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RESUMO
O presente artigo busca investigar a efetividade das audiências de custódia para a apuração de
relatos de violência policial e tortura. A partir da base de dados montada por uma atividade de
acompanhamento de plantões de audiências de custódia realizada em 2016 na cidade do Recife,
este trabalho pretende analisar o fluxo de encaminhamento, nas instâncias policiais, ministeriais
e judiciais, de 29 (vinte e nove) processos em que houve relato de violência policial e tortura
durante a prisão em flagrante, perquirindo acerca da resolução ou tentativa de apuração de tais
denúncias. Objetiva-se, com isso, discutir como as instituições vêm desempenhando seus
papeis quando se trata da salvaguarda dos direitos fundamentais das pessoas que são alvo do
sistema de justiça criminal, bem como refletir acerca dos mecanismos que dificultam a
investigação e elucidação dos crimes de tortura.
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1. INTRODUÇÃO
O Projeto de Lei do Senado nº 554/2011, que prevê a alteração e introdução de
dispositivos no Código de Processo Penal1 com vistas ao estabelecimento do prazo de
vinte e quatro horas para a apresentação do preso em flagrante ao juiz competente,
segue em tramitação - atualmente na Câmara dos Deputados2. Contudo, as audiências
de custódia já vêm ocorrendo nos vinte e seis estados da federação, bem como no
Distrito Federal, devido ao Projeto Audiências de Custódia.
Iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Instituto de
Defesa do Direito de Defesa (IDDD) e com o Ministério da Justiça, o Projeto foi
primeiramente aplicado em São Paulo, se estendendo pelas capitais dos estados em
razão de parcerias com os Tribunais de Justiça que, através de atos normativos
internos, instituíram a previsão para a realização das audiências.

1

O PL nº 554/2011 pode ser acessado em sua versão original, bem como na versão aprovada
pelo Senado Federal. Ambas se encontram disponíveis, respectivamente, em:
<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4451474&disposition=inline>
e
<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4452595&disposition=inline>. Acesso
em: 17 ago. 2017.
2
Na Câmara, tramita sob o número de PL nº 6620/2016. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2120017>.
Acesso em: 14 set. 2017.

Com fundamento na Convenção Americana de Direitos Humanos (artigo 7, item
5) e no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (artigo 9, item 3)3, bem como
na Resolução nº 213/2015 do CNJ, as audiências de custódia se propõem a realizar um
juízo bifronte (BADARÓ, 2014): retrospectivo, na medida em que analisa a legalidade
da prisão em flagrante, perquirindo o preenchimento de seus requisitos e oportunizando
a denúncia de maus-tratos, abusos e torturas porventura sofridos durante a prisão e
guarda sob a autoridade policial, e prospectivo, ao passo em que o julgador deve decidir
entre o relaxamento da prisão ilegal, a concessão da liberdade provisória com ou sem
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão ou a decretação de prisão
preventiva.
O objetivo primordial é que essa aproximação entre o juiz (que pela disciplina do
vigente art. 306, §1º do CPP decide o próximo passo envolvendo a liberdade da pessoa
apenas com base nos Autos de Prisão em Flagrante) e a pessoa presa possa diminuir
o elevado índice de prisões preventivas por parte do Judiciário Brasileiro4, remetendo-a
ao caráter subsidiário que deveria ter.
Além disso, sendo o Brasil um país com histórico de violência policial, a
obrigatoriedade de apresentação da pessoa presa em flagrante a um juiz, em até vinte
e quatro horas de sua prisão, representa uma oportunidade ímpar para que as demais
instituições dos sistema de justiça criminal (Poder Judiciário, Ministério Público,
Defensoria Pública e Corregedorias de Polícia) possam exercer controle sobre o
eventual cometimento de abusos. Assim, essa é uma finalidade prevista na referida
Resolução do CNJ, devendo as denúncias relativas a torturas e maus-tratos serem
computadas a fim de integrar o sistema eletrônico de audiências de custódia (SISTAC),
base de dados nacional destinada a registrar o fluxo processual, construir estatísticas e
viabilizar o envio das denúncias para posterior investigação5.
Para que esse encaminhamento investigativo seja possível, cabe à autoridade
judicial, na ocasião da audiência, indagar sobre as circunstâncias da prisão ou
apreensão, perguntando sobre o tratamento recebido até a audiência e observando,
para tanto, as disposições da Resolução nº 213/2015 do CNJ, bem como do Protocolo
II a ela anexo6.O presente trabalho se atém, nesse sentido, a acompanhar casos que
3

