tia, você pode trazer uma pra mim?”, minha filha pediu “Mãe, a senhora pode
trazer uma televisão pra Paulista?”, eu falei “Trago”. Você vê, trouxe lá de (cidade do
Leste Fluminense), no ônibus a televisão da menina, mas trouxe. Ela me deu o
dinheiro, eu fui lá e comprei. Porque ela não tinha ninguém. Você sabe onde foi o
filho dela, pra poder não ir pro abrigo? Foi pra filha de uma presa que ela conheceu.
Ela conheceu a presa aqui, a filha da presa pegou o neném dela, pra poder não ir pro
abrigo. Até eu sempre ligava, agora é que eu perdi o contato. Eu sempre ligava pra
saber como estava o garotinho.

6.2 Tem 4 filhos, sendo que um ela perdeu na justiça e mora com outra família, no
caso ela só mora com os três filhos. Eu tenho dois filhos de menor: uma filha que é
especial, né, ela tem Síndrome de Down e meu filho de 15 anos, e o meu neto que tem
três anos. Só nós, ela é casada e mora em outro apartamento né, mas só que por
enquanto eu estou tomando conta das crianças.

1.7 Tem, quatro. O mais velho mora com a tia, que é ex cunhada dela, o segundo mora
com a minha mãe, que é mãe dela, o terceiro mora com a menina que tomava conta
dele mesmo, que a menina tinha três filhas mulheres, doida para ter um filho homem,
começou a tomar conta dele, quando veio a acontecer, ela pediu para ficar com ele,
que não precisava ajudar em nada, que a satisfação dela era ficar com ele, que tinha
como um filho e o quarto, o último, que é uma menina, nasceu aqui, agora atualmente
deve estar com uns sete anos, nasceu aqui dentro. Quando ela veio presa, ela veio
grávida, deve tá com quase oito anos, a menina.

6.1 É, no caso das crianças dela, o juiz obrigou ela a passar a guarda pra mim. Por
que? Pra eles não irem pra doação. Ela tem um filho de cinco anos, ela e o marido dela
envolveu a criança na droga. O juiz queria tomar de mim porque disse que eu tenho
retardo mental incapaz, aonde que eu tenho retardo mental incapaz, uma pessoa que
visita preso tem... consciência, entendeu, não tem retardo mental, e eu provei pra ele,
porque eu me trato com neuro, o neuro que eu me trato é lá em Botafogo, Hospital de
Crânio, você deve saber onde é. É Botafogo, é lá que eu me trato, então por eu me
tratar lá eles me deram laudo médico para eu poder passar pra cá, pra não ter, como se
fala, discriminação.

6.2 Foi triste porque na época que ela teve presa, ele aos seis meses a minha prima
chegou e pediu se eu precisava de ajuda e eu disse a ela que sim, ele estava morando
comigo, ela ia lá visitava ele, levava as coisas pra ele, mas no final ela agiu pelas
costas, botou minha filha na justiça e tomou o filho da minha filha, que é o meu neto.
Ela é minha prima, conheço, mas ela não deixa muito a gente ver ele não, como foi
ganhado na justiça a visita da avó, depois vou tentar correr atrás pra ver se consigo a
guarda dele, pra dar pra minha filha. Eu tenho como palavra assim que o juiz não pode
tirar o filho da mãe, ainda que ela seja uma prostituta ou uma mendiga. Não pode tirar.
Esse caso foi assim, foi difícil, chorei à beça, é como se fosse, foi um pedaço de mim
que foi arrancado, eu fiquei ali sem saber o que fazer, porque eu não tinha muitas
condições, então eu fiquei sem condições de manter a criança e aceitei ajuda dela,
então pela ajuda que eu aceitei me prejudicou e prejudiquei a minha filha, eu
considero assim, eu prejudiquei a minha filha porque eu contei com uma pessoa que ia
me ajudar e agiu pelas minhas costas, tomou a criança, eu achei que foi um absurdo
isso.
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As familiares relatam a necessidade de esconder a prisão de pessoas próximas, por

conta do estigma associado ao crime, e logo, à prisão, que se estende à família da mulher

presa.

1.1 Pra família em si não tem assim um momento coisa, é triste, dá saudade, é
vergonhoso, a gente não gosta muito assim de comentar, de falar, entendeu? Eu tenho
uma vida que meus vizinhos, meus conhecidos, ninguém sabe que ela tá aqui. Eu falo
que ela tá trabalhando num condomínio no Rio. Bom, num condomínio ela tá (risos),
entendeu? A nossa família faz reunião todo ano, os irmãos, os sobrinhos, os filhos,
netos da minha avó e estamos aguardando ela sair pra participar, entendeu?

5.3 E realmente a situação é muito difícil, e eu sofro discriminação até com a minha
família. É, porque eu venho visitar, eles falam comigo “você tá livre cara”. E eu não tô
livre não, eu tenho um casamento, eu tenho um contrato diante de Deus e diante do
homem né, e eu prezo, eu honro essa parte com ela, porque eu acho que é justo, mais
do que justo né, uma pessoa que por mais que está passando luta, ela ora por mim dia e
noite, eu adoeci agora recente, então assim, é como se diz, vou enfrentar a situação,
aguardar o Senhor agir e a gente cantar o hino da vitória, né moça.

5.5 É muito difícil pra mim, pra minha família, meu irmão sofreu bullying na escola,
teve que trocar de escola, minha filha também, no meu trabalho meu patrão graças a
Deus sabe da minha situação, quando ele me empregou eu conversei, e pra mim foi
um choque, não é que eu não aceito, mas eu vou fazer o que?

6.4 A pior parte é... não digo que seja nem financeira, porque ela tem pensão e tem
uma aposentadoria, então tudo que eu trago é do dinheiro dela mesma, porque eu fiz a
procuração e eu recebo, tudo que eu trago é dela, é mais psicológico mesmo, é muito
ruim, porque você perde um dia né, até porque eu perco um dia de trabalho, eu tenho
que dar uma informação diferente no local de serviço porque você falar a realidade, o
que é, você pode até perder o emprego, porque o patrão não quer saber, vai achar que
por você ser parente de alguém que está preso você pode ser uma má influência na
empresa né, e eles mandam embora mesmo.

5.7 A gente era muito amiga, e por mais que eu morava lá e ela cá mas era assim todo
dia ligava, dizia que amava, se preocupava, se alguém na rua mexesse ela comprava o
barulho, então ela sempre foi muito presente com a gente. Depois que a gente
começou a visitar, eu não queria fazer a carteirinha, porque você  perde né, não pode
fazer mais um concurso, e fora que as pessoas de massacram lá fora, acham que você é
igual, e já não quer mais confiar, as vezes você tem que se esconder, é complicado né.
Porque você acaba sofrendo, e ninguém quer saber que é a outra que é errada,
ninguém quer saber se você é trabalhadeira, ninguém quer saber, “ah porque uma faz a
outra também faz”, o certo é ninguém julgar, o que acontece é isso, você sabe que é
isso. “Ah sua tia é traficante”, “ah sua tia tá presa”, “ah, sua mãe é assim assim”. Aí
você acaba ficando até com uma vergonha né.

6.2 Foi muito ruim, porque de algumas pessoas eu tive que esconder, como escondi até
hoje, e eu fico muito sozinha, né. Eu comecei a trabalhar em outro serviço de
panfletista ganhando 150 por semana, pagando aluguel de casa, vindo visitar ela,
comprando as coisas, organizando tudo com 150, porque dava um salário, aí eu



73

dividia, porque tinha que dividir, um pouco pra cada um, dividia pra ela, dividia lá pra
casa, dividia pro aluguel, com tudo, despesa a dois em tudo né, e foi isso, mudou tudo
né. Às vezes eu perdia a hora do trabalho, né, cansada, às vezes eu vinha pra cá e
dormia, chegava no Bangu Sete quatro horas da manhã pra tentar ser uma das
primeiras, para não ir a pé com peso até lá embaixo, porque eu acho um absurdo isso,
não ter ônibus pra levar a família do preso. E andar com peso até lá embaixo era um
sacrifício doloroso, muito doloroso mesmo. Chegava em casa cansada.

6.3 Ah, sim, minha filha na escola, as pessoas, teve famílias que proibíram minha filha
de ficar junto, porque ela apareceu na televisão, no próprio lugar onde eu morava, eu
tive que me mudar, porque as pessoas pararam de falar comigo, no meu emprego, no
meu emprego agora ninguém sabe que eu visito porque no outro eles descobriram e eu
tive que pedir as contas. Porque falaram que quando ela ia sair ela poderia roubar onde
eu trabalhava. Eu não tenho nada a ver com isso.

Goffman, ao tratar de estigma, aborda também a relação que aqueles que estão

próximos da pessoa estigmatizada mantém com o estigma. Ele identifica como exemplo de

pessoa “informada” o indivíduo que se relaciona com alguém estigmatizado através da

estrutura social, em uma relação que leva a sociedade mais ampla a considerar ambos como

uma só pessoa, citando como exemplo, dentre outros, a família da pessoa presa. Ele afirma

que essas pessoas são obrigadas a compartilhar um pouco o descrédito do estigmatizado com

o qual eles se relacionam, pois os problemas enfrentados por uma pessoa estigmatizada

espalham-se em ondas de intensidade decrescente (GOFFMAN, 1981, p. 28/29). Assim, o

indivíduo que tem um estigma de cortesia pode sofrer da maior parte das privações típicas do

grupo que assumiu e, ainda assim, não desfruta a auto-exaltação que é a defesa comum frente

a tal tratamento (GOFFMAN, 1981, p. 30).

Dessa forma, em decorrência da possível difusão de um estigma do indivíduo para as

suas relações mais próximas, tais relações tendem a ser evitadas ou a terminar, caso já existam

(GOFFMAN, 1981, p. 29), e na ausência do intercâmbio social quotidiano com os outros, a

pessoa estigmatizada que se auto-isola possivelmente torna-se desconfiada, deprimida, hostil,

ansiosa e confusa (GOFFMAN, 1981, p. 14), como muitas visitantes relataram.

Goffman afirma que, em relação ao estigma adquirido, há uma certa ambivalência

quando o indivíduo compreende pela primeira vez quem são as pessoas que de agora em

diante ele deve aceitar como seus iguais, porque ele as encara como pessoas nitidamente

estigmatizadas e, portanto, diferentes da pessoa normal que ele acredita ser, e também porque

eles podem ter outros atributos que, para ele, dificilmente podem ser associados ao seu caso

(GOFFMAN, 1981, p. 34). Ademais, o autor indica que quando os estigmas são

transmissíveis ao longo das descendências familiares, as instabilidades na interação por ele
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ocasionadas podem ter um efeito muito profundo sobre os que recebem o papel de

estigmatizado (GOFFMAN, 1981, p. 117).

Goffman afirma que quando uma pessoa possui um defeito secreto desacreditável, há

um grande esforço para seu encobrimento, por meio do controle de informação, na tentativa

de se poupar dos efeitos do estigma. A sua situação torna-se ainda mais difícil quando aqueles

para quem o indivíduo estigmatizado não se revelou são pessoas próximas, e o temor da

descoberta prejudica não só a situação social corrente, mas ainda as relações sociais

estabelecidas, e as que terão no futuro (GOFFMAN, 1981, p. 58). Segundo o autor, o

indivíduo que se encobre sofre de "aprofundamento de pressão", relativo a pressão para

elaborar mentiras continuamente, para evitar uma revelação, que podem, elas próprias, ferir

sentimentos e dar lugar a mal-entendidos por parte dessas pessoas (GOFFMAN, 1981, p. 73).

Além disso, ao tentar manter o estigma em segredo, haverá o sentimento de culpa por

não se abrir perante uma pessoa íntima (GOFFMAN, 1981, p. 65), com um impacto relevante

no estado psíquico da pessoa que se encobre, que paga um alto preço psicológico, vivendo em

um nível muito alto de ansiedade, por levar uma vida que pode entrar em colapso a qualquer

momento (GOFFMAN, 1981, p.76). Dessa forma, o estigma e o esforço para escondê-lo

tornam-se parte de sua identidade pessoal (GOFFMAN, 1981, p. 58).

Dadas as possibilidades encontradas entre o completo segredo e a informação

completa, devido às grandes gratificações trazidas pelo fato de ser normal, aqueles que estão

numa posição em que o encobrimento é possível, tentarão fazê-lo em alguma ocasião, quando

sintam que é necessário e, segundo o autor, um conflito entre a sinceridade e o decoro será,

quase sempre, resolvido em favor desse último (GOFFMAN, 1981, p.66). Goffman indica

que:

Uma estratégia amplamente empregada pelo sujeito desacreditável é manusear os
riscos, dividindo o mundo em um grande grupo ao qual ele não diz nada e um
pequeno grupo ao qual ele diz tudo e sobre o qual, então ele se apóia; ele co-opta
para exibir sua máscara precisamente àqueles indivíduos que, em geral,
constituiriam o maior perigo. (GOFFMAN, 1981, p. 83)

Assim, as pessoas que tentam encobrir um estigma vivem com a constante necessidade de

manipular informação, o que gera tensão e um sentimento de culpa por mentir, e que faz com

que a pessoa se isole, agravando ainda mais as consequências do estigma para a sua vida.

Comfort afirma que, como a visitante tem uma ligação pessoal com a pessoa presa, em

geral é parte de sua família, o seu tratamento durante a revista é completamente diferente de

outras pessoas que entram nas penitenciárias, para realizar trabalho voluntário, por exemplo.

O relacionamento com a pessoa presa faz com que a visitante seja objeto de desconfiança,

sendo identificada como potencialmente ameaçadora e portanto merecedora de recriminação,
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pelo compartilhamento do estigma do preso. Por isso, os agentes penitenciários promovem

diversas formas de privações e degradações às visitantes, “connecting her experience of the

prison regime to that endured by her encarcerated loved one and blurring the distinction

between who is an “inmate” and who is not” (COMFORT, 2008, p. 63).

Por isso, a autora sustenta que as visitantes ocupam uma posição curiosa em relação à

prisão, pois não são totalmente prisioneiras nem totalmente livres, e precisam:

fazer malabarismos com auto-modificação e auto-preservação em seus esforços para
perfurar a fronteira carcerária, obtendo direitos de entrada de curto prazo enquanto
inconscientemente preparam a base para uma distorção de longo prazo causada pela
instituição em seus mundos pessoal, doméstico e social. (COMFORT, 2008, p. 64)

No mesmo sentido, Braman afirma que o estigma da criminalidade, associado ao

encarceramento, marca tanto a família quanto a pessoa encarcerada (BRAMAN, 2002, p.

133), e que a consequência mais significativa do estigma para os primeiros é a distorção,

diminuição e até mesmo rompimento dos laços sociais (BRAMAN, 2002, p. 131), pois muitas

pessoas passam a evitar a família e os amigos, para não ter que mentir em relação ao

encarceramento. Por outro lado, os próprios amigos e familiares podem começar a se

distanciar daquelas que realizam a visitação a uma pessoa encarcerada, para se esquivar de ter

que contribuir de alguma forma, seja visitando também ou fornecendo auxílio financeiro

(BRAMAN, 2002, p. 121).

O autor afirma que esses efeitos do estigma podem ser até mesmo maiores para a

família do que para a pessoa efetivamente encarcerada, visto que estigma e vergonha são

experimentados em relação à percepção e julgamento de outras pessoas de um determinado

grupo social, e enquanto os presos mantem relações entre si, com menor influência do

estigma, as familiares permanecem em suas comunidades e estão sujeitas a diversos tipos de

pressão social, seja dos vizinhos, da igreja ou dos companheiros de trabalho (BRAMAN,

2002, p. 133). Por esta razão, o autor sustenta que embora os legisladores possam considerar a

vergonha uma sanção adequada para aqueles que cometem um crime, o estigma relacionado

ao encarceramento na verdade é frequentemente suportado pelas familiares das pessoas

presas, que não cometeram nenhum delito (BRAMAN, 2002, p. 134).

4.2 Prisão e procedimentos de visitação

Indagadas sobre como foi o momento inicial, após a prisão das mulheres que estavam

vindo visitar, as entrevistadas relataram a surpresa, o sofrimento e a revolta com o que

aconteceu.
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1.7 Muda... tudo muda, mexe com todo mundo. Mexe com a tua mãe tá mexendo
contigo, mexe com o filho dela, é teu sobrinho, você vê a criança sofrer, tá mexendo
contigo, então teu sentimento muda muito. Mexe muito com você, sem dúvida.  Que
se a pessoa que te fazer bem, faça teu filho bem, que teu filho tando bem tu vai tá bem.
Se minha mãe não tá bem eu também não tô bem, isso vai resvalar em mim, eu vou
sentir também.

2.5 Nossa mãe, Deus me livre, foi um baque. Um baque terrível, a gente acha que isso
não acontece na família da gente. Fui pega assim de surpresa, porque ela jurava aque
não fazia nada. Que nem usuária era. Ela diz que entrou nessa porque ela foi
experimentar para ver qual era a sensação do crack, e por experimentar está aí, esse
tempo todo.

2.7 Pra mim também foi uma surpresa, porque eu não sabia de nada, então fui pega de
surpresa também. Fiquei assustada, na hora dá vontade de fazer várias besteiras
também, entendeu, devido ao acontecimento, pensa várias coisas, várias besteiras
também na nossa cabeça.

3.1 Aconteceu na verdade em 2007 esse fato, ela ficou cinco meses presa, saiu, e o
processo parou. Agora em 2013, como a gente não morava mais no mesmo local saiu a
condenação dela, mas a gente não sabia,  foi capturada no ano passado, um baque, né?
Ninguém esperava isso mais. Achava que tava tudo resolvido e na hora a condenação
sai e a a gente não sabia, e infelizmente teve que aceitar. Fez um ano agora dia três.

3.2 Fiquei muito revoltada, porque eu estava trabalhando, não fiquei sabendo, depois
que eu fiquei sabendo, e aí as tias abandonou, e aí como eu sou tia eu vim pra ver ela.
Eu sou revoltada porque eu nunca puxei cadeia, eu nunca mexi com nada, e agora
estou enfrentando uma coisa que eu nunca vi na minha vida assim de cara, tô vendo
agora porque Deus está me mostrando, mas eu nunca vi um presídio na minha vida, tô
com 55 anos passando por isso.

3.6 Saber da prisão dela pra mim foi um baque muito grande, porque se ela fizesse a
merda, tava tudo ok, mas ela não fez a merda, teve várias provas que ela não fez a
merda, mas mesmo assim por ela ser mulher do cara entrou como se fosse cúmplice,
como que foi cúmplice, tem prova que ela é cúmplice, não tem essa prova que ela é
cúmplice,  só porque ela era mulher dele, mas ela não era casada,  quem fez a merda
foi ele junto com a amante, não foi ela, porque no dia do sequestro ela não estava nem
em casa, ela estava viajando, o advogado foi até onde ela viajou, na pousada onde ela
estava no dia, na hora, porque minha sobrinha tinha vindo de (outro país), aí alugou
uma pousada para poder tirar uma temporada de férias aqui, aí ela estava junto com a
minha sobrinha, aí quer dizer, depois de sete meses estourou a bomba que ela foi
cúmplice do marido por o marido ter feito o sequestro junto com a amante,  porque a
amante falou que ela estava junto, sabendo que ela não estava.

4.3 Pra mim foi uma coisa de outro mundo, eu fiquei um mês, eu acho que eu entrei
em depressão, eu não conseguia sair nem de casa, nem fazer a carteirinha pra vir ver
ela, eu fiquei 42 dias sem ver ela porque eu não conseguia sair de dentro da minha
casa.
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4.4 Ah, foi muito dolorido, porque eu não imaginava passar por essa situação,
entendeu, então pra mim foi horrível, e logo depois que ela foi presa meu filho faleceu,
aí foi duas dor em cima de uma só, aí foi isso que aconteceu, foi horrível pra mim,
meu mundo desabou, entendeu.

5.5 Um choque, porque apareceu na televisão, aquela coisa toda, pra mim foi um
choque porque eu não sabia o que ela fazia, quando eu soube foi pela televisão, então
foi um baque, saí do trabalho e fiquei um ano desempregada, parada, meu marido que
me ajudava em tudo, foi um ano de... um ano sem vir visitar, um ano pra ter auxilio-
reclusão, até chegar o auxilio-reclusão, minha mãe está aqui há um ano e cinco meses,
e é difícil, todos os dias, toda semana aquela coisa, aquela esperança de ela sair, a
gente espera né, mas ela errou, ela se arrepende, manda carta, fala que o crime
realmente não compensa, que quando você chega aqui dentro acabou entendeu.
É difícil, e eu sou a única filha mulher, a mais velha, então. E minha mãe sempre falou
sempre trabalha, nunca faz nada pra ninguém. E quando aconteceu isso, meu mundo
desabou, eu chorei à beça, e sempre os outros te julga, ninguém te ajuda em nada,
porque ninguém quer saber de nada. Errou, está lá, está pagando, e é esperar a justiça.
Mas é um aprendizado, eu aprendi muito, certas coisas acontecem, mas eu aprendi a
dar valor pra um copo d’água, que a água é suja aí dentro, tem que ficar coando com
algodão, aprendi a dar valor, não que a gente não desse, mas aprendi a dar mais valor a
um prato de comida, a um carinho, a uma atenção, porque é muito difícil, muito
complicado, só Deus mesmo.

5.6 Ah foi bem conturbada porque eu tive que assumir tudo sozinha, sem ajuda de
ninguém, ninguém quer ajudar, fora que é humilhação você vir pra cá, tem que acordar
cedo, trabalhar, pra ver se consegue algum dinheiro pra poder vir pra cá. Pra você
tentar manter a presa aqui dentro sem ter a ajuda de ninguém. É difícil, bem difícil. A
gente tenta fazer o máximo, a gente aconselha pra pessoa não vim pra cá, mas aí vem e
depois não tem ninguém pra ajudar, os próprios amigos dela que estavam lá fora, não
tem nenhum, pra dar nada, nem pra dar uma palavra amiga entendeu. Bem difícil.

5.8 Ah abalou tudo, os avós por parte de pai, abalou muito, todos os dois avós por
parte de pai dela estão doentes, não sabem nem da metade do que está acontecendo, o
pai dela ontem falei com a minha irmã falar a verdade pra ele, porque ele é pai, ele tem
que saber, Deus me livre e guarde se acontece alguma coisa ele tem que  tá ciente, a
gente poupa ele porque ele é hipertenso, está operado da coluna, tem um mês e pouco
que ele não pode vir, ele também vinha mas não vinha ver não, ele só trazia, porque
não tem estrutura, mas ele acompanhava de perto e agora não pode. Mas abalou
bastante, é difícil.

Algumas pessoas ressaltaram que a prisão desestruturou toda a família, visto que a

mulher ocupava uma posição importante na organização familiar.

4.2 Acabou o mundo né, desabou, acabou, destruiu a família inteira, foi muito
complicado, a prisão ocasionou divórcio, separação de toda família, entre parentes né,
a avó dela, o tio dela, que são todos militares, e acabou... destruiu, destruiu tudo, é
inaceitável uma pessoa que tem de tudo, sempre teve de tudo de repente cair em uma
situação dessa, foi envolvimento com outras pessoas, por ter a cabeça fraca, e foi,
seguiu esse rumo.
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4.6 Foi horrível. Foi um choque, porque ela era o pilar da família, né, muita coisa
desestruturou depois que ela foi presa, foi muito complicado.

5.2 Ah abalou em tudo, abalou em tudo porque minha vida virou de pernas pro ar de
um dia pro outro tudo mudou, e assim, acho que mexeu muito com as crianças, mexeu
muito com a família, porque assim ela era a base de tudo, na nossa família ela era a
coluna vamos assim dizer, então ela caiu desestruturou tudo.

Algumas relataram que foi uma dor como a da morte, e que estariam vivendo uma

semi-vida agora.

2.2 Foi a morte. Na família não tinha. Nunca teve. Entre irmãos, filhos, nunca teve.
Foi a primeira da família, entendeu. Também não abandonamos não. Jamais. Mas é
muito sacrificado. Trabalho. Tem a irmã dela que é bipolar. Tem que deixar com a
outra pra mim vim aqui porque não pode ficar sozinha... Só espero que quando ela sair
daqui, parar pra pensar e na minha mente eu acho que vai ser um aprendizado pra ela.
Porque na primeira eu vim, na segunda... não dá não.

3.7 Está sendo ainda né, porque eu não tenho nem mais vida, eu não vivo mais, ainda
mais quando eu venho pra cá, eu nunca pensei em passar por isso, nunca, nunca
pensei, passar esses momentos, eu não sou maltratada aqui, mas é muito
constrangedor. Vim prum lugar desses, ir embora e não poder levar a filha de volta,
né, a gente bota filho no mundo e depois vê que não tem autoridade nenhuma sobre
eles, é difícil, é complicado.

Goffman define (1961, p.11) instituição total como “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”, da qual seriam exemplos os manicômios, as prisões e os conventos. Ao

descrever o processo de mortificação do eu em uma instituição total, ele afirma que:

O novato chega ao estabelecimento com uma concepção de si mesmo que se tornou
possível por algumas disposições sociais estáveis no seu mundo doméstico. Ao
entrar, é imediatamente despido do apoio dado por tais disposições. Na linguagem
exata de algumas de nossas mais antigas instituições totais, começa uma série de
rebaixamentos, degradações, humilhações e profanações do eu. O seu eu é
sistematicamente, embora muitas vezes não intencionalmente, mortificado. Começa
a passar por algumas mudanças radicais em sua carreira moral, uma carreira
composta pelas progressivas mudanças que ocorrem nas crenças que tem a seu
respeito e a respeito dos outros que são significativos para ele. (GOFFMAN, 1961,
p. 24)

Assim, a mortificação do eu seria o resultado do processo por meio do qual a pessoa

abandona a sua anterior concepção de si mesma ao entrar na instituição total, que ocorre

durante o processo de adaptação à rotina totalmente administrada por terceiros. Embora não

estejam internadas, podemos observar algumas formas de mortificação do eu similares às

descritas por Goffman a que são submetidas as familiares que visitam as mulheres

encarceradas, ainda que apenas no curto período de tempo em que ocorrem as visitas. Nos
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parece que o fato de entrar em contato com o ambiente carcerário, devido à sua relação com a

pessoa presa, faz com que muitos dos comportamentos exigidos das presas sejam também

exigidos de suas familiares, que são tratadas de forma equivalente.

Por exemplo, Goffman descreve que na admissão em uma instituição total, em geral o

indivíduo é despido de sua aparência usual, o que provoca sua desfiguração pessoal

(GOFFMAN, 1961, p. 28). As visitantes, por sua vez, indicam que elas tem que ir de

“uniforme” para o presídio. Em função das diversas restrições de roupas relativas a cores,

modelos, tipo de calçado, e o risco de ser impedida de entrar, ou de ser levada ao scanner, que

fica fora da unidade prisional, reduzindo assim o tempo da visita, as familiares se abituam a ir

sempre com a mesma roupa, dentro dos padrões estabelecidos, para evitar problemas.

Goffman indica que

Numa instituição total, no entanto, os menores segmentos da atividade de uma
pessoa podem estar sujeitos a regulamentos e julgamentos da equipe diretora; a vida
do internado é constantemente penetrada pela interação de sanção vinda de cima,
sobretudo durante o período inicial de estada, antes de o internado aceitar os
regulamentes sem pensar no assunto. Cada especificação tira do indivíduo uma
oportunidade para equilibrar suas necessidades e seus objetivos de maneira
pessoalmente eficiente, e coloca suas ações a mercê de sanções. Violenta-se a
autonomia do ato. (GOFFMAN, 1961, p. 42)

Assim, observa-se a redução da autonomia das visitantes para determinar sua

aparência, pois não podem ir com roupas nas cores preta, branca, azul, verde, amarelo,

vermelho, devem ir de preferência com roupas estampadas, o que pode ser uma dificuldade,

principalmente no que diz respeito a agasalhos para os dias frios. Ademais, elas só podem

entrar de chinelos, independente de o tempo estar frio ou chuvoso. Devem evitar ir com

roupas com botões e zíperes, como calças jeans e jaquetas, pois estes apitam no detector de

metais, fazendo com que sejam levadas ao scanner dentro do Complexo de Gericinó. Também

não podem entrar com qualquer tipo de acessório, como aliança, brincos, cordões e cintos.2

2.2 Não pode sapato preto, não entra roupa preta, vermelha. Em Bangu eu tava com o
casaco preto, tive que ir lá fora trocar. Eles falam que não gostam. Eles falam que é
apologia ao crime vermelho, amarelo... Essas cores eles não gostam. A gente tem que
entrar básico, aqui. Bijuteria também apita. E a vistoria na gente, mas fora isso não
tenho o que reclamar não. Examinam tudo, nos mínimos detalhes. Não deixam passar
nada. Se tiver alguma irregularidade...
Hoje mesmo é a primeira vez que eu venho com essa roupa. Eu só venho com um
vestido desde que ela foi presa, há um ano e dois meses. Mas hoje eu falei “eu vou
tentar ir com essa roupa”, mas trouxe um vestido. Guardei lá com as moças, vim com

2 É interessante notar que Comfort esteve no Complexo Penitenciário de Gericinó em outubro de 2001,
realizando pesquisa de campo, e na ocasião relatou que não havia um código de vestimenta para as visitantes de
prisões no Brasil, o que ela identificou como uma consequência do reconhecimento da pobreza destas
(COMFORT, 2008, p. 60).
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essa roupinha aqui porque tá muito frio. Roupa decotada, roupa curta... Vermelho,
preto, amarelo muito cheguei... Volta ou então vai ali e aluga. Tem. Aluga cinco reais,
dez reais... e assim vai.

2.5 Você não pode entrar de preto, não pode entrar de vermelho, até um dia desse não
entrava nem de azul, de cinza, roupa de palhaço pode. Já é mesmo pra gente se ferrar
mais ainda. É desse jeito, minha filha, é uma luta, entendeu.

2.6 Se vem com aquela calça jeans e aquele casaco tem que vir com aquela calça jeans
e aquele casaco. Verde não pode, amarelo não pode, vermelho não pode, azul marinho
não pode. Tem umas cores que não pode, elas cortam logo. Eles são demais aí.

3.1 O meu uniforme é esse, eu entro, eu não dou dor de cabeça, eles me tratam
superbem, sabem que não vão ter dor de cabeça comigo em relação a nada, eu entro
com aquilo que é devido, aquilo que a regra... tem uma regra. Não passo dessa regra,
então eu não tenho do que reclamar. Se tratasse mal eu até poderia falar, mas os
agentes que tem aqui no Talavera Bruce eu não tenho do que reclamar de nada, até
porque eles me tratam superbem. Lembrando, só é tratado mal quem tenta fazer o mal,
não tem jeito.
Tem roupa que apita, tem roupa que não apita, tem roupa que não pode, tem cor
também. Então eu boto essa roupa aqui porque sei que é a roupa minha padrão, se um
dia eu passar no scanner e ela fica apitando, é porque tá fora do padrão alguma coisa,
porque essa roupa não apita. A mesma calça e duas camisas diferentes, já sabe que
esse é o caminho, até terminar essa luta. Vermelho não pode, por causa da facção,
preto não pode, tem umas cores que não pode devido à faccção, essas coisas existem
no sistema prisional, não tem jeito, temos que acatar e respeitar isso. Tem coisas que
não pode entrar mais devido às pessoas fazer coisa errada, levar droga, querer passar
um bagulho que não pode, aí todo mundo paga, porque na verdade não existe uma
regra, o sistema é bem claro, o sistema não proíbe, quem proíbe a entrada são os
próprios visitantes, que faz com que a regra é feita, a proibição vai acontecer. Então a
gente mesmo, nós que demos mole, eu falo nós como um grupo porque eu faço parte
dos visitantes, por exemplo, o coração hoje tem que ser cortado no meio, o coração de
galinha, pequenininho, porque um tempo atrás em Bangu tentaram entrar com droga
dentro do coração. Ou seja, a gente mesmo com o nosso defeito está criando regras em
cima de regras, entendeu?

3.4 Não pode branco, não pode verde, não pode azul, não pode preto, não pode
vermelho, cores coloridas assim, misturado você pode entrar, mas essas cores não
pode porque a cantina lá dentro é amarela, aí as funcionárias que ficam trabalhando,
que são as presas que ficam varrendo essas coisas assim, as roupas delas são verdes, as
policiais no caso a roupa delas são azul marinho, aí você não pode entrar por causa
disso, por causa da norma lá mesmo, pra não confundir.

6.2 Eu não sei, não me informaram não, porque quando eu vim, vim até de sapato, de
tênis, não deixaram nem eu nem minha irmã especial entrar, a gente não sabia, e como
eu estava sem dinheiro nós não podia alugar, fomos embora, né, aí eu perguntei a ele
se podia deixar a comida, “não, a senhora vai embora junto com a comida”, nem a
sucata entrou, não pode, o lance do sapato deve ser porque muitas pessoas fazem
coisas erradas, traz chip, essas coisas assim, não sei, eu acho também que não seja por
isso não, acho que é porque não pode mesmo,  só quem pode andar arrumado é  eles, é
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uma forma de identificar, de humilhação, pra mim é uma humilhação, que a gente vem
pra um lugar assim, né.
A gente aluga roupa, se eles implicar com a roupa da gente, assim, eu tô vindo com
essa saia aqui florida, é meu uniforme, aí eu tiro a blusa e fico com essa daqui. Sempre
com a mesma roupa pra não ter problema, porque às vezes a gente não tem dinheiro
pra alugar, hoje mesmo eu vim pura, vim só com dez reais pra deixar com a minha
filha, caso ela precise né. E eu não posso alugar uma roupa assim, é cinco, dez, quinze
reais uma roupa, um chinelo é seis reais, sete reais. Quase o preço de um chinelo pra
comprar, uma saia dez reais pra alugar, é o preço dessa aqui que eu comprei. É de
cinco pra cima, então tem muitas pessoas que não conseguem. Semana passada a
menina veio visitar a mãe, não tinha dinheiro pra alugar um sapato, aí eles não
deixaram a menina entrar. Aí eu fui, peguei e aluguei um chinelo ali pra ela, sete reais,
porque ela queria ver a mãe dela, tava chorando, aí falei, vou dar esses sete reais,
cheguei lá dentro falei, “os sete reais que eu trouxe pra tu, eu dei pra menina lá, porque
ela estava chorando porque queria ver a mãe dela”, e a mãe dela lá do outro lado, né,
ficou dois anos sem ver a mãe dela.

4.2 Aqui é o melhor lugar, os agentes aqui são assim seres humanos, em relação ao
Sete e o Oito em Bangu, aqui eles são seres humanos, lá não, lá somos tratadas como
bicho, eles faziam questão de humilhar, principalmente no Oito, humilhar a família,
tudo... isso não pode, levanta o cabelo, isso não pode, abre o cabelo todo, ah, essa
roupa não pode, entendeu, coisas que você costumava ir toda semana com a mesma
roupa, chegava num dia, ah hoje eu vou humilhar, e humilhava todo mundo, não era
um não, eram todos, todos, todos, todos. A roupa preta é da penitenciária né, os
DESIPE usam preto, branco são as detentas, verde tem as detentas também que usam
verde, são as detentas que trabalham, vermelho não pode porque significa de
comando, várias cores que não podem devido que eles inventam aí, nada, a gente
descobre só na hora, aí vai lá, troca de roupa, na hora, mas com o tempo a gente vai
aprendendo, vai se habituando.

As entrevistas aconteceram nos meses de julho e agosto, e, portanto, durante o

inverno. Embora o Rio de Janeiro não seja conhecido por invernos rigorosos, o contraste do

curto período de frio com a maior parte do ano, em que há muito calor, faz com que as

pessoas não possuam grande variedade de agasalhos, principalmente as mais pobres. Em um

dia particularmente frio, em que chovia, vi algumas pessoas apenas de camisa, e que se

encolhiam de frio. Conversando com uma delas, ela me disse que como ela trabalhava como

segurança em eventos, os casacos que ela tinha eram pretos, e que por isso não poderiam

entrar, e ela preferia ficar com frio do lado de fora do que esperar com o casaco e ter que jogá-

lo fora na hora de entrar, porque não há um local para armazenamento dos itens proibidos.

Um homem que participava da conversa nos disse que alugou um casaco em um

estabelecimento próximo por dez reais. Como é difícil encontrar agasalhos dentro das

especificações da penitenciária, e que de qualquer forma incidiria em um gasto adicional, a

maior parte das pessoas não tem alternativa a não ser ficar por horas esperando no frio, que se
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potencializa com os pés molhados, visto que os visitantes só podem entrar de chinelos de

dedo, o que faz com que, principalmente as crianças e os idosos, fiquem expostos a doenças,

que podem evoluir para uma pneumonia, por exemplo. A própria restrição de calçados, com a

permissão apenas para o uso de chinelos, nos parece uma forma de diferenciar as visitantes de

outras pessoas que circulam no ambiente penitenciário, demonstrando que de alguma forma

elas são considerados inferiores e indignas, sendo desprezadas assim como as pessoas presas,

conforme descrito acima, no relato 6.2.

Um item que notamos que traz problemas com frequência, e que foi analisado também

por Comfort, foram os sutiãs, pois um número considerável deles possui uma armação de

metal em seu bojo, o que aciona o detector de metais. Em San Quentin, penitenciária em que

ocorreu a pesquisa da autora, as mulheres são orientadas a retirar a armação metálica,

deformando assim a peça, mas possibilitando que a visitante entre com ele (COMFORT,

2008, p.54). Na Penitenciária Talavera Bruce, por outro lado, as mulheres são levadas a

escolher entre jogar o sutiã fora ou não realizar a visita, visto que, ao contrário da

penitenciária estadunidense, ela não possui armários para as visitantes guardarem os itens

proibidos. Essa restrição causa embaraço nas mulheres por causa da natureza íntima do item e

porque podem ser informadas da restrição por um agente penitenciário homem (COMFORT,

2008, p. 54), além do constrangimento de ter que descartar um bem pessoal, reforçando o

sentimento da pessoa de impotência e sujeição diante do sistema penitenciário, independente

da sua situação econômica ou cultural do lado de fora (COMFORT, 2008, p. 59).

5.2 Não tive, pra mim não teve maus tratos, eu vim com sutiã que não podia, com
sandália que não podia, entendeu, e eles falaram com educação comigo, pelo menos eu
não tenho que falar não, que reclamar de nada, falaram “ó essa sandália não pode, a
senhora vê se pode ir lá fora trocar rapidinho”, a outra me chamou lá quando eu passei
no scanner, me chamou lá e falou “esse sutiã não pode, o que a senhora vai preferir?
Visitar, se visitar tem que jogar fora, ou deixar de visitar?” Ai eu falei, “não, vou
visitar”, então joguei o sutiã fora pra poder entrar. O sapato, eu fui lá em cima e
aluguei um chinelo. Isso, aí aluguei um chinelo, guardei minha sandália e minha bolsa.
Tive que jogar fora, porque eu não podia sair mais, depois que entra não pode mais
sair pra poder deixar nada.

As violações do código de vestimenta e portar alimentos considerados proibidos são os

problemas mais comuns que as visitantes enfrentam, isso acontece porque elas não são

avisadas com antecedência sobre as restrições impostas. O código de vestimenta inclui

diversas proibições relativas a cores, tecidos, acessórios, que são ainda mais problemáticas

para pessoas que não tem condições de renovar seu guarda-roupa, para que se adapte à prisão

(COMFORT, 2008, p.52). Com a frequência das visitas, a visitante aprende que o código de
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vestimenta e de alimentos permitidos não apenas mudam frequentemente e de forma

imprevisível, como são aplicados de forma irregular, a depender do agente penitenciário de

plantão naquele dia, e de seu estado de humor (COMFORT, 2008, p. 54). Isso faz com que

uma pessoa tenha permissão para entrar na unidade com determinada roupa e com

determinados alimentos em um dia, e que esse mesmo item seja rejeitado em outra

oportunidade.

Mesmo para as visitantes regulares é uma zona de incerteza, de um dia pro outro pode

haver mudanças no código de vestimenta, nos alimentos permitidos ou em sua forma de

acondicionamento, e que as pessoas só vão tomar conhecimento no momento da revista, sem

nenhuma comunicação prévia, nem mesmo um aviso fixado ao portão. Assim, cada visita é

uma surpresa, há sempre uma tensão sobre se a pessoa vai poder entrar e com o que vai poder

entrar, e essa instabilidade e ausência de informação clara sobre o que é permitido ou não faz

com que as pessoas se sintam desvalorizadas, impotentes diante de situações que influenciam

diretamente as suas vidas mas que elas não podem prever ou se preparar adequadamente

(COMFORT, 2008, p. 47).

4.5 A maior dificuldade da visita é quando chega aqui, pra entrar, porque às vezes nós
chegamos aqui nove horas da manhã, entra só três horas da tarde, já tive problema
aqui de ficar 20 dias e poucos dias sem carteirinha por causa de um zíper na blusa, que
apitou o sensor de metal, e eu já tinha vindo outras vezes com aquele traje, e entrava,
era traje que entra, cor que entra, mas só ele falou que não, que apitou, que eu tinha
que ir pra scanner, eu falei não, não me importo de ir pra scanner, posso ir pra scanner,
como eu já fui outras vezes, já tirei a roupa pra ele, fiquei de cueca e tal, só que ele
falou que naquele dia não tinha scanner, não tinha a van, que eu teria que ir a pé, eu
falei que não me importava de ir a pé, desde que eu visitasse minha mãe, eu vim lá de
(bairro na Zona Sul) até aqui pra visitar ela, eu queria era ver ela, ele disse assim,
“quer saber de uma coisa, você não vai visitar ela, perdeu sua carteirinha por seis
meses”, eu falei assim, “por que que eu não vou visitar ela, já entrei com essa roupa”,
ele falou “você não vai entrar, perdeu sua carteirinha por seis meses”, eu falei “quero
falar com o seu responsável”, que seria a diretora ou alguém pra conversar, ele falou
“não, não vai, não vai”, veio o outro guarda me empurrando pra me colocar pra fora,
eu falei “não, eu quero falar com a diretora” e ele “se você não sair eu vou te levar
para a delegacia”, falei “então vamos para a delegacia, eu sei que eu estou no meu
direito”, ele “ah quer, então vamos para a delegacia”, fomos para a delegacia, ele abriu
um inquérito contra mim, queria me colocar como desacato mas o inspetor não
aceitou, falou que a única coisa que caberia seria desobediência de não querer sair, só
que eu falei que eu queria falar com a pessoa responsável. Aí fomos pra delegacia,
chegou lá ele falou que eu ia ficar seis meses sem a carteirinha e tal, só que eu acionei
o meu advogado, vim aqui um dia depois, ele entrou com o pedido para pedir o
adiantamento da carteirinha, eles foram me entregar a minha carteirinha só 30 dias
depois. Nesse 30 dias minha mãe ficou sem visita, sem receber nada devido a um zíper
de uma blusa, que muitas das vezes as pessoas vão entrar, às vezes apita, tem mulheres
que tem que tirar o fecho da calça porque é o fecho que está apitando, ele manda



84

arrancar, porque está apitando, eu acho que não tem necessidade disso, se tem scanner,
se a pessoa tá no traje, apitou, então vamos pra scanner, então faz uma revista íntima,
como era feito antigamente, que hoje em dia eu nem sei se pode mais, mas até pra
pessoa ver a família a pessoa se solicita a isso, muitas das vezes, igual eu, eu me
solicitei, eu fico de sunga, eu quero é ver minha mãe, se eu tiver que ficar pelado eu
vou ficar pelado, mas eu quero ver a minha mãe. Não cheguei a pegar. E a maior
dificuldade da família é quando chega aqui, são os agentes penitenciários, uma semana
entra uma coisa, na semana seguinte você traz já não entra, eles ficam demorando para
colocar as pessoas pra dentro, eu acho uma covardia, pô, eu até sou uma pessoa nova e
tal, mas tem senhoras que vem com crianças desde seis, sete horas da manhã, e vem de
longe, vem de Magé, Cabo Frio, Macaé, vem de tudo quanto é lugar e quando chega
aqui falta com o respeito, o que desanima às vezes vim visitar são eles, parece que é o
que eles querem, você chega ali com duas sacolas eles lá de dentro já reclama, ah tá
com muita coisa, tem muita coisa aí e tal, mas não tem aí dentro comida, porque que a
família não pode trazer, eu visito meu pai, meu pai pode levar comida pra ele levar pra
dentro da cela, por que, porque lá eles tem a consciência que não tem pra eles,
entendeu, não tem pra manter todos então eles deixam entrar pra dentro uma linguiça,
uma carne de hamburguer, uma coisa que não vai estragar tão fácil, aqui não, aqui é
uma covadia, é um desrespeito que eles fazem com a família dos outros, mas todo
mundo tem que abaixar a cabeça, muitas das pessoas às vezes a gente conversa pra
fazer denúncia e tal mas ficam com medo de descobrir, de perder carteirinha e não
visitar. Não pode falar nada, não pode falar nada, não pode falar nada,  no dia que ele
prendeu minha carteirinha ele solicitou que eu trocasse a blusa, eu falei que não estava
com o valor para trocar a blusa, um amigo de trabalho dele, uma pessoa que tem uma
consciência mais... me ofereceu o valor, ele falou “não, ele não vai trocar a blusa mais,
ele já perdeu a carteirinha” e fomos pra delegacia, entendeu, fomos pra delegacia e ele
tomou minha carteirinha.

5.3 Mas é realmente, até a refeição eles implicam, a maionese, não pode entrar de
qualquer jeito, a cor não agradar pra eles, eles implicam. Então se não for do jeito
deles eles reclamam, falam pode ir embora, isso aqui não dá, não vai entrar. Suco, tudo
tem que abrir na frente deles, Eu acho que o medo deles é entrar alguma coisa, o
açúcar tem que abrir na frente deles. Então essa parte... porque pra vim aqui e ser
tratado de qualquer maneira, é melhor não vir, porque eu sei que é triste, porque na
realidade uma visita pro preso, vale mais que qualquer dinheiro, ele olha essa parte da
visita que não tem preço, ele não tem cálculo do valor entendeu? E realmente uma
visita é muito bom né, pra nós que vamos visitar e pra quem recebe a visita né, mas
realmente pra eles é mais doloroso né.

6.3 A revista, aqui no Talavera Bruce é tranquila, eles já falam que tem que olhar, mas
às vezes aparece coisas que poderiam entrar e agora não pode. Fora isso, eles tratam
bem, revistam as coisas direitinho.

5.5 Elas estão presas, minha mãe tá presa, ela está lá sofrendo, né, porque tá
acostumada com um ritmo de vida, aí tá em outro, de uma hora pra outra, mas foi bem
o que ela falou, ela que escolheu isso pra vida dela, então, só que eu, minha vida
mudou assim, eu não tinha entrado num presídio na minha vida, numa delegacia,
nunca fiz carteirinha, ou seja, tudo pra mim é novo, eu não sabia o que que podia, de
roupa, se você pode isso, se não pode aquilo. Porque você não pode entrar com roupa
preta, vermelha, azul marinho, branca e roxo, você não pode entrar. Chinelo, só
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havaianas, não pode entrar de sapato, de tênis, de sandália, é chinelo havaianas, você
pode ver todo mundo aqui de havaianas, ou então calça legging, aqui pode entrar, tem
outros presídios que não pode, mas aqui pode calça legging colorida, ou calça jeans,
sem muito botão, não pode ter rasgadinho, tem que ser calça jeans neutra pronto e
acabou, ou vestido, mas também não pode bordado, enfim, tem uma série de coisas
que você tem que aprender com o tempo, e aprender assim... porque na primeira visita
falam não pode isso não pode aquilo, na semana que vem se você repetir o mesmo erro
ou volta pra casa ou troca de roupa, é isso que acontece, e se a família não trouxer um
dinheiro a mais pra ser der problema de roupa você alugar ou mesmo algum visitante
ter roupa extra, você sabe o que acontece, então é muito complicado, muito difícil.

Goffman indica ainda outra forma de mortificação do eu, a exposição contaminadora.

Ele explica que:

No mundo externo, o indivíduo pode manter objetos que se ligam aos seus
sentimentos do eu – por exemplo, seu corpo, suas ações imediatas, seus
pensamentos e alguns de seus bens - fora de contato com coisas estranhas e
contaminadoras. No entanto, nas instituições totais esses territórios do eu são
violados; a fronteira que o indivíduo estabelece entre seu ser e o ambiente é invadida
e as encarnações do eu são profanadas. (GOFFMAN, 1961, p. 31)

Ele informa que o tipo mais evidente de exposição contaminadora é a de tipo físico,

relacionado à sujeira (GOFFMAN, 1961, p. 32). As visitantes se queixam com frequência do

espaço em que aguardam a visitação, que fica coberto de lixo, acumulado por semanas, o que

provoca mal odor e atrai animais, além do próprio desconforto em ser considerado alguém

que deve suportar a presença de lixo, como se elas próprias fossem consideradas lixo também.

Comfort afirma que existem diversos elementos pequenos, porém significativos, que

indicam que o bem-estar dos clientes não é levado em consideração pelos funcionários, como

por exemplo a ausência de um local adequado para espera, suficientemente limpo, com

assentos confortáveis, um bebedouro em funcionamento, e um banheiro com fraldário

(COMFORT, 2008, pp. 45/46). E esta é exatamente a situação em que se encontram as

visitantes da Penitenciária Talavera Bruce, que devem aguardar por muitas horas em um local

cheio de lixo, com um número insuficiente de assentos, sem acesso a água potável ou

banheiro.

1.5 É humilhante, a gente ter que esperar, né, mediante de tanto lixo, com criança, né,
mas eu não sei. Porque realmente lá dentro não é assim. Lá dentro você não vê,  entre
elas mesmo, elas têm que manter limpo. A minha irmã mesmo, não sei se foi benefício
que ela ganhou, mas ela trabalha em voluntária, não recebe, né, então ela tem que
manter os corredores limpos e aqui fora é essa tristeza. É horrível. Você já sai daqui
com essa imagem. Eu tenho até pesadelo às vezes, no meio da noite, de sonhar com
uma coisa horrível dessa. Ficar esperando, num lugar tão feio assim. É horrível isso. É
muito... Parece que o ser humano, acabou mesmo o amor entre as pessoas.

2.3 Visita aqui é isso que você tá vendo. Olha o lixo. Olha pra isso. A gente convive
com isso aqui todos os dias de visita. Quando isso aqui é varrido, somos nós que
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varremos. A gente pede uma vassoura e varre. Fica esse chiqueiro aqui. Hoje, tudo
bem. Dia de calor, barata fica rodando aqui. Lá dentro tem urubu. Um cheiro de podre,
de chiqueiro que tinha. Agora não sei, acho que acabaram, com o porco, não sei. Um
cheiro horrível. Em resumo: é um submundo. Só quem entra e frequenta como a gente.
Elas não podem falar. Estão presas. Estão pagando o pecado, o erro. Estão pagando.
Mas é sub humano. Diz que é pra ressocializar. Mentira. Saem piores. A revolta é
muito grande.

3.6 Outra coisa, aqui tá um caos em matéria de limpeza, olha aí, pra você ver como tá
isso aqui, é todo dia isso, toda semana é isso, hoje tá até mais limpo, que tem dia que
está pior, é sujeira de segunda-feira, hoje é sábado, esse lixo todo aí é de segunda-feira
passada, sabe por causa de que, as pessoas que vêm na segunda-feira trazer as cutódias
separa as coisas tudo aqui e bota tudo ali, gente não é possível que lá dentro não tem
ninguém pra poder limpar, te garanto que na sala de uma grande aí dentro não tem
esse lixo todo pra ela ficar cheirando, e a gente tem direito de ficar cheirando esse ar
de sujeira, de lixo, a gente se sente como se tivesse morando dentro de um lixão, numa
favela que não tem banheiro, e você passa e é obrigada a passar cheirando aquilo ali, a
gente se sente assim, aqui, é demais, né, pelo amor de Deus, desde segunda-feira uma
lixaria dessa aí. E aqui tem muita reclamação sobre esse lixo, mas eles não tomam
providência, não vai ser nós que vai tomar providência, mas se eles pegassem e
falassem assim, ó, tem duas vassouras aqui, quem não gosta de ficar na sujeira dá uma
varridinha aqui, eu ia ser a primeira, se eu ver uma vassoura ali eu vou ser a primeira a
pegar a varroura e dar uma varrida aqui, pelo menos no lugar onde as pessoas vão
sentar, porque às vezes não tem visita, a visita começa a entrar tarde, muitas pessoas
pegam seu pote de comida e comem assim mesmo, não vai ficar com fome, da última
vez que eu estive aqui, numa quarta-feira, não teve visita, quando eles foram falar pra
gente que não ia ter visita, que podia deixar a sucata, já ia dar três horas da tarde,
muita gente já tava comendo aqui fora, isso aqui de lixo estava até a alma, mas fazer o
que, a gente tem que sobreviver né.
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Imagem 2. Local onde as visitantes aguardam serem chamadas para a visita. Registro do dia
19/07/2017.
Um exemplo dramático de contaminação interpessoal utilizado pelo autor é a revista

por meio de exame retal, em que tanto o examinador quanto o exame penetram a intimidade

do indivíduo e violam o território de seu eu (GOFFMAN, 1961, p. 35). Para as visitantes, as

lembranças da revista íntima ilustram bem a violação desse tipo a que eram submetidas.

A revista íntima vexatória foi proibida nas unidades prisionais do estado do Rio de

Janeiro após acordo judicial realizado entre a Defensoria Pública e o governo do estado,

homologado em setembro de 2017, que tornou definitiva a decisão obtida em segunda

instância pela Defensoria Pública no Agravo de Instrumento nº 0008637-13.2015.8.19.0000,

em abril de 2015. Essa decisão foi fundamentada na desnecessidade da medida e no princípio

da intranscendência da pena, bem como no repúdio ao tratamento desumano e degradante que

implicava, afrontando gravemente a Constituição brasileira.

Braman afirma que as familiares sofrem diversas indignidades desnecessárias durante

a visitação, como a recusa injustificada de entrada, sendo as mais graves a revista íntima e os

insultos a que são frequentemente submetidos (BRAMAN, 2002, p. 120). As visitantes

relatam que deveriam ficar nuas para a revista, que consistia em agachar diante da agente

penitenciária por diversas vezes, às vezes em cima de um banco ou sobre um espelho, soprar

em uma garrafa, dentre outros procedimentos invasivos e completamente humilhantes.

1.2 Quando cismam, mandam você pro scanner. Mas antes, era horrível. A gente tinha
nem mais vergonha. Acaba acostumando. Visito há quatro anos e seis meses. Chegava
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lá “abaixa, levanta”. Tinha uma que ficava assim, parece até que era sapatão “joga pra
frente”, a xereca. É minha filha, era horrível. “Agacha, levanta”. Tinha gente que
falava assim “minha mãe não tem estrutura para poder vir aqui”. Isso aí não tem que
ter estrutura não, isso aí tem que ter amor. Porque estrutura não tem não. Tem que ter
amor. Porque é muito difícil.

1.7 Quando tem alguma melhoria aqui é porque os presos fazem uma rebelião e
reivindicam alguma coisa. Tem que fazer barulho. Pra voz deles ser ouvida, eles têm
que parar tudo, fazer uma greve de fome, ou então fazer uma rebelião, matar um
agente ou deixar um agente preso, não que eu tô falando que isso seja correto, que isso
não é correto,  bater em ninguém, deixar ninguém preso não é correto, eles fazem a
rebelião, deixa alguém preso, ameaça matar alguém, para eles pode reivindicar alguma
coisa. Eles reivindicaram que quem tá preso é eles, quem tem que ser revistado é eles.
Quem fez alguma coisa foi eles. Não tem que ser a gente que teria que passar por
revista íntima. E é uma coisa super constrangedora. Eu lembro da minha primeira vez
como se fosse hoje. A primeira vez a gente nunca esquece (risos). Então na minha
primeira vez o rapaz mandou eu tirar a roupa, eu tirei a blusa, o short, fiquei de cueca,
ele olhou pra mim e falou: “Nu, do jeito que veio ao mundo. Você não sabe o que é
nu? Tirar a roupa?” Bem rude, bem grosso. Bem sério. Então eu tirei a cueca e fiquei
olhando pra ele e ele disse “agacha”. Nada de “por favor”. Ele simplesmente manda e
você tem que obedecer. Eu me agachei e ele falou: “vira pra mim agora e agacha”. Eu
agachei um pouco e ele perguntou se eu tinha problema no joelho, eu falei que não e
ele falou: “então porque que você não se agacha até embaixo?”. Aquilo dali é um
constrangimento fora de série. Eu virado pra ele me agachei, tive que virar pra trás e
perguntar se tava tudo bem. Tu imagina a cena. Um homem, virado pra outro homem,
com as suas partes íntimas de fora, e tu vira pra ele e pergunta se tá bom daquele jeito.
Só falta ele manda tu piscar o seu olho virado pra ele. Então é um constrangimento
muito grande. A minha mãe fala que o de mulher é pior ainda. Minha mãe fala que de
mulher, mandava subir num banquinho de três degraus, tinha que ficar 60 centímetros
acima do chão, a mulher se sentava, ou se agachava, e ela mandava tu, simplesmente
nua, se agachar e abrir as pernas. Minha mãe falou que a mulher só faltava enfiar o
dedo dentro das suas coisas pra ver se você tava carregando, portando alguma droga, e
era um agacha e levanta, agacha e levanta. Certa ocasião, num agacha e levanta desses,
teve uma menina, ela tava grávida, que ela chegou a abortar o neném. De tanto ficar
agacha e levanta, agacha e levanta. De tanto fazer força, nesse agacha e levanta, ela
abortou o neném. Tanta força que ela fez nessa revista. Isso num dá em nada. Aqui
nada dá em nada. Tá grávida, a mulher chega ali diz que tá grávida, mesmo assim vai
pro scanner, enquanto você não tiver um papel dizendo que você tá grávida, você tá
passando no scanner, você tá sujeita à radiação.

3.4 Graças a Deus a revista agora é bem mais tranquila, porque há muitos anos atrás
era horrível, eu peguei essa fase porque meu irmão também foi da pá virada, eu tinha
que tirar a roupa, me abaixar, me arreganhar toda, botava um espelhinho no chão pra
você fazer, agora graças a Deus acabou com isso, agora é pelo scanner.

3.6 Era doloroso, porque você fica pelada, na frente de uma mulher, se arreganhar, só
falta a pessoa botar o dedo na sua xota, desculpe a expressão, na tua vagina, tem hora
que fala demais né (risos), na tua vagina, porque antigamente só faltava eles enfiarem
o dedo na tua vagina, se você estivesse menstruada era pior ainda, porque você
abaixava, tirava o modess, trocava né, tirava o modess sujo, conforme você abaixava o
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sangue caía, no chão, então eles pegavam um papel higiênico e te davam pra você
limpar o próprio sangue, no chão, então eu achava que isso era muito rigoroso, é muita
falta de respeito com a mulher, pra mim isso é falta de respeito com mulher, a justiça
não podia fazer isso com o ser humano, pra isso existe scanner, se tem scanner é pra
levar pra ver seu corpo todo, agora você menstruada abaixar pra fazer isso, é
humilhante, totalmente humilhante.

5.3 Por causa da vigilância que eles têm lá dentro, o medo de alguém transferir alguma
coisa pra eles. E outra coisa, aqui antigamente, no começo, não sei se você pegou essa
época, a gente ficava nu, ficava nu, coisa que não precisa, porque tem um equipamento
aí, não precisava disso, mas eu não esquento a cabeça não, porque se eu morrer vai pro
IML, lá eles vão cortar e não tem conversa não, não esquento a cabeça não, mas quer
dizer os meus pais por exemplo não concordam com isso, meu pai com oitenta e dois
anos, ele não concorda de jeito nenhum, ele diz meu filho se você vai lá pra dentro vai
ficar lá, eu não vou lá ver. Por um filho a gente faz o que não precisa, até o impossível,
né.
E outra coisa, era nu e tinha que abaixar perto deles, virar, mostrar as partes íntimas
pra eles, era terrível, agora que parou isso aí, mas era terrível, eu nunca esquentei a
cabeça com isso aí, se quer ver homem pelado problema é seu, mas eu nunca me
preocupei com isso ai, mas realmente é constrangedor. Quando se é um médico, ai é
outra coisa entendeu, que um médico isso aí não adianta, todo mundo passa na mão do
médico, mas eles não tem uma formação psicológica pra esse tipo de revista, então
realmente, graças a Deus acabou essa palhaçada, eu considero isso uma palhaçada,
sem sentido.

6.3 A revista, aqui no Talavera Bruce é tranquila, eles já falam que tem que olhar, mas
às vezes aparece coisas que poderiam entrar e agora não pode. Fora isso, eles tratam
bem, revistam as coisas direitinho. Era bem pior, tinha que tirar a roupa, tinha que
agachar, tinha que assoprar na garrafa, pelada, agora melhorou bastante. É o que eu
falo, a gente tem que se acostumar, porque é o que a gente está vivendo, se não tivesse
a revista íntima eu não podia entrar, e eu tinha que vê-la, então... a gente agora é igual
ela, um número no sistema, tem que se acostumar conforme eles querem.

Goffman faz referência ainda ao que ele denomina de "gíria institucional", a

linguagem através da qual os internados descrevem os acontecimentos em seu mundo

específico, que é conhecida inclusive pela equipe dirigente, principalmente em seus níveis

inferiores (GOFFMAN, 1961, p. 53). Pudemos observar a utilização de algumas gírias

específicas pelas visitantes, e a que mais se destacou foi que chamam de “sucata” os

alimentos e material de higiene que são entregues às mulheres presas na visitação. O

significado da palavra, relacionado a lixo reciclável, material deteriorado ou de pouco valor, e

a sua utilização para fazer referência aos bens trazidos com muito sacrifício pelas familiares

para atender às necessidades das mulheres presas, causa no mínimo estranhamento.

1.7 Só pode vir na custódia uma vez por mês, que é pra entrar as coisas que não entra
aqui na visita normal. Roupa, roupa íntima, bermuda, roupa pra ela não entra dia de
visita normal, ventilador, televisão, maquiagem, algumas coisas assim só entra
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segunda-feira, que é dia de custódia. Vem só pra botar as coisas aqui, entregar ao
guarda e sai. Não é visita. Só vem pra deixar as coisas que não entra dia de visita
comum. É uma forma da visita não demorar muito. Eles reduzem muito as coisas pra
não demorar muito. São muita gente e poucos funcionários. É só três. Pra todas as
pessoas. Pra mais de 50 visitas. Cada visita tem direito a três bolsas. Tem que abrir
todas as bolsas, olhar, revistar tudo, item por item, saco por saco. Não entra nada sem
ser revistado. Nós só passa do primeiro portão meio dia. Ainda tem que revistar todo
mundo, que é esse processo todo que eu falei, três pessoas. Cada pessoa vem com três
bolsas. Duas vai pra presa e uma tu entra, duas é sucata, eles dão o nome de sucata,
que são os pertences que vai direto pra presa. E a outra tu entra, que é pra você comer
no pátio com ela, tipo arroz, feijão, alimento... almoçar, é.

2.3 Ela trabalhava, mas era salão, então era um dinheiro incerto e ela tinha esse
negócio de bolsa família, essas coisas, aí perdeu tudo porque tinha que ter esse
negócio de procuração, essas coisas assim, minha filha, não é minha praia, eu não
entendia de nada, aí ela perdeu tudo. Quem sustenta sou eu e o marido. É muito alto.
Você vê. São duas bolsas. Eu venho aqui toda semana. Toda semana duas bolsas, que
é uma pra gente comer e outra que é a sucata, que a gente chama, que são os biscoitos,
essas coisas pra deixar pra ela, e dinheiro. E cigarro, enfim... Vou te falar, sai mais
caro do que se tivesse na rua. Porque na rua, você abre teu armário, e pega um
biscoito. Aqui você tem que comprar o exclusivo que entra aqui. Então você compra
aquele da sua casa e compra aquele outro pra trazer pra cá. Por que não é tudo que
entra. É muito limitado. Não entra muita coisa não. Nossa... Você é inteligente,
experimenta tirar uma carteira para uma amiga ou amigo, pra você ver como é aí
dentro. É um submundo. Não tem cadeira. Tem dia que a gente come no chão. Não
tem mesa sobrando, você imagina, esse povo todo fora os que estão espalhados. Tem
uma faixa aí de dez mesas. Cadeira tem bastante, mas tem dia que a gente senta no
chão. Tem muita gente visitando, entendeu.

3.3 Tem, eles colaram ali no portão o que pode trazer na custódia, custódia é tipo
assim, uma vez no mês, você pode trazer roupa, calçado, esses negócios assim, que
não entra no dia da visita, no dia da visita só entra três bolsas: da comida pra você
comer no pátio, entra a sucata que é leite, nescau, biscoito, danone, esses negócios
assim, e a outra bolsa você pode colocar os negócios de limpeza, na custódia entra
sutiã, essas coisas assim que não entram na visita, é uma vez no mês, e dinheiro mais
de 100 só entra no sedex ou na custódia, no dia da visita só pode 100, vamos supor se
eu venho sábado e no domingo, eu posso trazer 100 no sábado e 100 no domingo,
entendeu, fora isso não, só entra 100.

3.7 Olha, sábado e domingo, que eu venho todo sábado e domingo, eu gasto só de
passagem e um refrigerante que eu compro aqui, passagem não, de gás, porque eu
venho de carro, eu gasto 50 reais, fora a sucata, que é as coisas que ficam, fora a
comida, que eu trago pra ela, fora o dinheiro que eu deixo pra ela. Não fiz cálculo,
porque, como eu estou falando, em relação a gás de carro e um refrigerante que toma
sábado e domingo dá 200 reais por mês, só isso, fora o dinheiro que deixo pra ela,
geralmente eu deixo 50 por semana, e vou botar mais 200 né, fora as coisas que eu
trago de sucata, e aí tá grávida e só pede besteira, né, e mais a comida que eu trago.
Quer dizer, eu não tenho uma base assim. É muito dinheiro, né.
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4.2 O gasto que tem aqui é imenso, imensurável, imensurável, é muito, eu nem gasto
tanto, apesar de eu não ter condições, minha irmã que banca mais forte, minha irmã
ainda vem de longe, ela vem de (cidade da Região dos Lagos), ela ficou com um peso
bem maior do que o meu, eu não tenho condições, se dependesse de mim ia sobreviver
com o que eu posso trazer e mais nada. Menina, em relação a tudo que a gente traz,
entre cigarro, sucata, roupa, por mês é mais de mil, é mais de mil. Ah, eu trago bolo,
biscoito, papel higiênico, xampu, condicionador, hidratante, tinta pra cabelo, roupa, é
tudo, é tudo, porque a instituição não oferece nada, oferece uma comida estragada,
todo mundo sabe, mas quem não tem visita é obrigada a comer porque senão acaba
morrendo, até os remédios é a gente que traz, não tem condição, a instituição
infelizmente não contribui em nada.
Não, não tem, nem que pudesse entrar eles não tem acesso a fogão, então é só
realmente biscoito, bolo, uma farofinha que dá pra comer pura e misturar com o que
vem aí, porque eles não tem acesso a fogão, o que dá pra comer cru vai cru, o que é
permitido entrar né, porque muita coisa nem é permitido entrar pra cela. A gente vai
aprendendo conforme vem visitando, porque eles não tem uma lista específica do que
pode ou não, a gente conforme vai, por exemplo o Bangu Oito, ele é o presídio de
entrada, lá já começa sua primeira humilhação, ali fora eles não tem uma lista do que
pode e o que não pode entrar, então quando você passa pela primeira revista você já
começa sua primeira humilhação, isso não pode, muitas das vezes eles vão pela sua
cara, então se eu tô levando uma batata minha batata não entra, mas a outra batata da
menina de trás, ela foi com a cara da pessoa e a batata dela vai entrar, a gente ainda
tem esses empecilhos aí, eles fazem isso, então já começa de lá a gente já vem
aprendendo o que pode e o que não pode, muitas coisas aqui por exemplo aconteceu
de alguém tentar entrar com alguma coisa, com uma batata palha, a gente tá
acostumado a trazer batata palha, mas aconteceu um fato com uma batata palha, a
gente fica sabendo na hora que não pode mais entrar batata palha, você é obrigada a
sair, colocar aqui fora, jogar fora, essas coisas a gente vai aprendendo no dia a dia,
cada visita uma surpresa, é igual Kinder Ovo, sempre uma desagradável surpresa

6.1 Olha, a custódia, botando na ponta do lápis, só a custódia, vai uns mil, mil e pouco.
Eu costumo deixar tudo, ó, roupa, calcinha, sutiã, bermuda, calça comprida, já deixei
casaco, já deixei toalha de banho, cobertor, tudo caro, entendeu? Comida também, a
alimentação é a sucata, que é biscoito, leite, nescau, mingau, mingau de aveia, que é a
farinha, que é a farinha láctea. Leite eu deixo duas latas de leite, porque ela tem
problema de fígado, toma remédio forte, pra poder não atacar o fígado dela. Aí  ela
toma. Costumo. O remédio dela vou mandar agora esse mês. Eu coloco um xampu
grande, dois sabonetes líquido, tem que ser transparente que eu compro, já até comprei
já, pra trazer esse mês agora, eu compro pasta de dente. Eu compro tudo modess, tudo
sou eu que coloco, ela pediu agora tinta, vou trazer tinta, chinelo sou eu que trago,
tudo sou eu. Com ela também. Com ela. Mas é assim mesmo minha filha, fazer o que?
Deus ajuda quem precisa e aqueles que estão necessitados. E assim vai indo.

6.2 Eu costumo trazer de casa arroz, feijão, fígado, quando dá, às vezes, variada a
comida, couve, uma salada, quando tem, quando não tem eu como o que dá. De sucata
eu trago um pacote de biscoito de sal, um leite, um nescau pequeno, um pacote de
biscoito, um pacote de pão, sabonete, essas coisas assim até sabonete, pasta de dente,
ela não está precisando não, porque aí dentro dá.
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6.3 Aí depois que ela ficou presa piorou, porque sou só eu e aqui a gente gasta muito,
tudo que entra é só do mais caro, hoje mesmo já não entra mais o cigarro mais barato,
mesmo comprado da Souza Cruz, nos bares, só entra tudo mais caro, então assim, a
gente gasta muito dinheiro. (Foram informados de que o cigarro de uma marca antes
permitida não vai mais entrar a partir de hoje) Foi, todo mundo com o cigarro na mão.
(Não são informados antes?) Não, é tudo na hora. Por semana eu gasto com ela de 260
a 300 reais. Venho toda semana. De sucata trago pão, queijo, presunto, leite, biscoito,
bolo, frutas, produto de higiene, sabão, absorvente, pasta de dente. Os produtos que ela
usa, roupa, na custódia, e quando tem custódia é mais caro ainda, a custódia é uma vez
por mês, mas eu não faço todo mês porque ela já tem as coisas dela aí, faço de dois em
dois meses. Roupa, peça íntima, alicate de unha, acetona, essas coisas.

Goffman afirma que nas instituições totais as mortificações do eu são oficialmente

racionalizadas com variados fundamentos, como a segurança, no caso das prisões, mas que na

verdade refletem o esforço de controlar a vida de um grande número de pessoas utilizando

poucos recursos (GOFFMAN, 1961, p. 48). Assim, existe o que o autor denominou de "regras

da casa", um conjunto relativamente explícito e formal de prescrições e proibições que expõe

as principais exigências quanto à conduta do internado, e um sistema de privilégios e castigos,

baseado na obediência ou não à essas regras (GOFFMAN, 1961, p. 50). Aquilo que para os

internados são considerados privilégios, em sua vida anterior eram aceitos como direitos

indiscutíveis. Por isso, ele ressalta que pode haver um constante conflito para a equipe

dirigente entre tentar manter padrões humanitários e garantir a eficiência da instituição

(GOFFMAN, 1961, p. 73). As próprias visitantes tecem críticas a essas regras criadas sob o

discurso da segurança, mas que na verdade servem apenas para as controlar e, em último caso,

desestimular as visitas.

Comfort relata que a privação de conforto físico e informações básicas, além da

obrigação de seguir um regime impraticável e imprevisível, revelam às visitantes que elas são

consideradas pessoas de menor valor, gerando sentimentos de estigma, confusão e humilhação

(COMFORT, 2008, p. 50). A autora afirma que as formas de degradação travestidas de

medidas de segurança institucional, como os longos e imprevisíveis períodos de espera e o

monitoramento rigoroso da aparência e das posses, são aplicadas exclusivamente às pessoas

que tem uma conexão pessoal com o prisioneiro, o que sugere a extensão do corpo do

condenado ao corpo da visitante, e que essas condições de negligência e indignidade não são

uma necessidade burocrática, mas sim uma forma de comunicar uma punição, estendendo o

castigo às familiares (COMFORT, 2008, p. 61).

4.5 Eles tratam com despeito mesmo, e querem que as pessoas desanimem, parece que
eles não querem trabalhar, querem ganhar dinheiro do governo mole e não querem
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trabalhar, porque reclamam de tudo, tudo que você faz reclamam, se você traz um
pouquinho de coisa a mais reclama, se você traz uma coisa boa, de marca, reclamam,
se você traz uma Nutella, “ah mas preso comendo Nutella”, qual a diferença, não
pode, se a pessoa tem condições de comer, não pode comer? “Ah, mas eu não como
isso em casa”, ué minha filha, o que é que eu posso fazer, pega o seu dinheiro e
compra, reclama das coisas, não entra.

1.2 E quem entra com o telefone na caixa e tudo? É nós? Desculpa que eu ia falar uma
besteira, deve ter uma xereca bem grande, pra poder entrar com um telefone na caixa e
tudo. Eu fui no ônibus na outra quinzena, a menina tava me mostrando lá no telefone,
o DESIPE tinha sido preso com não sei quantos quilos de cocaína entrando aqui pro...
quilos de cocaína, acho que quatro quilos.
Não é, é os próprio DESIPE. Vou te falar, uma vez eu tava vendo no jornal de manhã,
que eu gosto, quando levanto pra trabalhar, eu tô me arrumando e boto no jornal, que
eu gosto de ouvir, sabe? Eu boto no jornal e vou me arrumando. Eu tava vendo, foi
preso, até um tal de (agente penitenciário), um DESIPE aqui de Bangu, entrando com
um monte de telefones, droga, tudo que ele tava entrando, DESIPE. Aí pegaram ele.
Quer dizer, aquilo foi algum colega recalcado que achou que ele tava passando a frente
dele, foi lá e pegou ele. Mas é assim minha filha, agora com a gente é esculacho.
Agora você não é revistado. Revista, manda soltar o cabelo, manda virar a sandália.
Fora que às vezes você leva uma coisa, chega lá na frente não pode entrar, você tem
que botar cá fora. Revista tudo. Fura a comida, abre tudinho, fura, remexe. É horrível
minha filha, a verdade é essa.

6.2 É difícil, às vezes joga as coisas da gente fora no lixo, “ah isso aqui não entra vou
jogar fora”, não tinha onde botar, quando chegava não tinha como. E às vezes, como é
o tratamento de lá também é o tratamento daqui, implicância com roupa. Várias
proibições, as comidas que não pode entrar, biscoito de chocolate, wafer, essas coisas
toda assim não pode, às vezes batata palha não pode entrar, e batata palha é uma
comida que quase todo mundo gosta, uma batata, uma coisa simples. Biscoito de
chocolate tem que tirar o recheio, não pode biscoito preto, só pode biscoito claro. No
dia que a gente vem trazer as coisas não pode entrar hidratante, não pode entrar muita
coisa, muita coisa não pode entrar, então a gente fica assim, às vezes a gente volta com
peso.

Outra forma de mortificação do eu descrita por Goffman é a obrigação de o indivíduo

adotar alguns movimentos e posturas que traduzem imagens inferiores dos indivíduos e são

consideradas aviltantes. Isso inclui não apenas a obrigação de manter o corpo em posição

humilhante, mas também a obrigação de dar respostas verbais humilhantes, como no padrão

de deferência obrigatória das instituições totais, a necessidade de apresentar atos verbais de

deferência em sua interação social com a equipe diretora, que, por sua vez, pode gozá-lo, ou

falar a seu respeito como se não estivesse presente (GOFFMAN, 1961, p. 30). Ele ressalta que

“qualquer que seja a forma ou a fonte dessas diferentes indignidades, o indivíduo precisa

participar de atividade cujas consequências simbólicas são incompatíveis com sua concepção

do eu” (GOFFMAN, 1961, p. 31).
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O autor afirma ainda que:

Na sociedade civil, quando um indivíduo precisa aceitar circunstâncias e ordens que
ultrajem sua concepção do eu, tem certa margem de expressão de reação para salvar
as aparências - mau humor, omissão dos sinais comuns de deferência, palavrões
resmungados, ou expressões fugidias de desprezo, ironia e sarcasmo. Portanto, a
obediência tende a estar associada a uma atitude manifesta que não está sujeita ao
mesmo grau de pressão para obediência. Embora essa resposta expressiva de
autodefesa a exigências humilhantes ocorra nas instituições totais, a equipe diretora
pode castigar diretamente os internados por essa atividade, e citar o mau humor e a
insolência como bases para outros castigos. (GOFFMAN, 1961, p. 40)

Podemos observar esse tipo de mortificação do eu quando as familiares descrevem o

processo de revista a que são submetidas, e a necessidade de aceitar qualquer tipo de

desrespeito em silêncio, em razão do temor da punição, no caso, a apreensão da carteirinha de

visitante, que a impediria de visitar a presa, e, portanto, de levar para ela os itens essenciais

como alimentos, medicamentos e materiais de higiene. Algumas mencionam até mesmo o

medo de que a sua familiar presa seja punida por qualquer comportamento inapropriado que

elas apresentem com os agentes penitenciários. Muitas relatam punições desproporcionais,

por manifestações de descontentamento e respostas às manifestações irônicas dos agentes.

1.7 Os funcionários são muito rígidos, dá vontade de falar pra eles que quem tá presa
que tem que ouvir a grosseria deles, tu só é visita, tu não tem nada a ver. Acaba
resvalando em você às vezes o estresse deles lá dentro com a presa, eles acaba agindo
com ignorância. Você tem que abaixar a cabeça “sim senhor, não senhora” e falar que
ele tá certo, mesmo ele tando errado. Uma vez eu lembro que, a mulher te dá um
número e fala “assina aqui, número tal”. Aí ela me mandou assinar o 33, eu assinei,
quando eu acabei de assinar o 33, ela falou pra mim que tinha falado 34. Eu falei que
era 33, ela falou que era 34. Ela gritou comigo, eu simplesmente pedi desculpa e
assinei no 34. É bem assim. Se debater eles falam que tá de abuso, que são autoridade,
vão tomar sua carteirinha e tu não vai visitar. O prejudicado é você e tua presa, então
você tem que abaixar a cabeça pra tudo, que eles na verdade são autoridade, do portão
pra dentro quem manda é eles. Tem que abaixar a cabeça pra tudo.

2.2 Não tenho do que reclamar não. Não sei se é porque... isso entra, isso não entra,
eu já procuro não trazer aquilo que não entra, não pode vir de sapato, é chinelo, é
chinelo, eu procuro manter a norma deles, não quero que tomem a carteirinha, nem
que prejudique ela lá dentro. Não faço nada que venha a prejudicar ela lá dentro e eu
ficar sem carteira, porque qualquer coisinha aí, eles tiram a carteira do visitante. Eu
também já estou com uma idade que não é pra passar por isso né. E não me peça pra
trazer nada. Nada, nada, nada, nada. E bolsa eu fico de olho, hein. Muito difícil. Não.
Vai direitinho. Nada de tirar a roupa, nada de abaixar. Antigamente, há uns anos atrás
era assim, humilhante. Agora não, normal. Passa direitinho, acabou.

5.1 Ah pra tá bom né. A gente não pode brigar mesmo. Tem que aceitar o que eles
falam. Ah até que agora mudou muito né, porque antigamente era constrangimento né.
E depois que mudou. Então melhorou muito. Não, não. Não peguei, não cheguei a
pegar não, quando eu cheguei a fazer a carteirinha já tinha botado esse aparelho pra
não precisar tirar a roupa, mas aqui a gente tem que atender ao que eles falam né, se é
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não é não. Não pode responder. Se responder é pior. Descontam no preso! Aí tiram a
carteirinha também.

2.6 Tem dias que eles tão bem, tem dias que não estão. Isso entra, isso não entra, tem
dia que isso entra, tem dia que não entra, tem dia que eles estão com raiva, tem dias
que eles estão bem. Se alguém fez alguma coisa, tipo assim, foi todo mundo na van
pro scanner, e você jogou alguma coisa, aí todo mundo paga, se você criticou alguém,
eles tomam a carteirinha, qualquer coisa, o sutiã elas não gostaram, aí você não pode
mais vir com aquele sutiã, agora tem scanner, eles fazem você levantar a blusa, não
pode mais, tem dia que mandam você arriar a calça, não pode mais. Aqui é bonzinho
de visitar, nada a ver não. Mas era bom se tivesse aqui fora, né. Agora é só esperar e
entregar nas mãos de Deus. Tudo cadeia, é a mesma coisa, não muda nada não. É isso
mesmo.

3.2 Eles é um pouquinho ignorante, né, mas a gente tem que aguentar, porque vai fazer
o que, não pode falar nada. Agora a gente passa num scanner, né, não precisa tirar a
roupa nem nada, mas se eles suspeitar, levam a gente para o raio- x, pra dar geral. Mas
pra mim eles levam por levar, porque nunca tenho nada, graças a Deus.

3.3 Como você viu ali o seu (agente penitenciário), ele até que dá pra relevar assim,
ele não é ignorante, a gente entra, ele brinca com a gente, mas assim dona (agente
penitenciária), os DESIPE, são muito ignorante, muito ignorante, às vezes a gente não
sabe que não pode entrar com um casaco preto, alguma coisa assim, eu que sou nova
aqui, eu não sou acostumada com essas coisas de presídio, aí o que que acontece, eu
venho com uma roupa que não pode entrar, elas já tratam na ignorância, a comida que
eles mexem como se fosse coisa de mendigo, coisa assim, lavagem, eles mexem com
nojo, é uma ignorância que só, e sem contar que você tem que aturar, né, se não aturar
eles pegam a sua carteirinha e devolve só quando quiser, entendeu, mas, isso que é
ruim de suportar aqui, a ignorância, e a demora, porque eles pegam a carteirinha nove
horas, quando dá dez horas quase onze horas eles chamam, isso que é uó pra suportar
aqui, é a ignorância, porque eles são muito ignorantes.

6.2 É assim eu trabalho de faxina quatro vezes na semana e tem uma bolsa família pra
ajudar, e é isso.  Muito grande (gasto). Ainda vou ali comprar umas coisas porque não
deu pra trazer muito. Semana passada eu vim e não me deixaram entrar também e aí as
coisas estragou tudo. Porque eu trouxe refrigerante preto, eu não sabia que não podia
entra Coca-cola, aí eles não deixaram, aí eles falaram assim “ah, não sabe que
refrigerante preto não entra” eu falei “não” aí eu pensei então vou lá trocar, aí quando
eu vim pra cá pra cima ele falou assim “ué, vai deixar sua bolsa aqui?”, aí eu disse
“vou”, “e se a gente botar uma bomba aqui dentro?” aí eu respondi, “o problema vai
ser de vocês”, aí eles tomaram minha carteirinha, aí eu comecei a chorar né, fiquei
triste, e fui embora pra casa. Aí eu dei as coisas na rua pro povo comer, levei só uns
biscoitos, o que ia estragar eu dei pro pessoal que estava na rua. Beirando ali na Vila
Kennedy, tens uns pessoal que ficam ali, sentado ali, eu dei a comida, porque até
chegar em casa ia azedar, dei a comida, dei um pacote de biscoitos pra dividir com as
criancinhas que estavam lá, aí as crianças comeram, o resto levei pra casa, aí estou
aqui de volta.
Tem alguns agentes que são legais né, que são bola pra frente, agora tem uns, tipo essa
que passou agora, que é ignorante, “ah se fosse comigo eu tinha tomado a carteirinha”,
não é assim, ela tem que pensar que quem respondeu foi aquele que estava sentado ali,
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foi um dos agentes, não fui eu, aí ele não gostou da minha resposta, mas eu também
não gostei da resposta que ele me deu, que ele falou assim, “se alguém botar uma
bomba aí, e se a gente botar uma bomba aí”, aí eu falei pros policiais, “ué o problema
é de vocês, porque a minha bolsa está aí perto de vocês, se vocês botar uma bomba o
problema vai ser de vocês, vai tudo pelos ares”, aí eles não gostaram, não devolveram
minha carteirinha, fiquei duas semanas sem visitar a minha filha. Foi um castigo,
fiquei de castigo, aí eu chorei, chorei, chorei, aí na outra quarta eu vim, ele falou, “ué
não falei que a carteirinha estava suspensa, quem mandou a senhora vim”, ainda bem
que eu não tinha comprado nada né, pra dar pros mendigos de novo, porque as pessoas
lá fora estavam com fome aí falei então vou dar essa comida pra eles que tão
necessitados, aí peguei fui e dei, o restante dos biscoitinhos eu levei pra casa, é muita
criança pra comer não tinha como dar né.

4.4 Assim, comigo eles nunca fizeram grosseria não, essas coisas não, também eu não
dou motivo, trago as coisas que entram, porque tem coisas que não entram, eu faço o
máximo pra assim, eles não tá falando nada e eu não poder responder, porque tem que
ficar calada, eu faço o máximo pra não aborrecer ninguém e ninguém me aborrecer.

5.7 Tem hora que é uma... até que aqui agora não é uma humilhação, tem vezes que
você chega aqui e eles não estão com paciência, ai por qualquer coisinha te botam pra
fora, gritam com você, às vezes é muito constrangimento.

Goffman indica ainda um tipo de mortificação do eu que ocorre quando o indivíduo

testemunha um ataque a alguém com quem tenha ligações e não pode fazer nada, e que os

outros saibam que ele nada fez (GOFFMAN, 1961, p. 38). Em relação às visitantes, mesmo

que elas não tenham uma relação com a outra visitante que está sendo humilhada, muitas

sentem empatia e tentam remediar a situação, não muito efusivamente por receio de receber o

mesmo tipo de tratamento.

1.2 Agradáveis não são não. Se bobear, se você falar alguma coisinha que eles não
gostarem, entendeu? Outro dia uma coroa, uma senhora, tava com a blusa verde, que
verde não entra, né? Eu não uso vermelho, não uso preto, lá roupa assim não entra,
cinza... Não pode entrar de brinco... Não pode. Não pode entrar de cor nenhuma, não
pode entrar com brinco, com cordão, nada, nada. Você tem que entrar largada,
entendeu? É assim. Lá no Sete, quando eu visitava lá, tinha uma lá que cruz credo,
quando ia falar com os outros era igual a um bicho. Ela foi até transferida de lá,
grossa. Aí essa senhora que tava com a blusa verde, verde com uns negocinhos
brancos assim em cima. Só que ela falou que tinha perguntado, ao coroa, ao DESIPE,
disse ela que ele falou que podia, aí quando chegou na hora, a outra, porque DESIPE
não é polícia, né? É agente, aí ela “não pode entrar com essa blusa não senhora”. Aí
ela: “mas ele falou que eu podia”. Aí ela “você falou que ela podia?” Aí ele “eu não”.
Assim mesmo. Aí a coroa, uma senhora falou assim “então o senhor tem que ver a sua
cabeça”. Ele falou que não lembrava, aí ela falou “então o senhor tem que rever a sua
cabeça”. Olha, pra que? Aí começou a outra de deboche: “Ah é, tá vendo? Ah, eu não
deixava não. Não deixava entrar”. Aí ele “É, agora ela vai ter que trocar a blusa”. Só
por causa da resposta que a moça deu. Aí eu falei assim “coitada, né? De idade”. Aí eu
falei, “pena que eu não tenho nenhuma blusa ali fora, senão eu dava pra senhora
botar”. Aí eu falei “Pô, deixa ela entrar”, mas falei assim devagar, pra eles não brigar
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né, comigo. Senão já vira pra minha parte, “ela já é de idade”. Aí ele “não, por causa
da resposta dela, agora ela vai ter que trocar”. Ela foi lá pra fora trocar. Só porque ela
falou que ele tinha que rever a cabeça de novo. Quer dizer, ela ficou nervosa, uma
senhora. Você entendeu? Então, é muita humilhação. É isso aí. Chegar ali é “Boa
tarde...” Tem medo até de conversar, de falar alguma coisa. São grossos. Lá no Sete a
melhorzinha é dona (agente penitenciária). O resto... dona (agente penitenciária)
tratava os outros mais com respeito, não era assim grossa, não. As outras... Uma tal de
(agente penitenciária) lá, puta que o pariu... A (agente penitenciária) então... acho que
ela nem tá mais lá. Era brabo.

4.5 Outro dia aqui chegou uma moça foi meio-dia e dois, ela foi lá pro Sete fazer uma
visita, uma mulher acho que lá de Macaé, ela foi pro Sete fazer uma visita, entrou no
pátio e avisaram “ah, sua filha foi transferida lá pro Talavera”, pô, o Sete é lá... lá atrás
mesmo, bem longe, aí ela chegou aqui dois minutos atrasada e tal, entrou todo mundo,
nesse dia até que entrou rápido, entrou todo mundo, aí botaram ela pra dentro, ela com
carteirinha, na hora que ela foi entregar a carteirinha a mulher não, não vou pegar
carteirinha agora não, não vou pegar carteirinha nenhuma mais não, ela “por que?”, “já
passou de meio dia, pode ir embora”, aí a mulher, a moça virou as costas e ninguém
falou nada, eu, como sempre sou bocudo, peguei e falei, “poxa, a moça veio lá de
Macaé, a moça foi pro Sete e tal”, “ah, mas ela não fala nada”, poxa, mas precisa falar,
está todo mundo aqui dentro, ainda tem que revistar todo mundo, custa você só
escrever o nome e deixar a moça entrar, aí já tinham mandado a mulher embora, a
mulher já estava chorando, aos prantos, aí nesse dia, não sei o que aconteceu,
mandaram vim chamar a mulher pra mulher entrar, mas se eu não abro a boca pra
falar, a mulher ia embora pra Macaé e não ia visitar a filha, entendeu, porque todo
mundo tem medo de falar alguma coisa, ninguém quer falar nada, não tem organização
nenhuma aqui fora.

Muitas indicam que são tratadas pelos agentes como se presas fossem, e que precisam

reafirmar sua situação como cidadãs livres com frequência.

1.1 Isso mesmo que eu tava contando agora. Eu tenho um jeito de chamar todo mundo
de meu anjo, de meu amor, relacionado assim, não só ao sexo em si. Relacionado a
homem, mulher, é meu jeito carinhoso de tratar, e eles são grossos, eles não aceitam,
entendeu? Eu assim, várias vezes, em várias situações, de eu chamar, deles gritarem
comigo e eu falar que não sou presa, entendeu? Pra baixar o tom de voz, eu sempre
lembro eles que eu não sou presa. Porque eles não tem aquele pudor, mas também não
tem como ter pudor, porque também me coloco no lugar deles, né? O local em si não
tem como ter pudor com ninguém. A questão de respeito, aqui no Talavera Bruce, é
cem por cento. Eles tratam os visitantes muito bem, em vista do Sete, do Oito,
entendeu? Aqui somos bem tratados, mas só as presas mesmo que são massacradas
mesmo, entendeu?

2.5 Eu particularmente não tenho que dizer, porque elas aqui eu não tenho o que dizer,
nunca me maltrataram, nunca me magoaram. Agora na outra, lá no Sete, Deus me
livre, era um inferno. As agentes mal amadas, mal educadas, estúpida, grossa, lá a
gente passou perrengue. A maior parte das mães, da família que está aqui vieram de lá,
e ninguém, ninguém naquele lugar lá foi feliz. Porque elas tratam as pessoas como se a
gente não existisse, fosse um lixo, como se agente fosse bandida, como se as mães
tivessem mandado as filhas fazer alguma coisa de errado. Então elas tratam a gente
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muitíssimo mal. Aqui pelo menos ainda falam bom dia, ainda tratam a gente como ser
humano,  ainda brincam, zoam, né. A gente pede assim uma atenção, eles dão uma
atenção. Então graças a Deus, agora eu falo com ela, na outra cadeia eu entrava
chorando e saía chorando daquele cadeia.

3.7 Olha, em relação a mim, eu não tenho muito do que reclamar, porque graças a
Deus foi uma vez só que gritou comigo mas eu respondi à altura, porque eu vim com
um bustiê que não podia, eu sei que não podia, mas é tanta coisa na nossa cabeça, tanta
coisa que não pode, que a gente é humano, a gente não é robô, né, e eu vim nesse dia,
quando eu cheguei lá dentro eu vi que estava errado, pedi pra sair pra botar não
deixaram, levaram pro scanner, e acabou que eu tive que jogar meu bustiê novo fora e
não fiquei triste nem só por isso, foi pelo fato de ter gritado comigo, entendeu, uma
das DESIPE, só que eu num tom razoável, ao contrário dela, pedi que ela baixasse a
voz e não gritasse comigo, entendeu, e ponto, foi a única vez também, e foi resolvido,
de lá pra cá ela... entendeu. Eu acho que tem a forma de responder entendeu, eu não
deixei que me humilhasse, ela foi gritar comigo, eu botei ela no lugar dela, mas eu
soube fazer, porque tem pessoas que quer gritar, quer discutir, quer xingar, tem,
entendeu, é a forma que você fala também, entendeu, porque eu tenho o direito de
falar como todo mundo, eu não estou presa, e mesmo se eu tivesse presa, como
disseram ao juiz, prendeu e não tirou o direito da pessoa falar, então eu tenho meu
direito de falar, mas acho também que tem o jeito da pessoa falar, então às vezes
acontece isso, como eu já presenciei, teve uma pessoa aí, uma visitante, que porque
não deixou entrar o estrogonofe, não pode entrar, a Desipe até liberou, falou “ah, a
primeira vez tá eu vou deixar”,  aí teve uma outra coisa que não entrou, ela ficou com
raiva, quando veio, acabou a revista e ela veio, “ah, eu dou logo um soco na cara,
perco minha carteirinha mas dou um soco na cara”, a DESIPE escutou isso, acho que
não tinha necessidade, então às vezes tem coisas que a pessoa procura também, a gente
também tem que saber respeitar, a gente quer respeito tem que saber respeitar
também, eu respeito para ser respeitada, tanto que no dia que ela me desrespeitou e
botei ela no lugar dela, e ficou tranquilo, ela me trata tranquilo e eu procuro não errar,
me policiar pra poder não ser chamada atenção, mas realmente eu já vi pessoas sendo
humilhadas, isso aí acontece, eu já vi pessoas sendo humilhadas, acho que é
dependendo do temperamento, do dias que elas estão, quer descontar né, eu já vi
pessoas... graças a Deus a mim não, mas já vi pessoas sendo humilhadas.

6.5 Ó, tem alguns, não são todos, tem alguns que são complicados de lidar, porque
acham que a pessoa está presa aí dentro, acham que você também tem culpa da pessoa
está aí, acham que você é a mesma coisa. Entendeu? Não quer saber se você, se  já
teve aguma coisa na família desse jeito, se já não teve, tratam você como se você
fosse... não todos, né, mas a maioria, trata você com diferença, né? Como se pobre
tivesse que morrer, como se visita de preso tivesse que morrer junto também,
entendeu? Eles não querem saber. Complicado.

Podemos perceber que muitas pessoas agem com resignação, tentando se adaptar ao

sistema penitenciário, justificando inclusive o tratamento destinado às visitantes pelos

agentes.

3.1 Eu não tenho do que reclamar, porque é o seguinte, as pessoas reclamam de muita
coisa. Aquele que reclama é o que faz coisa errada, se você fizer o certo você não tem
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motivo de reclamar, até porque você vai ser respeitado. Quem faz o certo é respeitado.
Por mais que tenha uma divergência ou não, isso é normal, tá dentro do sistema. Então
eu não tenho do que reclamar, eles me tratam superbem, a gente fala assim, o meu
uniforme é esse, eu entro, eu não dou dor de cabeça, eles me tratam superbem, sabem
que não vão ter dor de cabeça comigo em relação a nada, eu entro com aquilo que é
devido, aquilo que a regra... tem uma regra. Não passo dessa regra, então eu não tenho
do que reclamar. Se tratasse mal eu até poderia falar, mas os agentes que tem aqui no
Talavera Bruce eu não tenho do que reclamar de nada, até porque eles me tratam
superbem. Lembrando: só é tratado mal quem tenta fazer o mal, não tem jeito.
Normal, tá tudo ensacado no transparente, eles verificam se tem algo ilícito, não tendo,
um abraço, entra. Tudo se torna fácil para quem quer ser fácil, se você quer fazer as
coisas andar você faz o certo, não complica, se você complicar, você vai ficar na
guerra.

3.4 Bem, assim, eu não tenho nada do que reclamar não, eles são meio grossos, né,
isso aí é verdade, um pouquinho grossos, mas tranquilo, só é aquilo, você tem que
respeitar, porque eles estão ali trabalhando, eles estão ali trabalhando, fazer tudo o que
eles falam, se não é pra trazer açúcar, você não traz, se não é pra você vir com uma
roupa, você não vem, então eles estão ali fazendo o trabalho deles, você também tem
que fazer o seu, porque trabalho é trabalho, mas eu não tenho do que reclamar deles
não, aqui eles são muito bons, não tenho do que reclamar deles não, graças a Deus.

6.1 Eu nunca tive problema aqui não. É, assim, eu vejo o pessoal falar, quando eles
pegam, quando fala alguma coisa, se vê que tá demais. Realmente, eu penso assim, se
eu estou trabalhando como agente eu acho que a pessoa tem que me respeitar. Eles não
estão totalmente errados, eles estão certos porque que eles estão certos, porque você ao
invés de falar com a pessoa na educação você vai na grosseria, achando que vai ganhar
muito, não adianta que você não ganha. Não ganha. É melhor você ir sendo humilde,
entendeu, saber conversar, que você ganha mais, entendeu? Porque vamos supor, tem
um funcionário aí maravilhoso, não tenho nada pra dizer dele, entendeu, nenhum deles
aí, não tenho o que dizer, mas as pessoas quer entrar, quer fazer baderna, quer fazer
bagunça, achando que tá na casa deles, não é assim. Querendo ou não, isso é uma
unidade de que, de presídio. Tem que respeitar, é a lei é a lei, a gente não pode passar
por cima da lei.

6.4 Olha, não é um tratamento assim que a gente queria que fosse, mas também não
pode ser também um tratamento muito amável, a posição deles também é uma posição
que tem que impor respeito, aquela coisa toda. Eu não acho que seja um tratamento
inadequado não, acho até que o tratamento, na minha opinião, segue os padrões, até
porque eu trabalhei como vigilante, eu fui vigilante durante dez anos, então tem uma
certa postura, daquilo que você tá trabalhando, que você tem que manter  para poder as
coisas fluírem, não acho que é tão ruim não.

As visitantes descrevem o procedimento de revista da seguinte maneira:

3.4 A gente entra normal, dobra o chinelinho pra mostrar a policial, você senta no
banquinho, roda, é tranquilo, se o banco não apitar, se não tiver nada, beleza, você
entra, sacode o cabelo, e você entra numa boa, ou quando eles desconfiam de alguma
coisa, mandam a gente pro scanner, aí você entra dentro da van, a policial revista a van
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toda primeiro, aí ela vai lá e fala “ó gente, não tem nada no chão da van, vocês entram
e ficam com a mão pra cima”, tem que ficar o tempo todo até chegar no scanner com a
mão pra cima, que se alguém jogar alguma coisa, vai todo mundo na delegacia
também, até passei isso esses dias, porque eu vim com uma calça jeans com uns botão,
e eu não sabia, e meu botão apitou, aí o policial falou assim “ó, você vai ter que ir pro
scanner”, não tem problema, porque eu sei que a minha calça, o que apitou foi o botão,
foi tranquilo, até então eu levava na brincadeira, eu entrei na van, a gente entramos,
sentamos tudo bem, aí um menino tava cheio de droga na cintura, ele só não jogou no
chão da van porque ele botou na calça e costurou então não tinha como ele soltar e
jogar no chão, quando chegou lá no scanner, foi todo mundo passando no scanner,
quando chegou a vez dele, o policial pegou e falou você, vai pro banheiro, chegou lá
dentro do banheiro, eles deram umas pancadinha, umas porradinha, tiraram, aí ele veio
e falou, aqui o que eu falo com vocês, porque que vocês vem feia, vem com a roupa
grande, vestidão, procura vir o mais simples que vocês puderem, por causa disso,
agora numa hora dessa, ia todo mundo parar na delegacia, porque eu falo pra vocês,
vocês querem vir arrumadinha, toda bonitinha, chega aqui apita, vocês vão para
aonde? No scanner, vocês não sabem quem tá do seu lado. E realmente, eu nunca levei
nessa parte, nessa maldade, porque eu não estou acostumada também, né, agora que a
minha irmã está aqui, aí quer dizer, eu sempre levava na parte da brincadeira, eu sei
que nesse dia meu coração gelou, eu falei “meu Deus, eu podia ter perdido minha
carteirinha, não vim visitar minha irmã, e ainda ir parar numa delegacia pra explicar”,
porque ele ia jogar no chão da van, porque ele não ia se acusar, que foi ele que jogou,
e aí, ia ficar “eu não fui”, “eu não fui”, “fulano não foi”, “sicrano não foi”, então ia
todo mundo na delegacia, hoje em dia eu aprendi, agora minha irmã fala muito
comigo, minha irmã que está presa, “cuida da sua bolsa, vigia sua bolsa o tempo todo
pra ninguém jogar nada dentro da sua bolsa”, eu “ah é”, ela fala “é, toma conta da sua
bolsa, fica perto da sua bolsa o tempo todo”, hoje eu aprendi.

5.7 Então tem dia que eles estão de bom humor, e tem dia que não, aí quando eles
estão de bom humor... Mas assim, com a gente eles não maltratam não, acho que eles
veem o jeito, deve já conhecer, eles pegam mais leve com a gente. Eles mexem em
tudo, o que não entra eles não deixam entrar, comida eles passam o pauzinho assim,
veêm, picam tudo se tiver que picar, tudo tem que ser no saco plástico, tudo tem que
ser naquela sacola do Guanabara, e se desconfiar de alguma coisa, aí vai pro scanner,
gritam, perde a carteirinha.