Ambas ratificadas pelo Brasil e promulgadas, respectivamente, pelos Decretos nº 678/92 e
592/92 integrando, portanto, o ordenamento jurídico brasileiro com status supralegal, conforme
entendimento do STF firmado no julgamento do RE nº 466343/SP, e autoaplicabilidade,
conforme dispõe o art. 5º, LXXVIII, §1º, da Constituição Federal de 1988.
4 Conforme o Informativo nº 8 da Rede de Justiça Criminal, de janeiro de 2016, 41% das pessoas
presas no Brasil não foram condenadas.
5 Art. 7º, §1º, III e VI, da Resolução nº 213/2015 do CNJ.
6
O Protocolo II é um documento que possui como objetivo orientar os magistrados e tribunais
sobre como proceder para a oitiva, registro e encaminhamento de denúncias de tortura e outros
tratamentos cruéis, desumanos e degradantes.

integram a esfera do visível, isto é: casos em que houve relato expresso de maus tratos
ou tortura policial por parte da pessoa apresentada à autoridade judiciária.
A base de dados sobre a qual se debruça a pesquisa foi coletada em parceria
do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares – GAJOP7 com o Grupo
de Asa Branca de Criminologia8 que se dedicaram, em dezembro de 2015 e em janeiro,
maio, junho e agosto de 2016, ao acompanhamento de Plantões Judiciários de
Audiência de Custódia na cidade do Recife. Foram acompanhadas um total de 137
audiências de custódia. Em 34 delas a pessoa flagranteada relatou ter sofrido maus
tratos, agressões físicas, tortura ou ameaças durante a prisão, significando que houve
relato de agressão em 24,81% das audiência de custódia acompanhadas. Dentre esses
34 relatos, 29 apontaram como agressor algum agente estatal.Em 4 deles, a agressão
teria sido realizada pela população. Por fim, há 1 caso em que a agressão é apontada
como tendo sido perpetrada pela vítima. Assim, uma vez que o presente trabalho possui
como objetivo investigar o fluxo de encaminhamento dos relatos que narram violência e
tortura policial, tem-se que as narrativas envolvendo a população civil e vítimas como
agressores desbordam dos interesses e da contextualização teórica proposta. A análise
possuirá como limite, portanto, os 29 casos em que o agressor foi apontado como sendo
um agente estatal.
Situando a discussão nos fatores que podem tornar a tortura mais ou menos
visível, bem como nos mecanismos que dificultam a sua investigação, objetiva-se
investigar como se deu o processamento dos relatos de tortura nesses 29 processos,
analisando se foram cumpridas, nesse aspecto, as determinações da Resolução
213/2015 do CNJ e como se comportaram, para tanto, os atores do sistema de justiça
criminal. Dessa forma, espera-se contribuir para a construção de discussões que
problematizem a efetividade e alcance das audiências de custódia na elucidação de
supostos crimes cometidos por agentes estatais, tendo sempre em mente a relação
entre as disposições legais e a práxis do sistema de justiça.
Para tanto, será utilizada a ferramenta de pesquisa do site do Tribunal de Justiça
de Pernambuco, com vistas à localização dos processos e leitura das peças processuais
disponíveis. Tais peças consistem em atos do juiz, quais sejam, despachos, decisões e
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O GAJOP é uma organização não governamental com Status Consultivo Especial no Conselho
Econômico e Social (ECOSOC) da ONU, voltada para os temas de justiça social, democracia e
direitos humanos. O acompanhamento das audiências integrou o projeto “Diálogos para a
mudança: combate ao racismo estrutural no encarceramento provisório em Pernambuco”,
submetido a seleção para financiamento do Fundo Brasil de Direitos Humanos, e foi realizada
entre maio, junho e agosto de 2016.
8 O Grupo de Pesquisa Asa Branca de Criminologia possui base na Universidade Católica de
Pernambuco (UNICAP), e realizou o acompanhamento das audiências durante os meses de
novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016.