4.4 Ah, é assim, eles revistam passam assim a faca, pra ver se tem alguma coisa
dentro, mas assim não revira, não faz aquela bagunça não, mas é normal, pra gente é
normal. A roupa é só algumas, tem umas cor de roupa que não entram. Eu já sabia,
porque alguém que já tinha sido preso próximo de onde eu moro, conhecido meu,
falava que não é qualquer roupa que entrava, que só entrava de havaianas, essas
coisas, aí quando eu vim pra cá eu já vim sabendo algumas coisas, outras coisas eu fui
aprendendo com o tempo. Aprendi aqui vendo outras pessoas, outras pessoas me
ajudaram também. Já, a gente vem, guarda aqui fora e entra de novo, entendeu, tem
gente que não quer e joga fora, mas eu prefiro vir aqui dentro, pegar o dinheiro que
você gastou e jogar no lixo, eu prefiro vir e guardar aqui fora.

4.5 Deve demorar mais ou menos uns 30, 40 minutos, porque eles revistam todas as
coisas, olham as coisas com calma, pra ver se tem alguma coisa dentro e tal, fazem a
revista correta, mas aí depois aguarda a revista de todo mundo pra depois ir pruma
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revistazinha íntima, que seria assim não tirar a roupa, mas você tem que sentar em um
banquinho de metal, botar os bolsos pra fora, depois que você entra lá, aí uns de 30 a
40 minutos ainda para encontrar com a interna, e lá dentro  muitas das vezes demora a
interna vim ainda, a guarda não está com boa vontade de ir buscar, espera ir uma leva
maior pra já não precisar ficar indo e voltando, o serviço eles sempre querer fazer o
mínimo possível. Não tem mesa pra todo mundo, não tem, vêm visitar entre 30 e 40
pessoas, tem vez que passa, vêm 50, dependendo da data e tal, começo de mês as
pessoas vêm sempre, mas fora isso 30, 40 pessoas, chega lá dentro não tem mesa, deve
ter umas 7, 8 mesas só. Tem vez que não tem cadeira, eles tem que buscar banco em
outro lugar e as pessoas sentam, tinha muita cadeira lá dentro, mas as cadeiras estão
desaparecendo, cada dia que vai passando vai desaparecendo, e como eu disse, lá
dentro não tem uma água, tem bebedouro lá, desde quando eu visito minha mãe aqui
não cai um pingo d’água, não tem água pra nada, as pessoas que chegam cedo, quando
eles estão com boa vontade e colocam as pessoas pra dentro, a pessoa que não tem
condição, que não tem dinheiro, ela tem que ir ao banheiro e beber água da torneira,
entendeu, aí a pessoa que não tá presa passa por isso, agora você imagina a que está la
dentro o que que não passa, no meio de semana.

6.4 Eles revistam tudo, revistam a comida, eles verificam, tem certos alimentos que se
forma em grãos eles pedem pra cortar, porque pode ter alguma coisa dentro, tudo eles
revistam, tudo tem que ser separado, colocado em sacos plásticos, nada pode na
embalagem original. Biscoitos, pão, o leite em pó, tudo no saquinho separado, não
pode nada entrar na sua embalagem original.

6.5 Tem que trazer tudo no saquinho, tem coisa que se você não trouxer no saquinho
não deixam entrar. E a revista da gente, por enquanto né, está sendo só ver, não precisa
tirar a roupa, nada daquilo mais, mas quando assim tem algum problema que eles
cismam, que eles acham que tem algum, eles mandam pro... É, tem coisa que tem que
abrir lá, se não abrir lá não deixam entrar. Aí se souber que tem algum problema,
alguma coisa, aí leva você pro scanner, lá dentro (no Complexo). Tem pessoas aqui
que passa até por situação chata, às vezes a pessoa não tá com nada, eles cismam que a
pessoa tá, entendeu, aí depois que passa não sei quantas vezes aí vai ver que não tem
nada. Comigo nunca aconteceu, graças a Deus, mas acontece. Só pode vir com roupa
clara, se você vir com roupa escura, alguma coisa, eles cismar, não deixa nem chegar
no portão ai. Só pode vir de chinelo. Não pode nada.

As visitantes relatam a humilhação que sentem em todo o procedimento, e

principalmente por ter que acondicionar comida em sacos plásticos, seja para o consumo junto

com a presa no almoço, caso excedam os três potes permitidos, seja para deixar pra a mulher

presa como “sucata”. A preparação dos itens para a entrada no presídio é trabalhosa, custosa e

demanda tempo das visitantes, devido a todas as especificações da penitenciária sobre como

acondicionar os bens (COMFORT, 2008, p. 80), que elas trazem para compensar as

deficiências da unidade prisional (COMFORT, 2008, p. 83).

3.7 É humilhante, é humilhante demais, é humilhante demais, que a gente bota no saco
transparente, depois bota numa bolsa do Guanabara, e as coisas ficam no chão ali
dentro, tem um cachorro ali dentro cheio de pulga, entendeu, carrapato que já
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encontraram, e as bolsas ficam tudo ali naquele chão, tudo no chão ali como se fosse
bicho aí dentro, fica tudo no chão, as comidas que vai da visita bota no alto assim, e as
outras que é a sucata, que dá o nome de sucata, fica no chão ali, quer dizer, eu acho
que a pessoa já está aí pagando pelo erro, acho que não precisa também tanta
humilhação, né, como a comida para a visita é três potes só, por que, o que vai na
visita pote, essas coisas, não entra lá pra dentro, tem as DESIPE já pra poder, se tem
tampa elas não liberam, porque não pode, elas tem ordem pra não deixar, então por
que não pode entrar mais de três potes, minha filha toda semana pede macarronese,
toda semana, acho que é da gravidez, toda semana, e eu não como,  não sou de estar
comendo essas coisas, aí falei vou levar uma salada, aí tive que trazer uma salada de
legumes dentro de um saco, nossa, aí botei no prato e me senti um lixo, sabe, tirando a
comida de dentro do saco, porque eu tinha trago um pote de macarronese, trouxe outro
com a carne e outro com a salada de frutas e não podia trazer um terceiro, o meu eu
tive que trazer dentro do saco. Então tem certas coisas que eu acho que...

4.3 É péssimo, é péssimo, é muito ruim o tratamento sabe, eles tratam a gente com
muita indiferença, como se a gente tivesse feito, como se fosse a gente que tivesse
errado, entendeu, é muito ruim, não é muito fácil não. É humilhante, isso aí é
humilhante, a questão da revista das nossas coisas é humilhante, pra mim é a pior
coisa quando eu entro aqui, pra mim é a pior coisa, eu acho humilhante, eu acho
nojento, tudo nos saquinhos, eles ficam fazendo de conta que não sei que, ih, é nojento
isso, é muito ruim isso, pra mim é humilhante, eu me sinto humilhada com isso.

5.6 Ah eles são muito ignorantes, eles são terríveis. Aqui ainda tá bom, mas e lá no
Sete? Sofri muita humilhação, de eu ter colocado as coisas da visita, de eles terem
revistado, e depois falaram você não vai entrar por causa da sua roupa, só sua bolsa
entra. É bem humilhante, você já botou a custódia, esperou até uma hora da tarde, já
fez tudo que tem que fazer, e na hora de entrar fala que você não vai entrar por causa
da sua roupa. Ou senão te olhar com cara feia, como se você fosse um ninguém, como
se você tivesse feito o que o preso fez, como se você fosse pior que o preso. É bem
difícil, porque eles acham que são superiores a gente só porque estão trabalhando aqui,
e não é assim, somos todos iguais, todo mundo é igual. Se morrer vai pro mesmo
buraco. O bicho vai comer não é não?

6.2 Fora que quando a gente entra lá eles olham a gente de baixo, do pé pra cima,
porque a gente só pode entrar de havaianas né, o maior chinelo vagabundo que tem
não pode entrar, o havaianas ainda é rico. Reviram tudo, não pode entrar quase nada,
mas é bom, porque só assim evitam coisas ruins, mas o problema todo é o amassar o
biscoito, amassar o bolo, do jeito que eles pegam as coisas e amassam parece que os
filhos são cachorro, já vai chegando toda revirada, toda nojenta, muitas das vezes a
comida até azeda, pelo tempo que espera, eu já estou esperando aqui há um tempão,
pelo tempo a comida azeda, eu vou esquentar a comida.

3.3 Eles são ignorantes, esses negócios assim, aí é uma ignorância que só, e a gente
que visita não tem culpa do que o nosso familiar fez, a gente só estamos vindo porque
a gente ama a pessoa e a gente tem a obrigação, porque é a minha mãe, entendeu, aí
parece que eles acham que a gente tem culpa do que aconteceu aí, a gente passa por
vários procedimentos antes de entrar lá dentro, eu domingo passado cheguei aqui com
o meu filho, cheguei cinco e meia da manhã, entrei três horas da tarde aí dentro, para
sair quatro, e sem contar que não deixaram entrar as coisas tipo roupa para o meu
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filho, não deixaram, tem algumas coisas que a gente traz que não tem nem lógica, é
blusa com capuz eles não deixam entrar, aí chega lá dentro tem que tirar a fralda da
criança, pra eles poderem ver se tem droga, alguma coisa, a gente passa pelos coisa,
até eu chegar lá dentro, eu saí de lá, entrei chorando e saí chorando, porque é uma
ignorância que só, é uma demora, a gente não tem culpa de nada, chega lá dentro com
comida estragada porque fica no sol, até entrar lá, aí eu não almocei, fiquei um
pouquinho só com a minha mãe, quando saí foi a mesma coisa, fui chegar em casa já
era sete e pouco da noite com meu filho, com fome, porque a gente não almoçamos,
ficamos aqui ó, no sol, e eu entrei na terceira remessa, ficamos aqui no sol, cheguei em
casa chorando, porque a gente fica com raiva, a gente não tem culpa das coisas que o
outro faz, aí o que que acontece, a gente chega aqui e ainda é tratado mal? Aí eu
cheguei em casa triste, borrada, chorando. Saí do presídio chorando, cheguei em casa
chorando.

Muitas mencionaram que o tratamento na Penitenciária Talavera Bruce é ótimo, se

comparado ao Sete (Presídio Nelson Hungria) e ao Oito (Cadeia Pública Joaquim Ferreira de

Souza), que integram o Complexo Penitenciário de Gericinó, onde elas afirmam que foram

muito maltratadas.

1.6 Bom, no Sete eles me trataram bem, no Nelson Hungria. Agora, no Oito, até os
parentes eles tratam mal. Muito mal. Muitos ali já perderam seu cargo por maltratar
família de preso. Você sabe que não pode. O Wagner Montes sempre gritou, sempre
lutou por isso, né, então que que acontece, a gente se ferra, porque muitas das vezes
eles não respeitam. Eles olham a gente parece que a gente é um bicho pra eles. Tsc tsc.
Somos igual a eles. Às vezes eles são mais errados do que a gente. Olha quantos
policial foi preso, entendeu?

2.3 Os daqui são muito bons. Os do complexo não são não. Daqui eles são isso que
você tá vendo, igual a gente. Eu fiz uma viagem, trouxe uns negócios, passei pra eles.
Eles são muito humanos. Mas o que não pode, não pode. De qualquer coisa. De
higiene, de comida, de qualquer coisa. Não pode é norma, é regra, é o sistema. Mas do
resto aqui eu não tenho do que reclamar não, lá. Aqui eu reclamava muito do scanner.
Eu vou todo dia porque apita né. Aí um dia uma dessas meninas foi comigo, aí ela viu,
aí agora não, apita porque não tem jeito, ela verificou realmente. E eu ando com os
atestados, né?

2.4 Aqui eu não tenho do que reclamar, dos agentes aqui, Graças à Deus... No outro,
totalmente diferente daqui. Aqui são melhor. Todos são iguais, mas aqui o tratamento
é... eles são mais humanos com os familiares dos detentos.

3.6 Eles tratam bem, não tratam mal não, aquele ditado, tem sempre um que está
estressado, né, mas é normal, faz parte do trabalho, porque todo mundo que é
trabalhador sempre tem um dia que tá estressado, mas matéria disso aqui é muito
melhor do que no Sete, eu acho, lá era pior, lá o pessoal cisma com você de tal forma,
já no portão se você tiver com a roupa que não vai entrar, eles já te avisavam no
portão, e é muito rigoroso porque é lá dentro, aí até você sair pra fora já acabou a
visita, porque você anda à beça pra entrar, anda à beça pra sair, tem ônibus pra entrar,
mas pra vir de lá pra cá você tem que vir a pé, a não ser que espere acabar a visita para
pegar o ônibus, mas aqui ainda ainda é melhor em vista de lá, mas lá teve horas que lá
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também era muito bom porque o scanner eles botavam o nosso corpo e ainda botavam
a nossa bolsa,  então a gente não tinha preocupação com nada, porque a gente sabia o
que não entrava, então não botava nada na bolsa, só botava aquilo que entrava, depois
que passou no scanner a bolsa, aí chegava lá só entrava mesmo, não revistava mais
nada, nem a bolsa nem a gente, o bom era esse, por isso que quando eles mandam pro
scanner dou graças a Deus, porque pelo menos o meu corpo eles não vão revistar aqui,
a bolsa a gente sabe que vai ser revistada, mas o meu corpo não vai, e pelo menos a
gente vai estar vendo a realidade que não tô trazendo nada, porque não sei como que
pode as pessoas ter capacidade de frequentar um lugar desse e ainda trazer merda aqui
pra dentro pra prejudicar a própria presa, porque pra mim se eu trazer eu tô
prejudicando a presa, eu acho, porque se eu tenho amor à minha filha, eu tenho que ter
amor a mim também, se eu não tiver amor a mim quem vai ter? Se Deus tá me dando
força pra eu vir até aqui vou trazer merda pra poder prejudicar mais ela? Se ela quer
ser prejudicada, ela vai ser prejudicada pelos outros, por mim não.

5.4 Aqui o tratamento não tenho o que reclamar, depois que eu tô lá dentro, é com
respeito, mas eu passei em alguns lugares, no Sete e Oito, que teve um pouco de
descaso, porque não adianta, se tiver alguma coisa, e você falar não é, é no ritmo
deles, mesmo se você tá certo, você tá errado, se teve alguma coisa errada, se de
repente você veio com uma sandália que não é pra entrar vão te dar um esporro,
chamar tua atenção forte, alguma coisa que não sabia que tinha que entrar vão chamar
tua atenção, não pode isso, tudo bem. Igual eu fui me despedir lá no Oito, no Oito não,
foi no Sete, fui me despedir dela, eu dei um beijo, ela veio e me deu um beijo, de
marido e mulher, não foi aquela coisa colante, mas como estava todo mundo já vindo,
a agente chamou atenção, me reprimiu, e se acontecesse de novo ia pegar minha
carteirinha, eu concordei porque né, porque não queria ficar sem minha carteirinha.

6.1 Não, não é tratamento, é trauma que eu fiquei pelo que aconteceu comigo em
Bangu Sete. Bangu Sete é maus tratos, é esculacho. É uma falta de respeito, acha que o
visitante é igual ao preso, entendeu? Olha, não passa mal não, porque não tem recurso,
nós não podemos botar a mão na mãe e nem do pai do preso, se estiver passando mal
vai embora. Se a gente tá passando mal o direito deles é socorrer, nós somo seres
humanos, mas já que eles acham que nós não somos, se eu tiver passando mal eu nem
venho, eu fico em casa, porque eu sei que não vai ter recurso para mim, entendeu?
Aqui eu não tenho o que dizer não, aqui não, aqui eles me socorrem, aqui, mas porque,
tem ocorrência bem forte na delegacia. Do meu AVC. Porque a SAMU quando me
tirou aqui de dentro do Bangu Sete teve que fazer ocorrência, porque eram eles que
estavam me tirando, não era a SOE que estava me tirando, entendeu?

6.3 Com os visitantes não tenho do que reclamar, eles tratam bem, entendeu, aqui não
tenho do que reclamar de nenhum agente não, eles tratam, pelo menos a mim, com
respeito. No Oito, no Sete, em Benfica, e depois voltou pra cá. Nos outros eu tive uns
probleminhas, por os agentes acharem que, por a gente estar visitando, a gente tem a
mesma índole deles. Mas aqui eu não tive não.

No entanto, elas relatam que o procedimento de revista para a entrada das visitantes é

mais rápido no Complexo, mesmo tendo um número muito maior de visitantes, porque todas

passam pelo scanner direto, então não há necessidade de revistar cada item das até três bolsas
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que cada visitante pode trazer. Assim, as visitantes não ficam muito tempo aguardando para

entrar para a visita, como ocorre no Talavera Bruce, em que é comum aguardar de quatro a

seis horas para poder entrar, e só então serem revistadas e encaminhadas ao pátio em que

ocorrem as visitas, já no meio da tarde. A queixa mais frequente em relação ao tratamento dos

agentes da Penitenciária Talavera Bruce é a demora injustificada no atendimento, que reflete

o descaso deles em relação às visitantes.

Comfort indica que a urgência das visitantes que querem entrar para encontrar seus

familiares se contrapõe à morosidade dos agentes nos procedimentos, que faz com que as

pessoas percam muito tempo esperando (COMFORT, 2008, p. 31), e que a imprevisibilidade

quanto ao horário em que efetivamente entrarão na unidade prisional causa muita tensão às

visitantes. A autora faz referência a Schwartz, que afirma que “a sanção punitiva por meio da

imposição da espera é mais extrema quando a pessoa não só é mantida esperando, mas é

mantida na ignorância sobre quanto tempo ela vai ter que esperar” (SCHWARTZ 1975, p.38

apud COMFORT, 2008, p. 36), o que faz com que as visitantes se sintam desvalorizadas e

vulneráveis, minando sua auto-confiança (COMFORT, 2008, p. 38).

A própria imposição da espera é uma demonstração de poder, provocando uma

distinção social sobre quem tem um tempo considerado valioso, e quem é considerado

inferior, que pode ter seu tempo desperdiçado (COMFORT, 2008, pp. 42/43), e é uma forma

não apenas de desmerecer os esforços das familiares para estarem ali, mas também de

depreciar a importância da visitação em si. Para muitas pessoas, o sacrífico do pequeno e

precioso momento com as pessoas queridas de quem estão afastadas involuntariamente é o

que as atinge mais profundamente (COMFORT, 2008, p. 43).

5.6 Eu visito ela na custódia e mais duas vezes no mês. Pra mim visitar ela o que eu
acho muito difícil é me locomover, de lá pra cá, pra trazer as coisas é muito pesado,
pra mim é muito pesado, o mais difícil é esse. Eu saio de casa cinco, chego aqui mais
ou menos sete e meia por aí... E já é uma hora e tô esperando pra entrar. Lá no Sete as
mulheres eram ignorantes, mas era rápido, se tivesse que resolver algum problema era
ali mesmo, não precisava ir pra scanner não precisava nada, e aqui é praticamente uma
palhaçada, essa demora toda, por uma coisinha de nada. Tem que voltar e ir de novo,
leva lá pro Complexo na van, porque aqui não tem scanner. Lá é ruim em questão de
você ter que andar muito pra chegar lá no Sete, é muito ruim também a questão do
atendimento, lá é muito fechado e às vezes dá fobia, às vezes você quer beber uma
água e não tem, tá quente, sendo que você tá embaixo de uma telha de zinco, tudo
quente, aí você vai no banheiro não tem uma água, tudo fedorento, não tem papel
higiênico, nunca vi papel higiênico, em um ano que visitei lá, nunca vi um papel
higiênico. Só que lá essa hora eu já estava quase indo embora, é mais rápido a visita.

3.5 Olha, comigo nunca me destrataram não,  nunca me destrataram não, a mim não,
mas eu vejo algumas pessoas, mas a mim não. Eu não posso falar porque eu não vou
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mentir, a mim nunca me destrataram não. Ah, eu acho que demora muito, às vezes eles
enrolam muito, a gente fica muito tempo aqui fora, entendeu, tem gente que chega
aqui quatro horas da manhã, pra entrar onze horas, entendeu, porque eles demoram
para chegar, porque se a visita é nove horas, eu acho que pelo menos a primeira
remessa devia estar lá dentro nove horas, mas não, eles chegam nove horas, ainda vão
conversar, é funcionário público, minha mãe era funcionária pública e eu sei, mas eles
vão pegar a carteirinha às vezes nove e meia, aí quando vai ver, minha prima domingo
entrou duas e meia da tarde, esse que é o problema, porque eu acho que assim, pouco
caso, né, mas me destratar, nunca me destrataram não.

4.1 Não tenho nada o que reclamar, a não ser o horário deles de entrar aqui, entendeu?
A gente tem um determinado horário, entendeu? Eu como muito dessas pessoas aqui
também. Tem um horário certo pra gente sair, pra gente sair tem horário, não tem
horário certo é pra entrar. Muito tarde. Agora eu tô chegando tarde, tô chegando tarde.
Eu chegava aqui seis e meia, sete horas da manhã. Agora eu to chegando oito e meia,
nove horas. Pra primeira leva, não entra. De acordo com a quantidade de gente que
tenha. Não vou dizer que vai entrar horário x, de acordo, eu não posso te dizer. Não
tem horário previsto. De acordo com que chegar. No começo de mês é um sufoco.
Vem muita gente. Todo mundo recebeu e vem trazer as coisas pros filhos. De meado
de mês pro final é tranquilo.

5.4 Ontem eu trabalhei até quatro e quinze, eu vim embora me arrumei, arrumei ela
(filha) e vim pra casa da minha tia em (bairro da Zona Oeste), cheguei aqui de noite,
dormimos lá pra vir pra cá cedo, é uma dificuldade, mas se fosse só isso eu suportaria,
porque eu sei que não estou perto do local onde ela está, mas minha maior dificuldade
é essa que eu to aqui, falando com você, esperando pra ver se consigo entrar. Só
entrou dez pessoas, umas 40 pessoas ainda pra entrar. Aí desanima entendeu, parece
que no presídio eles fazem um psicológico com a gente aqui fora pra ver se a gente
desiste, larga eles praí, por conta deles mesmo, meu parecer é isso, o que dá a
entender, posso de repente estar errado, mas é isso, aqui pra você fazer uma visita,
tudo te dificulta, não adianta, se ele souber que você está trazendo alguma coisa de
melhor pra ela comer, não vão deixar você entrar com aquilo.
Não sei, eu acho né, mas ter certeza eu não sei, uma vez há vinte dias atrás, eu fiquei
sabendo que é porque tinha faltado agente, mas quer dizer, depois de vinte dias
retornei de novo, e é a mesma situação. Mas entrou dez pessoas, e já é meio dia, então
quer dizer, tá acontecendo alguma coisa, não é possível, e só espera, a gente não tem
nenhuma explicação não, e não pode nem chegar até ali e perguntar, pode até ser
respondido ali mas, mas a gente não tem, não sabem que horas que eu vou entrar. Isso
é uma dificuldade, porque a quantidade pra entrar aqui é bem menor do que de lá no
Complexo, que é grandão, e se vocês forem lá olhar a fila é enorme, a distância lá pra
dentro é enorme, mas se eu tivesse lá essa hora eu já tinha entrado entendeu. Aqui pelo
menos é isso aí, e lá eram dois agente que faziam a revista, dois, três, e aqui eu já vi
dois também, na custódia era um, mas na visita eu vejo dois.

5.8 Trazemos tudo, e hoje não vai entrar nada, né. A informação que a gente teve, tá
tendo o que? Qual é a palavra? Eu não sei a palavra, mas tá tendo, você vê, a gente tá
aqui desde sete horas da manhã, já são duas horas da tarde e ninguém entrou ainda.
Isso a gente não sabe, deve ser uma operação no presídio, devem ter achado alguma
coisa. Não é meio-dia não, dia cinco eu entrei uma hora. Cheguei aqui sete e meia da
manhã. Queria comer com ela, mas acho que nem comida vai entrar, foi dito que não,
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se a gente quiser ver, porque são duas horas e acaba quatro horas. E eles recolhem a
gente quinze pras quatro. Então vai ficar uma hora e pouquinho, não dá tempo nem de
conversar né.

3.7 Toda semana, sábado e domingo, não venho às quartas porque eu trabalho, mas
todo sábado e domingo eu venho. A demora, é muito demorado, a gente chega aqui
nove, nove e pouca, entra ó, meio dia e pouco agora, já entra já uma, uma e pouca,
teve vezes já de entrar duas horas da tarde, então quer dizer, a gente espera a semana
toda pra ver, quando chega... essa demora toda, a gente fica pouco tempo, né, ela
sempre pede, mãe, chega mais cedo, mas eu chego mais cedo não consigo entrar cedo,
então acho isso aí sabe, eu não sei como funciona esse sistema, se é culpa delas, eu sei
que quem fica prejudicado nisso tudo somos nós. Os homens mesmo que saem três e
meia teve um que falou que ficou meia hora só, entrou já duas e meia e três horas já
saiu, a demora, porque um faz todos pagam, a demora para fazer a revista, achando
que a gente tem culpa de alguma coisa, pouco caso, né, a falta de consideração, falta
de humanidade, de algumas não todas, mas tem isso né, a pessoa não sabe que amanhã
pode estar passando pelo mesmo... porque presa, não vai presa só uma pessoa que faz
coisa errada não, às vezes vpcê está no lugar errado, na hora errada, né, e você cai
numa cilada dessas, o pessoal não sabe que hoje é eu, amanhã pode ser ela, né, é desse
jeito.

Imagem 3. Visitantes que buscavam informações sobre a demora para a entrada na
Penitenciária Talavera Bruce, visto que já passava do meio-dia e ninguém havia entrado ainda.
Foram informadas de que acontecia um procedimento denominado “baque” dentro das celas
naquele momento, e que os agentes não sabiam se haveria ou não visita. Deixei a penitenciária
por volta das 14:00h, e elas ainda não haviam entrado. Registro do dia 27/08/2017, às 12:44h.

Uma situação marcante que presenciei foi quando uma senhora que aparentava ter

mais de 70 anos, franzina, com os cabelos todos brancos e a pele muito enrrugada, foi
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impedida de entrar porque o botão de sua calça jeans apitou no detector de metais, e a van que

transporta as pessoas para o scanner, dentro do Complexo de Gericinó, já havia partido. Os

agentes penitenciários permitiram que ela fosse alugar uma saia para poder entrar, e quando a

vi subindo a ladeira com duas bolsas retornáveis nas mãos com alimentos para a sua presa,

que pareciam estar muito pesadas, perguntei se ela não queria deixar as coisas ali comigo, pra

não ter que carregar o peso para subir e descer novamente. Fiquei com suas bolsas, e em

pouco tempo ela retornou, mas não se dirigiu a mim, foi direto para o portão da penitenciária.

Ela havia se esquecido das bolsas. Fui até o portão levar as sacolas, e a senhora estava

totalmente desnorteada, ela nem me viu. Falei com a agente penitenciária que estava de

plantão das bolsas, e ela as entregou à mulher. Fiquei muito tocada com a situação daquela

mulher, que já com avançada idade, fazia sacrifícios enormes para ir visitar uma pessoa presa,

talvez sua filha, talvez sua neta. Uma mulher que já estava cansada, atordoada, e que ainda

assim era submetida a procedimentos desnecessários e humilhantes, que poderiam ser

evitados com a instalação de um scanner na penitenciária, como o que existe no Complexo.

Uma pessoa dentre as entrevistadas também realizava visitas em presídio masculino, e

relatou que o tratamento destinado às visitantes de homens presos é bem diferente do

destinado às visitantes de mulheres presas:

4.5 Eu acho que no presídio masculino eles tem um pouco mais de receio, um pouco
de  acho até de medo na realidade das pessoas que lidam, por ser homem, porque lá na
visita deles você não vê nenhum agente penitenciário dentro do pátio, não fica um,
devido ao que, porque se faltar respeito com a família de alguém, sabe que homem é
mais explosivo, homem faz mesmo e tal, tem aquela situação, agora aqui eles fazem
com a presa, falta respeito com a família, e tem que abaixar a cabeça, infelizmente, o
tratamento no presídio de homem tipo assim não é lá dos melhores, mas pelo menos
tratam a pessoa com respeito, chega já entra, não fica... ó, você está aqui você está
vendo, chamou dez pessoas aí pra dentro, pô demora tanto assim só pra olhar umas
coisinhas e botar a pessoa pra dentro, não demora, só que eles fazem, nos outros
presídios você chega, meio-dia já está todo mundo dentro do presídio, eles meio-dia,
abriu a porta, bota todo mundo, entra, fecha a porta, e vai lá, fica fazendo a revista,
aqui não, aqui tem vezes que entra umas, duas, três horas da tarde, chega lá dentro não
tem lugar pra sentar, não tem um bebedouro de água, não tem lugar pra você beber
água lá dentro, tudo que você vier a consumir lá dentro você tem que comprar na
cantina, e você só pode entrar com 100 reais por interna, chega se você vai consumir
alguma coisa lá dentro, você tem que gastar aqueles 100, a interna no final das contas
fica com 70, 60 reais, pra uma pessoa ficar na semana dá? Não tem como conviver
assim, entendeu.
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Muitas visitantes denunciam os altos preços praticados na cantina interna do presídio,

e informaram que são proibidas de entrar com alguns alimentos que são vendidos na cantina,

o que encaram como uma forma de garantir o lucro do estabelecimento:

1.7 Não entra guaraná, muitas coisas é proibido de entrar, eles vende na cantina aí tu
não pode trazer aqui de fora. Eles te obriga a comprar na cantina que é duas vezes
mais caro. Não pode entrar mas vende aí dentro. Prestobarba vende na cantina e não
pode entrar, porque eles alegam que pode acontecer de um cortar o outro, mas vende
na cantina. É uma coisa muito complicada. O guaraná não pode entrar mas vende na
cantina, salgadinho não pode entrar, mas vende na cantina. Várias, várias coisas. A
maioria das coisas que vende na cantina não pode entrar, a maioria das coisas. Água
não pode entrar mas vende na cantina. Tem um bebedouro  imenso, grande, lindo o
bebedouro, desses que tem em obra, de quatro bicas, mas não funciona. Não tem água.
Simplesmente não tem água. Eles te obrigam a comprar a água. Não compra quem não
tem dinheiro. Tudo aí dentro é muito caro. A água de um litro e meio, que aqui fora é
três, quatro reais, aí dentro é seis. Tudo aí dentro é mais caro.

3.4 Aqui eles liberam pra você trazer: açúcar pode, mas você tem que trazer fechado,
não pode abrir, só abre lá dentro, quando você tá lá dentro, aí tem um saquinho
transparente que você bota, tem que ser na frente deles, suco, tem que ser tudo na
frente deles, refrigerante não pode, e a gente te que comprar lá dentro, que é um
absurdo, porque o refrigerante aqui dentro, acho que tá doze reais, água você não pode
trazer, nem tem água pra você beber lá dentro, aí você também tem que comprar água
lá dentro pra você beber, já fora o que a gente gasta com o preso pra trazer, aí chega
aqui você nem pode, porque o refrigerante aqui fora, você compra cinco reais um
refrigerante, esse que é o mais barato, que eu esqueci o nome agora, aí lá dentro você é
obrigado a comprar Coca-cola, que é mais caro, doze reais, Fanta, que é mais caro lá
dentro, água que é mais caro lá dentro. Aí é complicado, é puxado, mas o resto...

5.8 A vinda é na faixa, pelo menos a vinda de ontem e a de hoje, ficou na faixa de
1.500 reais. Foram quatro pessoas. De ontem emergência e de hoje emergência porque
a gente vem uma vez no mês, não temos condições de vir mais de uma vez, então a
gente vem uma vez no mês, só que agora a gente vem três vezes no mês porque já tem
dois meses que ela está doente, pedindo socorro e agora que ela foi socorrida.
Terceira: quer dizer, às vezes a pessoa não tem nem o dinheiro nem da passagem vai
ter dinheiro pra comprar suco aí dentro, vai ter dinheiro pra comprar refrigerante? A
gente não tem dinheiro. Aí você ao invés de comprar uma fruta em casa, fazer um suco
e trazer para comer na hora do almoço, não é pra botar lá dentro da cela não, pra gente
almoçar, não pode, nem uma água, tem que comprar tudo aí dentro. Tudo caro. Você
acha que a gente tem dinheiro para comprar? Eu por exemplo hoje tenho muito mal só
o dinheiro da passagem para ir pra casa. Quer dizer, não tenho dinheiro para comprar
um refrigerante, não podia estar trazendo um suco de casa? Nem que fosse um Kisuco.
Nem bebedouro tem aí dentro, a gente tem que comprar água.

5.3 É, mas antigamente, o presídio que fazia as comidas né, ai eles roubavam muita
coisa, e só carne boa, infelizmente, a gente vê que hoje, não só a questão do preso não,
mas a nação brasileira está jogada as traças né, e agradeço a Deus pela força que ele dá
pra gente lutar né, pelo menos isso, que vou te falar moça, é muito difícil a situação do
preso e do familiar, porque hoje muita coisa, como por exemplo, esse povo todo que ta
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aqui, luta pra trazer um dinheirinho pra ajudar o preso, e na cantina ai dentro é cara, as
coisas tudo caro, uma Coca-cola dois litros é dez conto, é dez reais uma Coca de dois
litros, uma água cinco conto, então realmente nós nos encontramos numa situação
dificílima.

Há uma queixa frequente de que não há uma lista com os alimentos que podem entrar

durante a visita, apenas uma referente aos itens permitidos na custódia, e quando algum

alimento é proibido de entrar, às vezes a pessoa o deixa do lado de fora do portão,

escondendo-o ao máximo, na esperança de que ele continue lá quando da sua saída, mas que

em geral as coisas são furtadas, o que foi objeto de reclamação de várias entrevistadas. Ou

seja, as pessoas têm a opção de jogar as coisas que foram consideradas proibidas pelos

agentes no lixo, ou escondê-las do lado de fora, com o risco de não encontrá-las quando sair.

Comfort indica que o impacto psicológico de ser privado de sua propriedade é profundo

porque as pessoas investem sentimentos pessoais em suas posses (COMFORT, 2008, p. 58),

as pessoas trabalham muito para conseguir comprar sejam suas roupas, sejam os alimentos

que trazem para as familiares presas, para depois ter que descartá-los.

3.7 (Há uma lista com os alimentos permitidos?) Que eu saiba não, nunca vi, eu vou
procurando saber, vou perguntando, às vezes eu ligo antes pra perguntar aí nem as
meninas sabem, não é dia delas, entendeu, aí no dia da visita que tem que ligar, como
se eu vou comprar as coisas antes, eu acho que elas tinham que ter uma relação ali pra
quando a gente ligar ter uma informação, mas às vezes “ah, eu não sei bem, traz ué, se
não entrar...” quer dizer, só que é dinheiro né, aí traz, aí não entra, aí a pessoa bota
aqui fora, aí tem um senhor que fica aqui fora e pega as coisas, quer dizer, é dinheiro,
a pessoa tem que ter consciência, muitas das pessoas aqui não tem condições, né, e
mesmo que tiver, não dá pra tá jogando fora, tem coisas que eu concordo, mas tem
coisas também que eu vejo que é desnecessário.

4.5 É do jeito que eles querem, eu trouxe ketchup na semana passada, estava no
cantinho assim, eu nem vi, nem notei que era com pimenta, ah esse ketchup não pode
porque está escrito pimenta no rótulo do ketchup, bota lá fora, você tem que vim,
colocar o ketchup aqui fora, muitas das vezes você chega aqui fora o negócio não está
mais, sumiu, entendeu, o critério aqui não tem lista não tem nada, se eles falarem que
não entra acabou, e se você debater perde a carteirinha.
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Imagem 4. Portão da Penitenciária Talavera Bruce, com informações sobre os itens permitidos na custódia.
Registro do dia 20/08/2017.

Imagem 5. Lista com materiais autorizados na custódia (itens que não entram em dia de visitação).
Registro do dia 20/08/2017.
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Os efeitos para as pessoas afetadas por tais racionalizações são avassaladores, ao

ponto de as visitantes indicarem que se sentem presas também. Então, observamos que a pena

efetivamente se extende à família, que sofre diversos danos colaterais do encarceramento, o

que Comfort denomina de prisionização secundária, identificada como o processo pelo qual:

the wifes, girlfriends, mother, daughters, and other female kin and intimates of
prisioners who, through their contact with loved ones and close associates caught in
the revolving door of corrections, experience restricted rights, dimishing resources,
social marginalization, and other consequences of penal confinement, even though
they are legally innocent and dwell outside of the prision walls. (COMFORT, 2008,
p. 7)

Esse processo é derivado e dependente da prisionização primária de seus familiares

(COMFORT, 2008, p. 15), e é relacionado às cerimônias de degradação que resultam em

processos de mortificação do eu a que as visitantes são submetidas, que evidenciam seu status

de quase-presas (COMFORT, 2008, p. 27).

As interações com a penitenciária transformam as rotinas diárias e a vida social das

visitantes, por meio do controle de sua aparência, de seu tempo, das suas relações

(COMFORT, 2008, p. 14). A prisionização secundária implica em uma profunda

ambivalência, pois aquelas pessoas são simultaneamente livres e cativas (COMFORT, 2008,

p. 16), o que faz com que a autora sustente que as visitantes constituem uma categoria

peculiar de quase-presas: não estão condenadas, mas estão sob suspeita constante das

autoridades, ainda que temporariamente, durante o período de visita. Segundo a autora:

Correctional officers, responsible for the maintenance of order through the reduction
of incarcerated bodies to depersonalized, manageable units, attempt to transform
prison visitors into an obedient corps of unindividuated, nonthreatening entities that
can be organized according to the prison’s rules. On the other end of the rope,
visitors- cognizant of their status as legally “free” people- resist this imposed
prisioner label, clamor for respectful, nonpunitive treatment, and fiercely struggle to
import the “outside world” into the facility via their personally stylized appearances
and comportment. The ongoing clash between forcibly assigned quasi-penal
properties and defend civil attributes unfolds in the border region of the prision
where outsiders first enter the institution and come under the gaze of its autorities.
The space surrounding this area therefore becomes the site of contested personhood,
an intermediary zone where visitors continually define and defend their social and
physical integrity against the degradation of self required by the prison as a routine
condition for visiting. (COMFORT, 2008, pp. 21/22)

Embora essas interações ocorram principalmente nos limites entre a penitenciária e o

mundo exterior, elas repercutem amplamente na vida das familiares, à medida que essas

pessoas devem ajustar seus horários, vestimentas e comportamentos para cumprir com as

exigências do sistema penitenciário e, assim, acabam ampliando as consequências da

prisionização secundária para sua vida além dos muros (COMFORT, 2008, p. 16).
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5.3 Tem os amigos que fazem visita aqui, um vem um dia, o outro vem no outro, então
quer dizer, aí tá sempre solidário, conversando um com o outro, igual, eu tinha um
vizinho que tinha duas filhas aqui, aqui no Talavera, então ele vinha de carona
comigo, mas aí as filhas saíram e não precisou mais, graças a Deus. E tem que ter,
porque a gente não tem apoio de ninguém, politico não quer nem saber, advogado é
caro né, desculpa você que tá formando aí, mas advogado é caro pra mexer com uma
situação dessa né, um criminalista hoje, os advogados hoje de (cidade do Sul
Fluminense) estão cobrando a consulta, é 200 contos a consulta, eu acho um absurdo,
a pessoa quer pedir informação pra ver como vai fazer. Infelizmente, a gente paga o
preço junto com elas, elas estão presas lá dentro, e nós estamos presos aqui fora, mas
os que tem sensibilidade, os que tem bom senso, que respeita, eu não tenho porquê, eu
graças a Deus não tenho porquê, até porque eu sou cristão também, me bandear pro
outro lado, mas realmente é constrangedor, é difícil, que ela tá presa lá dentro e eu tô
preso aqui fora, mas a gente está mais preso junto com ela, e realmente se eu pudesse
trocar de lugar com ela pelo menos um dia pra ela ver a mãe dela, eu trocava, eu ficava
aqui dentro um dia  pra ela ir la e visitar a mãe dela, eu fazia isso aí, é só autorizar, se
alguém autorizar eu vou, eu paro meu serviço, minha vida, e fico aqui no lugar dela,
pra ela visitar a mãe dela, porque tem 3 anos que ela não vê a mãe dela.

3.1 Muda tudo. A vida muda, a história da vida. A história da vida muda porque você
tem que parar de fazer muitas coisas para poder dar atenção a ela devida, ou seja,
você passa a viver a vida de um preso, eu digo muito isso, quem ama fica preso
juntinho. A gente não tem uma vida social, não tem uma vida mais normal, de segunda
a sexta-feira trabalhando e sábado e domingo vindo pra Bangu, visitar.

6.1 Pra mim foi péssimo, foi uma situação desagradável, não achei nada legal. Acharia
legal se ela tivesse um pouquinho mais de cabeça e saísse daí de dentro com a vida
mais tranquila. Porque a primeira prisão foi pior do que a segunda. Que a gente
quando o filho vai preso, o julgado é o filho mas a mãe também. Isso eu não acho
certo, isso não é correto, entendeu? Então já que está acontecendo isso e você está me
perguntando eu estou te falando.
Entendeu? Como mãe a gente é esculachada, o erro não é nosso, porque nós não temos
nada a ver com isso, a gente não pega nossos filhos para fazer a porcaria, a lambança
que eles estão fazendo, entendeu? Se eu pudesse tirar ela e colocar de novo pra dentro
do meu útero eu botava pra nunca mais ela fazer isso, mas infelizmente fez e eu
também não vou julgá-la, eu vou ajudar. Mas também não vou apoiar. Entendeu, não
vou apoiar, eu quero que ela saia daí com a cabeça erguida. Eu acho que entre tudo,
isso tudo, quem sofre mais é a família, os filhos, entendeu, principalmente a mãe, que
a mãe é o principal de tudo isso aí. A mãe entra, a mãe faz a visita, a mãe é
esculachada, nada favorece a mãe em nada. Entendeu? Se a gente precisar, como eu no
meu caso, eu passo mal aí dentro da unidade eu não tenho direito a nada. Foi a pior
prisão que teve que eu já vi nessa vida, nunca fui pra presídio nenhum, mas a primeira
prisão dela foi a que me derrotou, ih, me botou pra baixo mesmo, me deixou fora de si,
eu achei que aquilo ali era um cúmulo, pra todo mundo, pra todo mundo que tá ali
dentro é, porque não é uma situação boa. Umas meninas bonitas, poderiam ter coisas
melhores, né? Ela é estudada, tem diploma de guia de turismo, não era nem pra tá aí.
Estudada. Como o juiz falou mesmo, se entrar a segunda vez tu não vai sair, vai
cumprir a pena toda. E infelizmente aconteceu o que, foi se envolver de novo com o
traste do marido dela e deu no que deu. E agora quem está sofrendo? Somos nós que
somos mãe. A gente entra pra visita é um esculacho aqui outro ali, não pode fazer isso,
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não pode fazer aquilo. Quando que vai poder? Quando que a mãe pode? Nunca. Tira o
direito da gente em tudo. Acham que a gente mãe é culpada, nós não somos as
culpadas. Nós não queremos isso para os nossos filhos, queremos o melhor. Mas já
que tá acontecendo, então é bom que aprenda aí dentro, saia com a cabeça erguida,
olha pra frente e pra trás e vê as pessoas que tem do seu lado, de frente, de costas,
entendeu, porque é difícil, é difícil pra mim, é difícil pra elas, é difícil pra família toda.
A família entra em atrito, não ajuda, porque eu me ajudo sozinha, com dois AVC eu
trabalho, não recebo benefício nenhum, graças a Deus de tráfico de drogas eu não
quero nada. Eu quero sabe o que? Quero paz e sossego pra mim viver, isso sim que eu
quero. Foi, foi o stress. E também por falta do meu medicamento, eles lá falaram que
meu medicamento não entra porque é droga, onde que o medicamento é droga? Fala
pra mim. Se eu estou com a receita médica e não pode entrar porque é droga, é isso
que eu queria saber. Através da justiça. Até isso estou botando em pausa nisso aí
também. Porque não é justo eu pagar pelo erro da minha filha. Não é justo eu estar lá
dentro, eu estou levando uma comida, “ó, isso aqui não vai entrar não, pode jogar no
lixo” não é assim. Nós não roubamos, entendeu, nós não traficamos, nós não se vende,
nós trabalha, como eu trabalho. Eu não posso trabalhar de carteira assinada, sabe o que
que eu faço? Eu sou diarista, cozinheira...

6.2 Bangu a gente não olha como presídio, a gente olha como uma residência, a gente
só vai olhar isso lá dentro, porque ali que é o tratamento, nós temos  que ver as nossas
filhas aí dentro como se elas morassem aí, do mesmo jeito que elas moram aqui nós
também moramos, eu moro todas as semanas, tem pessoas que vêm um vez por mês,
tem umas de 15, outras que vêm de três em três meses, porque não pode tá vindo
porque mora muito longe, então eu fico imaginando, se eu já tô com saudades aqui da
minha filha que eu vejo todas as quartas, eu não deixo de vir, se eu venho todas as
quartas pra vim ver a minha filha eu quero ver a minha filha, eu não quero ser barrada,
eu quero ver né, e as outras pessoas também, mas fora disso, o tratamento é desse
jeito, é de chinelo de dedo mesmo.

6.3 Como ela já tinha uma passagem, não arrumou trabalho, mas eu não sabia o que
ela estava fazendo. Quando veio foi um baque, ela já está aí a um tempinho... sete
anos, ela pegou quinze anos e oito meses. Já está sete anos.
O efeito é devastador, desestrututra totalmente a família. Eu costumo falar que a gente
sofre mais do que elas lá dentro, porque elas estão pagando pelo erro e a gente não fez
nada e a gente paga juntinho, estamos presas igual a elas, porque a gente não pode
sair, não pode ir a lugar nenhum porque tem o compromisso de estar aqui. Fora isso, é
a saudade que é muita e a gente tem que sobreviver, né? Bola pra frente que um dia
acaba. Um dia acaba.

3.7 Mas no caso a gente é presa junto, a gente passa junto, acaba sendo presa junta,
essas coisas que eu acho humilhante. E é assim, quando vai pro scanner, entra no carro
pro scanner tem que botar a mão pro alto, então quer dizer, estamos presas também,
porque tem regra, nós temos que colocar a mão pro alto, em cima da cadeira, quando
chega lá, aí é um atrás do outro em fileira, e lá já teve caso de a menina estar falando
com a outra assim, e o policial de cara feia, “tá falando o que aí?” Não pode falar, não
pode conversar, está entendendo? E ficam olhando como se a gente fosse bicho, um
criminoso, que a qualquer momento vai tirar uma arma dali e vai, tá entendendo, tem
uns que não, mas tem uns que é desse jeito, que olha, a gente passa e se sente
envergonhada, porque olha como se fosse um criminoso, desse jeito, de ir pro
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banheiro, já aconteceu de apitar coisas no meu seio, nem de coisa de bojo eu estava, eu
tenho que ir pro banheiro levantar tudo, até a DESIPE falou “não entendi”, então eu
acho que às vezes faz de propósito lá dentro não sei, não vou julgar, mas se não tem
nada, se não tem nem bojo, como é que vai apitar, é essas coisas que entristecem, mas
fazer o que, né, tem que passar.

Apesar de todas as dificuldades relacionadas à visitação, as familiares ressaltam que é

importante não abandonar, e demonstram ter um senso de responsabilidade muito forte com a

mulher que está presa.

1.4 A única coisa importante que tem pra nós pais, é orar pelos filhos e mostrar pra
eles o lado, pra que não venham, porque é horrível isso aí. Eu não aconselho ninguém,
filho nenhum, a vir pra esse caminho, porque é um caminho terrível, tanto pra pessoa
que está, quanto para os pais que estão vendo, que estão participando. Então é muito
ruim isso, né? Que os pais possam estar intercedendo pelos filhos, orando, para que o
filho não venha cair nessa armadilha do inimigo. O inimigo arma e às vezes o filho
cai. É verdade. Não pode abandonar, né? Os pais nunca podem abandonar os filhos
nessa situação. Porque às vezes têm pessoas que abandona, né? Deixa o filho pra lá,
fez porque quis, mas não é assim, né? É filho, né? Lá atrás, houve uma separação de
filho para pai, né? E o pai sempre aguardou e o filho voltou. Quando o pai abandona, o
filho sai com a cabeça detonada. Então é bom que o pai não abandone o filho.

1.5 Não pode. Não pode ficar sem ninguém. Eu sei que ela ficou muito tempo sem
visita. Por conta da minha mãe que ficou doente. Ela ficou muito tempo. Ficou mais de
um ano. Meu pai vinha às vezes sozinho, vinha com o meu sobrinho mais velho, mas
ficou muito tempo e eu não conseguia, né, uma coisa. Eu me envolvi muito com minha
mãe, minha mãe ficou muito doente, até vim a falecer. E eu não tive tempo. E aí o
final chega e... o que eu podia fazer eu fiz pela minha mãe, mas agora eu tenho que
buscar pela minha irmã que se encontra aqui. Aí, enquanto isso, agora é bola pra
frente, é vida que segue.

2.4 Quando eu soube, na hora eu não aceitei. Falei que eu não ia vim, mas depois,
como é um ser humano, não posso abandonar. A gente tem que estar presente, se
abandonar, as coisas se tornam mais difíceis. Eu sou a tia, venho. Hoje tem uma prova
pra fazer e tô aqui. Não vou entrar aí dentro. Eu vou conversar, trouxe material,
alimentação pra ela. Estive aqui segunda-feira, porque ela tem uma infecção intestinal,
o que come, faz mal, fica ruim, vim quarta, trouxe o remédio, que tem um UPA aqui,
né? Aí no UPA foi atendida, passou o remédio, eu vim correndo, era dia de custódia,
mas eu não trouxe custódia, só trouxe a medicação. Então, eu são posso julgar o que
aconteceu. Agora eu tenho que começar a renovação e dou um suporte, converso “Se
espelha em mim, se espelha na família”. Vamos ver né, como que vai ser essa
mudança, né? Essa nova trajetória dela, quando ela sair daí. Eu espero que dê tudo
certo.

4.5 É complicado, algumas pessoas, até a minha mãe fala aí dentro que fica muito
tempo sem visita, porque ela fala, “Poxa meu filho, a família abandona”, “Mãe, às
vezes não é a família abandonar, pra pessoa visitar ela gasta muito, ela não gasta
pouca coisa, pra vim seria muito bom, a pessoa só vim dar um abraço, mas vim sem
nada também, a comida vocês reclamam da comida, tem as coisas aí dentro pra ser



116

feitas, mas parece que faz com má vontade, faz a comida crua, não cozinha direito,
tem o material pra fazer, mas não faz, a família vem pra não trazer nada, a família
deve ficar até meio assim”, e famílias que recebem salário mínimo por mês como que
mantem alguém preso aqui, não tem condições.

5.3 Então ficou uma situação difícil, agora, eu estava até comentando com ela, eu
comprei outro carro, carro de passeio e mês que vem eu vou trazer a mãe dela aqui pra
ver ela, eu sei que vai ser uma... (lágrimas) realmente vai ser, eu sei que a situação é
muito dramática, o irmão não vem, nunca veio, ela está sozinha, desculpa estar... ela tá
aqui abandonada, realmente é difícil (lágrimas). É vamos dizer assim, ela conta
comigo, entendeu, e eu vou fazer o que eu puder pra ela entendeu, eu sei que é uma
situação difícil, mas na realidade hoje eu tenho amigos aqui fora entendeu e a gente é
solidário um com o outro, nas horas difíceis, socorre pelo menos nas emoções
entendeu, e realmente é uma situação dramática, o preso tá abandonado e os familiares
do preso também estão abandonados.

6.2 Muito grande, porque ela me ajuda, trabalhava no salão. Ela é manicure, sabe fazer
de tudo: cabelo, unha, depilação. E fora que ela é bonita né. Bonita à beça. Tá bom pra
ser modelo, que eu falei com ela. Mas a saudade dói, né, e a gente segura com a força
de Deus e bola pra frente, e aí eu venho, porque muitas das vezes a mãe não vem nem
visitar, na outra vez eu não consegui visitar ela, porque tava tomando conta da criança,
né e trabalhava para mandar as coisas pra ela pelo fax, então eu fiquei sete meses sem
ver ela.

Elas relatam que um dos motivos para enfrentar as dificuldades da visitação é a

gratidão por tudo que a mulher que está presa já fez por elas.

4.6 Eu ajudo muito minha prima, porque ela é como se fosse uma mãe pra mim, ela
ajudou minha mãe a me criar, então assim, é como se fosse uma troca, hoje eu faço por
ela um pouco do que ela fez por mim a vida toda, é complicado. Eu não vejo a hora de
ela sair, acabar com esse sofrimento todo. É muito complicado. Falta, se for à risca
mesmo falta bastante tempo, ainda falta acho que uns 6 anos pra ela sair daqui, vai
fazer dois anos ainda de prisão, falta bastante tempo.

4.7 Por isso mesmo que a gente não deixa ela, uma pessoa boa de coração e tudo,
humilde, ajudava todo mundo, não ajudava só nós não, ajudava todo mundo, até hoje,
todo mundo que ela vê ela quer ajudar, se tiver passando necessidade, coração bom,
mas o destino, né, fazer o que, a gente erra né, quando vai ver, já está, ela falou “Estou
pagando o que eu fiz, não vou culpar Deus”, ela mesma fala isso “O erro foi meu”.

5.6 É muito forte, porque eu só venho pra ver minha mãe, acho que se fosse meu
esposo eu não viria, meu pai eu não viria, mas minha mãe, aquela velha lá já suou
muito por mim, então porque agora eu não posso fazer por ela né, o que eu faço por
ela não é nem... por mais que eu avisei, eu falei com ela, mas ela é, eu acho que se ela
morrer eu acho vou ter um treco e vou morrer junto. Eu acho que não consigo viver
assim, poxa perdi minha mãe, não me imagino falando essa frase. Só de pensar me dá
vontade de chorar, só de falar. Ela está com 46, minha mãe.
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Para muitas, a questão mais difícil são os efeitos do encarceramento para crianças,

principalmente para os filhos da mulher presa, que incluem depressão, rebeldia, isolamento,

obesidade, e que influem inclusive na estrutura cognitiva das crianças, a partir da separação

repentina da pessoa que lhes dedicava cuidados integralmente.

Braman relata que, em sua pesquisa, diversas famílias descreveram os efeitos

negativos do encarceramento no comportamento e no rendimento escolar das crianças

(BRAMAN, 2002, p. 124). O autor ressalta que crianças com genitores presos estão mais

vulneráveis a abusos sexuais, a pobreza, e mais suscetíveis ao envolvimento com o sistema de

justiça criminal, contribuindo para um ciclo de abuso e negligência que perpassa gerações

(BRAMAN, 2002, p. 127).

1.6 Meus netos não é criado comigo. Vejo. A filha dela teve aquela... Como é que eu
vou te dizer, ela teve depressão, mas a depressão dela foi dela pegar obesidade. Tá
gorda, tá sabe? Mas é a falta da mãe. Ela agride as pessoas com palavras, mas porque
ela quer a mãe dela. Eu quero a minha. Eu que tô com 42 anos eu vivo perto da minha.
Imagine ela, uma criança.

2.5 É doído porque é uma situação que a gente não desejaria para ninguém. As
crianças, o menino dela está com doze anos hoje, tá sendo assistido por psicólogo,
porque está revoltado, por mais que eu dê, porque graças a Deus não está faltando
nada, mas tem a falta da mãe, e essa idade já é complicada tando tudo bem, agora
imagine você sem a mãe por perto.

3.2 Muita saudade, porque as crianças sentem saudade, a gente não porque a gente tá
cascuda já, mas os meninos passam sufoco, não, não quero trazer, porque... ver a mãe,
já tão sofrendo, mas nós estamos tomando conta, mas traz pro presídio aí vão ficar
mais revoltado, o menino tem catorze anos, a menina tem sete, sentem saudade as
crianças, choram, ela manda assim cartinha quando eu saio pra eles, eles tem saudade,
o mais velho tem vontade de vim, porque a cadeia dela é oito anos e seis meses, ela tá
com dois anos e três meses hoje, e ela não vai sair agora porque ela não é a primeira
cadeia.

5.4 A tudo né, financeira.. mas tem umas coisas que as vezes pega mais né. A minha
dificuldade é de vim aqui, visitar ela, minha dificuldade é de conversar com a minha
filha, dizer pra ela,  responder as perguntas dela, porque que a mãe dela tá aqui, eu falo
pra ela que a mãe dela tá trabalhando entendeu, e tento distrair ela o máximo possível,
as vezes deixo ela com a coleguinha brincando, me divirto com ela, levo para algum...
tento distrair ela o máximo possível, pra que isso não se agrave tanto na mentezinha
dela, esses dias eu matriculei ela no curso, na atividade do CRAS, gratuita, mas a
minha dificuldade é grande que eu não consegui levar ela numa aula ainda. Ela está
com seis anos.
Ela tem sim, eu falo pra ela que a mãe dela tá prestando serviço pro governo, mas ela
me pergunta porque que ela tem que prestar serviço pro governo, e às vezes eu tô aqui
trazendo ela, pra matar a saudade, ela é uma criança muito apegada com a mãe, a mãe
dela quando tava na rua, com habeas corpus, levava ela pra escola, e vendia uns
negócios da Natura, de revista, então pra onde ela vai ela ia com a mãe, estava
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agarrada com a mãe, as vezes ela(esposa) perguntava pra ela (filha), “quer ficar em
casa com o papai?”, e não, ela preferia ir com a mãe dela, com toda dificuldade que
tem no bairro, que são ladeiras né, sobe e desce, então às vezes ela descia, a mãe dela
levava ela pro colégio, fazia compras, pagava as contas, e vendia os negócios da
revista dela e recolhia os negócios que tinha e ela estava sempre junto, agora esse
apego está sendo comigo, eu procuro às vezes deixar ela em algum lugar quando eu tô
trabalhando, mas procuro levar sempre ela pra casa comigo, na minha casa pra dormir,
e procuro fazer essas coisas, distrair ela, e ela está sempre perto de mim,  pra ela não
se afastar muito de mim, porque tem pessoas que até se ofereceram, de ficar com ela, e
não, é minha filha. Os próprios parentes, irmã dela de (cidade da Região Serrana),
dizem que ela vai estudar, vai ter o quartinho, o cantinho dela, mas já pensou, mesmo
se eu abrisse mão desse direito, dessa condição, sabendo que ela estaria melhor,
melhor não, num lugar que estaria até bem assim, em certas coisas, e ela ficasse pra lá,
eu abrisse mão dela, ela ficasse pra lá, ai ela ia ficar longe de mim, longe da mãe né.
Muito difícil, notei, poxa, muito difícil, pegava ela chorando às vezes quietinha,
alguns meses chorando assim quietinha.. filha, por que você está assim, não sei o que,
chorando, eu procurava distrair ela, vamos sair pra a gente comer um açaí, comer uma
pizza, eu falava “Fica assim não, a gente vai lá ver ela”, ela não tinha visto ela ainda,
“Te prometo que a gente vai ver ela”, e foi assim, eu fui... bastante conversa mesmo
entendeu, carinho, e distraía ela. Logo no princípio, foi muito difícil mas eu tentei
fazer como se fosse os melhores dias, mas chegava uma hora que estava só eu e ela na
sala, e estava faltando alguém, era a mãe dela. Ela se dava conta, e perguntava, na hora
de dormir, eu percebia que ela soluçava.
O pior de tudo eu acho que é a solidão que minha filha fica longe dela, eu também,
mas a dela é maior, o pior de tudo é a solidão dela, pior de tudo,  ela ta sempre fazendo
pergunta pra mim entendeu, pode crer que é isso mesmo, o pior de tudo é ver o
sofrimento da minha filha.

5.5 Assim, é complicado porque eu particularmente falo com a minha mãe toda
semana, mas meus irmãos assim, ela manda carta, a gente também manda carta, mata
saudade pela carta, e quando tem assim alguma festa, e quando eu trabalho também e
não tenho tempo de vir, mas quando dá, eu peço pra assistente social uma visita
especial pro meu irmão ver minha mãe, ver meia horinha, uma hora mais ou menos
pra poder matar aquela saudade, mas visita mesmo não, só por carta mesmo. Então eu
tento passar pra ela aí dentro que tá tudo bem, o mundo pode estar desabando aqui
fora, mas tá tudo bem, tudo ótimo, algumas coisas realmente tem que falar, mas
entendeu eu tenho medo de falar, igual meu irmão, não quer ir pra escola, tá meio
abusado, tem toda aquela rebeldia de adolescente, mas coisas que dá pra relevar, mas
realmente ele sente muita falta dela, porque ele era muito agarrado com a minha mãe,
aonde ela tava ele tava, e ela sofre muito com isso, eu trago fotos pra ela, eu trago
fotos dele recente pra ela poder ver, e tudo o mais, e a gente vai matando a saudade da
forma que dá, então eu acho que o pior castigo pra elas além de serem privadas da
liberdade, é não ter contato com quem mais ama, com a família, que é o que ajuda,
então isso eu acho que é o pior castigo pra elas, minha mãe fala que não vai fazer mais
isso, devido a saudade que ela tem, e você não poder tomar um banho, não poder ir no
banheiro, você não ter vaso pra você sentar, porque não é vaso, é um buraco, então
tem cela que tem tem cela que não tem, é diferente.

5.7 Ah isso aí deixa quieto, é muita coisa, muita coisa mesmo, mas é uma pessoa
muito boa que está lá dentro, cuidava muito bem da gente, da minha mãe então. Ah,
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fica complicado né, porque a saudade bate, aí um fala, “se minha tia tivesse aqui isso
não ia ser assim...” Aí uns se calam, o filho se calou, meu irmão também  não pode vir
porque trabalha, tem filho pequeno, e a gente vai levando.

6.2 Foi difícil né, a primeira vez foi em 2013, quando aconteceu o delito né, ela estava
com um bebê recém-nascido, foi presa por causa de outro namorado que ela teve. E foi
difícil criar uma menina mais um menino, agora ela tinha outro, foi muito difícil
porque a situação financeira era difícil, não tinha, não tem muitas condições, eu faço o
que posso pra alimentar ela aqui e alimentar lá, e ainda tem um nenenzinho que nasceu
agora aí na prisão, ela ainda não saiu porque ele está muito doente, ela tá na UMI.
A minha neta, a filha dela, eu percebo que ela tem um problema assim, que tem que
levar no... que o psicológico dela, ela tá com o aprendizado bem abalado, por ela estar
com nove anos agora e ainda não aprendeu a ler né, e escrever ela escreve bem pouco,
escreve cartinha pra mamãe, mas é aquilo tudo embolado, não tem muita...
desenvolvimento, eu creio que foi assim, alguma coisa que mexeu na cabeça dela, o
psicólogico, a cabecinha dela não entra muito né, porque eu nem falei pra ela que a
mãe dela está assim, desse jeito, presa, eu falo com ela que a mãe dela tá no trabalho, e
quando ela tirar as férias ela vai passar lá, e o outro é assim, por se tratar de ser muito
bebê, né, de três aninhos, ele não tem muito entendimento assim, só que ele pergunta
“é a mamãe, é a mamãe, é a mamãe”, aí dá problema né, mas nada que Deus não possa
resolver. Ele sente a falta, eu também sinto né, às vezes também eu fico muito
nervosa, fico pensando, pensando e acabo pensando, de tanto pensar, a gente pensa
que a luta nunca vai acabar, mas eu creio que Deus já entrou com provisão, Ele já
assinou aquele papel, porque a palavra do homem é uma e a de Deus é outra, Deus é
que bate com o martelo pra condenar, e é isso, mas graças a Deus, agradeço a Deus
pela minha vida, pela vida de todas né, pela vida das meninas também aí que ajudou
muito, graças a Deus, e a minha vida é assim. Deus tem suprido minhas necessidades,
graças a Deus.

3.6 Muita coisa, muita coisa, não tem nem como te falar, é horrível, (...)  Deixa estar,
vamos continuar (voz embargada).  A mais velha então, ela é a que mais sofre, porque
todos os filhos dela sabem onde ela está, a gente não esconde nada não, tem que estar
ciente, tem que estar ciente, não adianta esconder porque hoje em dia as crianças estão
muito espertas, então eles vêem tudo na televisão, você viu a menina falou assim,
“minha avó está na televisão”, aquele lugar ali já falou, é penitenciária, penitenciária é
presídio, quer dizer uma criança que estuda com oito anos sabe o que é uma
penitenciária, não adianta mentir pra eles, hoje em dia não adianta não. Quando tem
festa ela pede autorização pra trazer, aí eu trago, porque fora disso não tem como
porque passou de sete anos tem que fazer carteirinha, e pra fazer carteirinha é o maior
disse me disse, eu tenho a guarda deles, aí a guarda definitiva eu ainda não tenho, só o
cartão da guarda, é definitiva, mas tem que esperar a definitiva mesmo, aí até ter essa
guarda eles não fazem a carteirinha deles, aí tenho que trazer só quando tem
autorização.

3.7 Ah, muita muita, e ainda tem o filho né, que pergunta, ele não sabe, pensa que ela
está no hospital pra ganhar neném, porque eu acho que uma criança de quatro anos não
precisa estar sabendo esse tipo de coisa, é muita saudade, muita muita. A gente deitar
no travesseiro, no conforto e ver sua filha num lugar desses, saber que tá com uma
comida horrorosa, você pode sentar numa mesa, comer uma comida frequinha, é
difícil.
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5.8 A saudade, porque tem crianças de cinco anos, gêmeas, precisando da mãe, e tá o
pai e a mãe presos. A avó cuida de todos, e as crianças estão sofrendo muito. Tem a de
quinze anos que fez quinze semana passada, está depressiva, agora que ela aceitou
psicólogo. Aí ela vai começar, porque ela está sequinha, não come. As crianças pedem
pela mãe o tempo todo, e tá difícil. Errou? Errou, mas já pagou pelo erro. E eu acho
que também é assim, a gente é um ser humano né, tem que ser tratado como ser
humano, não aqui o tratamento, a parte de comida, chega azeda, minha sobrinha está
nesse estado porque não come, ela está seca, ela tinha o corpo dessa moça assim, está
pesando 40kg, a que foi socorrida. Ela pesava 80kg, está pesando 40.
Com as crianças, pra eles elas estão na escola de castigo, mas vai chegando uma idade
que ele quer saber o porque do castigo “Porque eu faço bagunça vó e vou de castigo,
mas a minha professora solta, e porque minha mãe não vai ser solta?”, ai minha irmã
fala assim “Que a bagunça dela foi muito grave” aí falou “Qual foi a bagunça?”
“Responder?” Porque com seis anos quem tem que trabalhar é a psicóloga né, que eles
vão começar se Deus quiser amanhã, depois de dois anos e nove meses amanhã que
conseguiu. Tinham três aninhos. E através da Igreja Matriz que conseguiu, porque não
tem dinheiro, pra pagar né. E três é quatro: três de uma e um da outra, aí é quatro
crianças pra tratar, a gente pede daqui pede dali, agora a Matriz conseguiu dar esse
apoio pra trabalhar com as crianças.

6.1 Ela morava na minha casa, né? Como fui eu que tive ela, então... Ela grávida, do
filho dela mais velho quem cuidou dele fui eu, ele fala até hoje,”Eu não vou sair com a
minha mãe não, eu não vou morar com a minha mãe, vó, eu vou ficar em casa com
você”. Porque o filho dela já tá no 7º ano, tá terminando o estudo já. Ela não
aproveitou nada da infância de nenhum dos dois, quem cuidou do estudo fui eu. Ela
foi presa em 2013, foi quando eu tive os dois AVC, por aí já estou te dizendo. Fiquei
em coma dois meses. Dois meses. Não me deram nada, direito a nada. Entendeu? Na
época dessa Dilma aí eu não tive direito a me aposentar, ele falou que eu estava
estável pra poder trabalhar, mas a pessoa que está na estável não anda da forma que eu
estou andando, passando mal pela rua, tonteira, labirintite, eu fiquei com uma porção
de problemas. Sequela, né, que se dá, um pouco na perna esquerda, o lado direito
afetou o esquerdo.

5.1 ah o pior de tudo é a saudade né, a menina sente muito a falta dela. Né menina?
(fala com a neta, de três anos).

3.5 Eu acho que o pior é a ausência na vida da minha filha, porque elas eram muito
próximas, então a ausência de vó pra minha filha, porque assim hoje eu não preciso
trabalhar, mas eu, quando eu quero, eu não posso porque não tenho com quem deixar a
minha filha, e quando eu trabalhava, eu deixava ela com a minha mãe, minha mãe não
cobrava nada, eu ajudava ela, dava um agrado, mas ela não me cobrava nada, minha
sogra não fica, ela não fica e fala que não vai ficar, e também assim a presença dela
aqui é importante, né, que ajuda, como vó, eu acho que assim, pra mim isso aí é o pior,
pra minha filha, minha filha sente muito a falta dela, quando ela vê uma cena assim na
televisão de vó, “Ah mãe, minha vó podia estar aqui”, ela lembra muito dela, “Minha
vó fazia isso”, tudo ela fala, ela lembra do cheiro da minha mãe, pra você ver, ela
lembra do cheiro da minha mãe, eu não lembro e ela lembra.
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4.3 Efeitos do encarceramento para a família

O primeiro efeito do encarceramento da mulher para a sua família analisado foi a

saudade:

1.1 Nossa, no começo eu chorei muito, ainda mais que minha filha, por causa da
prisão, deu esse câncer, e... eu me desestabilizei muito. Custei muito a aceitar muita
coisa. Eu não queria sair de dentro da cadeia, eu era uma das últimas a ir embora. Uma
vez até, por eu não aceitar, conversando com ela, fazendo visita, eu entrei direto na
galeria, abraçada com ela, a gente distraída, quando eu fui ver, já estava entrando na
cela. Já tava junto. Aí ela virou e falou: “Não filha, você não é daqui”. Aí ela foi e
voltou comigo. A guarda quis dar parte, né? Brigar, mas ela viu que questão da minha
deficiência, distração, tudo, aliviou a questão.

1.2 É horrível. Vou te falar, pra gente que é mãe é muito ruim. Muito ruim mesmo, só
eu sei. Muitas vezes eu andando dentro do ônibus, minha lágrima cai. O pessoal deve
falar: “Aquela mulher é maluca”. Mas não sabe porque, né? Não sabe. Só eu sei.

1.7 Muito grande. Muita saudade. Saudade tem muita. É um alimento que tu faz em
casa, que lembra que a pessoa gosta, às vezes é uma festa que tu vai, que eu falo:
“Poxa, sicrana poderia tá aqui”. A filha dela, a mais velha, fez doze anos e a avó da
filha dela, por parte de pai, fez uma festa bonita, eu fui, falei com a filha dela, é
inevitável a filha virar e falar: “E minha mãe, tio, como é que tá? Só faltou minha
mãe”. É inevitável, é a primeira coisa que a pessoa fala. Os parentes perguntam muito:
“E sicrana?”. Só perguntam, também. Ninguém ajuda. Ninguém manda nada, porque
somos até uma família humilde, somos aí, sei lá, classe C. Também não somos... se
olha pra trás tem pessoas bem piores. Graças a Deus todos os dias nós temos um pão
de manhã, tem o alimento digno de comer, não pedimos nada na casa de ninguém,
Graças a Deus, muitos não mandam porque não querem, essa é a verdade, se quiser
mandar 20 reais não vai fazer falta. E vai ajudar. É uma passagem que eu pago, é um
alimento que eu vou comprar pra ela, é alguma coisa que eu vou trazer. Mas isso não
vem ao caso, também.

2.6 Eu fico tão... saudade dói muito, machuca demais. Não dá nem pra imaginar.

2.7 Dá saudade. Mas também a gente tem que fazer o que a gente pode. Senão não dá.

4.3 Muito, é muito forte, é uma coisa que a gente não sabe nem explicar. Sempre
moramos juntas, ela é solteira, nunca teve filho, ela sempre morou comigo, entendeu.

4.4 Muita, muita mesmo, principalmente assim na hora de dormir, porque toda noite
ela ia lá na minha casa, mesmo morando sozinha ela ia todo dia lá na minha casa pra
me ver, pra saber como é que eu tô,  ela sempre foi uma menina boa, não sei o que que
deu na cabeça dela que aconteceu essas coisas.

5.1 Ah bastante, bastante né, mas a gente tem que segurar né, porque não tem jeito, a
gente tem que pedir a Deus pra dar a hora, tá brabo.
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5.2 Ah é muito grande (lágrimas). Muita, eles são pequenininhos. Um tem sete, uma
tem seis, uma tem quatro e uma tem dois aninhos, fez agora, porque quando ela foi
presa só tinha um aninho.

5.6 Tenho muita (saudade), porque ela pegou onze anos, ela já está há dois, vai fazer
três anos já, e é difícil porque ela era minha única amiga entendeu, pra tudo, era ela
que eu conversava, quem eu tinha pra me abrir, porque hoje em dia a gente não pode
confiar em mais ninguém, pra falar nada, se não puder confiar na nossa própria mãe,
pra conversar com ela, é difícil, porque tem coisas que, igual eu me casei esse ano, ela
não estava presente, fiz o meu noivado, meu chá de panela, fiz tudo e ela não estava
presente entendeu. Foi bem difícil pra mim, bem difícil.

6.1 Ah, saudade dá... Dá muito. Mas posso fazer o que? Quem procurou foi ela. A
gente olha na foto, a gente lembra as coisas que ela gosta, e assim vai indo, a gente
mata saudade lembrando das coisas que ela gosta, entendeu, pra não cair em depressão
e a gente mesmo ter que ser socorrido mais tarde, numa unidade médica aí, é
complicado. O menorzinho não. O menorzinho não. O menorzinho é muito apegado à
irmã dela, a que tá comigo, essa que tá fazendo estágio, pra ser estilista, né, fazendo
faculdade. Mas o mais velho sente. Porque já entende, né? Quando ela foi presa, junto
com ele, ele tinha dois anos. Dois anos. Daí que vem a briga entre eu e o juiz. Ele
estava com ela. Por isso que ela estava na porta de saída agora e não vai sair por
corrupção de menor, o juiz bateu um fio pro outro, e acabou o que, acabou que ela
ficou aí dentro. Mas se ela tivesse me escutado não tava acontecendo isso. Porque o
filho nunca escuta a mãe, só escuta quando acontece. Concorda?

6.5 Ah, é difícil, né, porque assim, ela não morava com a gente, mas a gente sabia que
ela estava ali, quando a gente precisava a gente ligava, ia na casa dela. Eu quase não ia
na casa dela não, mas eu sempre tava ligando, eu ia no serviço dela. Quando ela foi
presa meu filho, esse meu menino aqui tinha um ano e pouco, dois anos, agora ele já
está com seis. Aí eu trago ele pra ela ver, é difícil, né. Não pra mim, pra todo mundo.

Elas relataram que é ainda mais difícil nas épocas de festa em família, como Natal e

Dia das Mães:

2.2 Ah, é ruim. Natal, Ano Novo, Dias das Mães, é horrível. Ela é a caçula. Ela fez 21
anos aí dentro. Ela sumiu dois meses. Começamos a procurar, eu, as irmãs, os irmãos,
aí eu pensei, houve alguma coisa. Quando foi três dias chegou uma carta que ela
estava presa no Oito, o presídio ali do Oito. Aí ficou lá, de lá veio pro Sete, do Sete
veio pra cá. Ela agora disse que tá pra sair na semi-aberta. A moça tava falando ali que
ia ser em Benfica. Agora já tem um comentário que a semi-aberta das mulheres vai
vim pro Oito de novo. Um sacrifício pra andar até lá com peso nas costas, me atacou a
coluna. Meu trabalho também já é difícil que eu cuido de quinze condomínios. São
quinze caçambas. Só eu e mais um. Às vezes esse um falta, eu tenho que carregar
aquelas quinze caçambas pro lixeiro levar. Muito sacrifício. Ela sabe o sacrifício que
eu fiz para criar ela. E tá nessa porque quis. Sem necessidade. Ela tá aí nessa friagem.
A televisão em casa, como pobre, um arroz, um anguzinho, feijão,  toda hora que quer,
aí é controlado.

3.3 Pô, difícil. Eu morava aqui e minha mãe aqui do lado, aí foi muito difícil cara, foi
muito difícil, sem contar que já é o terceiro Natal, entendeu? Aí é mais difícil porque
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meu irmão sente falta, todo mundo sente falta. E mais com a gente assim que somos
filhos, né. Aí é difícil.

3.4 É ruim porque a gente queria estar perto, né, a família toda reunida, aí chega Natal,
Ano Novo, aniversário que ela vai fazer agora quarta-feira, ela faz aniversário, aí não
tá perto. Aí a gente vai administrando aos pouquinhos, né. Aí só vindo aqui mesmo
para matar a saudade, até ela sair. Vai demorar um pouco.

3.5 Ah, saudade dá muita, mas eu acho que com o tempo, o nosso coração, não é nem
que a gente é ruim, ele vai ficando duro, né, e a gente vai se acostumando, e por eu
vim toda semana, eu a vejo toda semana, né, então mas assim, às vezes a gente vai no
cinema, minha mãe poderia estar aqui, no Dia das Mães, porque assim, dia das mães é
todo dia, mas minha mãe poderia estar aqui, nessas datas assim né, mas... E ela gosta
muito, eu já não ligo pra nada de data, porque eu acho assim, se a gente tem que fazer,
se é importante, a gente faz qualquer hora, mas ela já liga muito pra essas coisas de
data, ela liga.

4.1 É muita saudade. Vai fazer treze anos que eu não tenho um Natal (voz embargada).
treze anos. Eu não sei o que é um Natal, o que é um Ano Novo, porque pra mim não
tem isso, falta um pedaço de mim. Falta um pedaço de mim. Sem ela eu sou nada. São
só dois meninos e uma menina. O caso dela foi amor bandido. É, não é mole não. Só
Deus. O mais difícil. (...) Mas Natal e Ano Novo é com família. De manhã eu venho
ficar com ela, porque mãe é mãe, o resto é conversa fiada.

Algumas, ao contrário, indicaram que tem mais contato com a mulher que estão indo

visitar agora que ela está presa do que antes.

2.3 Hoje eu tô mais acostumada. Porque eu tô aqui toda semana e como ela tinha vida
própria, ela já não morava comigo, pra mim, sobre a saudade hoje... mas é aquela
pressão “Será que ela tá bem? Será que não ganhou porrada? Será que pegaram uma
coisa que não gostaram e botaram ela no castigo? Será que teve briga?”.

2.4 Vou ser clara pra você, vou ser bem realista: que a minha sobrinha não vivia com a
gente. Dez anos que ela sumiu. Nem sabia onde estava. Quando aconteceu o problema,
tive que vim com a minha irmã, tirar documentação. Eu não aceitei, mas depois eu
pensei... e eu que venho. Eu e minha irmã. Mas quem vem mais sou eu. Trabalho, fica
difícil, hoje eu tenho prova pra fazer, estou aqui. Eu já acabei minha faculdade.
Imagine eu fazendo uma faculdade vindo aqui pro sistema prisional. Às vezes eu saía
com a minha cabeça daqui, lá do outro, no outro presídio, só misericórdia. É um
desgaste muito grande.

4.2 Estou vendo mais agora do que antes, antes ela tinha a vida dela, a gente não se via
muito não, hoje pelo fato de estar aí estou vendo muito mais. Dá saudade, dá tristeza,
toda vez que lembra, é só rezar né, rezar pra sair bem de saúde e de cabeça.

6.4 Bom, eu venho toda semana, né. Então não cria muito aquela coisa de saudade,
porque quando ela estava solta, ela mora em (cidade na Região dos Lagos) e eu moro
aqui no Rio, e na verdade eu vejo ela mais aqui do que quando estava solta, porque eu
via ela de dois em dois meses, às vezes três meses, quando eu ia lá ou quando ela
vinha aqui visitar o irmão dela que é doente.
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Mas, ainda que manifestem sentir muita saudade da mulher presa, algumas visitantes

ressaltaram que estão felizes por ela estar presa, pois pelo menos ela está viva:

1.3 Bate muito, minha filha. Bate muita saudade. Isso aí sem dúvida. Principalmente à
noite. À noite que bate mais saudade. Mas eu vou te falar uma coisa, minha filha, às
vezes, num lado, é melhor taí do que tá morta, entendeu? Porque pelo menos aí, a
gente sabe que todo final de semana a gente vamos vim e a gente vamos ver ela. A
gente vai abraçar, a gente vai beijar, entendeu? Pior é aqueles que vai pela última vez
no cemitério. Pelo menos aqui toda semana a gente tamo abraçando, tamo beijando,
tamo falando do amor, de Deus, que eu sou pastor. Então Deus sabe porque ela taí.
Deus sabe. E Deus, ele nos consola. Deus envia o Espírito Santo dele, o Espírito
Consolador, ele nos consola. E o que nos dá mais força, filha, vou te falar uma coisa, o
que me dá muita força, é quando, que eu moro numa comunidade ali, na (bairro na
Zona Oeste), que o tiroteio ali é terrível, então o que acontece, quando começa a sair
tiroteio lá, eu glorifico a Deus dela tá aí. Porque imagine se ela tivesse lá, como é que
eu ia tá em casa, entendeu? Pelo menos, entendeu, pelo menos aí eu sei que ela tá viva,
então isso aí pra mim é o que vale.

1.2 Justo? Assim, eu acho que ela foi azarenta, o primeiro dia que ela chegou lá. Ou
azarenta ou sortuda, porque Deus sabe o que faz. Eu acho isso. De repente Deus pôs
aqui pra poder livrar, né? Eu acredito nisso. Igual eu, tô doida que minha filha saia,
mas eu quero que saia no tempo Dele. Eu não peço pra poder sair, “ah sai”, não, eu
peço o tempo que ele achar que tem que ser. Não importa que eu venha aqui, visite,
porque tem muita mãe que gostaria de estar visitando e não pode estar visitando seu
filho, porque não está aí mais. Então eu acredito que na hora certa, no tempo Dele ela
vai sair. Eu quero que saia com a cabeça no lugar, porque isso aí cansa. Cansa ela e me
cansa. Ela tem que sair e tomar conta dos filhos dela, arrumar um trabalho... Minha
filha é uma menina bonita. Só falta juízo. É colegagem. Amizade. Ela é uma menina
inteligente. Menina boa. Não é ruim, não.

1.6 Desde quando eu me separei, minha filha não foi morar comigo. Nem minha filha
nem meu filho, os dois mais velhos. Dói. É uma dor que você não sente, ela te corrói
por dentro. Então às vezes você tá rindo, tá brincando e ninguém sabe por trás daquele
sorriso que vem uma grande tristeza. Mas também eu venho agradecendo à Deus, né,
por ela tá viva, eu poder vim aqui ver, porque tem muitas mães que não têm esse
privilégio que Deus me deu, né, a falta do seu filho. Eu sinto a falta dela mas sei que
quando chegar um final de semana eu posso vim aqui. Não posso vim todos os finais
de semana, porque eu não tenho condições, porque eu trabalho, eu trabalho de diarista,
entendeu. Ninguém me ajuda, só Deus. E raro, muito raro, eu receber uma ajuda de 20,
30 reais. Que que é 20, 30 reais pra comprar as coisas que a presa precisa, ainda mais
uma menina. É modess, desodorante, creme, xampu, essas coisas todas. Então é muito
doloroso. Muito, muito mesmo. Principalmente que você vê as pessoas que já passou
pela mesma situação, mas vem criticar o seu. Então ao invés dela te abraçar, te ajudar,
te dar uma força, uma palavra, que às vezes a pessoa precisa de uma palavra, né, você
não tem aquela palavra. Você só tem “Ih, ela ainda tá presa?”  “Deus me perdoe ter
que faltar trabalho”, falto trabalho sim, porque é minha, Deus que me deu ela.  Deus
não dá Deus empresta, né, mas Deus que me deu ela. É minha filha mais velha, nunca
abandonei nem vou abandonar. Já foi tirar castigo em Campo dos Goytacazes,  eu fui
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atrás. Já foi pro Sete, já foi pro Oito, agora esse eu pretendo ser o último aqui Talavera
Bruce, entendeu?

3.4 Pra gente foi assim um alívio, porque ela era usuária de crack, ela ficava num lixão
em (cidade da Baixada Fluminense) lá, entendeu, ficava na rua mesmo, às vezes a
gente pedia, minha mãe dizia, prefiro ela presa do que ela morta, essas coisas assim,
entendeu, pelo menos ela aqui dentro, graças a Deus ela não usa mais, ela fez o exame
toxicológico e tá limpo o sangue dela, nem ela quer mais. Só é ruim porque
infelizmente a gente tem que ficar vindo visitar, né, aí é cansativo. Mas graças a Deus
pelo menos ela tá viva.
Na verdade assim, entre aspas, a gente estava esperando alguma coisa acontecer, ou
ela ser morta ou ela ser presa, né, então pra gente não chegou a ser um baque porque a
gente ficava assim, se ela for presa graças a Deus, pelo menos ela está viva, se ela
morrer, a gente não sabe nem se ia pegar o corpo ou se não ia, porque dentro de favela
você não sabe se você pega o corpo, né, então a gente nessa parte a gente ficou mais
tranquila porque graças a Deus ela está aqui dentro, tá viva, e a gente conversa com
ela, ela fala “não, nunca mais eu quero isso pra minha vida”, e assim a gente espera
que ela cumpra a palavra dela quando ela sair, né, porque você falar aqui dentro não
vou fazer, sou boazinha, vou pra igreja, isso é fácil, aqui dentro todo mundo te
promete o mundo, quando você sai que a gente vai saber se é verdade ou se é mentira
aquilo que você estava falando. Nessa parte eu sou bem...
Ela poderia ter morrido tipo assim, na mão dos traficantes, porque ela se prostituía pra
poder usar as drogas, entendeu, então ela se prostituía, quando ela não tinha dinheiro,
então ela poderia fazer alguma coisa lá dentro e eles matarem ou a polícia quando
entrar e invadir, ela tomar um tiro ou alguma coisa, entendeu?

5.7 Olha já é a segunda, a primeira eu fiquei arrasada né porque.. chorava e tudo, mas
essa eu entendi, melhor aqui do que lá na rua, se tivesse na rua estava morta. Porque é
traficante, se envolve com quem não presta, vendia, então, hoje em dia é isso, tão
morrendo por causa de qualquer coisa. Pelo menos aqui tá guardada, dá pra ver, dá pra
abraçar. Hoje mesmo, hoje é aniversário dela, por isso nós viemos.

Zaffaroni traz a discussão sobre o sistema de justiça criminal ao nosso contexto latino-

americano, com o que ele denomina de realismo jurídico-penal marginal (ZAFFARONI,

1991, p.5). Ele parte do paradigma da dependência de nossa posição marginal em relação ao

poder planetário para compreender as especificidades de nosso controle social punitivo, que é

muito mais violento que nas regiões centrais, e pontua que a atuação de nossos sistemas

penais caracteriza um genocídio em andamento (ZAFFARONI, 1991, p.123).

O autor afirma que a América Latina e seu controle social são produto da

transculturação protagonizada pela revolução mercantil e pela revolução industrial, que nos

incorporaram às civilizações universais ou planetárias (ZAFFARONI, 1991, p.65) e que

nossos processos históricos e sociais não ocorreram por meio de uma dinâmica independente,

mas respondendo às necessidades dos poderes centrais em suas diferentes etapas, ou seja,

nossos fenômenos não são análogos aos dos países centrais, mas sim deles derivados
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(ZAFFARONI, 1991, pp.65/66). Assim, ele defende que há uma continuidade entre o

genocídio e etnocídio realizados com a colonização e o imperialismo em nossa região

marginal por meio da atualização histórica incorporativa (ZAFFARONI, 1991, p.118), com o

genocídio em curso operado pelos nossos sistemas penais.

O autor afirma que o modelo ideológico para o controle social nos países marginais foi

o de Lombroso, que partia da premissa de inferioridade biológica tanto dos delinquentes

centrais como de toda a população das regiões colonizadas, considerando biologicamente

inferiores tanto os moradores das instituições de sequestro centrais (cárceres, manicômios),

como os habitantes originários das instituições de sequestro coloniais. Assim, ele entende que

a prisão dos países marginais constituía uma instituição de sequestro menor dentro de outra

muito maior, que é a própria colônia (ZAFFARONI, 1991, p.77). Dessa forma:

são dois capítulos genocidas, praticados em consequência de um incorporação forçada
que implantou um controle social punitivo transculturado, funcional aos objetivos
colonialistas e neocolonialistas. Nos dois momentos a ideologia genocida foi
justificada em razão da nossa “inquestionável inferioridade” dentro de um “marco
teórico” teocrático no colonialismo (inferioridade por não haver recebido a mensagem
cristã) e de um “marco científico” no neocolonialismo (inferioridade por não possuir o
mesmo grau de “civilização” ou por ser biologicamente inferior). (ZAFFARONI,
1991, p.119)

A operacionalidade dos nossos sistemas penais é muito violenta, sendo o Estado

responsável direto por um número expressivo de mortes, mas este não atua somente de forma

repressiva, mas também configurando a vida social, por meio do controle social militarizado e

verticalizado cotidiano realizado pelos órgãos executivos do sistema penal sobre a grande

maioria da população (ZAFFARONI, 1991, p.23). Seria impossível para o sistema de justiça

criminal intervir em todos os casos de violação da legislação penal, ele é estruturalmente

seletivo, e exerce seu poder com alto grau de arbitrariedade dirigida aos setores mais

vulneráveis (ZAFFARONI, 1991, p.27), principalmente os habitantes das favelas, que estão

expostos a violência policial cotidiana, o que se verifica com o predomínio de negros e

mestiços entre os presos e mortos (ZAFFARONI, 1991, p.125).

Nesse sentido, Agambem retomou o conceito de homo sacer para definir aqueles que

possuem vidas nuas, indignas de serem vividas, caracterizadas pela impunidade de sua morte

e o veto de sacrifício (AGAMBEM, 2010, p. 76). Agambem explica que:

Aquilo que define a condição do homo sacer, então, não é tanto a pretensa
ambivalência originária da sacralidade que lhe é inerente, quanto, sobretudo, o
caráter particular da dupla exclusão em que se encontra preso e da violência à qual
se encontra exposto. Esta violência- a morte insancionável que qualquer um pode
cometer em relação a ele- não é classificável nem como um sacrifício e nem como
homicídio, nem como execução de uma condenação, nem como sacrilégio.
Subtraindo-se às formas sancionadas dos direitos humano e divino, ela abre uma
esfera do agir humano que não é a do sacrum facere e nem a da ação profana, e que
se trata aqui de tentar compreender. Nós já encontramos uma esfera-limite do agir
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humano que se mantém unicamente em uma relação de exceção. Esta esfera é a da
decisão soberana, que suspende a lei no estado de exceção e assim implica nele a
vida nua. (AGAMBEM, 2010, P. 84)

Assim, o autor indica que os campos de concentração nazistas são o exemplo mais

evidente de pessoas tratadas como homo sacer, no entanto, os campos não devem ser

encarados como uma anomalia, um fato histórico pertencente ao passado, mas como um

aspecto pertencente a uma lógica implícita ao espaço político em que vivemos. Agambem

afirma que a origem dos campos remonta à práticas presentes na colonização, em que há a

extensão de um estado de exceção a toda uma população civil, criadas para reprimir

insurreições populares nas colônias (AGAMBEM, 2010, p. 162). Em relação aos campos

nazistas, o autor indica que a base jurídica do internamento era um estatuto jurídico de

derivação prussiana, que os juristas nazistas identificavam como uma medida policial

preventiva, que “permitia “tomar sob custódia” certos indivíduos independentemente de

qualquer conduta penalmente relevante, unicamente com o fim de evitar um perigo para a

segurança do Estado” (AGAMBEM, 2010, pp. 162/163).

Assim, Agambem indica que “o campo é o espaço que se abre quando o espaço de

exceção começa a tornar-se regra”, onde a suspensão temporária do ordenamento jurídico

baseada em uma situação factícia de perigo torna-se permanente. O autor ressalta que isso

acontece com a constante referência ao ordenamento jurídico normal, embora as ações

apresentem absoluta independência de todo controle judiciário (AGAMBEM, 2010, p. 165).

Essa construção teórica se mostra ainda mais relevante em nosso contexto atual, em que foi

decretada intervenção federal no estado do Rio de Janeiro por um presidente ilegítimo,

autorizando o uso das forças armadas na “repressão à criminalidade”, diante de uma suposta

crise de segurança pública, legitimando juridicamente esse estado de exceção permanente que

já existe nas favelas do Rio de Janeiro.

Foucault afirma que houve uma transição nas sociedades modernas, em que “o velho

direito de causar a morte ou deixar viver foi substituído por um poder de causar a vida ou

devolver à morte”, que se verifica com a desqualificação da morte, marcada pelo abandono

dos rituais que a acompanhavam (FOUCAULT, 2014b, p. 149). O autor utiliza o termo

biopolítica para para designar “o que faz com que a vida e seus mecanismos entrem no

domínio dos cálculos explícitos, e faz do poder-saber um agente de transformação da vida

humana" (FOUCAULT, 2014b, p. 154).

Foucault indica que o poder sobre a morte que caracterizava a soberania foi

substituído pelo poder sobre a administração dos corpos e gestão calculista da vida, que foi

organizado a partir das disciplinas do corpo e das regulações da população (FOUCAULT,
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2014b, p. 150). Ele ressalta que essas estruturas de biopoder operaram como fatores de

segregação e de hierarquização social, garantindo relações de dominação e feitos de

hegemonia, com o ajustamento da acumulação dos homens à do capital, e com a articulação

do crescimento dos grupos humanos à expansão das forças produtivas, bem como com a

repartição diferencial do lucro (FOUCAULT, 2014b, p. 152) e que portanto foram

fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo.

Mbembe se apoia no conceito de biopolítica de Foucault e vai além, desenvolvendo o

conceito de necropolítica. Ele coloca o racismo no centro da racionalidade do biopoder,

indicando que a ideia de raça esteve mais presente no pensamento e na prática política do

Ocidente que a ideia de classe, e que a política da raça está relacionada com a política da

morte, pois, na economia do biopoder, a função do racismo é regular a distribuição de morte e

tornar possível as ações assassinas do Estado (MBEMBE, 2016, p. 128). O autor ressalta que:

Qualquer relato histórico do surgimento do terror moderno precisa tratar da
escravidão, que pode ser considerada uma das primeiras instâncias da
experimentação biopolítica. Em muitos aspectos, a própria estrutura do sistema de
colonização e suas consequências manifesta a figura emblemática e paradoxal do
estado de exceção. Aqui, essa figura é paradoxal por duas razões. Em primeiro lugar,
no contexto da colonização, figura-se a natureza humana do escravo como uma
sombra personificada. De fato, a condição de escravo resulta de uma tripla perda:
perda de um “lar”, perda de direitos sobre seu corpo e perda de status político. Essa
perda tripla equivale a dominação absoluta, alienação ao nascer e morte social
(expulsão da humanidade de modo geral).  (MBEMBE, 2016, p. 130/131)

Assim, ele afirma que a violência e os atos de destruição praticados durante o período

escravocrata visavam incutir o terror, e a vida de um escravo, em muitos aspectos, é uma

forma de morte em vida (MBEMBE, 2016, p. 131/132), situação que não foi resolvida com a

abolição da escravatura. Segundo o autor, a característica mais original da formação de terror

verificada no apartheid é a associação do biopoder, do estado de exceção e do estado de sítio,

com ênfase na raça, inaugurando a síntese entre massacre e burocracia, a partir da seleção de

raças, da proibição de casamentos mistos, da esterilização forçada e até mesmo do extermínio

de populações inteiras. O autor faz referência a Arendt, que defende que há uma forte ligação

entre o nacional-socialismo e o imperialismo tradicional, pois a conquista colonial expôs um

potencial de violência até então desconhecido, e o que se revelou na Segunda Guerra Mundial

foi “a extensão dos métodos anteriormente reservados aos “selvagens” pelos povos

“civilizados” da Europa”.

Assim, Mbembe defende que a soberania é a capacidade de definir quem importa e

quem não importa, quem é “descartável” e quem não é (MBEMBE, 2016, p. 135), e que a

ocupação colonial contemporânea é uma combinação dos poderes disciplinar, biopolítico e
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necropolítico, que permite que o poder colonial tenha dominação absoluta sobre os habitantes

do território ocupado, o que se verifica na ocupação colonial contemporânea na Palestina

(MBEMBE, 2016, p. 137). O autor afirma que o “estado de sítio” é uma instituição militar

que permite uma modalidade de crime que não faz distinção entre o inimigo interno e o

externo:

Populações inteiras são o alvo do soberano. As vilas e cidades sitiadas são cercadas
e isoladas do mundo. O cotidiano é militarizado. É outorgada liberdade aos
comandantes militares locais para usar seus próprios critérios sobre quando e em
quem atirar. O deslocamento entre células territoriais requer autorizações formais.
Instituições civis locais são sistematicamente destruídas. A população sitiada é
privada de seus meios de renda. Às execuções a céu aberto somam-se matanças
invisíveis. (MBEMBE, 2016, p. 138)

O autor afirma ainda que as guerras da época da globalização visam forçar o inimigo à

submissão, “independentemente de consequências imediatas, efeitos secundários e “danos

colaterais” das ações militares”, que serão suportados pela população civil (MBEMBE, 2016,

p. 139). Por isso, Mbembe alega que viver sob a ocupação tardo-moderna é experimentar uma

condição permanente de “estar na dor”, seja em razão dos toques de recolher, de

interrogatórios humilhantes e espancamentos, da existência de postos militares e bloqueios em

todo o lugar (MBEMBE, 2016, p. 146). E as circunstâncias descritas por ele refletem

exatamente práticas cotidianas nas favelas do Rio de Janeiro, em que há um genocídio de

jovens negros em andamento, como podemos perceber a partir da análise do Atlas da

Violência 2017, um relatório produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

(IPEA).

No início do documento, sua realização é justificada pela condenação do Brasil pela

Corte Interamericana de Direitos Humanos, no dia 16 de fevereiro de 2017, pelas falhas e

demora na investigação e sanção dos responsáveis pelas execuções extrajudiciais de 26

pessoas durante operações realizadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na favela Nova

Brasília, que faz parte do Complexo do Alemão, em 1994 e 1995. Conforme consta no

relatório, na sentença a Corte dispõe que:

o Estado brasileiro deve publicar anualmente um relatório oficial com os dados
referentes às mortes decorrentes de intervenção policial em todas as Unidades
Federativas; e que o Estado tem o prazo de um ano para estabelecer os mecanismos
normativos necessários para que, nos casos de mortes decorrentes de intervenção
policial, o responsável pela investigação seja um órgão independente da força
pública envolvida, uma autoridade judicial ou o Ministério Público. (BRASIL,
2017b, p. 21)

Os pesquisadores que elaboraram o Atlas da Violência 2017 afirmam que o caso de

Nova Brasília não representa uma ação isolada, e que “práticas letais de agentes estatais não

configuram um desvio individual de conduta, mas sim um padrão institucional de uso da força
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pelas polícias”. Eles ressaltam que o número de mortes decorrentes de intervenção policial

(3.320 em 2015) já ultrapassou o de latrocínio (2.314 em 2015), e que a letalidade policial e a

vitimização policial a ela associada são resultado de um modelo de enfrentamento à violência

e criminalidade que insiste em ações belicistas, que pouco dialogam com a sociedade ou com

outros setores da administração pública (BRASIL, 2017b, p. 22).

E as consequências dessa “política criminal com derramamento de sangue” (nas

palavras de Nilo Batista) são assombrosas: mais de 318 mil jovens (com idade entre 15 e 29

anos) foram assassinados entre 2005 e 2015, com um aumento de 17,2% na taxa de homicídio

de indivíduos nessa faixa etária no período. Só em 2015, 31.264 jovens entre 15 e 29 anos

foram mortos (BRASIL, 2017b, p. 25). Quanto aos demais indicadores sociais, 92% dos

homicídios acometem os homens (BRASIL, 2017b, p. 26), e 71% das pessoas que sofrem

homicídio no Brasil são negras (BRASIL, 2017b, p. 30). Os dados são ainda mais

contundentes quando observamos que, ao se analisar a evolução das taxas de homicídios

considerando se o indivíduo era negro ou não, entre 2005 e 2015, os pesquisadores

verificaram que houve um crescimento de 18,2% na taxa de homicídio de negros, enquanto a

mortalidade de indivíduos não negros diminuiu 12,2% neste período (BRASIL, 2017b, p. 31).

Há um genocídio de jovens negros em curso no país, fato já denunciado pela Anistia

Internacional3, e nos parece que as ações atuais do Estado irão agravar ainda mais essa

situação.

Em sua pesquisa realizada a partir da análise dos autos de resistência na cidade do Rio

de Janeiro, o delegado da Polícia Civil Orlando Zaccone D’Elia Filho reforça que o alto

índice de letalidade decorrente de ação policial não é resultado de um desvio de conduta por

parte dos policiais, trata-se na verdade de uma política de Estado, legitimada pelas outras

agências do sistema penal (D’ELIA FILHO, 2015, p. 144), em particular o Ministério

Público, que teria a função institucional de exercer o controle externo da atividade policial,

segundo o mandamento do art. 129, VII, da Constituição brasileira.

O autor percebeu, a partir da análise das promoções de arquivamento realizadas pelo

Ministério Público nos casos enquadrados como autos de resistência, que as circunstâncias

que autorizariam a legítima defesa e que deveriam estar comprovadas nos autos não existem,

e que em muitos casos as alegações dos policiais, ratificadas pelos promotores, são

incompatíveis com as provas existentes. Ele ressalta que, curiosamente, quase nada é falado

sobre o momento da ação que resultou na morte a ser investigada (D’ELIA FILHO, 2015, p.

3 https://anistia.org.br/campanhas/jovemnegrovivo/
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155), pois a injusta agressão, que autorizaria a legítima defesa dos policiais, não se encontra

numa ação de resistência, mas sim na condição de vida em territórios pobres, que justificaria a

própria morte dos indignos (D’ELIA FILHO, 2015, p. 194).

Assim, Zaccone indica que em inúmeros processos a definição do morto como

traficante é o argumento que justifica a morte a partir da ação policial, transportando a

investigação e as decisões de arquivamento para além dos fatos objeto de apuração, buscando

na vida do falecido elementos que permitam definí-lo como inimigo (D’ELIA FILHO, 2015,

p. 184). Assim, o testemunho dos familiares que acusam policiais pela prática de homicídio,

alegando que a vítima não se encontrava na posição de opositor/resistente, é desconsiderado;

a existência de indícios de execução nos laudos cadavéricos é menosprezada; a despeito de

todas as provas constantes nos autos, os promotores de justiça solicitam o arquivamento.

Zaccone revela que “parece vigorar a ideia de uma profecia autorrealizável, na qual o que

menos importa são os fatos, mas sim o que se espera dos fatos” (D’ELIA FILHO, 2015, p.