sentença, além dos termos de audiência de custódia e de instrução e julgamento,
ficando delimitado a tais instrumentos o alcance da investigação. A discussão será feita,
por fim, com base nos diplomas legais pertinentes e na revisão bibliográfica, em especial
da criminologia crítica, capaz de fornecer olhos para uma leitura mais atenta, se
necessário, das entrelinhas.
2. VIDAS E VISIBILIDADES
De acordo com pesquisa realizada pelo Laboratório de Violência da
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), através da análise de laudos
cadavéricos e boletins de ocorrência correspondentes a mortes por arma de fogo, foram
mortas no estado de São Paulo, entre 12 e 21 de maio de 2006, 564 pessoas. Dentre
elas, 505 eram civis, dos quais 142 foram mortos por alguma modalidade de execução
sumária - individual ou por grupo, encapuzado e não (CANO, IGNÁCIO, 2008). O nome
do episódio de que resultaram essas mortes foi posto sob disputa: enquanto o Poder
Público e a grande mídia o denominaram, inicialmente, de “Ataques do PCC”, outros
grupos, como o Movimento Independente Mães de Maio, reivindicam que a
responsabilidade9 se estenda, através da palavra, para abarcar a participação dos
agentes públicos enquanto autores de parte dos assassinatos cometidos. Para elas, são
os “Crimes de Maio”.
O número elevado de mortos se soma ao de diversas outras chacinas e
assassinatos de que se tem notícia, perpetrados por policiais contra pessoas de um
mesmo perfil social e que contribuem para consolidar o Brasil como o país da América
Latina que experimentou a mais acentuada piora em termos de respeito aos direitos
humanos nos dez anos seguintes à transição democrática, em comparação com os
cinco anos anteriores a ela (SIKKINK; WALLING, 2007).
O que se vê, portanto, é um cenário em que as violações a direitos humanos por
parte de agentes públicos não se restringem a períodos ditatoriais, mas integram o
cotidiano de “vilas, favelas, prisões, centros de medida ‘socioeducativa’, bairros
populares e redes comunitárias, onde há muito tempo não se fala de (e não se resiste
a) outra coisa senão o poder punitivo cada vez mais onipresente” (SILVA; DARA, 2015,
p.83), de forma que a tradição de violência por parte dos aparatos policiais,
materializada em torturas, maus-tratos e más condições de detenção, antecede os
regimes inconstitucionais e a eles sobrevive (BOLIVAR, 2000). Os números corroboram
essa realidade: segundo o Anuário de Segurança Pública de 2016 (p.6), foram 3.320
9

A reação a esse episódio, na esfera da responsabilização jurídica, consistiu na condenação de
um policial militar, que responde a recurso em liberdade e continua com sua atuação na polícia.
Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2016/05/13/surgido-da-dor-maes-de-maio-setornam-referencia-no-combate-a-violencia-do-estado/>. Acesso em: 23 ago. 2017.

mortes no Brasil decorrentes de intervenção policial apenas em 2015; 17.688 pessoas
mortas pelas Polícias, se considerado o período entre 2009 e 2015. Comparar esses
números com os apurados pela Comissão da Verdade, segundo a qual houve um total
de 434 mortes e desaparecimentos durante a ditadura militar (1964-1985) implica,
necessariamente, repensar o significado e aplicação da palavra “exceção”.
Diante desse panorama, surge o questionamento acerca de quais mecanismos
tornam possível a existência de tal cenário de violações a direitos, durante um período
de suposta democracia e constitucionalidade. Nesse sentido, um ponto importante é a
diferença entre a qualidade da vítima a que se dirigem uma e outra, a violência policial
nas ditaduras e a violência policial nos regimes constitucionais. Sendo a segunda
dirigida, nos centros urbanos, para o controle de suspeitos de crimes comuns,
“indesejáveis