182). De acordo com o autor:

A análise desse procedimento, envolvendo a morte de um nacional com cinco tiros
nas costas, em suposto confronto com a polícia no Morro do Borel, revela a natureza
exata da forma jurídica da legítima defesa na construção da legitimidade da ação
policial descrita como homicídio. O depoimento dos policiais, a construção do
inimigo, através da criminalização da vítima, bem como a definição da
periculosidade do local onde ocorreram os fatos, “comunidade favelada”, são os
ingredientes do discurso dos promotores de justiça criminal a legitimar a força letal
na cidade do Rio de Janeiro. (D’ELIA FILHO, 2015, p. 159)

Dessa forma, Zaccone questiona que as investigações relativas aos autos de resistência

sejam direcionadas às condições de vida do morto, e não às condições de sua morte, e que o

promotor de justiça, ao reproduzir o discurso policial, não apenas não analisa de fato a ação

letal praticada pelos policiais, como reforça todos os elementos colhidos no inquérito policial,

orientado para a definição do inimigo (D’ELIA FILHO, 2015, p. 171). O autor pontua que a

legitimidade das ações letais das forças policiais também não representa apenas decisões

isoladas dos promotores de justiça, mas é reflexo de uma política institucional, visto que são

reiterada nas decisões da Procuradoria Geral de Justiça (D’ELIA FILHO, 2015, p. 193). Ele

afirma que a retórica jurídica expressa nos pedidos de arquivamento dos autos de resistência

pelo Ministério Público pode ser mais violenta que os atos praticados pelos policiais (D’ELIA

FILHO, 2015, p. 203), posto que legitima um estado de exceção permanente, limitado a

algumas áreas e pessoas específicas, que provoca um verdadeiro genocídio dentro de um

suposto Estado democrático de direito.

Assim, não surpreende que algumas visitantes demonstrem certo alívio com a prisão

de suas familiares, tendo em vista que boa parte delas tem um cotidiano marcado pela
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violência, e que há uma imediata associação entre o crime, especialmente o de tráfico de

drogas, e a execução policial, ainda que esta se destine prioritariamente aos homens,

conforme os dados do Atlas da Violência 2017.

O segundo efeito do encarceramento para as familiares da mulher presa analisado é a

preocupação. Braman identificou como “prison worries” (BRAMAN, 2002, p. 119) a

constante preocupação com a segurança da pessoa presa, que embora possa não ser

justificada, apresenta consequências reais de ansiedade para as familiares, possuindo um

efeito devastador, principalmente porque elas se sentem impotentes para ajudar (BRAMAN,

2002, p. 120). Assim, o autor indica que esse é um efeito do encarceramento para a família

menos tangível que o custo financeiro, por exemplo, mas que repercute imensamente em sua

vivência, devido ao incremento do nível de estresse ocasionado pela ciência de que uma

pessoa querida está em um ambiente hostil e perigoso, o que pode afetar até mesmo a relação

com outros familiares, que não estão se esforçando para manter a relação com a pessoa presa

(BRAMAN, 2002, p.118).

A origem dessa preocupação é o temor da violência, que se apresenta como reflexo da

violência fora dos muros, e que pode surgir de duas fontes: das próprias presas e dos agentes

penitenciários. Em relação às presas, as visitantes relatam:

2.3 Mas é aquela pressão “Será que ela tá bem? Será que não ganhou porrada? Será
que pegaram uma coisa que não gostaram e botaram ela no castigo? Será que teve
briga?” A minha filha teve uma parte de um ano por causa de uma sapatão. A sapatão
pegou ela de porrada, a diretora viu, as duas, um ano de castigo. Isso quer dizer que
todo benefício que ela poderia ter durante um ano, zerou. Por causa de terceiros. Ainda
tem isso. Você fica “Será que tá tudo bem? Será que eu vou chegar e hoje não tem
visita pra ela, porque ela não tá aqui, porque foi pro hospital porque tava pautado?”.
Eu só vou saber disso na hora que eu entrar lá. Eu chego aqui sete horas da manhã.
Agora eu chego sete.

1.1 Sim, porque lá dentro tem de tudo, tem brigas, tem tudo. Logo no começo também
uma menina tentou cortá-la dormindo, porque ela gostava de ler a Bíblia e isso
incomodava ela. Então quer dizer, muita coisa acontece aí dentro. A pessoa também
tem que se tomar conta o tempo todo. É. Será que ela tá bem, se tá brigando, se está
tendo as coisas, se ninguém tomou as coisas, porque além do preso, ainda tem a
polícia, que faz revista, toma as coisas todas, joga as comida fora, entendeu? Eles não
tem aquele cuidado com o preso. É um massacre lá dentro. Então você às vezes traz as
coisa pra presa, com dificuldade e eles mesmo destrói tudo, entendeu? Por pura
ignorância mesmo, sabe? Pra tratar como bicho, que é assim que as presas são
tratadas, como bicho. E mesmo assim ainda têm umas que sai e volta direto, não sei
como.

2.5 Muitíssimo. Porque isso aqui é um caldeirão de pólvora, né? Pode explodir a
qualquer momento. Então são coisas que eu peço a Deus todo dia para livrar elas aí de
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todos os males, entendeu, que o senhor repreenda o que não provem dele, porque isso
aí é um barril de pólvora. Pra haver uma discussão e uma morte aí, é por pouco. Basta
uma falar pra outra que a outra falou que ela é feia que acontece uma tragédia.

2.6 Poxa, muito, muito mesmo. De alguém machucar ela e não dar pra ela se defender.
Isso que eu tenho medo.

3.3 Eu fico, com medo desse negócio de briga que tem aí dentro, presa que é mais
coisa do que a outra, não gosta uma da outra e fica de desavença, aí eu fico
preocupada, porque passa na televisão direto que tem esses negócios de briga, minha
mãe já contou também que já brigou com uma menina aí dentro, aí é horrível, porque a
gente fica lá pensando, a gente não sabe como é o proceder dentro da cadeia, pra gente
aqui fora a gente acha que não existe arma que pode machucar uma presa aí dentro, a
gente não sabe como é a convivência delas lá. Aí eu fico preocupada, até mesmo com
as DESIPE, porque vamos supor eu tenho 18 anos, a gente tem que passar por um
processo de obedecer uma pessoa que não é nada sua, que tem menos idade do que
você, muitas das vezes a gente tá certa, mas a gente tem que obedecer, a gente mesma
que é visitante passa por isso ali.

3.7 Muito, muito. É as brigas né, porque é difícil a convivência, aqui fora você
convive com pessoas diferentes, e você tem como evitar certos atritos, porque você
sai, se afasta, e aqui dentro é numa cela, a convivência vai ser ali, você tem que saber
se comportar, como você vai fazer pra não ter essas confusão, eu fico muito
preocupada com isso, apesar de ela não ser uma pessoa agressiva, ser uma pessoa
tranquila, mas a pessoa mais tempo tá aí a cabeça chega uma certa hora que pira né,
então eu tenho muita preocupação. E a respeito também das DESIPE, porque tem
umas que são ainda tranquila, mas ela me passa, teve uma DESIPE que ela falou que
pegou implicância com ela, entendeu, olha cara feia assim, então eu também me
preocupo com essas coisas, entendeu, com a covardia. Eu peço a Deus, todos os dias,
que ela não precise ganhar neném aí, né, ela já teve audiência, está esperando, eu peço
a Deus, que ela não... porque ela é nova, fez 19 anos agora, entrou com 18, fez agora
19 anos, quer dizer, eu sempre ajudei, sempre ali, então eu fico, eu me preocupo muito
com isso, com a criança ser gerada dentro de um lugar desse, entendeu, me preocupo
muito.

5.5 Fico, muito. De acontecer alguma rebelião entendeu, a minha mãe graças a Deus
ela se dá bem com as presas aí dentro, porque cadeia em qualquer lugar você tem que
ser cego, surdo e mudo entendeu (recebemos informação sobre o motivo da demora da
visita, estão fazendo um procedimento lá dentro e não sabem se os visitante vão poder
entrar hoje). Aí quer dizer, a gente tá aqui e não sabe nem se vai visitar, tem muita
gente de muito longe, e assim ela se dá bem com as outras presas, mas meu medo
assim, é de alguma covardia, de alguma briga, mas não só lá dentro como aqui fora,
você tem que ser cego, surdo e mudo, você tem que saber entrar e saber sair. Mas eu
tenho medo disso, de alguma rebelião, alguma judiaria, alguma coisa assim entendeu,
mas tirando isso...

E em relação às agentes penitenciárias:

1.2 Eles maltratam muito. Esses DESIPE aí. Não adianta falar porque o Estado, eles
tudo sabem. Igual mataram, a garota que eles sufocaram, lá no Oito. Os DESIPE foi
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tentar socorrer... Mentira, mataram foi a garota mesmo. Os próprios DESIPE.
Enforcara, bateram, bateram, bateram na garota, enforcaram a garota. Saiu até no
jornal isso, não sei se você viu. Passou no jornal. Eles tudo sabe que acontece isso. E
não faz nada. Quando minha filha tava lá no Sete, tinha uma lá, não vou falar o nome
porque você tá gravando, uma sapatão, né? Diz que ela arrebentava os outros. Que ela
algemava pra bater. A menina uma vez ...
Terceiro: Essa semana passada uma presa tava lá no Oito, só porque acharam um
telefone com ela, ficou a semana toda apanhando das DESIPE, foi parar até na UPA,
aí só que eu fiquei sabendo, aí eu avisei a mãe dela. A mãe dela foi lá nos Direitos
Humanos. Porque tava batendo todo dia nela. Ela tava toda machucada na UPA.

1.3 A gente fica quando a gente fica sabendo que teve alguma coisa, se teve algum
baque aí dentro. Baque é que toda cela vai pro scanner, entendeu. E as DESIPE entra
nas celas, entendeu? A DESIPE entra nas cela e a gente não sabe o que eles fazem nas
presas, entendeu? Isso é a minha preocupação. Minha preocupação mais é essa. Mas
em outra parte não. Essa parte aí de às vezes acontece alguma coisa aí dentro, a gente
fica sabendo e aí a gente fica preocupado. E a gente não tem como se comunicar,
entendeu? Aí é complicado. Aí fica difícil. Só nessa parte mesmo. Nas outras partes é
tranquilo. Vamos levando. Já tô indo aí pra dois anos já e essa não é a primeira cadeia
dela. É a segunda, entendeu? Tá presa já praticamente há três anos e meio já. Três
anos e pouco que ela tá presa, mas é muita dor, minha filha, muito sofrimento pra
gente que somos parentes. Que somos pai, mãe, aí, poxa, o sofrimento é muito grande.
Mas a gente vai levando, devagarzinho.

1.6 Muito porque, presídio de mulher, se você não tem um nome aqui fora, você não
tem um parente da vida errada, você é esculachada pelas outras presas que se acha ser
uma coisa que elas não são. Aonde fazem a covardia, entendeu, juntam, esculacham,
pegam as coisas, obriga elas comprarem droga, entendeu? Não. Ela não é de contar.
Mas eu sei. Ela não me conta porque ela me conhece. Eu posso tá aí dentro, mas eu
vôo na cara de um.  Se fizer com ela, ela não me conta. Se ela me contar, ela sabe.
Esse lado aí ela é muito fechada. Quando eu chego a descobrir alguma coisa, quando
eu chego aqui ela: “eu ia te contar, mãe, pra você não ficar preocupada”. Mas eu fico
muito preocupada com a minha filha. Muito. Por causa da covardia. Ela já sofreu
covardia até na mão de DESIPE, principalmente nesse Bangu Oito. Ela sofreu muita
covardia. Muita, muita mesmo. De segurarem minha filha, baterem, e ela não me
contar, só me contar depois que saiu de lá. Então eu fico pensando, “Meu Deus, a
gente pensa que nossos filhos tão guardados”, eles tão sendo humilhados, que elas
humilham. O DESIPE humilha muito os presos. Agora, aí é minha primeira vez, não
sei como é que é aqui. Não posso te informar nada daqui, porque aqui é a minha
primeira vez. Eu não posso ouvir o que o próximo tá me dizendo. Eu tenho que ver
com meus próprio olhos. Eu não vou pegar conversa de amiguinha “Ih ó, lá dentro é o
terror”. Não, não posso. Agora, eu não sei nem o motivo que minha filhinha veio parar
aqui. Tô num desespero só, mas conforme eu falei pra Deus que eu não vou derramar
lágrima, eu vou segurar mais uma. O homem fez com a minha filha, tocar, bola pra
frente. É uma dor, uma dor que ela vai te corroendo. Você vê assim as amigas na rua,
me perguntam, entendeu, aí você vai ficando mais triste ainda. Você olha, pô, minha
filha agora tá...

4.6 Muita coisa. Muito. Porque tem muita coisa que elas não falam, que a gente sabe
que acontece mas que elas não gostam de comentar com medo de represália. É difícil,
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é muito difícil. Então, por exemplo, em relação à forma como tratam elas lá dentro,
entendeu, alguns funcionário daí, é difícil, eles tratam a gente de uma forma horrível,
imagine o que eles não vão fazer com elas lá. Elas não gostam de falar, elas ficam com
medo. É, a gente fica preocupado de qualquer forma né, mas elas ficam com medo de
represália lá dentro, porque a gente sabe que existe. Sim, agressão física, maus tratos,
muita coisa. O pior é elas não falarem, o pior de tudo é isso.

4.7 A gente fica, claro, você sabe, prisão hoje em dia, claro que fica preocupado.
Qualquer coisinha a pessoa já quer matar, até na rua está assim, imagina aí dentro, né.
Qualquer situação aqui fora já tá, imagina lá dentro. A gente é parado e tudo aí dentro
do presídio. Entre as presas e tudo, e principalmente agente também, que os agentes já
humilha né, e com os presos também, meu medo é esse, muita inveja, porque eles
tomam tudo lá dentro, os negócios que traz, tem que trazer bastante coisa, e ficam
fazendo de tudo pra provocar para sair uma briga com aquele preso, mas é mais inveja,
e junta aquela pazinha toda.

6.5 Ah, eu fico, não pela convivência com as outras, porque ela não é de fazer
inimizade com ninguém, mas tipo assim, eu fico preocupada com a situação aqui
dentro, com as pessoas que trabalham, não com as outras detentas, que estão no
mesmo barco, né. Eu fico mais preocupada com esse negócio aí de... essas coisas aí de
presídio é complicado, é bem complicado. A gente não está perto, a gente não sabe, a
gente só vem ver na visita, a gente não sabe como é que é o esquema, a gente sabe que
é ruim, mas a situação a gente não está vendo, né.

Algumas relataram não ter preocupações em relação à mulher presa, em geral porque

ela trabalha ou estuda e já está adaptada à vida no cárcere.

1.4 Olha, às vezes a gente ouve algumas histórias, né? Que acontece aí entre os
detentos, que a gente fica preocupado com a ligação dela. Apesar de que ela sempre
trabalhou aqui dentro, ela sempre trabalhou. Ela fez curso de garçonete, fez curso de
manicure, fez curso pra cabeleireira, estudou, terminou o segundo grau dela também
aqui, nessa parte foi bom. Então a ligação dela até agora  não tem sido nada ruim, nada
grave, não. Ela nunca teve problema, nunca teve agressão aqui dentro. Sempre foi uma
vida tranquila, mas triste por estar aqui dentro. Ela, triste. Quando eu venho aqui a
gente conversa muito, fala “papai eu quero...” fala do desejo dela de tá lá fora, de
voltar à vida dela normal que ela tinha, né? Antes de vir pra cá. Aí é tudo tranquilo.

1.5 No início foi bem difícil. No início todo mundo pensava “vai apanhar muito lá
dentro”. Nunca houve isso aqui dentro com ela. Pelo menos ela nunca relatou pra
gente nem pra minha mãe. Tem aquelas que às vezes são rebeldes, elas ficam num
quartinho isolado, de castigo, né, no quartinho do castigo que eles falam. Mas isso
nunca aconteceu com ela, dentro desses dez anos, ela sempre teve bom
comportamento. Sempre trabalhou aqui dentro, quando pode, ela sempre tá
trabalhando e a respeito disso ela nunca relatou que foi judiada, maltratada, espancada.
Pelo menos isso a gente tinha consciência, né, de que ela tava bem.

2.4 Não. A única preocupação é a transformação, a ressocialização. A minha
preocupação é essa, a transformação dela. Aí dentro até que ela tem boa conduta,
Graças a Deus. Mas a minha preocupação é ressocializar, só isso,  e espelhar em mim.
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5.2 É, antes de eu conseguir a visita eu ficava mais, mas agora depois que eu vi ela, e
vi como ela está, ela tá bem, fiquei mais tranquila.

5.3 Não, porque ela é bem estabilizada aí dentro, bem estabilizada, é tranquila.
Quando ela ficou sabendo que eu tive esse problema, princípio de AVC, ela me
chamou e conversou comigo. Eu acho que ela foi melhor do que eu.  Porque ela falou
“ó eu tô bem, eu como, eu bebo, eu durmo, eu tô em paz, então se cuida, porque, né”.
Então ela deu uma palavra amiga pra mim também, graças a Deus.

4.1 Não, não. Ela está trabalhando. Preocupação, isso aí eu não tenho. Ela está
trabalhando. Já fez diversos cursos aí dentro. Isso eu não tenho, preocupação. Eu tô
tranquila. Ela tá bem.

3.4 Não, assim, ela graças a Deus, ela é muito calma, ela não é de arrumar confusão,
não é de arrumar briga, graças a Deus ela se dá com todo mundo, a gente sempre fala
com ela, não arruma briga, até por causa do tempo que ela pegou de cadeia, entendeu,
porque ela pegou 60 anos de cadeia, a gente fala pra ela estuda, tenta arrumar um
emprego, alguma coisa, porque é um tempo que você se ocupa e pra baixar a pena dela
entendeu, ela graças a Deus é muito tranquila, muito calma, graças a Deus, essa parte a
gente fica bem tranquila.

Em relação à preocupação das visitantes, se destacou o temor com a saúde da mulher

presa, seja física ou mental. Elas sabem que o acesso à assistência médica é precário, e que é

difícil conseguir até mesmo medicamentos simples, como os destinados a combater a dor,

quanto mais os medicamentos de uso contínuo, para as presas com doenças crônicas. As

familiares informaram que elas são as responsáveis por trazer os medicamentos da mulher

presa, que só entram em dia de custódia e com receita médica, e essa exigência cria diversas

dificuldades, visto que poucos médicos concordam em fornecer uma receita médica para uma

paciente que não está presente na consulta, principalmente na rede pública de saúde.

2.7 Fico. Porque ela tem outros problemas também de doença. Ela sente falta de ar,
tem bronquite. Ela fica em desespero também, quando acontece isso.

4.2 A segurança dela muito, muito, em relação a segurança, em relação a saúde, se
acontecer alguma coisa aí dentro, se ficar doente não tem respaldo, eles vão pro UPA,
sabe lá Deus se vai ser atendido, um dente fica ruim não sabe se vai pro dentista, se for
se é esterilizado o aparelho, então a gente entrega a Deus e quando sair é outra etapa
né, outra etapa pra se reestruturar na sociedade novamente, porque já é difícil pra uma
pessoa arrumar um emprego antes de entrar, depois fica bem mais complicado.

4.5 Muito, muito. Devido a problemas que acontecem aí, porque muita gente num
local só, todo mundo estressado, com problema, querendo sair, sendo maltratado, aí
acaba descontando nas pessoas que não tem nada a ver, minha preocupação é sempre
intensa. Sim, com certeza, segurança física como a de saúde também, que é a mesma
situação, que ela já reclamou três ou quatro vezes que ela vem pra ir ao médico, fica aí
o dia inteiro esperando debaixo do sol quente pra ir ao médico, o cara da SOE não vem
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buscar, quando vai ao médico, chega não tem médico no UPA, e ela volta. E ela pô,
por ter operado, a cirurgia bariátrica, tomar alguns remédios controlados ainda, eu fico
preocupado com essa situação. Eu que trago (os remédios). Tenho que trazer com
receita, toda semana ou às vezes de 15 em 15 dias, quando dura um pouco mais. Não
teria, não teria nem uma dipirona, nem um analgésico, não teria nada aí dentro, não
fornecem, e muitas das vezes se você trouxer sem receita uma dipirona, que não
precisa de receita, não entra, eles exigem a receita da dipirona pra colocar pra dentro.
É isso que eu acho engraçado, pra ser sincero, eu trago o medicamento dela devido a
um médico que é amigo da família e que sabe que ela tem esse problema e libera essa
receita para mim, e eles aceitam sem saber daonde que está vindo a receita, e a receita,
pô, não é tão fácil de se conseguir assim, qualquer uma pessoa, a pessoa que não tem
contato, que não tem amizade nenhuma, ela não consegue, e a pessoa acaba ficando
mal aí dentro, com risco de vim a óbito.

4.4 Muito, muito, muito. Assim, como muitas vezes eu já cheguei ela estava no
castigo, porque brigou com a coleguinha, entendeu, aí mexeu com ela e ela não é de
levar desaforo pra casa e acaba revidando, minha preocupação é mais essa, quando ela
está doente também, fica com dor de estômago, minha preocupação toda é essa.

5.1 Meu medo mais é briga, é igual ela fala, “ah mãe tem hora que dá vontade de me
cortar toda, me cortar toda”, isso é que eu fico com medo, porque necessidade elas
passam né, mas tem que segurar, é igual eu falei pra ela, pede Deus pra sustentar vocês
ai dentro porque né fazer o que, é brabo.

5.4 Fico preocupado, mas como eu já vi ela algumas vezes eu sei que agora ela está
num setor melhor, que ela pediu pra sair do local onde fica aquele nível de pessoas
assim, diferente do propósito que ela tem, o negócio dela é sair dai né, o que acontece
ela tá no coral, ela é evangélica, é cristã, e ela tá cantando no coral. Eu passei pra ela
não ficar focada no problema em si, com o que tá acontecendo, com todas as
dificuldades que tem aí, tentar se distrair, ler um livro, estudar, tentar passar esse
tempo aí, trabalhar o psicológico dela pra que ela não fique muito focada no problema,
porque no princípio a pressão dela foi de 19 por 13, 19 por 14, entendeu, devido a
condição, do problema né, pensando lá na gente, então quer dizer, ela ficou muito
focada na situação que ela estava, que ela acreditava que já estava até resolvida, mas
não é, ela veio tentar resolver essas coisas com a justiça, mas a justiça é complicada,
ela mesma não conhecia de justiça, agora mais ou menos a gente tem uma ideia, a
gente só sabia o que as pessoas falavam, mas agora a gente sabe que tem todo um
procedimento né, lógico que tem aquelas regalias, as pessoas conseguem habeas
corpus, mas ela retornou pra cá, e ela só conseguiu esse habeas corpus porque ela tem
uma residência fixa né, o comprovante de residência no nome dela, então é isso aí,
agora acredito que certas facilidades de habeas corpus acho que não tem mais, mas
tem que agora dar tempo ao tempo pra ver se eu consigo fazer um trabalho com o
advogado pra ver se consigo um semi-aberto, e ir levando esses tempo aí, passando
nesse ritmo, eu tento ver um escape, eu tento ver uma solução, de vez em quando eu
consigo pensar, eu tento ver alguma coisa que eu possa melhorar a minha condição,
tanto de vir aqui, trazer ela pra cá, nas custódias aqui, uma vez por mês, eu trago livros
pra ela, trago sempre alguma coisa que possa que ela possa ter uma atividade, social
assim lá dentro, e passo também pra ela estudar, pra ela se distrair, pra não ficar só
focada no problema, se distrair pra que o tempo passe melhor né.
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5.5 Os remédios dela eu que compro porque ela tem problema de pressão, atenelol e tá
tudo ali na bolsa, e se eu não comprar ela fica sem remédio, ela está aí dentro sem
remédio. Eu não consegui vir semana passada por causa do assalto, porque quando eu
trago, eu trago a quantidade de 2 meses, e já deixo pra ela a quantidade de 2 meses,
mas se eu não trouxer ela fica sem remédio aí dentro.
Não tem remédio, e às vezes a família não tem condições, às vezes a interna não tem
visita. E aí como que vai ficar? Minha mãe toma remédio controlado, e se ela não
tomar a pressão dela vai subir e ela pode falecer aí dentro, e aí o Estado vai fazer o
que? Nada. Só vai ser mais uma na estatística, então assim eu que trago os remédios
dela, dipirona, remédio pra dor de cabeça, e todos os remédios tem que ter receita, e
são não tiver dipirona na receita você não entra. Então é complicado, ou você tem que
ter conhecimento, ou ir no médico e se passar pela pessoa, ou você conversa com
alguém que tenha conhecimento e pede pra poder ajudar, e a receita ela tem data de
validade, então durante seis meses eu tenho que trazer aquilo ali, senão eu tenho que
arrumar outra receita. E o que aconteceu, a minha mãe passou mal aí dentro e levaram
ela pro hospital, e no UPA ela pediu todos os remédios que ela queria, tudo que ela
queria botou ali, ai eu falei pede de tudo que a senha quer pedir, dipirona, dorflex,
remédio pra tudo, uma pomada, tudo, aí ela colocou tudo na receita e é o que eu trago,
tudo que tá na receita, se tiver um “a” fora da receita não entra, nada, então eles não
tem remédio, eles não dão remédio, nada.
Ter até tem, não vou falar pra você que não tem (médico na penitenciária), só que é
muita gente pra pouco funcionário, então às vezes não dá vazão, e às vezes tem
pessoas com mais problemas de saúde, mais urgente, que nem por exemplo tem gente
com problema de coração e problema de pressão, vão cuidar de qual? Coração. Então
é muito complicado, igual tem presa que tem visita e tem presa que não tem, então eles
vão dar mais assistência pra  presa que não tem visita. E a que tem, tem que pedir pra
ir e tudo o mais. Então assim, minha mãe vira e mexe vai. É difícil? É, mas assim, ela
vai quando tá passando mal e é aquela coisa, se você não estiver realmente passando
mal você vai pro castigo sabe, aquela coisa assim, mas graças a Deus eu não tenho que
reclamar de assistência em relação a minha mãe, ela nunca foi mal tratada, minha mãe
nunca foi xingada, não posso falar isso pra você senão vou estar mentindo, mas
também vai de pessoa a pessoa, você tem que ter uma conduta ali, você tem que acatar
ordens lá na cadeia, mas o tratamento, não é aquele tratamento que um ser humano
tem que ter, então a gente pensa da seguinte forma, se eles são tratados dessa forma
ruim porque que não melhora o atendimento, pra que elas saiam daí melhor, é o que a
gente espera, todo mundo, que elas saiam daí e tenham uma nova vida, uma nova
chance, todo mundo merece isso.
Tirando isso é bem tranquilo assim, eu fico preocupada com ela de ela passar mal
também, mas graças a Deus elas são unidas, minha mãe já passou mal e elas gritaram,
e chamaram, aqui é bem mais rápido do que no outro presídio que ela ficou, ela passou
mal e melhorou, e passou mal de novo e não tinha ninguém pra socorrer, porque ela
estava sem remédio, não tinha remédio em lugar nenhum, então teve que levar pro
UPA pra dar uma injeção nela, aí que melhorou lá entendeu. Mas eu fico preocupada
com ela, mas como tem remédio eu fico mais sossegada  porque dá pra controlar,
porque ela tem que tomar todo dia aquele remédio, então são trinta comprimidos ao
mês, mas tirando isso não, preocupação como mundo, a gente não sabe se a pessoa
entra bem ou sai ruim, ou entra viva e sai morta, a gente não sabe da covardia, não
sabe o que acontece, mas a gente sempre espera que esteja bem, a gente tem que
passar essa confiança pra família, que também os familiares também tem que ser
unidos aqui fora, pra poder chegar lá dentro todo mundo em comunhão, bem, pra
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poder passar coisas boas pra ela, porque elas são muito carentes entendeu, são pessoas
carentes de atenção, carentes de saúde, de tudo, nem sempre é dinheiro, às vezes é um
carinho, atenção, tem uma pessoa que eu dou suco, porque minha mãe não bebe suco,
ela fala que dá azia, então eu falo mãe, comprei suco, dá pra uma pessoa que não tem
visita, dá um pouquinho de biscoito, então assim vai ajudando uma a outra.

5.8 A gente consulta lá em (cidade do Sul Fluminense) com o nosso médico, fala o que
está acontecendo, eles medicam e a gente traz. E tem que ser com receita, a gente que
tem que trazer, aí é tudo revistado, acho que ela recebe depois de dois dias o remédio.
Trazemos tudo, e hoje não vai entrar nada, né. A informação que a gente teve, tá tendo
o que? Qual é a palavra? Eu não sei a palavra, mas tá tendo, você ver a gente tá aqui
desde sete horas da manhã, já são duas horas da tarde e ninguém entrou ainda. Isso a
gente não sabe, deve ser uma operação no presídio, devem ter achado alguma coisa.

4.7 A gente consegue, né, saber conversar com as pessoas, chega e a gente fica vendo,
observando, a pessoa trata bem e tudo, mas depois quando sai da visita, a gente não
sabe o que acontece, a gente quando tá na visita a gente conversa entre a gente, e
quando tá ali fora da gente ali, e eles lá no meio só deles, vai tudo pra tranca, fica ali
no xadrez que cabe cinco pessoas tem 30, disputa por um cantinho pra dormir, cama
não porque não tem cama né, um cantinho pra dormir, um lugar que tem espaço de
quatro metros por três, era pra ficar cinco são 20 pessoas, era pra ficar cinco, só por aí
você tira uma ideia, não é fácil não, ela com 54 anos, coitada, vai fazer 55 agora, tem
problema de pressão, diabetes, coração, tudo isso.

5.6 Muito, muito porque a gente não tem como manter contato, ou é carta ou vem
visitar, fora isso não tem, não tem como saber. Porque minha mãe tem trombose na
perna, e ela já teve que sair daqui de madrugada pro UPA porque o sangue parou de
circular, então isso me preocupa, a questão da doença na perna dela, que ela corre
risco de perder a perna, e como aqui tem vários casos de pessoas que operaram e
morreram, então é difícil. Eles não dão não, não dão remédio, eles dão a receita,
quando dão a receita, pra você comprar ali fora e trazer.  Sim, porque se ela ficar
resfriada ou alguma coisa assim, eu tenho que ir no médico, ou comprar um atestado
pra poder pegar remédio pra ela pra poder trazer, porque aqui eles não deixam trazer
um anti-gripe, um remédio. E se ficar elas tem que pedir no médico, mas eles não
querem dar, ou você compra ou você tem que vir na sorte. Até você explicar isso pro
médico, eles não aceitam.
Terceira: Mas tudo é obrigado a trazer com receita, não é só os remédios controlados
não, são todos.

5.8 Arrasante, muito, acabou com a família, não tem muito o que falar não porque
mexe muito (voz embargada). Foram presas no mesmo dia, juntas. Só que cada uma
na sua casa. Minha irmã está arrasada, ainda mais depois da noticia de antes de
anteontem, que ela saiu daqui desmaiada, com crise renal, e os rins dela estão parando.
Ela foi pra UPA, então teve os primeiros procedimentos e ontem ela ia começar
hemodiálise. É gravíssimo. A gente veio ontem e veio hoje, porque ontem a gente
visitou uma aqui, eu e a minha outra sobrinha visitamos de lá. E hoje eu vim visitar
daqui pra passar a notícia, até porque eu não posso nem passar a notícia toda porque é
muito grave, eu tenho que passar a notícia mais ou menos, é só pra acalmar ela, porque
ela saiu daqui desmaiada. Muito sério, muito preocupante.
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Nossa senhora, acabou com a família. Todos estão arrasados, os avós por parte da
minha mãe e por parte da mãe do meu cunhado não sabem de tudo que tá acontecendo
não entendeu, sabem que estão presas, mas da gravidade não sabe. Até porque hoje ela
nem sabe que estou pra cá de novo, minha mãe, falei pro meu filho não sai de dentro
casa, e se sua vó vir aí, fala que a mãe foi resolver um negócio, mas não fala que eu
voltei pro Rio, porque eu vim ontem e voltei hoje, e minha mãe não ia entender
porque. Ontem eu vim cinco e meia e hoje saí de (cidade no Sul Fluminense) seis
horas. A gente tinha que voltar hoje, pra saber como foi o procedimento dela ontem
né, que afinal hemodiálise não é simples né, é uma coisa grave, não é uma injeção que
ela toma e tem que ver se doeu, não, é saber como que ela reagiu, porque eles não vão
ligar pra família pra dizer como está reagindo, você tem que vir pra você ver
pessoalmente, porque eles não passam não. E por isso que a gente voltou, entendeu.
Eu acho que é a saúde né (o que mais preocupa), principalmente, porque entraram
boas né. Ela só era hipertensa e acabou, e por fim eu nem estava mais trazendo
remédio de pressão. Só que de três meses pra cá ela começou a reclamar de muita dor,
mas só que ninguém ouviu né. Ela reclamando de dor, pedindo médico, falavam que
iam levar... aí dia cinco a gente veio, ela estava desesperada, chegou até a desmaiar
com a gente, socorremos, aí falaram que iam consultar na segunda, não teve consulta,
aí quando foi quinta que ela desmaiou que tiraram, e mesmo assim foi só depois que
desmaiou, que levou. Aí começaram a gritar, a turma da cela, começou a gritar, a pedir
socorro, aí pediram a ambulância e levaram. Aí ela tá lá dentro de Bangu, na UPA de
lá, mas o tratamento ela tinha pra sair ontem, porque lá dentro não tem, entendeu. Iam
sair com ela pra fora, só não deu pra gente saber quem, porque não tem informação.
Hoje a mãe dela, que é minha irmã, foi lá pra saber o procedimento de ontem pra hoje,
estamos preocupadas, porque a vida dela está em risco.
Ficamos esperando, ontem que a gente ficou sabendo que era muito grave. Aí eu vou
saber depois e vou passar pra essa aqui não tudo, porque ela ficou muito preocupada e
sabia que era grave, só não sabia o que que era, ai eu vim pra dar uma força pra ela,
porque ela queria saber notícias. Que depois que saiu daqui quinta ela não teve notícia
nenhuma, nem a irmã pode socorrer. Isso é muita falta de humanidade né. Porque as
pessoas, nem cometendo o erro mais grave não tem que ser tratadas assim né. A saúde
da pessoa é muito importante.

6.1 Leite eu deixo duas latas de leite, porque ela tem problema de fígado, toma
remédio forte, pra poder não atacar o fígado dela. Aí  ela toma. Costumo. O remédio
dela vou mandar agora esse mês. Ela toma remédio. Ela tem, ela tem problema de
diabetes, problema de  pressão, e agora está com a visícula e o fígado inflamado. Eu
que compro. O estado não dá não. Não tem. O estado nunca tem nada pra dar. Se não
tem pra dar o meu vai ter pra dar o dela?

6.2 Fora que aí eles tratam a pessoa bem, aqui na UMI, mas em outros lugares é
difícil, é muito difícil, sem espaço, depressão, chora muito, e a angústia, a aflição, de
querer sair, a presa, muita aflição, muita luta, e a gente fica assim, né, na expectativa, e
agora sai agora, o alvará de soltura dela era pra sair agora em agosto e até agora não
saiu, ainda não chegou aqui, talvez só em dezembro, a gente que é mãe fica esperando
né, com paciência, na expectativa de a qualquer hora o telefone tocar e falar ó, vem
buscar sua filha.
Fora que o filho dela, o bebezinho que nasceu, nasceu com problema, nasceu com uma
doença chamada angioma, com as veias tudo agarradas na garganta, ele está fazendo
um remédio que custa muito caro, lá no Pedro Ernesto, e por ele estar fazendo esse
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tratamento ela não pode sair, porque tem que cuidar do bebê né. A doutora falou que é
melhor ela ficar aqui do que sair pra fazer tratamento, ela não vai conseguir, pelas
condições financeiras, e o tratamento é muito caro, a gente não tem essas condições, o
SUS não cobre nada disso, muito mal uma consulta de pediatria e um clínico geral.
Fico preocupada porque tem a cabeça, né, porque da outra vez que ela saiu, ela teve
que tomar remédio, fazer tratamento com tarja preta, essas coisas toda, aí ela
melhorou, tipo calmante, pra botar a cabeça no lugar, pensar né. Mas ela não é
traficante, essas coisas assim, ela foi presa por causa do namorado, que estava junto, e
aconteceu né, sem juízo, jovem, não escuta o que a mãe fala. Mas hoje é uma mulher
madura, mãe, ela cuida muito bem dos filhos dela, graças a Deus,  isso ela me puxou,
estudiosa, caprichosa.
Ficava muito preocupada (com a gravidez da filha), porque sem remédio, sem
condições, e por isso a criança nasceu com essa doença, porque sem condições de pré-
natal, né, não tinha pré-natal não tinha exame, né, na época também, há dois anos
atrás, sem comida, não tinha comida pra comer, às vezes não tinha nem água pra tomar
banho, quando tava lá no... esqueci o nome desse presídio que tem,  às vezes sem água
pra beber, sem água pra tomar banho, é difícil né, aí comprei um ventilador pra ela
com sacrifício, e deixei aí pra ela, pra Deus cuidar.

6.1 Fico, fico. Fico muito. Meu maior medo é eu chegar aqui e ter a notícia que a
minha filha está morta. Esse é o maior medo. Entendeu? A doença dela mesmo,
porque ela tem problema de saúde. Entendeu? Olha, vou te falar uma coisa pra você,
eu, até agora ela nunca me queixou nada daí não, É, o problema dela é a saúde, que eu
tenho medo, porque o açúcar dela é alto, a diabetes dela, ela teve, as duas gravidez
dela foi de risco, então sobre isso aí eu tenho medo, e muito, não é pouco não, é muito.
Eu me preocupo, eu fico assim, será que ela está tomando remédio? Será que ela tá
bem? Mas eu também não posso só viver em função a ela, eu tenho também que viver
em função a mim, a minha saúde, pra poder ficar de pé, pra poder... cuidar da família
toda, porque se o espeto da casa cai, o todo cai junto, então não vai adiantar, eu tenho
que pensar em mim também.

6.3 Fico, porque aqui igual as meninas relataram que morreu uma menina, então a
gente tem sempre uma preocupação, de ter uma briga, de ter uma covardia com o
guarda, ela é doente, ela tem prisão alta, tem vitiligo, o estado não dá... assim, ela é
muito nervosa, tem que tomar calmante, como ela está a muito tempo dentro do
sistema, então eu fico preocupada com isso, em relação mais à saúde. Eu que trago os
remédios, tudo eu, o estado não dá nada. Pra vir uma ambulância também demora
muito e a maioria das meninas nem gosta de ir pro UPA porque são totalmente... eles
esculacham, entendeu, batem às vezes, não tem remédio, então vai pra lá pra nada. (O
tratamento, por ser presa) é diferente. A minha companheira prefere não ir, prefere
ficar aqui dentro sofrendo, aí eu tenho que ir no médico aqui fora, pegar receita aqui
fora pra ela, pra poder botar as medicações pra ela pra dentro.

6.4 Fico, porque ela tem 68 anos, tem os problemas de saúde e o atendimento aqui não
é eficaz, ela já se machucou e foi dificuldade pra ser atendida, não teve atendimento
eficaz, aquela coisa que tinha que ser mesmo. Por isso eu fico preocupado. Ela tem
pressão alta, tem problema de coração, tem certas coisas que ela não pode comer, e a
comida é muito ruim, muito ruim mesmo, reclama demais, quase ninguém come, a
maioria joga fora, só quem não tem visita mesmo que não tem jeito, tem que comer.
Forçando mas tem que comer.
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É o que a gente traz, e quando uma junto com a outra, uma sempre ajuda um pouco a
outra que não tem visita, porque é muito ruim, né. A pior parte da detenta é a falta de
visita, isso é muito triste, as outras sempre dão uma ajudinha. Agora em relação a
comida, ou come o que vem ou o que a gente traz. Que é horrível, é sem tempero, às
vezes vem crua, às vezes vem azeda.
Eu tenho que trazer. Trago com receita, só entra com receita médica. A sorte é que ela
já tinha médico, ela se tratava antes, então eu vou sempre nesse médico e ele prescreve
certinho a medicação dela e eu trago, sempe na custódia, que é uma vez por mês. O
remédio que eu trago pra ela é pra durar um mês, agora no início de setembro eu tenho
que trazer de novo.

6.5 Eu fico porque assim, ela não tinha problema de pressão, não tinha problema
nenhum, só que de uns anos pra cá ela começou a ter problema de pressão alta, de
pânico, de depressão, é um pouco preocupante porque assim, eles dão uma receita que
na famácia eles só aceitam com a receita azul, e eles não dão a receita azul aqui, e
quando a gente vai comprar aí não pode comprar porque não tem receita azul,
entendeu?  Aí fica complicado, eu tenho até que trazer um remédio pra ela mas eu não
consegui porque tem que ter a receita azul. É complicado, porque tem que ser um
médico muito bom pra poder liberar uma receita azul com o meu nome prara trazer pra
ela.

4.3 Tem hora que a gente não sabe nem o que fazer, pra não deixar ela com falta das
coisas, às vezes que a gente deixa de comer, deixa de ter as coisas pra poder trazer, é
verdadeiro, tô tentando trazer remédio pra ela, porque está doente, está com dor de
dente, dor de ouvido e não consigo trazer por falta de uma receita, porque ninguém
quer dar, ou quem quer dar cobra caro, e hoje em dia no SUS nesses lugares nem
receituário não tem pra gente conseguir uma receita. A família que traz o remédio,
senão a pessoa vai ficar passando mal. Não fornece nada, tudo depende da família,
tudo, se falar tudo, você sabe que é tudo, até o remédio, roupa é a gente que compra,
chinelo, tudo é a gente, tudo sai do bolso da gente, o governo não dá, isso aí não dá
nada pra elas, nada,entendeu, tudo depende tudo da gente.

Se do lado de fora das grades o Estado provoca a morte por meio de ações diretas,

através do uso intensivo de força letal por parte dos policiais, dentro das penitenciárias essas

mortes são provocadas por omissão, ao simplesmente deixar morrer todos aqueles

considerados portadores de vidas indignas. Existem diversos relatos de doenças de fácil

diagnóstico e tratamento acessível, como doenças de pele e  tuberculose, que se proliferam em

uma verdadeira epidemia dentro dos muros, com o risco de se espalharem por meio do

contato com os agentes e as familiares, e que se propagam em decorrência das péssimas

condições das penitenciárias brasileiras, seja em relação à higiene, à ventilação e à

luminosidade, que decorrem principalmente da superlotação. A situação da tuberculose nos

presídios brasileiros, em particular, é considerada alarmante pela ONU4.

4 https://nacoesunidas.org/tuberculose-nos-presidios-brasileiros-e-emergencia-de-saude-e-de-direitos-humanos-
dizem-especialistas/
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Pelo exposto, foram registrados 442 óbitos nos sistema penitenciário do Rio de Janeiro

entre janeiro de 2010 e junho de 2016, segundo os dados do Instituto Igarapé. Destes, 278

foram causados por doenças, 117 não tiveram a causa informada, 17 por insuficiência

respiratória, 13 por violência, 12 por suicídio, 3 por hemorragia interna e 2 por acidente

(PELLEGRINO, sem data). Assim, percebemos que as doenças efetivamente causam mais

mortes dentro do sistema penitenciário que a violência, daí toda a preocupação com a saúde

da familiar presa é plenamente justificada.

Houve diversos relatos de visitantes que adoeceram ou mesmo vieram a óbito em

decorrência da tensão causada pelo contato com o ambiente penitenciário e da preocupação

relacionada à saúde e à segurança da mulher presa. As visitantes relacionam a incidência de

doenças como pressão alta, AVC, depressão, ansiedade, alcoolismo e até mesmo câncer como

efeitos indiretos do encarceramento da mulher que estão indo visitar.

Braman relata que as formas de reação ao encarceramento diferem muito das pessoas

presas para as suas familiares. Em sua pesquisa, ele verificou que enquanto as familiares

descrevem ter depressão, choros constantes, isolamento de outras pessoas da família e amigos,

os presos frequentemente ficam revoltados e se sentem injustiçados, tendo o apoio dos outros

presos na mesma situação, de quem recebem simpatia e encorajamento, o que faz com que

consigam lidar melhor com as adversidades a eles imposta (BRAMAN, 2002, p. 132), o que é

confirmado pelos relatos que seguem.

1.1 Porque eu sou mãe solteira, eu tenho uma menina que na época tinha oito anos
para nove então, com um ano ela presa, eu ainda toda desequilibrada, perdi minha avó
com câncer, logo em seguida, um mês depois, minha filha deu câncer, tudo
relacionado à prisão dela. Então não foi só em questão dela pagar o crime dela, né?
Que a família também paga.

1.5 Eu ajudo a ele porque a minha mãe, com isso tudo, veio a falecer. Entrou em
depressão. Quem cuidava de tudo sempre foi a minha mãe e ela veio a falecer por
conta disso. A tristeza. Faleceu e não veio ver a filha dela aqui, solta, né? Enquanto
estava viva, ela fez o que podia, mas não conseguiu, não resistiu.

2.3 Olha, vou te falar, nem sei. A minha filha anda muito revoltada, mais velha, eu
brigo com ela, eu falo com ela que condenada a mãe já foi. Então eu não vou
condenar. É minha filha. E com a menina aí dentro, aí eu já sou mais carrasca. Eu
disse olha, isso nunca aconteceu na família. Eu tô te dando o maior apoio, agora se
reincindir, me esquece, porque até a custódia eu mando pelo correio. Eu não volto
mais aqui não. Se Deus quiser. Porque quando você vem de certos, por exemplo de
comunidade, é mais corriqueiro, você ver esse tipo de coisa. Eu não venho desse tipo
de coisa. Então como que eu vou explicar pro meu amigo, pra minha amiga, que a
minha filha tá presa porque roubou. Como? Não tem explicação. Quem viu, quem
sabe, viu e sabe, agora eu vou ficar falando? Eu fico totalmente na minha. Eu gosto
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muito de tomar uma cervejinha e tal. Eu tava me tornando uma alcoólatra. Ia de
segunda a segunda. Agora não, agora tudo bem, mas no início, eu chorava dia noite.
Pra você ter uma ideia, eu tive que tirar outra identidade. A minha identidade eles não
aceitaram, porque eles diziam que não era eu, de tão diferente que eu estava. Me
aconselharam: tira uma segunda via, senão a senhora não vai entrar. Se você quiser ver
meu documento, eu te mostro. Ah não, agora já levaram. Eu tive que tirar outro, por
causa disso. É muito triste, é muito humilhante.

2.2 É a irmã. Que é ela e a outra. A outra ficou lá. Tem 45 anos. Agora eu estou
correndo atrás pra ver se consigo encostar ela, mas é a mágoa, entendeu? É a mágoa,
fica comigo. Surta, mas é um surto que dá pra controlar, minha preocupação mais é
ela. Eu acho que se ela não tivesse comigo, eu acho que eu surtava. Se eu ficasse lá na
casa sozinha, eu surtava. Não nasci sozinha assim. Eu crio elas pro melhor, agora a
vida que ela escolheu, a gente não tem culpa, né, filha?

2.5 Eu tenho esse filho que é especial, hoje eu me encontro viúva, porque meu marido
faleceu de mágoa. Tem um ano e dez meses que ele faleceu.

3.5 Ah, só foi o tempo mesmo. Só foi o tempo, porque eu tô com depressão,
ansiedade, tô tomando remédio controlado, e vai aumentando, o negócio vai
aumentando, você tenta esconder, né, vai tudo, você vai ficando fechada, não sei, eu
nem sei explicar, mas começa a aparecer um monte de coisa, e se você não tratar o
negócio vai aumentando, vai aumentando, e você acha que não tem, que você não tá,
mas você tá, eu estou tomando remédio controlado pra ansiedade e pra depressão, às
vezes eu estou dirigindo, começa a me dar uma tontura, eu surto, e eu quero para em
um lugar, eu paro e começo a ver tudo rodar, um medo, medo, dá muito medo das
coisas. Aí junta o problema que tá aqui com a violência lá fora, aí você vai e lembra, é
muita coisa, muita coisa, muita coisa.

4.6 Nossa, foi muito complicado. Na época, foi muito muito, muito difícil. Muita coisa
aconteceu depois da prisão dela, desestruturou totalmente, a família toda, toda, toda.
Por exemplo, minha avó, minha falecida vó, que morava com ela, teve que ir pra casa
da minha outra tia, assim não ficava muito à vontade, minha avó adoeceu, minha avó
faleceu tem três meses, ela se sente culpada, minha tia se sente culpada por isso, mas a
gente sabe que não, as pessoas ficam doentes, né, mas foi uma das coisas assim que
mais... depois da prisão dela uma das coisas que mais impactou, é difícil. Minha avó
faleceu, ela não viu minha avó, porque eles não dão autorização para sair, é triste,
muito triste. Minha avó adoeceu agora em abril, ela ficou 34 dias internada. Mesmo
que solicitasse ela não ia, porque ia ter que sair algemada, e ela falou que não queria
que a minha vó visse ela assim, ela ficou sabendo aqui que minha avó morreu. Muito
triste. (Minha avó não chegou a visitar ela) porque era muito idosa, e se isso aqui pra
gente já é puxado, imagine pra ela, entendeu. É difícil. Sem ter notícias, só tinhas as
notícias que a gente mandava. Minha prima que vinha, agora eu estou vindo, só assim
que ela tinha notícia.

5.2 Eu fiquei meio abalada psicologicamente, emocionalmente, eu fiquei muito
abalada. Eu não tinha problema de pressão, passei a ter problema de pressão alta, já
parei três vezes no médico, no hospital, por causa desse problema de pressão alta,
porque é muito estresse, muita coisa na minha cabeça, então eu fico muito
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sobrecarregada, eu fiquei muito sobrecarregada com tudo isso, porque assim, como eu
sou a mais velha, ela sendo presa, então passou tudo pra mim, e tipo assim é um fardo
que não é meu. Muito grande (responsabilidade), a preocupação de você dar de comer,
de você ter onde botar pra dormir, roupa de cama, se tá com frio, se precisa de mais
roupa de cama, de roupa de frio, é muita coisa entendeu, tem as faltas na escola, não
poder faltar, é muita coisa, muita coisa.

6.1 Ela foi presa em 2013, foi quando eu tive os dois AVC, por aí já estou te dizendo.
Fiquei em coma dois meses. Dois meses. Não me deram nada, direito a nada.
Entendeu? Na época dessa Dilma aí eu não tive direito a me aposentar, ele falou que
eu estava estável pra poder trabalhar, mas a pessoa que está na estável não anda da
forma que eu estou andando, passando mal pela rua, tonteira, labirintite, eu fiquei com
uma porção de problemas. Sequela, né, que se dá, um pouco na perna esquerda, o lado
direito afetou o esquerdo. Eu não sei nem o que que eu digo mais.
Olha, pra mim, pra me organizar, pra me organizar mesmo eu tive que dar dois AVC.
Pra poder eu colocar o pé no chão, e enfrentar a realidade. Que quando ela foi presa a
primeira vez eu não acreditei que ela estava presa, eu achei que ela estava de férias
coletivas no colégio. Mas como? Aconteceu e eu tive que colocar o pé no chão.
Depois que eu tive dois AVC eu botei minha cabeça pra funcionar, gente isso não é
brincadeira, isso é coisa séria, e é triste você ser esculachada pelo juiz, a mãe que não
soube educar, a mãe que não soube explicar, e assim vai indo, a gente é julgada. Mas
eu posso falar, fora isso tudo eu tô tirando de letra, eu tô comendo cadeia, dizem, ah,
isso que eu ia pergutar a você, ia não, vou falar pra você, como que pode a gente ser
presa igual a presa? Eu não sei. Como é que na nossa carteirinha está escrito visitante
e quando chega no sistema está escrito reincidente? Eu sou presa igual a presa. Eu sou
fugitiva igual a presa. É. Porque tudo que acontece com a presa eles querem botar
também pra família, como se...

5.5 Entendeu, então minha vida é assim, não durmo direito, até engordei porque eu
como muito porque fico estressada, fumo mais, porque eu fico muito estressada, é
muito problema, então eu me preocupo com ela aqui dentro, às vezes antes de você
comprar alguma coisa pra dentro de casa eu tenho que pensar se tá faltando alguma
coisa pra minha mãe pra eu poder trazer, então todo final de semana é certo de eu ir no
mercado, comprar as coisas dela, fazer aquela coisa toda, botar em saco transparente,
então minha vida mudou radicalmente, 100%, totalmente.
Mas é muito difícil, não tem um dia que eu não pense nela, não tem um dia que as
vezes não bate aquela tristeza, quero sair daqui e ir pra um lugar que ninguém me veja,
só chorar e chorar, vamos lá e pronta pra outra. Ai chega lá dentro e falar “oi mãe, tá
tudo bem” e tal. Você tem que ser forte, tem horas que... eu não choro na frente dos
meus irmãos, não choro na frente da minha família, às vezes meu marido pergunta o
que foi, ai que eu falo que não tô aguentando mais, e ele diz “calma que isso vai
passar”. Minha vida conjugal com meu marido mudou radicalmente, tem aquela
vidinha, eu já chego cansada, querendo deitar e dormir, às vezes eu falo pra ele fazer
comida porque eu não tô a fim de fazer, se eu fizer eu vou queimar, vai sair ruim, ou
não vai sair nada. Aí ele fala toma aqui, ele vê que realmente naquela semana eu já
estou esgotada.
Então realmente minha preocupação é saber se meu irmão tá bem, se o outro tá indo
pra escola, aí o dinheiro, caiu, do auxilio-reclusão, aí tenho que separar dinheiro pra
isso, dinheiro praquilo, já compro tudo que tem comprar, e passar o mês. Fora
audiência que tem que ir, da guarda do meu irmão. INSS tem que ir de três em três
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meses, tem que pegar atestado de permanência, tem que ir em INSS, e é muita
burocracia, tem que ligar, agendar, é chato. E ninguém quer saber, problema é na sua
vida, é você, não sou eu, tá reclamando de que, tem gente numa pior, e eu sei que tem,
às vezes eu peço perdão a Deus por estar reclamando, mas tem horas que o ser
humano tem que reclamar, porque é muito sofrido. Meu patrão mesmo falou numa
reunião, alguém acha que aqui tem alguém com mais problema que a (entrevistada)?
Eu me senti mal, mas ao mesmo tempo.. todo mundo.. “ah, vocês acham mesmo que
tem mais problema que ela”, mas conversamos num bate papo bem bacana, depois que
rolou um estresse e eu falei, “gente eu troco de vida com vocês numa semana, fica no
meu lugar uma semana pra vocês verem”, então meu marido fala “não sei como você
aguenta, porque eu não ia aguentar não”, então eu falei “trabalha, eu tenho o meu
trabalho, chego em lá tá tudo ótimo, vamos trabalhar”, e a vida continua. Chega final
de semana você ta cansada, você chegou cansada do trabalho, e tem que arrumar as
coisas pra estar aqui no outro dia: “Oi mãe, está tudo bem”.
Olha, às vezes a gente desabafa mas não é com todo mundo, às vezes é mais fácil
desabar com alguém que esteja passando pelo mesmo problema que você aqui dentro,
do que com uma pessoa lá de fora que não está vivenciando isso, acha que tudo é
“aaah mentira” a cadeia não é igual na novela, ninguém anda de blusinha verde 24
horas por 48, lá não é assim, a vida não é assim, às vezes eu vou desabafar mas não vai
adiantar, às vezes você desabafa porque realmente não tá mais aguentando. Igual no
trabalho às vezes eu desabo a chorar e todo mundo pergunta o que foi, me dá agua, o
que foi, não estou aguentando, e às vezes eu converso e falo que não tô aguentando e
tal, às vezes dá vontade de desistir, e o pessoal fala “não, você é forte, quando acabar
você vai falar venci, acabou”, e vamos lá pra outro problema.

5.7 Então né, tipo assim, quando ela tinha me ligado, a gente veio procurar a gente não
estava achando porque estava com nome trocado, eu não tive nem como dar apoio
porque eu surtei, eu tive que ir no médico de doido, eu tive que tomar remédio, aí
falava com a minha mãe e falava com o meu irmão, e “ah você tem que perdoar, é
assim mesmo...” só que mexeu com muita coisa, pô, eu perdi emprego, amigos
ficaram com medo de ficar perto de mim, muita coisa né, mas eu fui apoiando minha
mãe, porque minha mãe que sofria mais, chorava, mas hoje em dia ela está mais
calma, minha mãe hoje está mais calma.

O terceiro efeito do encarceramento para a família das mulheres presas analisado é o

custo financeiro que suportam. Além das despesas com a viagem até a penitenciária para a

visita e com os filhos da mulher presa, há vários custos adicionais difíceis de quantificar,

como as despesas com remédios relacionados ao estresse, a perda da contribuição financeira

das presas que trabalhavam, eventual custo de advogados, para aquelas que não são assistidas

pela defensoria pública, dentre outros (BRAMAN, 2002, p. 122). Além disso há o enorme

gasto relacionado a itens essenciais como comida e material de higiene, que elas fornecem

regularmente às mulheres presas:

1.2 Ralando. O eu pago as minhas contas ou eu vejo a minha filha. Então não vou
deixar de ver minha filha pra pagar nada, então espere. Não vou roubar. Às vezes me
chamam pelo telefone, ficam cobrando, eu nem atendo, sabe por que? Eu não tenho. A
hora que eu tiver, eu vou chegar, vou parcelar e vou pagar. Eu não sou suja, nunca fui
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suja. Minhas contas é tudo de anos. Tudo é de anos. Meus cartões tudo anos que eu
tenho, então eles sabem que não é por maldade, entendeu? Agora, você acha que eu
vou deixar, pagar dívida e deixar minha filha sem as coisas? Não. Dívida que se dane,
desculpe a expressão, tá? Primeiro a minha filha. Tá precisando das coisas, eu trago
pra ela. Deixo de pagar e trago pra ela. Porque senão não dá. Eu tenho duas crianças
pra poder tomar conta, minha mãe me ajuda, mas eu também tenho que comprar as
coisas também, não posso deixar tudo em cima dela. E tem ela aqui, que é um gasto
danado. De quinze em quinze dias eu venho ver ela.

1.3 O mais difícil, o mais difícil é que às vezes a gente deixa de comprar as coisas pra
nossa casa pra não deixa faltar nada pra ela aí. Às vezes uma coisa que é pra comprar
pra nossa casa, pro nosso lar, pro nosso consumo, a gente deixa de comprar pra não
deixar faltar nada aí pra ela, entendeu? Por semana só de coisa que eu trago na semana
é 150, 160 reais, mais o dinheiro que a gente deixa com ela aí, mais 100 reais que
deixa com ela. Por semana aí é o que, é 250 reais. Toda semana. É complicado. Isso,
porque aí evita, é muito cara as coisas aí dentro. Um refrigerante aí é onze reais. Então
é sacrificante, minha filha, vou ser sincero pra você, tem que amar muito.

1.7 Então, financeiramente muda muito, que tu vem aqui, eu gasto 24 reais de
passagem pra vim aqui e voltar pra minha casa. E eu sou um dos que gasto menos.
Que eu moro aqui no Rio. Eu pego três ônibus. Moro em (cidade da Baixada
Fluminense), pego um ônibus pra estação de trem, pego o trem, salto em Bangu, em
Bangu pego uma van pra cá, são três condução, dá doze reais, que é quatro reais cada
uma, doze pra ir, doze pra vim, 24 reais, tomo numa água na rua, um café da manhã, aí
tu entra com cigarro, alguma coisa que traz. Eu quase não trago nada. Quem traz mais
as coisas é minha mãe.  Então eu gasto uns 50 reais, mais ou menos, de quinze em
quinze dias pra vim aqui. Minha mãe gasta muito mais.
Minha mãe chega a gastar por semana cem reais, duzentos reais por semana. É só ter,
que você tendo, tu gasta. Tu traz um leite Ninho, é um biscoito, é um pão, essas coisas
e ela já tá presa há muito tempo, aí eu falo “minha irmã, o custo de vida aqui fora
aumentou muito em oito anos, você não tem noção, quando você foi presa o salário era
trezentos e pouco, aí tu ia no mercado com 200 reais, fazia uma compra pro mês. Hoje
em dia você vai com 600 e não faz mais compra pra um mês”. Então o custo de vida
aqui fora aumentou muito, as coisas tá muito cara, a vida tá muito difícil. O
desemprego tá muito grande.
Eu tô desempregado há um bom tempo. Tô trabalhando de camelô, que eu tenho
família, tenho filhos, minha esposa não trabalha, eu sou provedor do lar, não posso
ficar em casa. É muito gasto, mexe com a família toda. Tem uns dois anos e meio pra
três anos que uma tia minha fez a carteirinha também, então cada vez mais gente tem
carteirinha, menos sufocado fica pra todo mundo, que eu venho de quinze em quinze,
minha tia vem quinze em quinze. Minha mãe é que vem toda semana. Quando ela não
vem toda quarta, ela deixa de vim na quarta pra vim na segunda, na custódia, pra botar
as coisas pra dentro.
Eu tenho tempo um pouco mais disponível porque eu trabalho por conta própria. Que
conforme eu tive que fazer a carteirinha, pude faltar um dia de trabalho, que no futuro
acaba fazendo falta, né, que é menos um dinheiro que entra, deixo de trabalhar, então
deixo de ganhar. Quando eu venho aqui eu deixo de trabalhar, então deixo de ganhar,
acaba sofrendo toda a família, que se eu tenho menos dinheiro, a minha família tem
menos dinheiro, se minha família tem menos dinheiro é menos um litro que entra
dentro de casa, menos um alimento, menos um passeio que puder dar, uma roupa pro
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outro, e assim também eu creio que é minha mãe, que minha mãe além de vim visitar,
minha mãe ainda cria um dos filhos dela, então é uma luta muito complicada, é uma
coisa que eu falo que se ela vier presa de novo, acho que eu não venho mais. De
repente minha mãe vem, minha irmã, mas eu até falo com ela pra ver se ela toma um
pouco de jeito, se vier a acontecer, de repente eu vou vim, que é minha irmã, é meu
sangue, então eu não vou deixar de vim, eu creio que não vai acontecer, ela fala que,
eu não sei se é porque ela tá aí dentro presa, ela fala que não vai fazer de novo, ela não
pretende nem voltar pro morro onde a gente morava.
Eu tenho casa lá, ela tem uma casa lá, mas não pretende voltar pro morro, as má
criação acaba corrompendo os bons costumes, foi porque quer, ninguém faz nada sem
querer, mas se tu mora numa comunidade, a facilidade de você praticar algum crime,
de você usar alguma droga, é bem maior. Os outros vai te induzir. Vai da tua cabeça
querer ou não. Mas se tu tá passando uma situação difícil, a facilidade de você pegar
uma arma e ir na rua praticar um assalto é muito maior. Se teu filho te pede um tênis e
você não pode dar, ele vê o colega dele na rua andando de beca, a facilidade dele da
próxima vez é muito maior. Que ele tem quem dá, é só ele meter a mão e falar que
quer fazer. E quando tu não mora dentro da comunidade, onde eu moro não é
comunidade, moro lá em (cidade da Baixada Fluminense) há quatro anos, em quatro
anos eu nunca vi ninguém fumando maconha lá. Eu vou na Central do Brasil e vejo
gente fumando maconha em plena Central do Brasil, onde tem dois batalhão, uma
delegacia, tem o exército lá, Duque de Caxias lá, eu vejo gente fumar maconha na rua
atrás do exército, mas onde eu moro eu não vejo gente fumar maconha. Que não tem
tráfico. Lá tem pessoas que não permite.

2.2 Não. Nunca trabalhou. Só estudou. Só estudava. Cada vez que eu venho é
cinquenta reais. Na segunda-feira passada eu trouxe coberta, top, calcinha, meia,
sabonete, papel higiênico, tudo, tudo de negócio íntimo, né? Aí quer dizer, hoje já vim,
mais cinquenta reais, aí já é leite, biscoito, essas coisas, cinquenta tô deixando pra ela,
cinquenta pra guardar a bolsa, que estou esperando a moça, que eles pede, né,
transparente, pra guardar as coisas direitinho lá dentro? É um custo. Eu sou
assalariada. Eu sou assalariada, e é eu e  eu. Lá uma vez ou outra que um irmão dá isso
ou aquilo, mas pedir eu não peço. Sei lá, se fosse para um hospital, um remédio, eu
pediria sim, não estou dizendo que eles não dê, mas quando dão, ficam comentando.
Só Deus mesmo para ajudar eu e as outras mães.

2.4 O financeiro é difícil. Eu, porque eu trabalho, Graças a Deus, sou servidora pública
municipal do Rio de Janeiro, gasto dinheiro, gasto...  A família que compra. O Estado
não dá nada. Oferecer a parte da saúde, aqui, não existe. Também. A alimentação que
eles tem é a alimentação deles lá, mas a parte total tudo é a gente, familiar, que
compra. Desde a roupa até alimentação. Fica difícil.

2.5 Em relação ao dinheiro quem banca tudo sou eu, porque ela não trabalhava. E eu
sou viúva, né? Sou pensionista porque meu marido era funcionário público, graças a
Deus eu tenho a minha pensão, e ele (filho) também tem a dele por ser especial, e eu
que banco tudo. Gasto? Imenso, imenso, imenso. Eu venho de (cidade do Sul
Fluminense).  Eu venho de ônibus no momento. Eu tenho até um carro, eu tenho o
meu carro, só que eu bati com ele também, tá lá encostado, não consigo arrumar,
porque a cadeia não deixa. E agora dobrou o gasto, porque eu venho de ônibus,  eu
tenho despesa de lá pra cá, com ela aqui, porque quem banca tudo sou eu mesmo.
Tudo, tudo, tudo.
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Só de bobagem cada vez que vem é 200 reais, 250, sem contar passagem, sem contar o
gasto de lá pra cá,  mais o dinheiro que tem que deixar toda visita que vem. Eu podia
estar vivendo razoavelmente bem se não tivesse essa cadeia no meio. Mas,
infelizmente, eu tenho que tirar, né? Não posso abandonar. Deixa pra ela comprar as
coisas na cantina, porque agora estou vindo só uma vez por mês, eu tava vindo
praticamente toda semana, antes de eu bater com o carro, estava vindo praticamente
toda semana. Agora está difícil.

3.1 O financeiro abala porque a despesa é muito grande, pra você manter aqui, o
governo está falido, não tem jeito, você tem que bancar. Então aqui entra dinheiro,
então é sempre visita, tem as coisas pra comprar, tem a custódia, que é coisas de
higiene, então é um gasto muito grande, mexe no orçamento da família literalmente. E
em questão dos filhos, é... me tornei pai e mãe. Moram (comigo). Particularmente
entre combustível da onde eu moro, 400 por semana, eu trago sempre pra ela no
sábado ou no domingo, trago as coisas, leite Ninho, biscoito pra ela poder se manter,
porque aí dentro é cantina, se você não quiser deixar eles passar fome e comer a
comida que é péssima, tem que dar o sustento. E infelizmente tem pessoas que não
tem visita e ela tem que dividir. E aí assim vai.

3.2 Eu gasto mais porque eu sou diarista e ganho 100 reais por dia na minha cidade, aí
eu tenho que dividir, as tias dá um pouco e intera. Eu trago leite, Nescau, pão, higiene,
modess, sabonete, papel higiênico, leite, comida, comida de casa, várias coisas que eu
trago, biscoito, maionese, manteiga.
É muito sofrimento. É muito sofrimento, você não tem um dinheiro pra ir comer, você
fica com fome, e a vida tô levando, agora saio cinco horas daqui, a van tá esperando
pra ir embora, aí só volto daqui a 15 dias de novo. Eu só posso vir assim, porque a
gente não tem dinheiro pra vir todo... a visita dela é só quarta, sábado e domingo, eu
vim hoje, eu venho aos domingos, porque amanhã é Dia dos Pais, e eu tenho que ficar
com o meu filho, né, meu filho é honesto, é evangélico, aí eu almoço com ele amanhã
porque ele tem pai e não tem, né, porque eu sou mãe solteira.

4.7 Financeira, a gente tem que tirar um pouquinho pra lembrar dela aí, com a crise
hoje em dia já está difícil, né, você ver que pra vir de gasolina pra cá eu gasto 350,
mais 200 de pedágio, já dá 550, mais pagar hospedagem aqui, mais algumas coisas pra
levar pra ela lá dentro, uma viagem dessa é 800 reais. Tem que ter 900. Do jeito que
está a situação, a crise aí. Quando vem cada um assume o seu, quando vem a outra
irmã dela ela se assume, faz aquela revisão né, cada semana vem um. Cada um que
vem assume a sua despesa, né.

5.3 A situação financeira é assim, cada viagem dessa de ida e volta pra cá eu gasto 500
reais, um passeio desse, porque eu venho sozinho, porque se eu viesse com a mãe, ai
seria um outro gasto, porque eu teria que ajudar ela, entendeu, porque os irmãos não
vem, o único que teria é a mãe, mas é uma média de 500 reais cada visita que eu gasto
com ela. Contando tudinho, os mantimentos, a passagem, pedágio, combustível, eu
conto tudo.
Na realidade, eu estive fazendo umas contas há um tempo atrás, ela tá a seis anos aqui,
e eu gastei com ela nesses seis anos, uma média de 150 mil reais, não é fácil, moça. E
vou te falar, fizemos um mundo duma casa e ela não aproveitou a casa nem um dia, eu
não morei nem um dia na casa, a casa está lá jogada às traças. Então é uma situação
dramática. O pior de tudo é que ninguém se sensibiliza, o governo não ajuda, o
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judiciário não ajuda, ninguém quer nem saber. Eu acho que pra eles é lucro esse povo
ficar aqui, eu acho que o governo gosta do preso, de manter o preso, porque ele
também ganha, essa é a realidade, pelo menos eu considero uma realidade da vida né.

3.6 Ela trabalhava, de faxina. Pra mim ficou muito ruim, a minha sorte é que eu era
colada com uma pessoa, essa pessoa me ajudava muito, considerava ela como filha,
entendeu, sem ser meu marido, ele que me ajudava com tudo, só que também morreu
logo em seguida também, piorou ainda mais a minha situação, a minha situação agora
está mais ou menos, porque minhas irmãs me ajudam, se não é minha irmãs, minha
filha, não tenho estrutura pra vir aqui não, que nisso já vai fazer 8 anos, ela pegou 12,
vai fazer 8 e ainda não saiu. Com certeza, só de mercado, se você der mole você gasta
200 reais só de mercado, sem ser coisa boa, porque se for coisa boa não gasta isso não,
gasta menos porque a gente pesquisa, entendeu, compra o mais barato, fora do
mercado tem que chegar em casa tem que fazer as coisas pra poder trazer, comida
principalmente, cigarro também, dinheiro eu não trago nada, porque eu não tenho, só
venho mesmo com a passagem, às vezes tenho que chegar aqui sem passagem, pedir
pra ela pedir emprestado pra mim poder ir embora, porque nem passagem eu tenho pra
poder sair, pra mim é muito difícil, eu recebia bolsa família das crianças, porque
depois que ela foi presa e peguei a guarda deles todos, o bolsa família até caiu, não
tem mais bolsa família, aí quer dizer, piorou ainda mais a minha situação, eles falam
que cortaram meu bolsa família pela renda que eu estava ganhando, não sei que renda
é essa que nem renda eu tenho. Meu marido trabalha, minhas irmãs me ajudam, tem
uma que é mais velha e sempre me dá cesta básica, eu vivo assim, em etapas, mas
também não posso vir aqui toda semana, quando dá eu venho de 15 em 15, quando não
dá eu venho uma vez por mês, porque o gasto é muito alto de passagem pra vim, 20
pra ir, 40 reais, não dá pra mim vir toda semana. Ela teve a última filha dela aqui,
quando ela veio pra cá ela estava grávida de seis meses, ela foi pega em casa, sem
saber sem nada, seis horas da manhã, aí ela estava grávida de seis meses, aí veio, teve
neném  aí, aí ela botou pra fora, está com a gente até hoje, vai fazer oito anos, vai fazer
não, fez agora em junho, oito anos. Estão com meu filho.

4.5 Eu mesmo só de passagem, eu vinha de carro, atualmente estou vindo de metrô,
estou gastando 30 reais de passagem, para ir e para voltar, mais as coisas dela, mais
dinheiro que deixa, nada nada aí com ela só por semana é 300 reais, mais o meu pai, é
muito dinheiro, entendeu. Ela fez uma operação bariátrica, ela não pode comer muita
coisa, mas ela sempre pede pra trazer um leite, farinha láctea, ketchup, Ovomaltine,
biscoito da vaquinha, ela não pede pra trazer tanta coisa, porque ela come pouco, mas
eu sempre trago. Tem material de higiene, mas material de higiene geralmente trago
de 15 em 15 dias, porque dura um pouco mais, pasta de dente, sabonete, xampu, creme
de cabelo, condicionador, essas coisas que duram um período de tempo mais longo.
Na realidade da minha parte nem influenciava muito, porque eu não vivia mais com
eles, agora o meu irmão vivia com eles, e meu irmão tem mais três filhos que
dependiam dos meus pais, porque meu irmão é uma pessoa que tem dependência
química, já fez tratamento mas não teve jeito, ninguém dá emprego pra ele onde ele
mora por ser uma cidade pequena, entendeu. A questão financeira da parte do meu
irmão ficou mais puxada, porque tem os filhos dele, agora a ex-esposa dele está tendo
que manter as crianças sozinha, sem a ajuda do pai e sem a ajuda dos avós.
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5.4 A custódia a gente só pode colocar roupa, material de limpeza, essas coisas assim,
é diferente dessa visita que eu posso trazer um alimento, tanto pra deixar aí pra ela,
quanto pra levar pra almoçar ali com ela.
Mais ou menos 300 reais cada vez que eu venho, porque eu moro muito longe, então
pra vir aqui eu tenho que ter no mínimo 280 reais, pra mim vir aqui, eu tenho que me
organizar, mas aí as vezes eu deixo até de fazer alguma coisa pra mim e venho aqui,
porque a prioridade é matar a minha saudade e matar a saudade da minha filha.

5.6 Bom eu tentei dar entrada no auxílio-reclusão, vou ver se consigo dia primeiro de
setembro, e vim pegar um papel aqui hoje e fazer a visita, só que se eu conseguir bem,
senão vou continuar trabalhando. Eu vendo churros em (bairro da Zona Oeste), e é o
que me sustenta, pra sustentar a casa, minhas irmãs e o presídio. Bom na custódia dela
eu gasto quase 400 reais, fora minha passagem e meu almoço. Quando eu venho pra cá
pra fazer visita eu gasto uns 300 reais, porque eu venho de ônibus e ai preciso comer
alguma coisa, trago as coisas pra ela, e ainda deixo dinheiro pra ela, é 300 reais
certinho.

Algumas pessoas relatam que tiveram que parar de trabalhar para dar assistência à

mulher presa.

3.5 Ela tem a renda dela, ela é pensionista, então quanto a renda não temos problema.
Isso aí eu não tenho problema, graças a Deus, e eu também não preciso trabalhar,
graças a Deus, porque vivo do dinheiro dela e do meu marido, se não fosse isso eu ia
ter que trabalhar, pra sustentar ela aqui, e pra poder trazer, como é que eu ia vim,
porque eu vejo muitas pessoas que às vezes perdem emprego, porque ou é emprego ou
é isso aqui, e eu fico vendo essa situação, então eu dou graças a Deus que eu não
preciso.

3.3 Minha mãe, ela fazia biscate, esses negócios assim, em casa de família, e eu
sempre morei sozinha, aí eu sou separada do pai deles mas eu tenho a família do meu
pai que todo mês manda compras pra gente, como eu não posso trabalhar com esse
negócio do presídio, que todo final de semana tem que estar aqui, aí eu tenho a pensão
do pai deles, tem a família do meu pai que sempre manda coisas para a gente, meus
irmãos estão com os pais. E pra ela aqui dentro, todo mês o marido dela manda 400
reais, aí a gente tira 100 pra ela e 300 a gente traz as coisas, aí é praticamente uma vez
no mês que a gente traz as coisas, porque é uma vez que ele manda, então nas outras
visitas assim eu trago só comida, e alguns negócios, porque ela vende uns negócios aí
dentro, vende comida, esses negócios assim, aí dá pra ela se virar um pouquinho como
pode, e fora os 100 reais que a minha avó manda.
Então a única coisa que eu faço é estudar, porque trabalho não vai me aceitar de
segunda a sexta, é muito difícil ter trabalho assim, ainda mais Mac Donald’s, esses
negócios assim, não aceita de segunda a sexta, e sábado e domingo eu tenho que estar
aqui, então não vou preferir trabalhar e deixar a minha mãe aqui sozinha, entendeu,
porque mal ou bem eu venho só com a comida mas eu tiro ela um pouquinho, já é uma
coisa grande pra ela, a gente pode ser mínimo, porque só sabe quem já passou,
ninguém pode chegar de fora e falar, só quem sabe é quem fica aqui ó, na porta do
presídio mofando, agora só Deus sabe quando eles vão chamar pra entrar de novo.
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Outras relataram que a presa possui renda própria, por isso a questão financeira não

chega a ser um problema.

4.6 É, mas como eu te falei, ela é viúva, ela tem uma pensão do meu falecido tio, ajuda
bastante, mas se ela não tivesse, ia ser um problema bem sério mesmo.

5.5 Não, ela sempre pagou INSS, sempre pagava autonomia, aí eu trabalhava, eu
fiquei sem trabalhar, um ano, meu marido me ajudando em tudo, algumas pessoas
ajudou só no começo, mas depois não tinha, e depois de um tempo eu dei entrada no
auxílio-reclusão, foi quando ela falou, eu tenho direito, aí eu tive que dar entrada na
guarda do meu irmão, aquele processo todo, muito chato, pra poder então sair o
auxílio-reclusão, porque o governo queria até cortar o auxílio-reclusão, mas além de
ajudar ela aqui, eu ajudo meu irmão, a cortar um cabelo, é um chinelo, é isso é aquilo,
porque acho ninguém vive só de comida, é um passeio, é um lanche, e aqui é a gente
que traz tudo pra elas, um biscoito, um pão, uma manteiga, coisas que não tem aí
dentro.
Uns 300 reais, por semana. Assim, as coisas que você vai comprar estão muito caras,
então você pega 100 reais e não compra quase nada, quando eu vou ver, eu compro de
sabão em pó, sabonete, pasta de dente, biscoito, um queijo e presunto pra fazer um
lanchinho, quando dá pra trazer traz, quando não dá não traz, mas em média eu gasto
só de coisa pra comer uns cento e pouco, 180/190 reais. Passagem, tem que tomar uma
água aqui fora, ir no banheiro, e tudo aqui você paga, e eu deixo 100 reais com ela lá
dentro, porque lá dentro ela compra uma água, uma salada, quando às vezes não quer
comer a comida da cadeia, come uma salada ou come um biscoito, e assim vai
vivendo. Então toda vez que eu venho é 300 reais.

5.2 Ficou muito difícil no começo, porque eu ainda morava de aluguel né, não
trabalhava, meu esposo também estava desempregado, mas agora ele trabalha, eu
consegui um salão, ganhei uma casa própria, então agora as coisas estão mais
normalizadas. Temos, três. Isso, deles e dos meus filhos também. Eu não trago nada
pra ela não. Ela trabalha lá dentro. Ela trabalha na padaria.

Perguntadas sobre qual era o pior aspecto dentre todos os mencionados, muitas

responderam que era a saudade, ou ainda mais, a ausência da mulher presa em suas vidas e na

de suas famílias:

5.5 Acho que é a ausência na verdade, não é nem a saudade. A saudade a gente mata,
eu penso tomara que saia logo de lá e venha pra cá, porque aí os problemas entre aspas
vão acabar, é mais a ausência mesmo, a saudade a gente tem mas é uma coisa que a
gente sabe que vai matar uma vez ou outra, uma carta, você sabe que a pessoa não tá
esquecida, uma visita, uma palavra, mas a ausência não tem nada que supere, porque a
pessoa não esta ali, porque você não sabe, se dissesse tal dia ela vai sair, mas eu não
sei, não sei se ela vai sair amanhã, se vai sair daqui a um mês, um ano, não sei te dizer,
então dia 31 agora ela tem audiência e a gente tem que esperar o que que vai
acontecer. Ela pegou quinze anos, então tem que esperar sair o processo pra ver o que
vai ser resolvido.
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6.2 O pior é a saudade, que fica assim. Vontade de ficar toda hora, porque ela é muito
amiga minha, né, é muito triste assim, muita saudade. Às vezes eu não gosto nem de
falar assim, dá vontade até de chorar.

5.4 O pior de tudo eu acho que é a solidão que minha filha fica longe dela, eu também,
mas a dela é maior, o pior de tudo é a solidão dela, pior de tudo,  ela tá sempre fazendo
pergunta pra mim entendeu, pode crer que é isso mesmo, o pior de tudo é ver o
sofrimento da minha filha.

5.1 Ah o pior de tudo é a saudade né, a menina sente muito a falta dela, né menina?
(fala com a neta, de três anos).

5.2 A saudade, porque a questão financeira a gente dá um jeito pra tudo, mas a
saudade, assim de ela estar longe, não poder cuidar das crianças, não estar ali com a
gente...

3.5 Eu acho que o pior é a ausência na vida da minha filha, porque elas eram muito
próximas, então a ausência de vó pra minha filha, porque assim hoje eu não preciso
trabalhar, mas eu, quando eu quero, eu não posso porque não tenho com quem deixar a
minha filha, e quando eu trabalhava, eu deixava ela com a minha mãe, minha mãe não
cobrava nada, eu ajudava ela, dava um agrado, mas ela não me cobrava nada, minha
sogra não fica, ela não fica e fala que não vai ficar, e também assim a presença dela
aqui é importante, né, que ajuda, como vó, eu acho que assim, pra mim isso aí é o pior,
pra minha filha, minha filha sente muito a falta dela, quando ela vê uma cena assim na
televisão de vó, “ah mãe, minha vó podia estar aqui”, ela lembra muito dela, “minha
vó fazia isso”, tudo ela fala, ela lembra do cheiro da minha mãe, pra você ver, ela
lembra do cheiro da minha mãe, eu não lembro e ela lembra. Já trouxe ela aqui uma
vez, que pediu autorização, né, aí trouxe ela aqui uma vez, e quando ela estava no Sete
ela foi duas vezes, mas ela fala pra não trazer mais, mas ela não entende que aqui é um
sistema prisional, ela pensa que ela está trabalhando, ela tem oito anos mas eu não
falei pra ela, porque eu acho que ela tem que saber na hora certa, na idade certa, não
agora entendeu, eu não concordo com isso, eu prefiro que ela saiba quando ela
entender realmente, mas quando passa na televisão, quando ela estava lá no Oito, “ih,
olha lá mãe, onde minha vó trabalha”, “é mas você não fala isso pra ninguém”, “não
mãe, não falo pra ninguém não”.

1.1 A saudade, de ter ela em casa. A pior de tudo é essa. Você acordar, você achar que
ela tá chegando, entendeu? O pior de tudo pra mim é a saudade mesmo.

1.4 Pior é tudo, mas pior é quando a gente lembra, que sempre a gente lembra, é claro,
é? Mas tem momento, na semana, que a gente queria estar junto, né? Como a gente
sempre estava antes, né? E não pode estar. E nem sempre eu posso vim. Eu venho aqui
de quinze em quinze dias, às vezes uma vez por mês, de acordo com as minhas
condições, também, né? Salário de pedreiro, né? Às vezes falta serviço. Por exemplo,
agora, eu tô um mês e quinze dias sem trabalho. Terminei uma obra minha, uma obra
que eu fiz e agora que eu vou recomeçar de novo. Então a gente não pode olhar só esse
lado. A gente tem que olhar o  lado da gente também em casa, né? Então essa parte é
pior, quando a gente lembra que ela tá aqui e não pode tá lá com a gente.
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1.5 Ah, o pior de tudo é você tá naquela expectativa de você querer algo, porque eu
perdi minha base que foi minha mãe, por conta da tristeza e da depressão. E o pior de
tudo é saber, tanto pra mim quanto pra ela, porque ela carrega essa culpa, de achar que
a mãe morreu por conta da tristeza que ela passou pra ela. Então acho que o pior de
tudo ela tá vivendo, ela tá passando nesse momento. Mas vem a saudade, né. A
vontade de ter, a vontade de resgatar aquilo que ficou pra trás, que perdeu. Ela deixou
isso tudo por um vacilo dela. Uma coisa tão assim banal, que droga só é a morte ou a
cadeia. Pra ela não teve jeito, foi a prisão, Talavera Bruce e Deus resgatou, eu
acredito, porque foi necessário ela passar por isso. Foi muito necessário.

2.2 Ficar sem ela. As coisas materiais, o que eu trago, o que eu gasto, o que eu dou, eu
conquisto. Amanhã eu trabalho, já é mais um pra por no lugar até o final de agosto.
Início de agosto, no final é o pagamento. Ficar sem ela. Aí que é o difícil. Não me
acostumei. No meio de nove, foi a única. Com os homens, nada consta. Como é que
pode, né?

2.6 Pior? Saudade, ter ela perto de mim. Às vezes estou fazendo as coisas, penso nela.
Meu neto, meus filhos ficam perguntando toda hora porque não fiz carteirinha pra
eles. Isso tudo mexe com a minha família, com a minha cabeça. Quando eu fui morar
com ela meu filho tinha quatro anos, ele tá com doze, meu neto não tinha nem nascido,
ele está com seis, minha filha estava com 16 anos, agora está com 20. Acho que é
melhor não (visitarem), não é bom pra mim, choro à beça. Ela já está presa há dois
anos e pouco, ela pegou dez.

3.1 Ah, a ausência, né? Não estar, e saber que está próxima de casa mas não está em
casa. A presença, porque o dinheiro a gente conquista, a gente trabalha, mas a ausência
com os filhos, estar dentro de casa ali cuidando, fazendo, junto, unido, tem que esperar
esse tempo acabar para poder  retomar a vida. Fica em stand by, fica aguardando até o
retorno para poder voltar a administrar tudo novamente. Porque homem não
administra dessa forma, de dona do lar, eu faço no limite, mas a mulher sabe
administrar, não é a saudade pelo que ela faz, é a saudade pela pessoa, mas é o
conjunto, e isso faz falta.

Outras afirmaram que a pior parte era a preocupação, e ter que ver a mulher na prisão

e não poder fazer nada.

2.5 Saudade, preocupação, acho que a preocupação é pior porque a gente estando
preocupado não vive mais, Eu não tenho mais paz. Com essa situação eu não tenho
mais paz. Não tenho paz, não tenho sossego, entendeu, e são pesadelos que a gente
tem, com medo, do que possa estar acontecendo, entendeu. É terrível.

2.7 O pior é saber que ela está aqui dentro. É um lugar que não foi feito pra ninguém.
É horrível.

3.7 A preocupação, né, dela aí dentro né, porque eu não sei o que acontece, de um dia
pro outro as coisas mudam aí, em relação a isso, porque dinheiro eu trabalho, corro
atrás, tenho saúde graças a Deus e consigo, saudade vou pedindo a Deus, me entendo
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com Deus e Deus vai confortando o coração né, agora a vivência dela aí dentro eu não
tenho como fazer nada né, tenho como pedir a Deus e pedir pra proteger, né, mas eu
mesma, entendeu, não tenho como.

4.5 Ah, a questão da saudade e da preocupação com ela aí dentro, essa questão que dói
mais porque você saber que a pessoa daonde você saiu, que sempre te tratou com
carinho, que sempre teve a liberdade, estar presa injustamente, é muito complicado,
mas tudo na vontade de Deus, no tempo de Deus, tem que aguardar, se Deus permitiu
que acontecesse é porque alguma coisa ele tem pra fazer na família.

4.6 Ela tá aí dentro, é muito ruim, uma pessoa que tá sendo privada de tudo, né, uma
pessoa que não vê o sol, toma banho de sol mas é diferente, você estar livre,
caminhando, indo onde você quiser, ela diz que num todo aí não é ruim, mas eu sei
que ela fala pra gente não ficar preocupada, é muito ruim vim ver presa. Nossa, é
horrível. Eu só venho mesmo porque é ela, se fosse outra pessoa talvez eu não viria
não. Não viria mesmo, é horrível. Você passa por um desgaste emocional muito
grande, só de você já estar entrando, é horrível, esse ambiente é muito pesado, é
horrível.

Algumas relataram ainda que era a questão financeira:

2.1 A despesa, né? É muito gasto. O governo não dá assistência nenhuma. A gente tem
que trazer tudo, dinheiro, comida, remédio. Por semana na faixa de cento e cinquenta
reais, no básico. É. Vinte e cinco reais cada vez que eu venho.

3.2 Pior é vim, ter que trabalhar lá honestamente pra vim trazer as coisas pra ela.

3.4 Pior é a financeira, minha filha, porque tá difícil, a financeira é que é difícil, é
muito difícil, muito complicado, que é muito gasto, gasto de verdade, porque é sabão
em pó, que a gente tem que trazer, é detergente, tudo que eles dizem que dá aqui é
mentira, não dá nada, é papel higiêncico, tudo isso a gente tem que trazer, então é
muito gasto que gasta aqui, porque na verdade eles dizem que “ah tem comida boa,
tem isso”, mentira, não tem nada disso aqui dentro. É tudo mentira, não tem nada.
Tudo é a família que tem que trazer, não tem jeito, é papel, é sabão em pó, é vassoura,
balde, tudo você tem que trazer. Sério, quando a gente faz o sedex, tudo a gente tem
que trazer. É, pra limpeza do ambiente, tem que trazer, cada semana uma dá faxina na
cela delas, então cada presa tem que ter seu material, seu kit de limpeza, então cada
uma tem que ter seu sabão em pó, sua vassoura, suas coisas pra você limpar a cela no
dia que for a sua vez. Tudo tem que trazer, eles aqui não dão nada. Dá só a prisão, por
aí, fica aí e acabou-se.

Outras afirmaram que era impossível escolher apenas um aspecto como o pior, pois

tudo relacionado ao encarceramento era igualmente ruim, principalmente todas essas questões

combinadas.

2.3 É um conjunto. Tudo é ruim. É o financeiro, é o trabalho. Você imagina, um frio
desse, eu não podia estar em casa? E quando a filha dela pergunta por ela que eu fico
inventando. Tudo é ruim. Não tem.. a saudade, a preocupação, tudo é ruim. Não tem
“O”. Entrou aí dentro, pra gente, tudo é preocupante. Tudo é triste, é preocupante.
Você não sabe se a sua filha comeu. Hoje eu consigo conversar mais. Eu engordei.
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Tem gente que emagrece. Eu engordei. Eu pesava 48, 50 quilos, Eu tô com 65. Eu
vivo rouca. Mas o que você tem? Nada. Mas é o sistema nervoso. Eu era cirurgiada na
coluna quando ela tava no Complexo, que a gente andava muito com essas bolsas. Às
vezes sim, às vezes não. E demora. E a gente com pressa, mesmo com peso, a gente
chegava mais rápido do que esperar, porque as filas são grandes, enfim... E então eu
tinha dois anos de cirurgiada na coluna, quando foi esse ano eu fiz de novo, fiz outra
cirurgia. Por causa de peso que eu peguei, que eu não podia. Eu vivo indo pro scanner,
por causa das minhas próteses, é triste, comida fria... Que o pessoal esquenta, mas nem
adianta, até chegar lá dentro já esfriou de novo, eu nem esquento. Quando tá sol eu
brinco com elas que eu boto no microondas. Eu boto aqui no sol. Mas eu não pago pra
esquentar não.

2.4 O pior de tudo é o meu desgaste físico e mental, estrutural. É um desgaste muito
grande, porque tudo influi na sua vida, porque, você se desgasta em tudo. Você tem
que pensar no financeiro, no caso, alimentação, passagem, tudo. É um círculo. Fica
difícil

4.3 Garota, não sei nem te explicar o que é pior, sinceramente, se a gente for juntar
tudo, tudo é ruim, tudo (voz embargada).

Houve ainda um grupo que afirmou que o próprio procedimento de visita era o pior,

principalmente a demora no atendimento.

4.2 Vir aqui, vim aqui é o mais difícil, é não deixar de apoiar, o apoio é fundamental,
então essa é a parte mais difícil, você tem que entrar, sorrindo, até o momento de ir
embora, depois que a gente vai embora a gente desaba, aí se entrega, chora, chora,
chora, mas ter que ser forte pra vir aqui é a parte mais difícil. É você criar um filho
com tudo, porque minha filha é formada, ela tem duas formações, tinha de tudo, e hoje
em dia eu ter que botar tudo dentro de um saco plástico para entregar a ela, pra ela
poder se alimentar, isso que é muito difícil, já começa na hora de embalar as coisas pra
trazer, tudo em plástico transparente, xampu em saquinho, condicionador em
saquinho, detergente em saco, a comida né, bolo, biscoito, tudo em saco tranparente,
então já começa de casa essa tristeza, você tem um filho, você cuida com carinho, com
amor, você planeja esse filho pra dar tudo, dá tudo na medida do possível, consegue
formá-la e depois ter vir aqui numa situação dessa, então a pior parte pra mim é vim
aqui, e tem que vim, não tem outra coisa, não tem opção. Não dá pra entender a cabeça
da pessoa fazer isso tudo, não tem explicação, é muito grande, ela tem duas formações,
ela ainda pediu baixa de um nível superior pra vir, pra ficar junto com a galera toda,
vai entender acabeça de uma pessoa assim, é complicado, o ser humano tem uma
cabeça complicada, eu vejo a minha mais bipolar que sanidez naquilo ali, eu não vejo
como normal isso.

5.3 O pior dessa situação eu acho que é o descaso que a gente tem aqui, a humilhação
que a gente passa né. Porque é muito triste você se sentir num lugar, que como você tá
estudando, você enfrentar fila, pra ser atendido, tudo bem que é um mundo diferente,
mas aqui eles não querem saber. Eu acho que a situação do descaso, visitante aqui eles
tratam como um lixo, eles só cuidam mais ou menos assim, sim senhor, não tem
regalia igual a São Paulo. São Paulo é outro mundo, lá a pessoa vai visitar o preso não
tem negócio de carteirinha, ele vai lá visitar o preso e acabou, só aqui no Rio que tem
essa pouca vergonha, essa palhaçada que tem aqui, então realmente, você perguntou a
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parte que mais afeta a gente, a parte que mais afeta a gente, a parte que mais afeta pra
mim é a parte emocional, a parte financeira e a falta de sensibilidade deles entendeu,
porque eu acho que o ser humano, o mínimo que ele podia ser é educado né, acho que
é o mínimo que o ser humano deveria ser, ai falou assim “ó, dia de visita é quarta,
sábado e domingo”, mas tem um horário de visita, não entra qualquer horário
entendeu? Dá três horas aqui e vai embora, e as bolsas, antigamente só entrava duas
bolsas, hoje que pode duas ou três.

5.6 O pior pra mim é não ter condições de trazer algo melhor, e também as minhas
irmãs além de não ajudarem, elas... não sei explicar,  porque pra mim o pior é tudo,
essa prisão dela acho que mexeu mais comigo do que com ela que tá lá dentro. Porque
ela tá com saudade, tá triste, mas não está tão preocupada assim, porque quando eu
soube que ela pegou onze anos eu chorei igual criança, meu esposo dizendo “se
acalma senão você vai ter um treco” e eu “não, ou vou botar pra fora, ou vou ter um
treco realmente”, foi bem difícil, porque quando ela foi presa eu estava trabalhando.
Ela foi presa onze horas da manha, e eu só fiquei sabendo oito horas da noite, saí da
pizzaria correndo, fui na delegacia pra poder ver ela, porque no dia após ela ia vir pra
Bangu e eu não poderia mais ver ela, então foi bem difícil, porque a delegacia pegou
fogo, e o delegado não queria deixar eu ver ela, falou que não era ponto de visitação, e
eu só consegui ver ela uma hora da manhã, depois que o fogo baixou, a fumaça saiu,
depois que o delegado saiu que um dos PM deixou eu ver ela, mas também depois
disso, que eu vi ela, eu fiquei um ano ser ver ela.

6.4 Mas é isso, a situação é essa, é o tempo que você vem, é o processo de você ser
revistado, é a tensão de você trazer alguma coisa e chega lá na hora você não sabe se
vai entrar porque na hora que os agentes cismam, se eles cismarem com alguma coisa,
isso aqui não vai entrar e não entra, sendo que já entrou outras vezes. A revista você
tem que passar por scanner, e você perde tempo né, é terrível, péssimo. Eu nem falo, é
melhor não falar, porque eles se entreolham e pode até criar um certo dissabor com
você sabe, tipo assim, esse cara está querendo queimar alguém, ou eu ou o outro
fulano que deixou entrar, então você tem que relevar, tem que saber levar.

4.4 Estratégias

Indagadas sobre como conseguiram lidar com a situação do encarceramento, muitas

entrevistadas se remeteram a Deus, que lhes daria força para enfrentar e suportar o momento

de dificuldade, que Ele lhes consola e sustenta. Muitas afirmaram que a situação do

encarceramento é uma provação divina, uma ocasião de aprendizado não só para a presa como

para toda a família.

1.1 Buscando Deus. Não igreja em si, porque eu acho que não é a igreja em si que leva
ninguém, acalma ninguém.  Eu acho que é o seu coração se sentir em paz com Deus,
entendeu? Eu busquei muito porque eu acabei sem ninguém, acabei sem minha mãe,
acabei sem minha avó, vi a hora de ficar também sem minha filha, então eu busquei a
Deus mesmo.

1.3 Deus (risos). É Ele que nos dá força. Só Ele mesmo. Só Ele. Não tem outro jeito.
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1.4 Fácil de lidar não é não. Mas a gente tem Jesus, então a gente pede ao Senhor, né?
O consolo. Deus consola, só com a força de Deus que a gente consegue vencer essa
batalha. Quando olha pra trás a gente não sabe como aceitar isso, é difícil de aceitar
isso. Mas a gente sempre pede muito à Deus, Deus vai confortando a gente, a gente vai
até chegar o último dia em nome de Jesus, tá chegando já. Ano que vem ela já tá indo
embora já.

2.5 Eu sou evangélica. Tem um Deus que eu estou servindo, que eu sei que não é um
Deus de mentira. Eu creio que isso que está acontecendo é uma provação, mas eu vou
ter uma vitória, porque o meu Deus é verdadeiro. E o que me sustenta é ele, sabe, é Ele
que me sustente, que me dá força. Porque realmente tem dia que eu levanto e falo,
Senhor hoje eu não vou aguentar aí no mesmo instante eu ouço uma voz “vai sim
porque isso aí está terminando, a sua vitória está chegando”, eu ouço muito isso e eu
creio que está chegando sim. Isso está chegando ao fim. E isso aí é mais uma
provação, né, pra ela também. Que às vezes a gente fala, fala e eles acham que não vai
acontecer nada, não vai dar nada. Ela foi obreira da Igreja Universal durante nove
anos, abandonou, entrou nessa, então isso aí é um livramento que Deus deu a ela, para
que ela pense, entendeu. (Pregação da Igreja Universal) Amém, eu creio, está nas
mãos dele. Quem impedirá, né? Amém, vai com Deus. Eu me espelho nisso, sabe. Vou
pro meu culto, meu passeio é igreja e cadeia. Até ele que é especial já está cansado, ele
diz, “Mãe, eu estou cansado. Estou cansado de ficar indo pra cadeia.” Mas enquanto
ela estiver aí eu estou junto, entendeu? Enquanto Deus permitir eu estou aqui.

2.6 Vou pra Igreja, peço a Deus pra me dar força pra não abandonar. O abandono é
mais triste, né, peço a Deus pra me dar força pra não deixar eu desistir dela. Tem gente
que não tem nem visita aí dentro, tem gente que sofre à beça, ela fala, ela divide as
coisas. Tem três semanas que eu não venho aqui, ela deve estar como, da última vez
que fiquei quatro semanas sem vir ela se cortou toda. Aí eu vim pra ver ela hoje, quase
três semanas que eu não venho, pra trazer as coisas pra ela, que está faltando.

3.1 Eu sempre cozinhei, no caso. Essas coisas sempre gostei de fazer, mas o maior
sustento vem de Deus, é ele que vai administrando. A gente mesmo na verdade, no
desespero, não consegue fazer nada, mas Deus vai sempre levando a gente nos
caminhos certos, dos caminhos errados ele tira a gente, e vai conduzindo, ajudando,
faz isso, faz aquilo. Pra poder não faltar. Ou seja, ele tem me dado muita força pra
poder ajudar meus filhos, eu ser presente, mais do que eles precisam, pai e mãe
constante, não pode parar, entendeu?

3.2 É um sofrimento né, mas tem que ir lutando a luta, a vida, né, a força de Deus,
saúde aqui na Terra, honestamente, pra vir ver ela, porque a gente não pode abandonar
ela também na cadeia, a presa não tiver uma visita sofre, é esculachada, é sofrimento,
as outras joga piada, aí por isso que eu venho, mas dá saudade, eu tenho que trabalhar,
hoje tô um pouco cansada, na idade tô até um pouco nova, mas na mente, a
preocupação.

4.4 Assim, graças a Deus eu sou evangélica, Deus tem me sustentado, tem me botado
de pé, porque não é fácil, perder a filha presa, é muito difícil, graças a Deus eu me
apego a Deus todo dia, é o que tem me sustentado, minha fé mesmo, só isso.
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5.1 Ah custei, custei a levantar (risos). Custei a levantar mas eu botei Deus na frente.
Falei ele que vai me ajudar, né porque tinha ela (referindo-se à neta, de 3 anos, que
também aguardava a visita).

5.8 Com a força de Deus, em primeiro lugar Deus dando força e os amigos, graças a
Deus bastante amigo dando força, pra gente saber trabalhar com as crianças. Porque as
crianças têm seis anos, são gêmeas, pedem muito pela mãe, e é difícil.

Goffman indicou que o indivíduo estigmatizado se reconhece como não-diferente de

qualquer outro ser humano, embora ao mesmo tempo ele e as pessoas próximas o definam

como alguém marginalizado, e como consequência dessa autocontradição o indivíduo

estigmatizado se esforça para descobrir uma doutrina que forneça um sentido consistente à

sua situação (GOFFMAN, 1981, p. 93). Nesse caso, as doutrinas das religiões cristãs,

baseadas na noção de pecado e expiação da culpa e ao mesmo tempo de um Deus consolador,

oferece às pessoas um apoio que se demonstrou fundamental para as entrevistadas.

Braman também observou (2004, p. 211) a importância da fé como força de apoio e

recurso para proporcionar alívio diante do estresse e da ansiedade a que visitantes de pessoas

presas são submetidas. O autor afirma (2004, p. 212) que as orações solitárias são uma

estratégia comum de enfrentamento porque as outras alternativas são dolorosas e ineficientes,

visto que as familiares se encontram em posição de impotência diante da situação, e a fé nos

desígnios de Deus lhes dá forças para suportar o momento de dificuldade. Considerando o

estigma, o estresse e as dificuldades que a família enfrenta a partir do encarceramento, e na

ausência de outras estratégias efetivas para melhorar a situação em que se encontram, a fé tem

sido a principal forma de as familiares lidarem com o encarceramento da mulher presa.