sociais”

e

ativistas

locais

(RODLEY,

2000),

opera-se

uma

“desglamourização da vítima”, que deixa de pertencer a estratos sociais formados pelas
classes médias (de onde provinham a maioria dos dissidentes políticos) e passa a ser
formada pelos não-privilegiados da sociedade: pessoas negras, de baixa renda,
moradoras de bairros marginalizados - passa a ser formada, nas expressão utilizada por
Luciano Oliveira, pela classe dos “torturáveis” (OLIVEIRA, 1994).
Discutindo as causas para a permanência dessa violência ilegal por parte das
instituições policiais em países da América Latina após a transição democrática, Juan
E. Mendez (2000, P.33-38) elenca, ademais, a ausência de investigações externas
eficazes, a proteger as ações violadoras de direitos, e a existência de uma opinião
pública bastante preocupada com o aumento da criminalidade e por isso disposta a, em
diferentes níveis, aceitar, justificar ou mesmo incentivar o uso de violência para o
suposto controle daquela.
Nos interessa, mais especificamente, o primeiro ponto levantado por Méndez: a
ausência de investigações externas capazes de impor um freio à prática de violência
policial, na medida em que permite discutir a institucionalização da tortura e a divisão
de responsabilidade, entre diversas instâncias do “Estado de Direito”, da permanência
de coisas no estado em que se encontram.
3. UM POUCO SOBRE SISTEMAS DE IMPUNIDADE
Orlando Zaccone, no livro “Indignos de Vida” analisa mais de 300 procedimentos
de arquivamento de inquéritos policiais instaurados para investigar homicídios
decorrentes de autos de resistência, entre 2003 e 2009, na cidade do Rio de Janeiro.
Objetivando investigar a participação de outras agências do sistema penal (para além
da polícia) nas mortes - em especial do Ministério Público, responsável pelo pedido e
pela decisão final de arquivamento - com o fito de revelar “a construção da legitimidade

do massacre letal na condição de uma política de Estado e não somente como um
desvio de conduta policial” (ZACCONE, 2015, p.144), o autor chega à conclusão de que
existe uma forma jurídica que justifica a atuação policial letal, na medida em que impede
as investigações dos assassinatos.
Essa forma jurídica, por sua vez, se constrói através de um discurso de negação
da vítima - apresentada como o inimigo passível de eliminação, tendo sua humanidade
desqualificada em razão do lugar onde vive (“comunidades faveladas”) e da atividade
que supostamente exerce (“traficante de drogas”); da construção da tese de legítima
defesa e da suposta existência de “falhas” dos inquéritos policiais, que impediriam a
investigação pelo Ministério Público. Tais fatores, conclui, não evidenciariam mais do
que o operar da “racionalidade do descaso sistêmico que o poder político-jurídico
manifesta em relação aos altos índices de letalidade do nosso sistema penal”
(ZACCONE, 2015, p.261).
Conclusão semelhante foi apontada por Maria Gorete Marques de Jesus, ao
analisar 57 processos criminais de tortura instaurados entre 2000 e 2004 no Tribunal de
Justiça de São Paulo. Adotando o sentido de impunidade trazido por Ralph
Dahrendorf10, a pesquisadora observou alguns fatores comuns ao processamento de
crimes de tortura cujos réus são agentes de Estado (89,2% dos processos analisados),
em comparação com aqueles cujos réus são civis11. Constatou que no último caso o
objeto de avaliação do juiz tende a ser a postura do agressor (geralmente mãe,
padrasto, pai) com relação à vítima, levando em consideração se tentava lhe ensinar
algo ou castigá-la com a lesão. Quando o réu é agente do Estado, contudo, o objeto de
avaliação é a vítima, a possível credibilidade de suas palavras com base em sua
conduta passada e em seu status social. Somando-se a isso um desequilíbrio de forças
entre acusação e defesa e uma fragilidade de provas periciais, verificou-se que entre os
agentes de Estado acusados (181 no total), 127 foram absolvidos, 33 foram condenados
por tortura e 21 por outro crime, o que traduz uma taxa de absolvição de 70%12 (JESUS,
2010).
Em pesquisa de âmbito nacional (JESUS, 2016), analisando acórdãos dos
Tribunais de Justiça prolatados entre 2005 e 2010 em crimes de tortura, também se
constatou, embora em proporção distinta, que os Tribunais absolveram mais agentes
Segundo o qual impunidade significaria “desistência de aplicação de sanções para crimes
reconhecidos nas leis penais de uma determinada sociedade, em momento determinado de sua
história” (JESUS, p. 19-20).
11 Diferentemente do que ocorre em outros ordenamentos jurídicos e em convenções
internacionais, o legislador brasileiro optou por configurar a tortura como um crime comum, diante
do qual a condição de agente público constitui uma majorante.
12 Quando os réus foram civis, no entanto, a taxa de absolvição foi de 25% (3 réus absolvidos
dentre um total de 12).
10