Outras pessoas disseram que encontraram dentro de si mesmas a força necessária para

enfrentar e suportar a situação:

2.4 Porque eu sou forte. Se eu não fosse forte, eu não estaria nem aqui. No caso, eu
trabalho na área de saúde, olha só, eu fiz minha faculdade, quando eu estava no quarto
período que aconteceu isso aí. Pra mim foi difícil fazer um TCC e vir pra dentro do
sistema prisional. Você vê que é uma forma totalmente diferente. Você vê o que o
governo passa. A gente vê tudo de outra forma, quando você entra. Eu acredito que
tudo é uma maquiagem.

3.7 Eu sou uma pessoa que graças a Deus, eu sou uma pessoa muito ágil, eu sempre
dependi de mim, sempre corri atrás, nunca fiquei esperando, sabe, sempre fui de agitar
as coisas, então isso me ajudou muito. E primeiro lugar Deus na minha vida, sempre
coloquei Deus em tudo na minha vida, e com a presença de Deus na minha vida eu
creio que isso que me dá suporte de eu estar de pé, pra cuidar do meu neto, pra dar
assistência a ela, entendeu, porque também não é só amor, não é só carinho não, eu
também pego pesado nela, quando eu venho aí, entendeu, falo muitas coisas pra ela, o
que precisa ouvir, porque ela se colocou nessa situação e me colocou nessa situação,
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então não é nenhuma coitadinha, né, ela não tá aí inocente, entendeu, ela tá porque ela
pediu, mas é minha filha, e o que precisar de mim eu vou ajudar sempre.

4.2 Foi muito difícil, a princípio há dois anos ela nem falava comigo, aí até
reconquistar a confiança, se aproximar, acabar com aquela rebeldia, porque foi o fato
de ter dois anos sem ficar falando com a família, que ela se envolveu com outros
amigos, então foi primeiro um resgate com ela, a aceitação dela novamente, depois a
parte dela cair em si que depende da família, que os amigos que ela conhecia nenhum
deles podia vir aqui bancar nada, amigos dela não pode bancar, não pode ajudar, não
pode visitar, então não são amigos, quem vem é família, quem vem é quem ama, é só
quem ama, quem passa aqui quatro horas cinco horas esperando é quem ama, se não
amar não vem não, não vem mesmo, então foi um processo, da minha parte foi um
processo muito grande.

4.5 É o que eu disse, é um baque, né, quando aconteceu, não esperava, esperava que
no mesmo dia ou na mesma semana já ia sair, devido a todo o acontecimento, mas
temos que nos virar, não tem jeito, temos que se organizar, e é do jeito que a banda
toca, não pode fazer do jeito que você quer, então tive que me organizar e visito ela,
visito meu pai também, toda semana.

5.3 É até engraçado, quando ela foi presa a gente tinha um ano que estava separado,
juntos só no papel, com documentação, porque a gente estava separado, aí nessa época
foi que ela se envolveu aí... sei lá se se envolveu, não tomei conhecimento. Então
quando eu fiquei sabendo da prisão, o que eu fiz, me avisaram, eu peguei meu carro
em São Paulo vim, e fui na delegacia, ela ainda estava na delegacia, aí fui visitar ela,
saber o que estava acontecendo, a que altura estava, se eu podia fazer alguma coisa, e
nós fomos casados 23 anos, entendeu, aí o que eu fiz, eu falei com ela “a gente tá
separado, mas a sua briga a partir de hoje é minha também”, aí eu larguei tudo, separei
do segundo emprego, separei da empresa, que eu era empregado, a família não quis
juntar,  ajudar, separei também, e ela ficou sozinha, e falei “se você tá sozinha eu vou
chegar juntinho”, e estou aí até hoje graças a Deus nessa batalha com ela, e acho que
compensa né, e tem mais amigos aqui de (cidade do Sul Fluminense) que tem parente
preso, e sempre que a gente se encontra compartilha a situação, como é tá, como que
não tá, a gente tá sempre se ajudando né.

5.4 Eu me acalmei primeiro, tive que botar minha cabeça no lugar, quer dizer, não que
ela já não estava, mas eu não me desesperei assim, de um modo, de largar tudo e vim,
porque eu sabia que tudo isso é um procedimento né, porque eu já tinha vindo da outra
vez quando ela ficou 3 meses, então fui fazendo o passo a passo, e logo no principio
como que te falei eu tentei distrair ela (a filha) o máximo possível, eu não estava
trabalhando mais, eu tinha uma pequena quantia de 300 reais guardado, umas
economias que não eram nem minhas, era da mãe dela mesmo, das revistas, das coisas
que ela vendia, e algumas coisas que eu tô recebendo aí, que já tá acabando já, que me
ajudou, acertei o que tinha pra acertar também, dei a César o que era de César,
entendeu, e tem ainda algumas coisas ainda pra acertar mas.. a questão financeira foi
essa, esses 300 reais que eu peguei eu podia vir em função dela, trazer, atrás dela, mas
eu falei, “a minha filha agora precisa se distrair”, já que a mãe dela não se fazia
presente eu tinha que levar ela pra se divertir, pra ir distraindo, e quando chegava à
noite, ela já tinha se distraído, eu conversava com ela um pouco e ela ia dormir, e o
outro dia era outro dia né, escola, isso aí.
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5.5 E eu tinha uma vida pacata né, casa pro trabalho, trabalho pra casa, final de
semana eu saía com a minha filha, meu marido, aquelas coisas todas, eu tinha uma
vida normal assim, tinha problemas assim de dinheiro, aquela coisa toda como todo
brasileiro tem, e de uma hora pra outra minha mãe foi presa, então minha vida fez isso,
de cabeça pra baixo, às vezes eu falo com as meninas no meu trabalho, eu trabalho
com venda né, e graças a Deus eu vou bem e tudo mais e eu digo “gente eu daria tudo,
e todo dinheiro que eu ganho em vendas, se eu botar no papel o quanto que eu já
gastei, acho que eu compraria uma casa, um carro, eu daria tudo isso pra ter minha
vida de novo, minha paz de novo, falar mãe chegou ó ta aqui sua casa, vive sua vida
que eu vou viver a minha”.
Assim, eu não me organizei, foi um dia após o outro, foi assim, se eu falasse assim pra
você, “ah minha mãe foi presa aí eu...” aqui não é novela, então não tem como falar
assim, segunda, terça, quarta eu vou fazer isso aqui, não sou Super Nanny, não tenho
regras, você vai vivendo um dia após o outro, hoje eu tô fazendo isso, hoje aquilo.
Hoje não sei que horas eu vou entrar, mas eu sei que horas eu vou sair. Eu posso entrar
três e meia mas quatro horas eu tô do lado de fora, aí não vou falar pra você chegar em
casa vou arrumar a casa, vou fazer aquilo, chegar em casa às vezes meu irmão tá
precisando de mim, tem que comprar remédio pra ele, tem que fazer comida, e a vida é
assim, eu não tenho tempo de ir no salão, não tenho tempo de fazer unha, não tenho
tempo de nada, e do trabalho pra casa, de casa pro trabalho, e no sábado se eu for
trabalhar vou trabalhar, e no domingo eu tô aqui, ou venho no sábado e domingo eu
tiro pra arrumar a casa, aquelas coisas todas, então não me programei, só pedi força a
Deus, que ele me ajude me dê forças, porque não sei o que fazer, porque eu não
esperava, acho que ninguém cria um filho ou tem uma mãe, ainda mais mãe, você vai
pensar, poxa minha mãe vai presa. Então você não se programa, você não pensa eu
vou crescer, vou estudar, trabalhar, ter uma casa, um marido e uma vida de comercial
de margarina, não é assim, a vida não é assim, mas minha mãe graças a Deus não usa
drogas, não tem nada de vício, nenhum, então pra mim é um pouco mais fácil de levar,
porque ela não fuma, eu trago só comida, as coisas dela mesmo, e às vezes eu trago
cigarro pra ela pra ela poder dar pras pessoas que não tem visitas e que fumam
entendeu, então lava meu chinelo e eu te dou um cigarro, essas coisas assim.

6.1 Olha, pra mim, pra me organizar, pra me organizar mesmo eu tive que dar dois
AVC. Pra poder eu colocar o pé no chão, e enfrentar a realidade. Que quando ela foi
presa a primeira vez eu não acreditei que ela estava presa, eu achei que ela estava de
férias coletivas no colégio. Mas como? Aconteceu e eu tive que colocar o pé no chão.
Depois que eu tive dois AVC eu botei minha cabeça pra funcionar, gente isso não é
brincadeira, isso é coisa séria, e é triste você ser esculachada pelo juiz, a mãe que não
soube educar, a mãe que não soube explicar, e assim vai indo, a gente é julgada. Mas
eu posso falar, fora isso tudo eu tô tirando de letra, eu tô comendo cadeia, dizem, ah,
isso que eu ia perguntar a você, ia não, vou falar pra você, como que pode a gente ser
presa igual a presa? Eu não sei. Como é que na nossa carteirinha está escrito visitante
e quando chega no sistema está escrito reincidente? Eu sou presa igual a presa. Eu sou
fugitiva igual a presa. É. Porque tudo que acontece com a presa eles querem botar
também pra família, como se...

1.7 Cada dia que eu venho aqui eu penso que é o último dia. Hoje pode ser o último
dia. Se essa semana ela vim sair eu não preciso mais vim aqui. Assim eu penso. É
nisso que eu tenho tirado força pra poder vim aqui. É muito ruim. Aqui eu pude ver
que o ser humano se adapta a tudo. O ser humano é um ser adaptável. A tudo ele se
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adapta. Não vou falar que ele se acostuma, mas ele se adapta. Quando comecei a vir,
eu chorava muito quando ia embora e agora eu não choro mais. Saio e ainda falo para
ela não ir pra lugar nenhum. Vejo ela toda arrumada e pergunto “Vai pro baile? Tá
bem bonita”.

As visitantes vêm de bairros diversos da cidade do Rio de Janeiro, como Cidade de

Deus, Bangu, Freguesia, Campo Grande, Mangueira, Senador Camará, Taquara, Bonsucesso,

Copacabana, Acari, Penha, Realengo, Praça Seca. E até mesmo de cidades do estado do Rio

de Janeiro como Angra dos Reis, Alcântara, Petrópolis, Cachoeiras de Macacu, Belford Roxo,

São Gonçalo, São João de Meriti, Resende, Barra Mansa, Duque de Caxias, Niterói,

Queimados, Paraíba do Sul, Volta Redonda, Cabo Frio, Mangaratiba. Uma vinha do estado de

São Paulo.

A concentração de presídios na cidade do Rio de Janeiro, principalmente no Complexo

Penitenciário de Gericinó, que conta com 22 unidades prisionais, prejudica a comunicação

com a família, essencial para a futura reintegração social da pessoa presa. Essa questão é

ainda mais difícil para as mulheres presas, visto que existem apenas 6 penitenciárias

femininas no estado, e destas apenas uma fica fora da cidade do Rio de Janeiro, em Campos

dos Goytacazes: o Presídio Nilza da Silva Santos. Dentro do Complexo de Gericinó, temos a

Cadeia Pública Joaquim Ferreira e o Presídio Nelson Hungria, e próximo ao Complexo há a

Penitenciária Talavera Bruce, que divide seu espaço com a Unidade Materno-Infantil, que

possui administração própria. Por fim, temos o Instituto Penal Oscar Stevenson, que é

destinado às presas em regime aberto e semi-aberto, e que é localizado em Benfica. Cabe

ressaltar que o Presídio Evaristo de Moraes é um presídio masculino que recebe as mulheres

trans e travestis do sistema prisional, e que existem unidades mistas, como o Hospital Penal

Psiquiátrico Roberto Medeiros, que possui homens e mulheres cumprindo medida de

segurança, em alas diferentes.

Essa concentração faz com que mulheres de todo o estado fiquem presas em Bangu, na

Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, tornando assim as visitas muito custosas e

desgastantes, visto que as familiares tem que sair de madrugada, ou até mesmo na noite

anterior, para conseguir chegar no horário para realizar a visitação, enfrentando um custo

altíssimo de transporte, agravado quando têm que levar crianças consigo, e, portanto, devem

pagar mais de uma passagem. Ainda que algumas possuam veículo próprio, o que facilita a

locomoção, a distância é um problema, pois agrega ao custo de levar os itens necessários para

a subsistência da presa o custo do transporte, além de toda a logística necessária para realizar

grandes deslocamentos.
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Assim, indagadas sobre a frequência e as dificuldades da visitação, as entrevistadas

indicaram que a distância, o dinheiro e o cansaço deles decorrente são questões cruciais:

Distância

1.1 Bem, aí você já me pegou, porque no começo, como eu sofria muito, eu vinha
quarta, sábado e domingo. Todos os dias. Eu era a primeira a chegar. Chegava aqui
quatro horas da manhã. E... sempre fui a primeira, e agora, eu com o tempo, que ela já
tá há oito anos e quatro meses, eu agora tô vindo de quinze em quinze ou uma vez no
mês. Mas sempre quando eu tenho dinheiro, eu perturbo meus tios, aí eu venho de
novo. É mais questão da distância mesmo, de chegar aqui, porque dinheiro em si, eu
não gasto tanto. Assim, eu gasto 48 reais de (cidade do Sul Fluminense) aqui e minha
família também tá apoiando, então fica mais prático, entendeu? Aí eu perturbo um,
quando não dá eu perturbo outro, aí eu vou levando.

2.2 Olha, eu venho na custódia, que é segunda feira, não posso faltar, venho de quinze
em quinze, venho uma vez por mês. Quando dá eu venho. Eu nunca deixo de vim. A
distância e o dinheiro também. A gente recebe só uma vez por mês. E é três condução.

3.2 Aí a gente tem que juntar o dinheiro pra vir de quinze em quinze dias, mas de
quinze em quinze dias a gente consegue arrumar pra vir, porque eu não posso vir toda
semana porque eu não tenho condições, porque é longe, a van é 80 reais pra mim vim,
fora a despesa dela, aí a gente junta dinheiro e vem, uma dá um pouco, a outra dá um
pouco, eu deixo 100 reais pra ela pra comprar as coisas na cantina. Elas compram
miojo, sazon, café, porque ela adora um café, é só isso que eles comem, pra temperar a
comida, porque a comida aí é muito ruim.

3.4 É de quinze em quinze, aí uma semana vem eu, na outra vem minha irmã, e na
outra vem minha mãe, mas geralmente a gente está vindo muito com a minha mãe,
porque minha mãe tem problema de saúde, pra minha mãe não vir sozinha, aí eu
venho, geralmente venho mais do que minha outra irmã, aí eu tô vindo direto por
causa da minha mãe, pra não deixar ela sozinha. Mas geralmente graças a Deus ela tá
sempre tendo visita, eu tenho quase um mês que eu não venho
A distância, né, porque... a distância e o dinheiro da passagem, porque é 40 reais eu e
40 minha mãe, que gasta, entendeu, então é mais a parte do dinheiro pra poder vim
porque vim a gente quer vim, toda semana se pudesse a gente estaria aqui, mas é mais
a parte financeira mesmo, que não tem como você vim direto né, como é que você vai
quase toda semana tirar 40 reais do seu bolso pra vir visitar? Então nessa parte ela
entende bem, se tem dinheiro pra vir a gente vem, se a gente não vem, você sabe que
não tem, não tem não tem, e assim a gente explica ela.

5.1 Eu venho todo mês, todo final de mês eu venho. É, é muito longe,  tem que pagar
carro às vezes pra vir, é uma luta só, e ela também tadinha, tem que tirar ela cedo da
cama. A gente sai de lá três horas da manhã. A gente paga o rapaz pra trazer. Ele cobra
cento e vinte pra vim pra cá. Depois volta com ele.
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Dinheiro

1.2 É caro, minha filha. As coisas que vem trazer. A gente traz tudo. É xampu... É
tudo. É xampu, é alimentação, é biscoito, é sabão em pó, pasta de dente, sabonete,
absorvente, eles aí não dão nada, não.

1.4 De quinze em quinze dias, às vezes uma vez por mês. Às vezes é condição
financeira, às vezes é o tempo também. Tem obra que eu faço fim de semana, né? Às
vezes quando é pra mim vim, eu tenho que trabalhar. E a condição financeira também
né? Tem os gastos, né? Mais de 200 reais mais ou menos.

1.5 Olha, a gente procura vir pelo menos de mês a mês por conta da questão
financeira, né? Nós viemos de carro. É distante, a gente vindo devagar é duas horas de
viagem, uma hora e um pouquinho. Meu pai anda direitinho, duas horas de viagem
vindo devagar. Mas não dá pra vir mesmo mais vezes por causa da questão do
dinheiro. Mas a gente vem uma vez no mês, pelo menos de vinte em vinte dias, né,
quando a saudade aperta assim, por causa das crianças dela, aí a gente vem. Pelo
menos de vinte em vinte, uma vez no mês. Não tem como ser mais do que isso. Não
dá. É, a viagem é cansativa, sim. E tem a questão também do dinheiro, gasto em
média... eu não sei quanto, mas deve gastar ... um bom carro, economizando, uns cem
contos de combustível, mais pedágio, uns cem, cento e cinquenta reais.

1.6 Eu venho de quinze em quinze dias. É o dinheiro mesmo.

2.6 Dificuldade é o dinheiro. Eu faço um mês faxina, quando eu posso. Quando dá,
quando não dá não faço, e a gente vai indo. Tá brabo. Eu venho de quinze em quinze,
mas quando eu tô com dinheiro eu venho sempre.

2.7 Uma vez por mês. Mais difícil... o gasto, né? Biscoito, leite, Nescau, farinha láctea,
Mucilon, essas coisas assim, absorvente, pasta de dente, prestobarba, essas coisas
assim. Quem dera que ele (Estado) desse. Quem não tem visitante tem pessoas que
ajuda, né? Sabe a situação da pessoa, que a pessoa não tem condições, não tem quem
visite. Aí as presas junta e ajuda.
É difícil. É brabo. Tem hora que não tem pra gente lá, trazer pra ela aqui é difícil. A
gente tem que se virar, não podemos deixar ela aqui dentro sem nada. Melhor ela aqui
dentro com as coisas do que sem nada. Lá fora a gente dá um jeito, se vira, a gente
arruma as coisas, vai na família de um, na família de outro. Ela aqui dentro já não, não
tem como ela ficar pedindo as coisas pra todo mundo.

4.3 Eu venho de oito em oito dias, porque não dá pra vir toda semana, é muito gasto,
entendeu, é muito gasto, então eu venho de oito em oito dias, eu moro na (bairro da
Zona Oeste), a gente gasta muito se vier todo dia, toda semana, a visita aqui é três
vezes na semana, se a gente vem as três vezes a gente não come mais, não bebe mais,
é só pra isso. A questão do dinheiro, é questão de tudo, às vezes a gente ainda tem que
comprar as coisas, vem pra cá sem trazer nada, não ter dinheiro pra trazer pra ela, pra
ela ficar ali dentro, pra ela poder comer uma coisa diferente, tudo isso conta, é muita
coisa que conta, é muita coisa, não é fácil não, o nosso tratamento, que a gente é
tratado como se tivesse presa, como se a gente tem culpa de elas terem errado e
estarem ali dentro, o nosso tratamento que é péssimo, tudo isso conta.
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4.4 Eu vinha toda semana, só que aí como ficou mais difícil aí agora eu venho de
quinze em quinze, às vezes uma vez por mês. É o dinheiro mesmo, não é nem a
distância, é o dinheiro mesmo, não é nem a distância que a distância pelo ônibus eu
chego aqui, que eu não moro tão longe, entendeu, é o dinheiro mesmo. E tem as coisas
que traz né.

4.7 A gente vem uma vez por mês, a cada semana vem, quando não vem a gente até
cobra, fica com dó dela, a gente fala “o pessoal não vai, vamos nós então ver ela”. O
gasto também, vir, tem a dificuldade, tem dia que a gente tá, que põe a gasolina no
cartão de crédito, mas é dificuldade também.

5.3 Quando ela foi presa eu vinha de quinze em quinze dias, agora estou vindo uma
vez por mês por causa da condição financeira, a distância pra mim não é tanta, o
problema é a situação financeira, a situação que o Estado se encontra, o Estado de um
modo geral, porque na realidade o dinheiro faz tudo, com dinheiro eu podia pagar um
advogado pra aliviar ela, mas não tenho entendeu. No ano passado eu fui roubado pelo
Sérgio Cabral, 56 mil, pra Comperj dava pra pagar um bom advogado pra tirar ela, e
quer dizer, o dinheiro não pagou e acabou a Petrobrás, infelizmente.

6.2 Eu procuro vim o máximo que eu posso, eu sempre guardo o dinheiro da
passagem, procuro não comer as carnes muito de dentro da geladeira, eu “ó isso daí
não pode mexer não, isso daqui é pra mim levar pra sua irmã, vou fazer amanhã”,
então a gente compra meio quilo de cada coisa e divide pra cada, ontem mesmo eu
comprei meio quilo de fígado, e disse esses dois aqui é pra sua irmã, vou fazer pra
levar, vou fazer um um arrozinho aqui e vou levar, e é isso, mas Deus tem me
sustentado. Eu venho todas as quartas, toda semana, sem falta, eu dou meu jeito e não
consigo ficar sem, também pra ver meu neto também, muito doentinho, já acostumou
comigo, ele está acostumando comigo né, que talvez ele saia, estou orando a Deus
para que os dois venham a sair juntos, vai ser eu também né, porque o pai trabalha né,
o pai dele está trabalhando, aí às vezes ele manda as coisas né.

Cansaço

3.1 Toda semana, sábado e domingo. É o cansaço, é que eu trabalho a semana toda, eu
que tenho que comprar as coisas, tenho que fazer as coisas, tenho que preparar, tenho
que ajeitar, tenho botar no saco, tenho que trazer. É mais o cansaço, isso cria uma
fadiga, com o tempo,  isso vai te cansando aos poucos. Aqui tá a três meses, mas ela
ficou oito meses em Juiz de Fora, foi pior ainda. Porque ela foi capturada em Belo
Horizonte, porque ela estava vendo a tia que estava operada. Duas vezes no mês,
porque lá é só duas vezes no mês a visita, foi doloroso, lá foi triste. (Quando veio pra
cá) o gasto aumentou, mas melhorou muito.

4.1 De quinze em quinze dias. Porque é muito cansativo. Eu trabalho de segunda a
sábado. Tem pelo menos dois domingos no mês para descansar. Descansar em termos,
porque não é descanso. Dificulta mais é longe, é bem longe, de (cidade do Leste
Fluminense) pra cá. Tem que pegar conduções, uma porção, entendeu? Pra vir.

5.8 Uma vez por mês, sempre vêm três, eu, a mãe delas, e a irmã delas, e sempre vem
o padrinho e a madrinha. A madrinha entra e o padrinho vem só pra dar uma força
aqui fora porque ele não tem carteirinha, porque já tem cinco carteirinhas, ai vai pedir
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autorização pra ver se faz terça mais uma. Porque acho que parente é cinco ou seis, eu
não tô certa. Ah a espera, porque a distância a gente consegue chegar aqui em duas
horas, é a espera, você vê, desde sete horas da manhã, nós estamos acordados a
praticamente seis horas, pra arrumar as comidas, pra vim, pra chegar aqui e esperar
não sei quantas horas, quem que nós vamos visitar? Isso aqui tinha que melhorar, pelo
menos começar às oito horas a pegar as carteirinhas pra ver se às onze horas tá todo
mundo lá dentro. É muito desgastante.

6.1 Olha, agora como ela trabalha na cozinha, do próprio presídio, eu estou vindo de
quinze em quinze dias. Como a pena dela aumentou por corrupção de menor, agora eu
vou vir uma vez ao mês, porque fica muito cansativo, é escola, é reunião, é trabalho, é
cadeia, eu não tenho tempo nem pra cuidar do meu cabelo nem da minha unha. Quer
dizer, eu tenho que tirar um tempo pra mim também. Olha a distância, a distância eu
tiro de letra, porque eu já visito desde 2013, aí ela saiu e depois ela entrou em 2014,
foi de um ano pro outro, eu tiro de letra porque eu já estou acostumada a trabalhar de
condução, né, eu só não estou acostumada a ir de metrô ou ir de trem, se botar pra
mim ir eu não vou, mas o resto eu tiro de letra, a única coisa que eu não tiro de letra
sabe o que é que é, é quando chega aqui que me dá um calafrio, me dá um sistema
nervoso, não dá vontade nem de entrar, eu só entro porque é a minha filha que está aí
dentro, senão não botava nem o pé, se fosse marido ele ia ficar aí pro resto da vida,
porque eu não ia entrar não.

No entanto, muitas visitantes relataram que, pior do que a distância, o dinheiro gasto

para a manutenção da presa e o cansaço, é o tratamento dispendido a elas pelos agentes, em

particular a demora para a visita, que costuma variar entre quatro e seis horas.

2.1 Não. Tem um ano e dois meses que ela tá presa. Visito de quinze em quinze dias.
É a distância e a demora pra atender a gente.  Demora muito, mas tem que esperar, a
gente espera né.

2.5 A distância, o tempo, o descaso, entendeu. Pra entrar, eu cheguei aqui era 8:40, fui
comprar as coisas, arrumar a bolsa, cheguei aqui devia ser dez pras dez, a gente vai
entrar lá pra meio dia e meio, uma hora. Se um apitar vai todo mundo lá pra baixo pro
scanner, aí entra aqui às vezes duas horas. Já entrei aqui duas e meia, e tem que sair
quatro horas, uma vez saí daqui cinco horas da tarde porque não achavam uma presa lá
aí ninguém sai. Resumindo minha filha, é uma luta, só o sangue do cordeiro.

3.7 Toda semana, sábado e domingo, não venho às quartas porque eu trabalho, mas
todo sábado e domingo eu venho. A demora, é muito demorado, a gente chega aqui
nove, nove e pouca, entra ó, meio-dia e pouco agora, já entra já uma, uma e pouca,
teve vezes já de entrar duas horas da tarde, então quer dizer, a gente espera a semana
toda pra ver, quando chega... essa demora toda, a gente fica pouco tempo, né, ela
sempre pede, “mãe, chega mais cedo”, mas eu chego mais cedo não consigo entrar
cedo, então acho isso aí sabe, eu não sei como funciona esse sistema, se é culpa delas,
eu sei que quem fica prejudicado nisso tudo somos nós. Os homens mesmo que saem
três e meia teve um que falou que ficou meia hora só, entrou já duas e meia e três
horas já saiu, a demora, porque um faz todos pagam, a demora para fazer a revista,
achando que a gente tem culpa de alguma coisa, pouco caso, né, a falta de
consideração, falta de humanidade, de algumas não todas, mas tem isso né, a pessoa
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não sabe que amanhã pode estar passando pelo mesmo... porque presa, não vai presa
só uma pessoa que faz coisa errada não, às vezes você está no lugar errado, na hora
errada, né, e você cai numa cilada dessas, o pessoal não sabe que hoje é eu, amanhã
pode ser ela, né, é desse jeito.

4.2 Todos os domingos. Eu acho que é a espera, eu acho que se tivesse como colocar
todo mundo no scanner, a pessoa e a comida, o negócio ia fluir mais rápido, mas é
muito precário o sistema, não funciona. Eu dependo de carona do meu marido vim me
trazer, eu costumo chegar oito e meia, quando eu venho sozinha às vezes eu chego
bem mais cedo, às vezes cinco horas da manhã estou chegando aí, e eles começam a
atender a partir das nove, a carteirinha só é entregue até meio-dia, depois de meio-dia
eles não pegam mais carteirinha, então a pessoa que não chegou aqui antes das nove e
entregou carteirinha, se entregar carteirinha meio-dia só entra pra visita lá pra duas
horas, duas e meia da tarde, porque são apenas duas pessoas para fazer tudo, a revista
da comida, a revista pessoal, ir pro scanner, então... eles tem que assinar tudo, escrever
tudinho no documento, então é muito demorado, porque  a instituição é muito precária
mesmo, (encontra ela) meio-dia, (acaba a visita) quatro horas.
Muito tempo de espera, acho que se melhorasse o sistema ficaria mais fácil. O espaço
é podre, né, lá dentro também é podre, o refeitório é podre, se chover fica todo mundo
molhado, mesa pra gente colocar a comida só tem meia dúzia, quer dizer os seis que
entrar vão segurar a mesa, os outros vão ter que comer segurando na mão, então é tudo
muito precário, pra melhorar falta muita coisa. Graças a Deus não peguei (revista
íntima), peguei só o scanner, que faz um mal terrível também, ele transmite radiação,
se você tiver algum problema de saúde e passar por aquela radiação, vai explodir logo
numa doença, se estiver grávida perde o bebê, não tem como você saber se você está
grávida de um mês, e se passar por lá vai perder. Eu acho ridículo, desnecessário até,
se eles passassem numa máquina ia ser bem mais fácil, porque eles enfiam uma faca,
mexe pra cá mexe pra lá, eles limpam com um guardanapo, e continuam, e assim
sucessivamente, vai passando as bactérias se tiver. Com certeza, se tiver uma comida
azeda e não for bem limpa, né, porque eles só passam um guardanapo, vai estragar a
comida do outro. Pode acontecer mesmo, se tiver calor azeda mesmo.
4.6 Então, eu fiz a minha carteirinha tem um tempo, eu fiz em junho, já tem um
tempinho que eu tenho vindo visitar ela, eu venho um final de semana sim, no outro
final de semana minha prima vem, toda semana ela tem visita, ela não fica sem visita,
não fica, tem sempre gente visitando ela. É distante, é demorado pra entrar entendeu, é
muita burocracia, a gente sabe que é por questão de segurança das presas mesmo,
porque por causa de um todos pagam né, muitas pessoas fazem besteira e quem não
faz acaba ficando nesse sofrimento aí, é difícil. É, tem dia que demora mesmo, semana
retrasada foi complicado, eu cheguei aqui nove horas da manhã, só consegui entrar
três horas da tarde. E a visita acaba quatro. O bom é que eu sempre faço (o almoço) na
véspera, então eu faço, deixo na geladeira, aí trago, aí quando está perto de entrar eu
vou lá, peço pra esquentar, porque tem um local aqui que esquenta, aí é difícil da
comida azedar, mas tem gente que acaba ficando, porque vem de muito longe, eu
conheço gente que vem de Magé, entendeu, tem gente que vem de muito longe, aí
acaba estragando a comida.

5.4 Mas é isso aí Mariana, aqui a gente sofre muito, as pessoas, a família da presa, que
nesse caso aqui o presídio é de mulher né, sofrem muito, eu não consigo vir aqui
semanalmente, eu tô tentando agora vir pelo menos de 20 em 20 dias, mas eu não sei
se eu vou conseguir fazer de 20 em 20 dias por muito mais tempo entendeu. Eu
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mesmo vim da divisa de (cidade do Sul Fluminense) eu vim dormi na casa da minha
tia, em (bairro da Zona Oeste), vim um dia antes pra mim estar aqui cedo, mas agora já
passam das onze, eu cheguei aqui oito e meia da manhã e já cheguei atrasado, porque
tem dia eu chego até mais cedo, minha filha está aqui me aguardando, minha filha tem
seis anos, ela já está com sede ali, está com fome, eu tô com a comida aqui pra levar
pra minha esposa lá dentro, essa comida está em cima do capô do carro pra ver se
aguenta conservar, agora já está gelada mas é o meio que eu encontrei, tá ali, e só que
aguardando, tentando entrar, minha carteirinha já foi levada lá pra dentro e eu estou há
mais de duas horas aqui né, desde a primeira remessa, dez pessoas que já entraram.
Esses  números daqui são da organização só aqui de fora porque aqui não tem fila
entendeu, organização só pra não ficar bagunçado aqui entendeu, mas aí quando eles
vem pegar as carteirinhas aqui ai chamam pelo número e a gente vai apresentando o
número e pegando as carteirinhas, é pra ninguém passar na frente também.
(Terceiro: A primeira pessoa que chega é que organiza as senhas pra poder todo
mundo ter uma ordem pra poder entregar a carteirinha na mão do agente.)
A organização é daqui de fora entendeu, não é uma organização dali de dentro, esses
números é uma organização que as pessoas fazem de fora. Aí é isso que acontece, a
gente sofre muito, realmente é um sofrimento aqui porque é muito angustiante, quando
a gente vai entrar lá pra comer as vezes as detentas já até almoçaram, aí a gente tá com
aquela comida fria ali né, a minha condição é essa né, de vir aqui visitar ela, eu queria
chegar a visitar, já que é um dia de visita, eu queria chegar lá e pelo menos almoçar,
trouxe comida aqui, mas não, chega lá já almoçou, não sei se hoje eu vou conseguir
almoçar com ela. Há vinte dias atrás eu entrei aqui era duas horas da tarde, duas e
pouca que eu consegui entrar. Venho um dia antes pro Rio de Janeiro porque eu moro
no estado do Rio, na divisa (cidades do Sul Fluminense), ainda tem que se antecipar,
ainda tem essa demora, não entendo, aqui é muito sofrimento, tem idosos aqui,
mulheres, crianças, aqui no momento agora eu tô vendo poucas crianças, porque às
vezes tem pessoas que trazem as crianças.
Eu sei que aqui os agentes eles fazem uma revista nas coisas que entram, mas do
horário que entrou dez pessoas, já tem mais de duas horas, dez pessoas entendeu, é
complicado, então estou falando, eles tem uma coisa, que devem punir a gente também
entendeu, eu tô começando agora, mas creio vou correr atrás dos meus direitos
entendeu, eu não sei o quanto, eu vou pesquisar, procurar saber o que eu posso fazer
entendeu, com toda a dificuldade .
Com todo aquele filão que a gente tem pra entrar pra dentro do Complexo, aí andar
aquele pedaço lá pra dentro, chegar lá (Sete e Oito) tem fila uma fila assim também
grande, a chega lá é mais rápido, bem rápido, então porque aqui é assim? Entendeu, no
presídio de mulher, Talavera Bruce, é assim, essa demora, é muito demora. A gente
entende que tem né, que aí dentro é eles que mandam, mas e a gente? A gente aqui tá
numa situação muito difícil, muito difícil mesmo, só estando aqui, passando aqui uns
minutos aqui com a gente aqui pra ver a dificuldade, cada um tem uma história aqui,
uma dificuldade né, tudo que acontece no nosso país, as coisas tudo difícil, pra gente
aqui é mais difícil ainda, a gente já passa dificuldade pra trazer as coisas, pra vim, ai
chega aqui outro sofrimento entendeu, ai é complicado, muito complicado mesmo.

6.3 Financeiro. A gente tem que se desdobrar, apertar daqui, apertar dali,  pra poder ter
condições de vir aqui e deixar algo pra ela. Transporte, dinheiro que deixa, é difícil, o
financeiro é a pior coisa.
(E em relação a essa demora pra entrar?) É uma enrolação pra entrar, depois revista
tudo, aí tem uns que vão pro scanner, as pessoas que não vão pro scanner entram, a
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gente só vai entrar uma hora, uma e meia. E acaba três e meia, quatro horas. Eu
cheguei aqui ontem pra eu ser a primeira, cheguei uma hora da manhã. Mesmo assim...
É assim que a gente vive.

6.4 A maior dificuldade... é o tempo que se perde, porque eu cheguei aqui sete horas
da manhã, já é quase meio dia, até agora não entrei, então a gente traz comida, aí você
sai com a comida de casa quente, só que não tem mais onde esquentar, aí você fica
naquela tensão, pô, pode ser que azede, já aconteceu de várias pessoas chegarem na
hora lá e a comida está azeda, porque você perde muito tempo, lá não tem lugar pra
esquentar, tem que comer fria, mesmo que você esquente aqui fora, chega lá já está
fria, é muito tempo que perde, eu já esquentei ali tem meia hora, o tempo já está
passando, até que eu entre, vamos dizer aí mais uma hora, passa pela revista ali que
demora mais um pouquinho, vai estar fria.

6.5 Eu costumo vir duas vezes no mês, uma vez, só que como eu estou trabalhando
agora direto, já tem o que dois meses que eu vim aqui. Hoje que eu estou vindo. Ó, eu
acho que o primeiro é o tempo de espera, que a gente fica aqui esperando muito, e às
vezes não adianta chegar aqui muito cedo, você não sabe a hora que você vai entrar.
Dia de quarta-feira então é horrível, porque dia de quarta-feira já começa a entrar
meio-dia, até você entrar lá dentro, já você fica uma hora no máximo e sai fora, tem
que vir embora. Mas eu acho que é primeiro o tempo e depois a distância, que é
complicado vir de lá pra cá, e se não chegar aqui a tempo né, tu não entra. Eu pego
meu ônibus pra vir pra cá é 27 reais que eu pago, 27 pra vir e 27 pra voltar, quer dizer
nem sempre eu tenho dinheiro pra estar vindo toda semana, se eu tivesse eu viria toda
semana, mas...

4.5 Aspectos jurídico-legais

Conforme abordamos anteriormente, o nosso sistema de justiça criminal é seletivo,

visto que não alcança todos aqueles que cometem crimes, dado que há uma grande “cifra

oculta” de crimes que não chegam sequer às instâncias policiais. O nosso sistema de justiça

criminal é direcionado para as ações perpetradas pelas classes subalternas, desde a definição

do que é considerado crime e o que não é, passando pela abordagem policial, investigação,

processo judicial, até a aplicação das sanções penais pelo judiciário, especialmente o cárcere.

O encarceramento, por usa vez, agrava a marginalização da população afetada, por meio de

seus diversos efeitos analisados acima, retroalimentando esse sistema que visa em última

instância manter o controle sobre as classes subalternas, ocultando as contradições da

sociedade capitalista para manter a ordem necessária para o seu desenvolvimento.

Muitas das entrevistadas afirmaram que é necessário “pagar” pelo crime cometido, o

que muitas vezes foi utilizado para justificar a prisão, e essa expressão foi analisada por

Foucault, que indicou que há uma

Obviedade econômico-moral de uma penalidade que contabiliza os castigos em dias,
em meses, em anos e estabelece equivalências quantitativas delitos-duração. Daí a
expressão tão frequente, e que está tão de acordo com o funcionamento das
punições, se bem que contrária à teoria estrita do direito penal, de que a pessoa está
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na prisão para “pagar sua dívida”. A prisão é “natural” como é “natural” na nossa
sociedade o uso do tempo para medir as trocas. (FOUCAULT, 2014, p. 224)

Assim, são as frações mais marginalizadas da sociedade que que arcam com os custos do

desenvolvimento excludente e da precarização do trabalho, se consituindo como aquela mão-

de-obra desqualificada que não pode ser absorvida pelo mercado, e que é então aprisionada

para reprimir os distúrbios esperados diante da intensificação da desigualdade social. Assim,

no discurso das visitantes, encontramos muitas vezes a noção de que as mulheres devem

“pagar” pelo crime.

2.4 Claro, é justo porque desde o momento que você comete um delito, você tem que
pagar o que você fez e a minha sobrinha cometeu o delito, então tem que pagar o
tempo do processo que foi dado pelo juiz.

2.1 Não, não achei. A pena dela foi muito alta sem necessidade. Ela não matou, ela
não traficou. Ela só roubou. Mas é crime do mesmo jeito, né? Então ela tem que pagar,
né? Mas nós estamos recorrendo pra baixar a pena que foi muito, não tem necessidade
disso tudo. Mas o processo tá em andamento, porque ela foi transferida agora, então
ela tem que esperar um pouco, dois meses depois que ela assina a sentença, pra poder
baixar a pena dela. Mas o processo ainda tá em andamento. Não tem resposta.

5.2 Sim né, porque ela devia a justiça, então quem deve paga né? Eu creio assim, que
quem deve paga, então agora eu creio que ela vai sair em débito, agora ela assinando
direitinho, não vai dever mais nada, é o que eu converso com ela, conversei com ela,
agora mãe, quando você sair assina, se sair um tempo tendo que voltar, vai, volta, pra
poder não acontecer mais isso né, como aconteceu dessa vez, pode ter uma terceira
vez, a gente não sabe, perdeu um documento tem que tirar. Tipo assim, vai viver
foragida? Não pode. Entendeu, então, achei que foi justo, ela veio pagar por algo que
ela cometeu no passado.

6.3 Bom, eu acho que ela pegou uma pena muito alta, quinze anos e oito meses, e por
mais que ela tinha outra passagem, ele tem que cumprir metade da pena para sair. Em
relação a isso, ela errou, ela tem que pagar. O que eu acho demorado é na VEP, em
relação a benefícios, em relação até mesmo a doença, porque tem pessoas que tem
poder aquisitivo alto que sai para cuidar dos filhos, sai porque está doente, e aqui não
tem nada disso, se você não tiver dinheiro, se você está doente ou não, você vai ficar.
Mas fora isso, ela teve a pena que o juiz coube a ela porque ela fez. Eu achei muito,
tem gente que matou, fez várias coisas piores que ela e está na rua, e ela continua.
Mas, fazer o que, tem que esperar.

2.3 Foi. Fez merda tem que pagar. Não foi justo agora, porque a justiça só vê o lado do
pobre de quem tá preso. Ela já tava pagando o erro dela, o crime dela, quando, de
repente, apareceu um outro processo. Aí ela já foi julgada. Não vai dar em nada,
porque ela já estava presa. Só que a vítima reconheceu ela. Como? Aí eu te pergunto:
como, se ela estava presa?

Em relação à percepção da justiça no caso da mulher presa que estavam indo visitar,

embora algumas definam o processo como justo e outras como injusto, na maior parte dos
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casos se verifica certa ambiguidade, com a reprovação da conduta da mulher presa, para

aquelas que acreditam que ela cometeu o crime, mas ao mesmo tempo com um sentimento de

injustiça diante do próprio sistema de justiça criminal, seja em relação ao tempo de pena ou

em relação ao tratamento diferenciado de pobres e ricos, que faz com que os últimos sejam

beneficiados.

Justo

1.1 Bem, eu acho a questão de prisão em si, ninguém tá aqui inocente, né? Ninguém é
inocente. A única coisa em questão em si da justiça, é que a justiça é lenta, né?

3.1 Foi, porque 99% dos que estão no cárcere não são inocentes, são criminosos. Se
tiver 1% inocente é milagre.

1.4 Olha, não sei. É a autoridade, né? É justo, porque é a obrigação deles, né? O que
eles estão fazendo, eu não sou contra eles. Se não fosse assim, nós não tinha
autoridade. Eles tão fazendo o que é devido eles fazer mesmo, né? Não faço nada
contra eles não. Não falo nada contra. Tem que ser assim. Se não for assim, nós
estamos perdidos. Ela ficou presa antes, até a sentença. Foi tráfico, né? É, foi pega no
tráfico, com os negócios na mão.

3.7 Não, não acho que foi injusto não, foi certo, cometeu, é maior de idade, sabe o que
faz, então não acho que ela está injustiçada não, as coisas é que são feitas de maneira
errada, agora, o fato de ela ter sido presa, é minha filha, amo demais mas não acho
não, e a audiência, já teve audiência, estou esperando o resultado agora, estou
esperando só a sentença, pra ver se vai sentenciada, o que vai resolver, a juíza vai
resolver, aí estou esperando, mas não acho não, não acho que foi injusto, eu falo pra
ela isso, que ela fala sobre muito desse livrinho, dos benefícios das grávidas, que não
pode ficar presa, eu falo pra ela então vão sair matando, fazendo o que quer, por que é
grávida, tá errado, se cometeu, eu não criei ela desse jeito, eu não criei mandando
mexer em nada de ninguém, traficando, matando, eu não criei desse jeito, sabe o que é
certo, sabe o que é errado, se fez, entendeu, então estou aqui, é minha filha, estou
apoiando ela em relação assim, visitando, mas não apoiando o que ela fez, de maneira
alguma, apoio porque é minha fiha, é um ser humano, tem direito a segunda chance,
mas no que fez está errado, totalmente errado o que fez.

6.4 Olha, minha mãe ela já aprontou bastante, ela é estelionato. Ela teve uma pena alta,
de onze anos que caiu para três anos e oito meses. Então acho que foi até justo sim, ela
tem que pagar pelo que ela fez. Sempre avisamos a ela, quer dizer, não é a primeira
vez, a gente sempre fala, se você for de novo, você vai ter que pagar, sempre avisamos
a ela, eu acho que foi justo sim.

6.1 Olha só, eu não acho que teve injustiça não, sabe por que? Porque no fundo no
fundo, a errada nessa história foi ela. Porque desde o momento que eu falei pra ela não
vai que você vai ser presa, que esse homem vai te colocar lá dentro, ela não acreditou,
ela brincou. Então já que ela brincou, ela achou que a lei foi injusta, não foi. A lei foi
certa. Ela envolveu a criança menor duas vezes.
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Injusto

1.7 O advogado dela, defensor público, ele deu entrada nesse benefício dela 20 dias
antes. O juiz que viu o processo dela, negou o benefício por causa desses 20 dias antes
que o advogado deu entrada. Poxa, é um absurdo, uma pessoa que tá presa há oito
anos, por causa de 20 dias, só, que é 20 dias pra oito anos? Passou tanto tempo já. Já
aprendeu o que ela fez de errado. Ela já pagou o que devia à sociedade. O juiz negou,
o juiz alegou que semi-aberta é um benefício, não é lei. Ele não é obrigado a dar. Ele
dá se ele tiver de bom humor, se ele dormiu bem com a mulher dele, se os filhos dele
brincou com ele de manhã, deu bença e ganhou tchau, tá bom, mas a presa que tá aqui
dentro oito anos não pode ter esse benefício, porque ele simplesmente não quis dar.

2.6 Não. Não foi justo ela pegar dez anos. O menor tava lá sentado, não tava junto
com ela, já falaram que estava junto. Mas aí o que a gente vai poder falar pra justiça?
Ela está aí esperando, faltam cinco meses pra vencer o semi-aberto.

2.7 Não. A gente sabe também que a gente erra e a gente tem que cumprir o que a
gente errou, o que a gente fez. Mas também não esse tempo todo, dois anos, três anos,
quatro anos, cinco anos. Ela pegou seis anos, já tá pra sair, vai pra um lugar, vai pro
outro, fica correndo pra lá e pra cá.

4.6 Não. Não porque tem muita coisa que colocaram no processo dela que não
poderiam ter posto, a gente tá vendo aí se consegue mudar isso.

6.5 Ai, eu acho que não, não só no caso dela, mas o caso de muitas que estão aí dentro
porque infelizmente a justiça brasileira é muito lenta, então assim a gente fica
chateado, porque assim, a justiça pra muitos vale, pra muitos não vale, tipo se você
tem dinheiro, se você consegue pagar um advogado bom, que pague caro pra tirar,
senão você tem que ficar pela defensoria.

2.5 Não. Porque não foi encontrado nada com ela. Os polícias levaram ela disseram
que ela ia prestar um esclarecimento. Ela precisava de tratamento. Usuário de droga,
principalmente do maldito crack, são pessoas doentes.

3.4 Não, nenhum. Não foi justo, não foi justo de verdade, e esses juiz tão tudo safado,
tudo pilantra, porque você vê, um monte de presa aí que vai presa, faz um monte de
coisa e tá saindo, e minha irmã pegar isso tudo.

4.4 Eu acho injustiça sim, que ela estava junto com dois menor, e como ela era maior
respondeu por tudo, aí é a única injustiça que eu achei foi essa né, ela respondeu
sozinha, os outros estavam na rua. Mas ela sabia disso, sabia que um dia podia
acontecer, então só injustiça com isso mesmo. Não, acho que não, acho que foi muita
coisa, pelo tempo que ela pegou, achei muita coisa, mas a defensora está recorrendo e
está baixando aos pouquinhos.

5.8 Como eu posso responder, o juiz, pelo advogado que a gente conversou, o juiz
pegou pesado, ele mesmo falou que não tinha entendido porque essa pena toda, sendo
que a droga que foi pega com ela era de usuária, a outra,  na casa da outra nem pegou
droga. E ela simplesmente mulher do rapaz, mas não foi pego droga, prendeu porque
já tinha mandado de prisão por causa de escuta telefônica, mas droga não foi pega, e
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por essa que tá aqui o que foi pego era pro consumo dela, mas é porque pegou tudo né,
aí foi por isso, mas o que pegou com ela, ela era usuária. Até porque ele falou o tanto
que ela foi pega, o que prova que ela era, o tanto que foi pego não é tráfico para ela ter
sido esse tempo todo,  ela pegou 16 anos e a outra pegou treze.

4.3 Não, não acho justo, realmente eu não acho, eu não acho que foi justo, tava com
advogado, só que a gente não tinha mais dinheiro, tive que sair fora, eu tive que correr
atrás de um defensor, então é um defensor agora que está cuidando do caso dela, ela
foi julgada como latrocínio, roubo seguido de morte, ela nunca roubou, ela não matou
ninguém, e ela foi julgada por isso, entendeu, roubo seguido de morte, o cara não
morreu, o cara está vivo, o garoto confessou que foi ele que fez, porque foi ele quem
fez, ele não negou, mas só que a juíza não acreditou nele, como ele era de menor
achou que ela tinha feito a cabeça dele pra ele falar aquilo, quando ele estava falando
realmente a verdade, mas ela não acreditou nele, entendeu, então não acho justo, e a
pena dela foi muito alta, foi muito alta (fungando).

O caso de Adriana Ancelmo, esposa do ex-governador Sérgio Cabral, foi mencionado

diversas vezes, como um claro exemplo da seletividade do sistema de justiça criminal.

Adriana foi condenada por associação criminosa e lavagem de dinheiro e conseguiu prisão

domiciliar em razão da alteração no Código de Processo Penal promovida pelo Marco Legal

da Primeira Infância, em consonância com as Regras de Bangkok5, que prevê a substituição

da prisão provisória por prisão domiciliar para gestantes, mulheres com filhos de até 12 anos,

e homens, caso sejam os únicos responsáveis por filhos de até 12 anos. No entanto, o mesmo

dispositivo legal não era aplicado para diversas mulheres na mesma situação, o que foi

utilizado como argumento para negar a prisão domiciliar para ela em segunda instância:

a   referida   decisão   desafia   recurso   que   não   possui   efeito suspensivo, e
se for executa no contexto em que se encontra, cria as seguintes expectativas vãs ou
indesejáveis:  a) para a própria acusada e seus familiares e filhos, já que pode vir a
ser solta e presa novamente caso o recurso do MPF seja provido posteriormente; b)
expectativas   para   as   demais mulheres   presas   até   hoje   não contempladas
por tal substituição, pois a práxis vem demonstrando não   confirmáveis,   para
centenas   de   outras   mulheres   presas   na mesma situação da acusada no sistema
penitenciário, haja vista que o histórico público e notório de nossa predominante
jurisprudência, e estampado   ora   em   matérias   jornalísticas,   ora   em   estudos
acadêmicos, é o de que em regra não se concede prisão domiciliar automaticamente
às diversas mulheres presas e acusadas pelos mais diferentes crimes, apenas porque
tenham filhos menores de até 12 anos de idade. (grifos no original) (BRASIL.
Tribunal Regional Federal - 2ª Região. Mandado de Segurança nº 0100072-
07.2017.4.02.0000. Ministério Público Federal e Adriana de Lourdes Ancelmo.
Relator Desembargador Federal Abel Gomes. Decisão proferida em 20 de março de
2017.)

Por fim, ela conseguiu a manutenção da prisão domiciliar no Supremo Tribunal

Federal, por meio de habeas corpus. No entanto, o tratamento que ela recebeu do sistema

5 Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para
Mulheres Infratoras. Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/a858777191da58180724ad5caafa6086.pdf
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judiciário se contrapõe a experiência das visitantes que tiveram que ficar responsáveis pelos

filhos da mulher presa, desde tenra idade, em decorrência de sua prisão provisória, revelando

que a justiça realmente só morde os pés descalços (nas palavras de Eduardo Galeano):

1.2 Por exemplo, a safada, vagabunda, pra mim é, ladra, da mulher de Cabral, com um
filho de catorze anos, com um filho de onze anos, ela precisou ir embora porque eles
estavam precisando dela. E no caso eles também tão presos, não ia ter Wi-fi, não ia ter
telefone, não ia ter internet, nada, até parece. Nós temos que botar o nosso nariz de
palhaço e aceitar. O que acontece, eu já vi muitas mãe aí e minha filha teve o meu neto
aqui.
Então aquela safada, com tudo, com babá, com dinheiro pra caramba, os filhos
daquela idade, foi embora. Eu tive que pegar o meu com dez meses, mamando, que
chegava em casa, ficava “mamã”. Acordava de noite “mamã”, chamando ela. Eu vi, é
desumano, mas não é a mesma coisa. Acordava de noite, estava quase andando ele,
ficava “mamã”. Olha, foi uma fase... Só quem tá dentro é que sabe.
Se eu tivesse dinheiro, minha filha tava fora, tava na rua. Mas eu não tenho. Ela fica lá
até quando eles quiserem, que ali só funciona assim. Você vê, esses políticos ladrões,
safados, sem vergonha tá tudo na rua de tornozeleira. O Sérgio Cabral foi lá pra...
Benfica, né? Pegaram um monte de coisas com ele já lá, tinha até segurança. Essa
diretora do Oito aqui, quando a mulher dele tava ali, passou no Canal Onze, ela assim
com a perninhazinha assim, tirando onda, de camarote, no sambódromo, no carnaval.
Cabral deu camarote pra ela. Claro, minha filha, tem dinheiro. Pro pobre, duro. Aí é
que vale é o dinheiro.

1.7  Isso é um cordão de vários nós, tudo dá impacto. Impacto quando recebi a notícia
quando ela foi presa “pum”. Aí tu fala “foi presa, daqui a pouco taí, tá solta”. Daqui a
pouco vem a sentença. É outra pancada “puf” doze anos. Aí tu procura saber sobre a
sentença, tu fica sabendo que é um crime hediondo que ela fez, que ela tem que tirar
dois terços da pena. Dois terços da pena de doze anos são oito anos. E tu fica
esperando que essa pessoa venha cumprir no máximo três anos, saia e ganhe algum
benefício. Que possa assinar todo mês, ou sair cedo pra trabalhar e voltar pra dormir,
que nem eu vi esses dias a mulher do Sérgio Cabral, saiu porque tinha filho abaixo de
doze anos e o filho dela dependia dela. O marido tava preso. Tá correto? É lei. Quem
sou eu pra contrariar a lei? Mas a minha irmã também tem quatro abaixo de doze anos,
entendeu? Tem uma estátua em frente lá o ... esqueci o lugar, da justiça, que a justiça é
cega, com uma espada na mão, uma balança na outra e uma venda nos olhos, aquilo
dali tinha que tacar uma bomba e explodir aquela estátua. A justiça não é cega. Não é
bem assim. Todos nós sabemos que não é bem assim. Nesse caso ela saiu,  minha irmã
taí. Ela roubou milhões, ela não chegou a matar ninguém, mas quantas pessoas não
morreram por causa do crime que ela fez, quantas pessoas no hospital não deixou de
ser operado por causa dela, por causa do marido dela, que tá preso, muitos. É que nem
um policial, quando ele é corrupto, ele tinha que ter uma prisão fora do normal, porque
ele é pago pela sociedade pra proteger a sociedade, em vez dele proteger, ele acaba
extorquindo, roubando e matando quem ele era pra proteger. Os valores tão invertidos.
Tu chega dentro de uma comunidade, pergunta quem as pessoas preferem, se é a
polícia ou se é o bandido, 90% dentro da comunidade prefere os bandidos, por que?
Porque ela vê um polícia entrando na comunidade pra matar, pra extorquir, pra pegar
arrego e pra bater. Dentro da comunidade, quem nunca foi violentado por um policial?
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Até sexo mesmo, já vi casos de policial pegar mulheres e estuprar elas dentro de
barraco, dentro de comunidade, bater, quem nunca sofreu? Se nunca aconteceu com
ela, alguma coisa de polícia, dentro de comunidade, aconteceu com algum parente
bem próximo ou com alguém que ela conhece. Comigo já aconteceu dele me bater,
simplesmente ele me deu um choque porque eu tava andando na rua, à noite. Já
aconteceu de eu ver matar os outros, então é muito complicado pra quem mora dentro
da comunidade. O governo olha muito pouco pras comunidades.

1.6 Aí você vê a mulher do Sérgio Cabral, com dois filhos dentro de casa, saiu pra
cuidar deles. A nossa não pode, porque não tem dinheiro, entendeu? E a minha filha
não roubou a gente. Não roubou o país do jeito que eles roubaram e deixou a gente na
situação que a gente se encontra não. E tá na rua, tirando onda. Ainda tirou uma boa
onda, né, que ela tava sem dinheiro pra pagar os funcionários, de bobeira foi pegar um
milhão na cadernetinha do filho, né, e nós que ficamos assim, sob a sorte. Pela justiça,
pelo homem.
Delitos todos cometem, até os grandão. Até Lula cometeu. Então que que acontece, o
juiz teve até um, como é que se diz, um perdão de pena com ela, devido, que no
primeiro processo dela, ela foi réu primária, quando ela recorreu não caiu nem horas.
O segundo também até agora não caiu nada. Mas tá na mão de Deus. Eu creio na
justiça de Deus. Na dos homens não posso, porque cabeça de juiz... entendeu? Então
muitas das vezes as pessoas falam até assim “ah o juiz é isso”. Não, mas o juiz
também tem que ir pelo promotor. O promotor é o filha da puta da história toda.
Porque ó, o juiz pensa, o promotor acha, o desembargador tem certeza que é Deus.
Tsc, tsc. Eles não são Deus. Tá que Deus botou na terra essa profissão de juiz,
desembargador, promotor, porque muitas das vezes eles tão julgando uma coisa que
eles mesmo não pegou pra ler. Quem lê é o relator. Pra sair logo dali, pra mostrar
nome? Eles fazem isso. Mas tem muitos justo. Vê o Moro, né? Vamos falar desse juiz
Moro. Ele é justo. Mesmo ele ameaçado de morte, mas ele tá botando pulso firme,
entendeu? Agora, não vamos julgar um por todos, né? Conforme eu falo.

3.3 Eu acho justo de uma parte de injusto por outra porque você viu esse processo da
mulher do Sérgio cabral, acho que foi, ela saiu por ter dois filhos de menor, um de 17,
sei lá, de 14, alguma coisa assim, e a minha mãe, se fosse por isso, acho que a justiça
tem que ser feita para todos, porque se fosse por isso, minha mãe pegou 17 anos,
minha mãe tem cinco filhos de menor, e bem de menor mesmo que os filhos dela, um
tem seis, o outro tem sete, tudo pequenininho mesmo, coisa de criança de treze, aí ela
saiu e minha avó tentou recorrer pra minha mãe, pra mesma coisa, pela quantidade de
filhos de menor, e minha avó não conseguiu, ou seja, a justiça é só pra quem tem
dinheiro, os pobres também não tem direito? Aí eu achei injusta por isso, porque
minha avó tentou recorrer não é por ela, porque se ela fez ela tem que pagar pelo que
ela fez, mas pela gente, que tamos aqui fora, entendeu, minha vó tentou ainda prisão
domiciliar, que não pode sair de casa, que é ainda pior, entendeu, tem gente aí que
consegue pulseira, que pode ficar até certo horário na rua, pra vim assinar todo mês, e
minha avó não conseguiu pra minha mãe, minha mãe pegou 17 anos, aí tá aí, vai fazer
dois ainda, ainda vai ficar um tempinho porque como eu falei ela já foi presa.

3.6 Aí eu falo pra você, cadê os governos, cadê as autoridades, que até dentro de uma
sala de audiências você não vê um cigarro no chão, um lixo no chão, aí quer dizer, a
visita dos presos, só porque é pobre, te garanto pra você que a mulher do Garotinho,
vai visitar o Garotinho, não fica junto com a gente aqui, onde a gente fica, a mulher do
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Garotinho está aqui fora por que, por causa dos filhos dela né, os filhos dela não
podiam ficar sem a mãe né, e os filhos dos presos que tão aqui e não tem dinheiro,
tem que aturar isso, é o caos sobre isso né, é um esculacho sobre a população brasileira
que nós estamos vivendo, é foda. Aí quer dizer, é complicado, a vida de um pobre, um
ser humano que é pobre, que precisa, que necessita  vir visitar é complicado, é
complicado.

4.2 Olha o Cabral fez muito mais e pegou bem menos (risos), Cabral não só acabou
com o país, ele matou várias pessoas dentro do hospital né, por falta de verba, se ele
fosse responder por crime de homicídio ele pegaria perpétua,  mas em relação com a
minha filha tem como recorrer, então eu acho que foi justo, sim, com exceção de um
que ela não estava nem presente, que ela não estava nem presente deram cinco anos de
prisão pra ela e ela nem estava aqui, o resto eu acho que foi justo sim. Conforme até
mesmo a esposa do Cabral, ela tem dois filhos e está em casa, várias meninas aqui tem
filhos e estão todos em casa, e aí, a justiça serve para alguns e para outros não.

No entanto, ao invés de limitar o acesso a direitos porque outras pessoas não usufruem

deles, conforme posição do desembargador, o papel do poder judiciário é assegurar os direitos

de todos os cidadãos, e por fim a repercussão desse caso teve um impacto positivo para a

efetiva aplicação desse dispositivo pelos juízes brasileiros, com a sua extensão para outras

mulheres que preenchem os requisitos. Por fim, o Habeas Corpus coletivo nº 143641/SP

concedido pelo Supremo Tribunal Federal, no dia 20 de fevereiro de 2018, determina a

substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território

nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com

deficiência, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave

ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais

deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício, sem prejuízo

da aplicação das medidas alternativas. O fundamento de tal decisão foi, dentre outros, o

estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro reconhecido na Arguição

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, o excesso de detenções cautelares,

que são cumpridas em condições degradantes, principalmente em relação às gestantes e mães

presas, que são um grupo vulnerável.

Uma questão interessante que surgiu em uma conversa informal entre as visitantes, e

que depois reapareceu em um dos relatos, foi a inconformidade com as penas extremamente

altas para o delito de tráfico de drogas, em comparação com os delitos em que há violência,

que reforça o que foi falado anteriormente sobre relevância da “guerra às drogas” para o

encarceramento em massa, e seu papel no controle social dos subalternos. No segundo relato,

a própria política repressiva de drogas é questionada por outra visitante.
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6.1 E uma coisa que a gente tava conversando antes que eu achei interessante é assim,
o tráfico de drogas a pena é maior que o homicídio, né, se você mata alguém é menos,
agora se é tráfico de drogas a pena é maior. Pra mim não, quem falou pra minha filha
foi o juiz. “Olha, se você matasse eu te soltava agora”. Eu falei pra ele “como é que
você está incentivando a minha filha a matar, você é louco?” “Bota essa mulher pra
fora.” “Não bota a mão em mim não senão o bicho vai pegar, a delegacia está ali, você
é juiz mas é homem igual ao que eu tenho em casa. A gente resolve o problema na
justiça.” “Mas é verdade, você está sendo a favor de a sua filha ser traficante?” Eu:
“não, queria que ela fosse uma piranha, dando tudo que ela tinha.” Ele: “olha só a mãe
dela.” Eu falei “olha só a mãe dela não, a verdade é essa, se ela tivesse dando o que é
dela ela tava dando o que é dela e não tava aí traficando. Mas ser presa porque ela é
piranha, não é não, piranha agora é uma profissão”.

2.5 Ela precisava de tratamento. Usuário de droga, principalmente do maldito crack,
são pessoas doentes. Eu sou técnica de enfermagem, sou enfermeira do trabalho,
trabalhei no CRAS, o público nosso lá era dependente químico, e a gente sabe que isso
realmente é uma doença, mas eles tem que querer ser tratado, e quando eles estão no
auge não adianta que não querem, entendeu. Então isso aí tinha que ser um problema
de saúde pública, e não de cadeia. Teria que ser de saúde pública, entendeu, mas
infelizmente é pobre. A lei não atua pra pobre, e não tenho condições de pagar bons
advogados, senão ela nem aqui estaria.

Segundo as visitantes, a maioria das mulheres presas são assistidas pela Defensoria

Pública, tendo em vista a insuficiência de recursos financeiros para contratar um advogado.

Em relação ao acompanhamento do processo, algumas realizam pelo sistema eletrônico do

Tribunal de Justiça, outras se dirigem diretamente à Defensoria para conseguir informações, e

outras relatam que sabem do andamento do processo por meio da própria presa, quando esta

se encontra com a defensora pública ou com assistentes sociais dentro da unidade prisional.

1.2 Não, é Defensoria. É na VEP. Eu ligo pra VEP, agendo e vou lá na Rio Branco.
Mas só que eu não tenho dinheiro, né? Se eu tivesse dinheiro, minha filha já tava na
rua. Se eu fosse a mulher de Cabral, se ela fosse a mulher de Cabral tava na rua,
endinheirada ainda por cima. Deus que me perdoe, muita safadeza, né menina? Foi
absolvida.

1.5 Não, foi com a Defensoria Pública mesmo. É complicado, porque a gente mora na
Região Serrana e a gente só pode ver essas coisas no Rio, na VEP. É muito contra
mão. Muito contra mão mesmo. Bem difícil, então já tem tempo que a gente não vê
como é que anda o processo dela. Só quando a gente chega aqui dentro é que às vezes
ela fala, porque a gente pergunta e a gente fica sabendo por ela algumas coisas, porque
ela tem informações aqui pelas assistentes sociais, aonde informa a ela como é que
anda o processo dela. Porque fica bem complicado. Tem que ver, tem que buscar um
pouco mais.

1.6 Não, não. Sempre foi Defensoria. Consigo conversar. Ela explica. Eu chego lá, eu
choro, ela acalma a gente. Essa daí é muito boazinha. Ela falou “mãe, eu vou juntar
tudo, pra chegar em outubro”, já me deu até o papel, não preciso nem ligar, pra mim ir
direto, ela vai botar tudo na mesa do juiz. Tudo dela que tá vencido, porque ela, devido
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ela tá aí, as pessoas mexer com ela, devidos eles fazer covardia, ela assina muita CTC,
muitas das vezes, por causa dos DESIPE. Não é por ela. Então, o juiz não acata briga
de preso. Acata briga deles. Aí é onde eles fode as presas, entendeu? Então o que
acontece, o pavio dela é curtinho, então eles mesmo ferram minha filha, então quando
chega lá pra falar com o juiz, com a boa conduta dela chega no negativo, o juiz fica
puto, entendeu? Mas eu tenho certeza que dessa vez vai subir bem. Eu tenho fé. Eu
creio e recebo. Eu falo pra Deus, tô agradecendo desde já, porque, olha, essa luta de
jogarem minha filha pra cá, pra lá. Só do Rio ela já conheceu todas as cadeias.

2.1 Defensoria Pública. A gente não tem condições de pagar advogado. Muito caro.
Consigo. Toda vez que vou, eu sou atendida. Não. Eu não vou muito. Eu vou de dois
em dois meses. Eu vou analisando o processo dela pela internet. Tudo que mudar no
processo dela eu sei. Eu acompanho de longe, entendeu?

2.2 Ah, me dão informação pelo número de contato, quando a gente liga. Na audiência
a gente não entra com o preso, a gente fica até o final, chega no final eles vêm na
nossa direção, fala tudo, passa tudo, muito bom. Ligo, minha sobrinha puxa pela
internet, qualquer novidade vem...

4.1 Não, não acompanho. Porque a defensora não me tratou devido. Teve um ajudante
dela, quando ela estava de férias, veio praí, disse que minha filha tem direito a certas
coisas, mas eu não sei, porque sou leiga nisso.
Não consigo, nada, nada. Eu vou lá, toda vez ela diz que, toda vez: “não posso fazer
nada pela sua filha”. Deixei de mão. Já que ela não pode fazer nada, eu não vou me
deslocar de (cidade do Leste Fluminense) para o Rio para escutar isso de novo, né?
Concorda comigo? Aí fica esquisito.

5.2 Não. Na visita ela me passou tudo que a defensora conversou com ela.

3.5 Acompanho, vou na VEP, vejo no sistema também, no PROJUD.

Algumas entrevistadas informaram que as mulheres já foram patrocinadas por

advogados, pelo menos no início do processo, mas grande parte depois pediu a assistência da

Defensoria Pública.

1.3 Até iniciou com particular, mas depois deixamos pro governo. Passa, passa. O meu
genro, o ex-esposo dela, ele tem mais contato com eles, com a internet dele lá. Ele
passa pra mim o que eles passam pra ele.

2.3 No início foi. No início foi com advogado. Depois eu vi que não valia a pena,
porque advogado bom só de quem tem muita grana. Aí eu desisti e passei pro público.
Tenho, a gente marca na VEP. Elas aqui têm, a Defensora vem aqui de quinze em
quinze dias e vai chamando por letra, A e B, assim vai. E nós temos acesso lá na VEP,
lá na Cidade. A gente agenda, não demora, de uma semana pra outra agenda rapidinho,
você fala, e agora tem um zap lá também, show de bola. Tem que ir lá fazer o
cadastro. Eu consegui fazer no dia. Aí você fica sabendo pelo zap a questão do
processo.
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3.7 Acompanho. Particular. Peço, estou sempre lá, entro lá pra ver como é que tá,
resposta disso, resposta daquilo, sempre estou entrando, até melhorei agora, porque
fico numa ansiedade que de 20 em 20 minutos estou lá, porque muda de um lugar pro
outro, entra uma petição, de uma hora pra outra pode ter um resultado,  eu fico
naquela, estou tomando até remédio de ansiedade, aumentou meu remédio de pressão,
já estou tomando agora quatro remédios, mais o de ansiedade, porque eu fico na
ansiedade pra saber, mas acompanho sempre, sempre perguntando pro advogado como
é que está porque tem coisa que pede senha né, e só o advogado tem acesso, sempre
acompanho sim.

4.2 Advogado, não, eu não tenho acesso a ele não porque quem paga tudo é a minha
irmã, minha irmã que tem esse procedimento todo, ficou tudo com ela, minha irmã que
acompanha.

1.7 Teve, um certo tempo teve, mas ela negou, ela mesma pediu para tirar o advogado.
Ela é muito inteligente. Ela tinha noção do que ela fez e ela falou que a gente só ia
gastar dinheiro e pagar advogado. A primeira etapa que ele cobrou, acho que foi seis
mil ou oito mil, parcelou em parcelas de mil reais, minha mãe lutou pra pagar, suou e
ela pediu minha mãe pra tirar e falou que não queria, porque ela falou que não
adiantava. Ela falou: “mãe, não adianta pagar advogado. Pelo que eu fiz eu vou ter que
pagar mesmo, seja o tempo de Deus”. Minha mãe falou: “então tá, o advogado vai ser
Jesus e o defensor público”. É muito difícil. Ela fala que é muito difícil. É por ordem
alfabética. Então ela fala que consegue falar com a Defensoria, pra ter acesso direto
com a mulher, ela tem que agendar e é por ordem alfabética e se passou a letra dela...
A minha irmã lá dentro. Só quando rodar todas as letras de novo pra chegar na dela.

2.5 Foi particular, que não fez nada. Nada, nada, nada. Paguei um dinheirão, sem ter,
não fez nada. E eu já quis tirar, e ela falou não mãe, quando eu for pro semi-aberto ele
vai adiantar, só que falei pra ele, não pago mais um centavo, não pago mais nada. Tem
um advogado que não acompanha, ele não faz nada. Ele enrola, diz “pode ficar
tranquila, que já está acabando”. Eu sei que está acabando, que está acabando eu sei,
agora estou vendo também que ele não está fazendo nada. Já era pra ela ter ido pro
semi-aberto desde setembro do ano passado. Já tá caminhando pra um ano que ela
devia ter ido pro semi-aberto, se ela tivesse ido de repente já estava na rua, porque ela
foi sentenciada a nove anos e já cumpriu mais de um terço da pena.

6.3 Advogado. Consigo, ela passa tudo certinho, direitinho, quando mexe o processo,
quando está pra vencer.

6.4 Ela tem advogado, acompanho tudinho certinho, dia 26 agora ela tem audiência,
ela pode ter progressão em dezembro, dia 20 de dezembro, dependendo né, ela pode
até conseguir uma liberdade condicional ou uma redução de regime ou assinar pro
aberto, até ano que vem, que é quando termina a pena dela né.

5.8 O advogado ontem falou que era pra gente correr atrás, do nosso advogado, pedir
pra ele pedir o laudo daqui de dentro, que é gravíssimo, e que o tratamento não tem
como ser feito aqui, pra ela sair com tornozeleira, e se não tiver até a gente compra,
pra ela sair, porque nas condições que ela está, depois que ela morrer não adianta ir
contra o estado, porque a gente não quer dinheiro, a gente quer ela viva entendeu,
então o advogado amanhã, que já está a par de tudo, acredito que ele já está até na
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UPA com a minha irmã, pra ver o resultado dela pra amanhã começar a agilizar o
pedido, do atestado dela né, que ela não está apta a ficar aqui dentro, pra se tratar fora,
porque eles são obrigados a fazer isso. Não pode deixar morrer. Se você conhecesse,
pelo menos pela foto, ver o tanto que ela era e ver hoje, você...  não merece isso não.

Perguntadas se fazem parte ou conhecem alguma associação de familiares das

mulheres presas, as entrevistadas informaram que tal organização não existe, que elas

possuem um grupo no Whatsapp de visitantes do Talavera Bruce para compartilhar

informações, que surgiu por ocasião na greve nas penitenciárias, e que elas utilizam para tirar

dúvidas. Há também um grupo no Facebook chamado “Guerreiras do Rio de Janeiro –

presídios RJ”, que reúne familiares de pessoas presas em todo o estado do Rio de Janeiro,

organizado por esposas e companheiras de homens presos.

Indagadas sobre o motivo de não se organizarem para lutar por demandas de interesse

comum, como a demora nas visitas e o tratamento dos agentes penitenciários, elas afirmaram

que há um grande temor que possa haver alguma retaliação por parte da unidade prisional, e

tem receio de serem impedidas de visitar, prejudicando assim sua familiar. Outras acreditam

que tal organização seria inútil. Muitas demonstram também ter certa desconfiança das outras

visitantes, por não saber se elas estão envolvidos com o crime, reforçando o estigma de

cortesia associado à família das pessoas presas, abordado anteriormente.

Goffman indica que, em decorrência da necessidade de esforço persistente e

consciente para não enfrentar problemas características das instituições totais, os internados

podem renunciar a certos níveis de sociabilidade com seus companheiros (GOFFMAN, 1961,

p. 45), o que se verifica também dentre as visitantes das mulheres presas. O autor afirma ainda

que, dentre as formas de mortificação do eu que acontecem em instituições totais, há a

exposição contaminadora por relação social interposta (GOFFMAN, 1961, p. 34), que

acontece quando o agente de contaminação é outro ser humano, o que faz com que o

indivíduo sinta que está sendo contaminado pelo contato com companheiros indesejáveis

(GOFFMAN, 1961, p. 35). Sendo cada visitante portador de estigma de cortesia, e vendo os

outros como estigmatizados, pode haver uma dificuldade de aproximação, e as diferenças de

classe social, por exemplo, podem fazer com que não haja identificação entre alguns deles,

que se sentem deslocados, como se aquele não fosse o seu lugar, visto que a criminalidade é

associada às favelas pela grande mídia.

1.1 Nunca ouvi falar. Nunca. Pra ser sincera, há muitos anos atrás eu ouvi um
comentário, a única igreja que trabalha sobre isso é a Universal. Tem até um trabalho
lindo. Ou tinha na época. Isso em 97. Depois disso nunca mais ouvi falar. Que é o
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chamado ABC, que atende ex-detento, pessoas narcóticos, né? Questão disso. Lá apoia
a família e a pessoa. Mas depois também nunca mais ouvi falar.
Não. Eu te falo uma coisa que eu falei pra moça aqui que veio da primeira vez de São
Paulo, isso aqui que você tá vendo, são pessoas, né, que estão cuidando de seus entes
queridos que tão aí dentro por algum erro, mas o ser humano é um coração, uma terra
muito estranha, que ninguém pisa. Ao mesmo tempo que você tá me vendo,
conversando comigo, eu posso ter tido algum problema, eu posso já ter sido presa,
você tá entendendo o que eu tô falando? Então ao mesmo tempo que você tá lidando
com pessoas em si, não deixa de ser pessoas, é isso que eu quero dizer, pode ter sido e
pode ser uma criminosa também. Porque eu sou da seguinte opinião, desde o momento
que você entra com coisas ilícitas, você também é uma criminosa, entendeu? E eu
tenho uma colocação que na vida, é o que eu aprendi, não existe pecadinho/pecadão. É
pecado e pronto. Então se tem uma dívida, tem que pagar, perante a sociedade, perante
a justiça. E acabou, entendeu?

1.6 Não. Eu faço sozinha. Vou sozinha na cidade pra tentar resolver as coisas da
minha filha, não chamo porque, muitas das vezes, elas têm medo. A pessoa tem medo,
entendeu? “Ah, eu não vou porque vai...” Não, tem que ir, porque os presos também
têm direito.

1.7 Não, não tem. Associação, tô entendendo, como se fosse uma ONG, de
presidiário... Das famílias aqui fora não, porque a nossa voz aqui dentro não faz
barulho. Polícia entra ali na favela, mata mesmo, matou ali no Acari esses dias aí, três
tiros, bala perdida normalmente é uma só. Três tiros a menina levou, foi comprovado
que foi o policial e deu em que? Em nada. Acabou em pizza. E a voz da comunidade é
muito... você vai pra rua e faz um protesto pacífico, assim, igual esses dias fizeram na
Linha Amarela, por causa de uma bala perdida também, pararam uma faixa da Linha
Amarela e foram andando, devagar, devagar, protesto pacífico, igual o governo manda
fazer, não é ouvido. Agora, de repente quando tu vai pra rua, taca fogo em ônibus,
quebra um monte de coisa, como aconteceu da vez do aumento da passagem 20
centavos, há um tempo atrás, o povo foi pra rua, quebrou, fez, não aumentaram
naquele ano, no outro ano aumentaram, 35%. Mas naquele ano, não aumentaram. Foi
ouvido, porque quebraram, tava fazendo bagunça, tumulto, assim o governo te escuta
mais. E a gente aqui não tem, a nossa voz aqui não é...
Não adianta você reclamar com funcionário. Tu vai reclamar com funcionário, ele
simplesmente vai falar pra você que não é com ele. A ordem vem de cima dele. Tu não
tem acesso à diretora. Pra ter acesso à diretora tem que vir aqui meio de semana, tem
que agendar ou tu fica do lado de fora aqui, falando que quer falar com ela. Ela
simplesmente manda tu aguardar, fala que não tem tempo, que tá numa reunião.
Quando dá três horas da tarde ela sai, pega o carro dela, passa por você, vai embora.
Tu bate ali, pergunta pela diretora, simplesmente ele fala que foi embora! Tu não
consegue falar com a diretora. Assistente social é única pessoa que tu consegue falar.
Mas também acho que uma andorinha só, pra fazer verão, é muito difícil. Tem que
voar muito. Esse caso de não ter mais revista íntima, não foi a nossa voz. Foi os presos
que fizeram rebelião, acho que foi em Bangu e uma das reivindicação deles foi essa.
O governo não te ajuda, o Estado não te ajuda, os funcionários, é você e você. Quem
te ajuda um pouco aqui são os seus companheiros de visita. Um se compadece com o
outro. Você não pode ficar ali no portão aguardando. Eles falam que você tem que
ficar nesse banco aqui. Esse banco não foi o Estado quem botou aqui, quem botou esse
banco foi a Igreja Universal, que de vez em quando o pessoal da Universal tá aqui,
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pegando nome pra levar pra igreja pra orar. Aqui é muito difícil, muito mesmo. Só
quem passa, quem tá dentro do fogo que sabe. Quem tá dentro da panela é que sabe o
calor da frigideira, que sabe o calor que tá fazendo.
De fora é muito fácil o pessoal falar. É muito fácil dar opinião no teu casamento, falar
que vai melhorar, que é assim mesmo, mas eu não tô lá pra ver como é que a tua
mulher grita contigo, como é que teu esposo grita contigo, eu não tô dentro da tua casa
pra ver. Aqui fora é muito fácil, você ri pra mim, eu brinco contigo. Vive comigo 24
horas pra ver como é que eu sou chato. Como é que eu vou pro banheiro todo dia e
esqueço de levar a toalha. Minha mulher reclama. Chego do trabalho todo dia, tiro
minha mochila e boto em cima da mesa da cozinha,  ela reclama e todo dia eu esqueço
e boto de novo. É um aturando o outro, dez anos de casado, oito anos que eu tô aqui,
visitando minha irmã, muito difícil. Nada aqui é fácil. No começo é muito mais difícil,
porque no começo tudo gira em torno do dinheiro. Tudo aqui dentro gira em torno do
dinheiro. Tudo. Aqui tudo é uma moeda de troca. Me dá isso que eu te dou aquilo. Se
eu te dou alguma coisa é porque eu sei que no futuro você tem alguma coisa pra me
dar em troca. Então aqui dentro nada, ninguém te dá nada por amor ao próximo, por
livre e espontânea vontade.

2.3 Não. Eu vejo grupo do zap. Grupo do zap tem. Grupo de face. De essas coisas não,
não conheço não. Porque a maioria de pessoas pra fazer isso é de cadeia de homem.
Cadeia de mulher não é muito unido não. Inclusive entre elas. Brigam muito. Muita
confusão que dá. Geralmente os homens abraçam a causa uns dos outros. Aqui não.
Aqui se puder comer o fígado uma da outra, come.

2.4 Não. Cada um faz as suas coisas. Não tem como. Aqui é um sistema prisional, é
difícil. Nem todo mundo tem a mesma mente. Todas nós conversamos, cada um no
seu cada um. Cada uma vigia suas coisas.

2.5 Lá em (cidade do Sul Fluminense) tem uma ONG, e a menina é até evangélica
também, e uma vez por mês a gente tem uma reunião, ela cede ônibus, entendeu, de
graça, o ônibus sai de lá duas horas da manhã, a gente vem e volta no ônibus
confortável. Mas a associação é uma ONG assim sem fins lucrativos. Agora aqui a
gente se organiza entre a gente mesmo, cada uma ajuda a outra no que pode e vai.

3.6 Tem uma amiga aqui que vem nas quartas-feira que tem um grupo, tudo que
acontece aqui ela vai e joga no grupo, entendeu, porque teve uma época que estava em
greve, aí ela foi e montou o grupo da greve, ela fez pra saber quando tinha visita, se
acabou a greve ou não, aí tem o grupo do pessoal mas muita gente já saiu do grupo já
também, a maioria aqui saiu, poucas pessoa que tem, entendeu.

3.7 Eu não, entendeu, assim, eu respeito todo mundo aqui, só que é tanta coisa que eu
escuto falar que eu procuro ter a minha particularidade, não julgo ninguém, não sou
melhor de que ninguém, mas eu prefiro eu... entendeu, calada, porque a gente vê tanta
coisa, porque tem pessoas que a filha tá presa mas a mãe é completamente diferente,
tem uma boa educação, não é envolvida com nada, mas tem pessoas que a filha está e
apoia, faz a mesma coisa, então eu tenho muito medo dessas coisas, eu prefiro
entendeu, acompanho o meu, não participo de nada, até mesmo porque ela também  só
tem três meses que tá, faço minha parte individual,  respeito todo mundo, tenho um
bom relacionamento com o pessoal, converso, respeito, entendeu, mas eu não.
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4.2 Isso aí eu não sei, nós temos um grupo sim no Whatsapp, que a gente tira as
dúvidas, ah, pode entrar isso, pode entrar aquilo, hoje eu vim de meia, a menina
chegou e falou assim não pode mais entrar com meia, já guardei a meia, só pode entrar
de chinelo, a justificativa é droga no chinelo, no sapato se fosse fechado, aí teria que
passar todo mundo no scanner, e não é sempre que vai todo mundo, eles selecionam,
agora foi a primeira leva, acho que foi o carro do scanner que passou, eles escolhem
alguns pra ir pro scanner, aí sandália aberta, e tem que ser inteira, não pode ser aquela
com duas camadas não, porque entre uma camada e outra sempre tem alguém que bota
alguma coisa, tem isso, a pessoa já está no fim do poço e ainda vem a família pra
ajudar a acabar mais.

4.4 Eu não sei, assim, não adianta um, dois ir reclamar, ir lá na Defensoria, onde tiver
que ir pra reclamar que dois, três não vai dar, tem que juntar todo mundo, porque todo
mundo está sendo prejudicado, de entrar tarde, às vezes não tem nem visita. Eu estava
aqui, a gente chega normal e fomos entrar esse horário, três horas da tarde. Eu acho
assim, se começa oito e meia nove horas, não tem necessidade, a quantidade de gente
que vem pra cá não é igual tem lá embaixo, é muito menos, aqui só tem 30/40/50
pessoas, não é muito, se juntar uma leva e entrar quinze, depois mais quinze, não vai
demorar tanto e ninguém vai entrar tarde, vai entrar todo mundo no horário, mas nada
disso acontece, pra você ver, é onze e alguma coisa e é agora que entrou a primeira
leva, então tá difícil, aí você entra tarde e ainda fica... e ele ainda falou que vai atrasar,
entendeu. Eu já entrei aqui... os homens saem três e meia de lá, como é que pode um
negócio desses, a pessoa ficar 20 minutos só com a sua vista, não dá tempo nem de
você comer, de conversar com a sua visita, não dá, entendeu, acho injusto isso. Quase
todo dia demora isso, entendeu.

4.5 Não, não tem porque todo mundo fica com medo, todo mundo fica com medo de
tomar uma atitude e ser prejudicado devido a situação dos agentes penitenciários, tem
medo de prejudicar a pessoa que está aí dentro, e tem medo de se prejudicar aqui fora
e não poder visitar a pessoa, se você tem um filho aí dentro, se você tem uma mãe, um
irmão que você gosta muito, você deixar de visitar por uma bobeirinha, a pessoa fica
com medo, então ninguém faz, ninguém faz, ninguém fala um A. Outro dia aqui
chegou uma moça foi meio-dia e dois, ela foi lá pro Sete fazer uma visita, uma mulher
acho que lá de Macaé, ela foi pro Sete fazer uma visita, entrou no pátio e avisaram
“ah, sua filha foi transferida lá pro Talavera”, pô, o Sete é lá... lá atrás mesmo, bem
longe, aí ela chegou aqui dois minutos atrasada e tal, entrou todo mundo, nesse dia até
que entrou rápido, entrou todo mundo, aí botaram ela pra dentro, ela com carteirinha,
na hora que ela foi entregar a carteirinha a mulher não, não vou pegar carteirinha agora
não, não vou pegar carteirinha nenhuma mais não, ela por que, já passou de meio dia,
pode ir embora, aí a mulher, a moça virou as costas e ninguém falou nada, eu, como
sempre sou bocudo, peguei e falei, “poxa, a moça veio lá de Macaé, a moça foi pro
Sete e tal”, “ah, mas ela não fala nada”, poxa, mas precisa falar, está todo mundo aqui
dentro, ainda tem que revistar todo mundo, custa você só escrever o nome e deixar a
moça entrar, aí já tinham mandado a mulher embora, a mulher já estava chorando, aos
prantos, aí nesse dia, não sei o que aconteceu, mandaram vim chamar a mulher pra
mulher entrar, mas se eu não abro a boca pra falar, a mulher ia embora pra Macaé e
não ia visitar a filha, entendeu, porque todo mundo tem medo de falar alguma coisa,
ninguém quer falar nada, não tem organização nenhuma aqui fora, outra coisa que eu
acho também as pessoas até aqui fora, todo órgão público tem a coisa preferencial, pra
pessoas de idade, criança e tal, aqui eles não fazem preferencial, só que não somos nós
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aqui fora que temos que fazer, tem que ser feito lá de dentro, eles que são funcionários
públicos que tem que fazer isso, eles alegam que quem tem que organizar é aqui fora,
e aqui fora não vai ter essa organização, porque tem pessoas que chegam aqui seis
horas da manhã, aí vai ter uma pessoa de idade, que chega, por mim eu não me
importo, mas tem pessoas que se importam, chegam aqui seis horas da manhã, o de
idade chega onze horas da manhã e vai deixar ela passar na frente, não vai, agora se
eles tem a ordem deles, o que tem que ser feito, que tem que ser cumprido, não ia ter
problema algum. Isso tem que ter, a quantidade de senhas preferenciais e tal, até tal
hora eu ponho só preferencial pra dentro, boto cinco preferencial dez não preferencial,
dois preferencial, três não preferencial, mas eles não fazem, eles querem que nós
organizamos aqui fora, mas ninguém aqui fora vai organizar, entendeu.

4.6 Não, a gente se ajuda muito em relação à visita, né, guarda a vez quando a pessoa
vai fazer alguma coisa, carteirinha, essas coisas assim a gente se ajuda bastante, eu
acho legal isso, porque se a gente não se ajudar né, já é tão difícil vim pra cá, as
pessoas perdem tanto tempo, é bom se organizar, e a gente se organiza assim, dessa
forma. Não, que eu saiba.

6.1 Não, eu não participo de nada. Eu quero sair fora, porque eu já tive dois AVC, não
tenho que me inteirar nada. De problema eu tô cheia até a alma, eu não quero
problema comigo. Eu quero solução amor, pra poder eu viver, gozar a vida aqui fora,
não quero nada de problema.

6.2 Não, não conheço. Não tem não, não conheço não, não entro nem nesses grupos
que tem de presídio, porque eu tenho até medo, assim, apreensiva, eu tenho medo de
entrar, às vezes a gente tá conversando no Whatsapp, no grupo, aí pode acontecer
alguma coisa, aí eu nem tenho esses grupos, meu telefone é o Oi mesmo e mais nada,
porque por pouca coisa estão prendendo né.

6.3 Aqui as pessoas... tem para informação que é o zap e na página do facebook tem as
guerreiras, que eu faço parte, fica uma ajudando a outra, uma passando informação
para a outra. Mas aí é do Complexo todo. Aqui que tem um zap, um grupo que fizeram
do Talavera, para poder também passar informações para os familiares. O que chegar
mais cedo avisa, não é pela unidade não.

Braman sustenta que o emprego excessivo do encarceramento como resposta primária

para desordem social prejudica as famílias das pessoas encarceradas tanto, ou até mesmo

mais, do que os presos em si, não só em relação aos custos financeiros diretos do

encarceramento, mas principalmente pela desestruturação familiar e perda dos laços sociais.

Por este motivo, o autor defende que o encarceramento de uma pessoa não atinge apenas o

indivíduo, mas é uma sanção que provoca a corrosão dos laços sociais daqueles à sua volta,

reduzindo os recursos não apenas materiais, mas também emocionais da família, o que por

sua vez afeta as redes a elas interligadas, como a família extensa e os amigos, trazendo

consequências indesejadas para toda a comunidade (BRAMAN, 2002, p. 135).
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O encarceramento em massa está atingindo as mulheres de forma intensa, pois

observa-se um grande crescimento das taxas de encarceramento feminino, afetando

prioritariamente as mulheres negras, mães, de baixa escolaridade, que respondem em grande

parte pelo crime de tráfico de drogas, utilizado para sua subsistência e a de sua família. E as

consequências do encarceramento dessas mulheres afetam de forma desproporcional a família

das presas, principalmente seus filhos, que ficam sob os cuidados de sua família extensa,

muitas vezes sendo separados dos irmãos, correndo o risco até mesmo de serem desligados

definitivamente de seu núcleo familiar.

As visitantes compartilham o estigma da pessoa presa, o que provoca o alargamento

ou rompimento dos laços sociais com outros familiares, vizinhos e amigos. Muitas descrevem

que foram constrangidas a mudar de emprego, de casa, ou a transferir as crianças para outra

escola em decorrência do estigma, que pode trazer mais consequência para elas do que para a

própria pessoa presa. Quando entram em contato com o ambiente prisional, por sua vez, são

submetidas a diversos procedimentos que provocam a mortificação do eu, diversas restrições

quanto à padronização de sua aparência; a necessidade de aguardar o atendimento por horas,

em um local sujo, desconfortável, sem acesso a água ou a banheiro; são submetidas a regras

que são alteradas com frequência e sem aviso prévio, e que variam de acordo com o agente

penitenciário de plantão, com a possibilidade de ter que jogar as coisas que trouxeram fora;

tendo que suportar diversas humilhações, seja em relação ao tratamento dos agentes, ao

processo de revista, ou à forma de acondicionamento dos itens que trazem para a subsistência

da mulher presa.

Além disso, a prisão da mulher impacta a vida das familiares em diversas dimensões,

seja em relação à ausência desta na família, principalmente para os filhos, visto que ainda

vivemos em uma sociedade que relega o cuidado às mulheres, seja em relação ao aspecto

financeiro, não só pela perda da contribuição financeira da mulher para o sustento da família,

mas também pelo enorme gasto das visitantes com os itens de primeira necessidade que

possibilitam que a mulher presa tenha um pouco de dignidade dentro do cárcere, sejam

alimentos, material de higiene ou medicamentos, que podem absorver mais da metade do

orçamento da família, principalmente das mais pobres. Outra dimensão relevante é a

preocupação da família com a saúde e a segurança da mulher presa, que embora não seja

mensurável, possui consequências devastadoras, levando ao adoecimento das familiares em

decorrência do estresse, causando ansiedade, depressão, aumento da pressão arterial, AVC,

alcoolismo, existindo relatos até de óbito. Para as crianças, foram mencionados como
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consequência direta do encarceramento o isolamento, a depressão, a queda do rendimento

escolar, a obesidade, e a agressividade.

As visitantes informaram que a maior parte das mulheres presas estão sendo assistidas

pela Defensoria Pública, em virtude da insuficiência de recursos financeiros para pagar por

um advogado, e que elas acompanham o processo, seja pelo sistema eletrônico, ou se

dirigindo diretamente à Defensoria. Há também quem receba informações diretamente das

presas, orientadas pelos defensores. Questionadas sobre a justiça em relação à prisão,

verificou-se uma certa ambiguidade, pois por mais que aquelas que acreditam que a mulher

presa cometeu o crime reprovem sua conduta, há um grande sentimento de injustiça diante da

seletividade do sistema penal e ao tratamento diferenciado que algumas pessoas recebem em

decorrência de seu poder aquisitivo, status, e redes de influência, seja quanto ao recebimento

de benefícios, seja pelo tempo para julgamento, e as próprias condições de encarceramento.

No entanto, apesar de todas as dificuldades relacionadas à visitação, as familiares não se

organizam para pleitear melhorias de suas condições, devido ao temor de alguma retaliação,

que prejudicaria principalmente a mulher presa.
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Conclusão

Partimos da historização da prisão como pena, para questionar a naturalização do

encarceramento como resposta aos conflitos em nossa sociedade. Estamos tão acostumados

com a ideia de a prisão ser a consequência lógica do cometimento de um delito, que não

conseguimos imaginar nenhum tipo de manejamento de conflitos sociais considerados graves

que não passe pelo encarceramento, ele é considerado parte necessária da vida social. No

entanto, a utilização da prisão como pena tem um contexto histórico e um fundamento

econômico ligado ao desenvolvimento do sistema de produção capitalista. Tratamos de como

estamos diante de uma situação de encarceramento em massa, caracterizada pela alta taxa de

crescimento da população prisional, bem como pela concentração social dos efeitos da prisão

dentre os homens negros jovens, de acordo com a seletividade do sistema penal, relacionadas

à tentativa de controle social dos subalternos, principalmente a partir da intensificação das

desigualdades sociais, decorrente do neoliberalismo.

A criminologia crítica nos oferece o fundamento teórico para compreender como o

sistema de justiça criminal opera na realidade, e as relações de poder envolvidas na

determinação do que é crime e de quem são os criminosos, com uma orientação no sentido da

construção de estratégias criativas que nos permitam enfrentar essas questões de forma mais

eficaz, posto que mais compensadora para os envolvidos; emancipatória, pois promove um

fortalecimento dos laços sociais e comunitários, horizontalizando esses processos; e

humanitária, ao não implicar no abandono de seres humanos em jaulas. Cabe ressaltar que o

crime em si não existe, ele é criado a partir de processos sociais que dão sentido às ações, com

isso não queremos dizer que ações reprováveis não existam, mas sim que o crime é apenas

uma das inúmeras maneiras de classificar e operar sobre essas ações6, e atualmente temos

aceitado passivamente a segregação dos indesejados em um sistema de produção excludente

como resposta aos comportamentos tidos como antissociais.

O sistema de justiça criminal opera sobre bases racistas, sexistas e classistas, o que é

fartamente documentado por meio de pesquisas e análises estatísticas. Ao analisar como se dá

o processo de controle social das mulheres, realizado majoritariamente em âmbito informal e

apenas subsidiariamente por meio do encarceramento, as condições em que o encarceramento

feminino ocorre, e quais são as mulheres efetivamente encarceradas no Brasil (as mulheres

negras, jovens, mães e com baixa escolaridade), torna-se evidente que há uma clara

6 Neste sentido: CHRISTIE, 1997, p. 249.
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confluência entre os fatores gênero, raça e classe, que torna as mulheres negras mais

vulneráveis à seletividade do sistema de justiça criminal que outras mulheres, e que faz com

que absorvam os efeitos do encarceramento com maior intensidade, visto que são também a

maior parte das visitantes de penitenciárias, tanto masculinas quanto femininas. O feminismo

interseccional nos permite compreender as diversas formas pelas quais o racismo e o sexismo

podem se associar e impactar as vidas e oportunidades de mulheres negras profundamente, e

representa não apenas um marco teórico importante, partindo de uma interpretação mais

complexa da realidade, mas principalmente uma ferramenta fundamental para práticas

emancipadoras.

Por meio de nossa pesquisa com as visitantes da Penitenciária Talavera Bruce,

pudemos observar como o encarceramento impacta a família de mulheres presas, por meio da

prisionização secundária, seja com o compartilhamento do estigma relacionado à prisão, que

afeta suas relações sociais, seja com as diversas formas de mortificação do eu a que são

submetidas quando da entrada no ambiente prisional, além de toda a problemática decorrente

da ausência daquela mulher em seu núcleo familiar, relativa aos aspectos financeiros,

emocionais e de preocupação, que acarretam efeitos imensuráveis para essa família, inclusive

com o adoecimento e óbito de familiares decorrentes do estresse, e alterações de

comportamento e rendimento escolar nas crianças.

No curso da análise dos dados, mostrou-se necessário explorar mais a fundo a grande

letalidade de nosso sistema de justiça criminal, que não apenas prende muitos jovens negros,

como legitima sua execução pelas forças policiais. A população periférica da cidade do Rio de

Janeiro vive em situação de exceção permanente, justificada pela “guerra às drogas”, que

possui consequências mais nocivas do que o uso das substâncias consideradas ilegais em si.

Por meio da atual política de drogas, há um poder de discricionariedade muito grande nas

mãos dos policiais, e tendo em vista que este é um crime sem vítimas, sendo a “saúde

pública” o bem jurídico supostamente tutelado pela proibição, e que o testemunho dos

policiais é prova suficiente para condenar alguém pelo delito de tráfico de drogas, com a

possibilidade de os policiais forjarem flagrantes, constatamos que eles possuem um poder

ilimitado sobre as populações periféricas. Analisamos também a percepção das próprias

visitantes sobre a seletividade do sistema de justiça criminal, através de sua indignação em

relação ao tratamento diferenciado que Adriana Ancelmo recebeu do judiciário brasileiro, que

contrasta com o das demais mulheres ali encarceradas.
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Assim, os relatos das familiares que visitam as mulheres presas confirmam a

seletividade do sistema penal e as mazelas da utilização massiva do encarceramento como

controle social dos indesejáveis na nossa sociedade, expostos pela criminologia crítica. Além

disso, os relatos revelam que o encarceramento em massa atinge intensamente as mulheres

negras, sejam as presas ou as visitantes, pois os efeitos do encarceramento se estendem de

sobremaneira para a família da pessoa presa. No caso das mulheres presas, as crianças são

especialmente afetadas, visto que as mulheres, que ainda são as principais responsáveis pelo

cuidado, são excluídas do convívio familiar, causando grandes transformações na vida

cotidiana de seus familiares.

Por meio dessa pesquisa, buscou-se investigar os efeitos do encarceramento para a

família das mulheres presas, de modo a evidenciar as consequências ocultas do

encarceramento em massa para a nossa sociedade, para que possamos conhecer as realidades

que a prisão produz e questionar a sua utilização, pois ela tem se mostrado ineficaz aos seus

objetivos declarados, e produz efeitos nocivos imensuráveis e que são desconsiderados

quando da decisão de encarceramento. Nunca se prendeu tanto, mas a violência e a sensação

de insegurança alimentadas pela mídia não param de crescer. Isso acontece porque a violência

é a consequência de um sistema de justiça criminal punitivo, e não a sua causa.

Mas não nos basta indicar todos os efeitos catastróficos do grande encarceramento, é

necessário contribuir para repensar as instituições e as formas em que operam. Inicialmente

mostra-se urgente a redução das prisões provisórias e a descriminalização das drogas, do

aborto, e de todos os fatos considerados crimes que não ultrapassam as fronteiras das

consequências pessoais aos ofensores; bem como a ampliação da  justiça restaurativa, voltada

para a compensação entre os envolvidos e não mais para a retribuição, resgatando o papel da

vítima na composição dos conflitos; e ainda o desenvolvimento de uma política criminal

orientada para a prevenção dos delitos, que utilize medidas interdisciplinares para buscar uma

melhor forma de lidar com os conflitos sociais.

Não gostaríamos de propor uma reforma das prisões, embora medidas urgentes devam

ser tomadas para garantir as condições mínimas de humanidade para aqueles mais de 700 mil

brasileiros que se encontram presos nesse exato momento. Nosso objetivo é questionar e

tensionar o próprio sistema de justiça criminal, exibindo suas fraturas e incongruências,

revelando suas consequências ocultas e devastadoras e contribuindo para o debate crítico

sobre as formas de abordagem dos conflitos sociais que queremos em um futuro de
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reconhecimento dos direitos intrínsecos à humanidade, e iguais oportunidades para que os

cidadãos desenvolvam suas potencialidades.

Por fim, gostaríamos de encerrar com uma reflexão que perpassa esse trabalho:

Nada é impossível de mudar

Desconfiai do mais trivial,

na aparência singelo.

E examinai, sobretudo, o que parece habitual.

Suplicamos expressamente:

não aceiteis o que é de hábito

como coisa natural,

pois em tempo de desordem sangrenta,

de confusão organizada,

de arbitrariedade consciente,

de humanidade desumanizada,

nada deve parecer natural

nada deve parecer impossível de mudar.

Bertold Brecht
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