públicos (35%) do que agentes privados (11%), fundamentando-se, especialmente, na
ausência de provas suficientes para a condenação. Percebe-se, portanto, que existe um
padrão no processamento desses crimes, o qual resulta numa taxa de absolvição maior
dos agentes públicos acusados de cometer tortura. Desconsideradas as especificidades
de cada caso criminal, em que medida esses dados refletem ou informam a tese de
racionalidade do descaso sistêmico apresentada por Zaccone?
Isso pode revelar que as deficiências com relação a produção de provas e
reconhecimento da autoria parecem ser mais frequentes nos casos envolvendo
os agentes públicos como autores do crime do que nos casos de agentes
privados. Qual será a razão de tal diferença? A relação de submissão da vítima
perante um agente público dificultar a obtenção da prova? A invisibilidade da
violência praticada por agentes públicos e a falta de testemunhas? Haveria certa
relativização dos crimes de tortura envolvendo agentes públicos, considerando
as vítimas em questão na suposta condição de criminosos ou pessoas em
privação de liberdade? Será que a palavra da vítima não é considerada como
prova quando é suspeita ou presa? [...] (JESUS, 2016, p.92-93).

Assim, tais questionamentos se mostram relevantes para a investigação
pretendida neste trabalho, ao passo em que são capazes de orientar o olhar sobre os
autos judiciais durante a busca para identificar a existência de padrões de atuação dos
órgãos do sistema de justiça criminal. Devem ser conjugados, ainda, com o
conhecimento acerca das especificidades do crime de tortura e de seu processamento.
Nesse sentido, condiz observar a caracterização de Luciano Mariz Maia, segundo o qual
a tortura se revela como um fenômeno invisível, indizível, insindincável e impunível:
Invisível porque ela ocorre em locais de pouca visibilidade social (distritos
policiais, carceragens, penitenciárias, unidades de internação etc.), indizível
porque poucas são as vítimas, e mesmo testemunhas, que têm coragem de
denunciar a tortura, principalmente por medo de represálias dos torturadores.
Indizível também porque nenhum torturador jamais vai reconhecer ou assumir
que as agressões às quais submeteu o suspeitou ou o preso se denominam
tortura. Ele vai alegar que são procedimentos de interrogatório, mera pressão
para o suspeito confessar o crime ou simplesmente um castigo por indisciplina e
mau comportamento do preso ou suspeito. A tortura é um crime insindincável
porque, mesmo quando há denúncias, poucos são os casos devidamente
apurados. As autoridades não se mostram dispostas a investigar as denúncias
e apurar os fatos. Isso está relacionado principalmente ao fato de as autoridades
responsáveis pelas investigações serem, justamente, policiais. A tortura é
impunível porque são relativamente poucos os casos que chegam a ser
processados na justiça e, mesmo quando o são, isso não significa a
responsabilização da maioria dos acusados (JESUS, 2010, p.35).

Fica claro, dessa maneira, que a prática da tortura por agentes públicos no país
não é fruto isolado da estrutura organizacional das polícias ou do caos do sistema
carcerário, mas que é amparada por uma rede institucional muito mais ampla e
complexa.
Felizmente, nenhum governo atual declararia abertamente que tenta manter a
ordem nas ruas matando suspeitos ou que a investigação criminal bem-sucedida

depende de tortura. Portanto, a persistência dos abusos é dependente de
sistemas de impunidade. Esses são diversos, ocorrem em todo nível do
sistema de justiça criminal, e refletem parcialmente o fato de que as pessoas
com frequência não querem que a polícia seja punida por ter violado os direitos
dos suspeitos (CHEVIGNY, 2000, p. 73).

Se esse raciocínio procede, então as ausências possuem um potencial de
revelação imenso, posto que através delas são denunciados consentimentos que, de
outra forma, não se enunciariam. Isso posto, acompanhando o raciocínio desenvolvido
por Brodeur (2000, p.95), que atenta para o sigilo que envolve a tortura atual e a torna
mais palatável à opinião pública, este trabalho se insere na lógica de uma “estratégia de
visualização máxima da tortura”. Ao acompanhar como as instâncias atuaram (ou
deixaram de atuar) para desvelar aquilo que foi tornado visível através do relato do preso
em flagrante em 29 audiências de custódia realizadas na cidade do Recife, objetiva-se
verificar se, como e em que medida tais sistemas de impunidade contribuíram para
minguar a efetividade e alcance das audiências de custódia na elucidação de supostos
crimes cometidos pelos agentes estatais.

4. DESVELAMENTO: ACOMPANHANDO OS PROCESSOS
Conforme dito, está análise possuirá como limite os 29 casos acompanhados
pelo GAJOP e Asa Branca em que o agressor foi apontado pelo flagranteado como
sendo um agente estatal. A busca processual realizada no site do Tribunal de Justiça
de Pernambuco, contudo, resultou na exclusão de dois processos do âmbito do recorte
acima referido.

Um deles (processo nº 23317-20.2016.8.17.0001) em razão de o

autuado possuir menos de 18 anos, o que ocasionou a impossibilidade de visualização
das peças processuais via processo eletrônico, em razão do sigilo que protege o
autuado menor de idade. A segunda exclusão foi motivada por erro no registro de dados,
de modo que o processo registrado pelo nº 150075-72.2016.8.17.0001 não pôde ser
localizado no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Por fim, é necessário ressalvar que houve um caso em que um único processo
adveio de duas audiências de custódia distintas, por terem os autuados agido em
concurso e as audiências de custódia terem sido realizadas em separado. Portanto,
para fins de pesquisa em fase processual essas duas audiências de custódia passam a
representar um único dado; quando nos referirmos à fase de audiência de custódia, no
entanto, serão contabilizados como dois dados distintos. Dessa forma, foram analisadas
as peças disponíveis no site do TJPE correspondentes a 26 processos criminais,
referentes, muito embora, a 27 audiências de custódia.

4.1. Um retrato dos relatos13
De acordo com os relatos elaborados pelos presos em flagrante durante as
audiências de custódia, é possível constatar que os policiais militares são, na quase
totalidade das vezes, apontados como responsáveis pelas agressões.
Tabela 1. Agente estatal responsável pela agressão, segundo o flagranteado.
Policial Militar
22
Policial Civil
1
Guarda metropolitana
1
Dado não disponível
3
Total
27

O dado relativo ao local em que teria ocorrido a agressão relatada possui uma
exatidão menor, visto que em 8 dos casos tal informação não foi fornecida na ocasião
da audiência de custódia. Não obstante, a via pública foi o lugar mais presente nos
relatos como cenário para a agressão alegada:
Tabela 2. Local da agressão, de acordo com o flagranteado.
Via pública
14
Viatura
4
Via pública, viatura e pátio da delegacia
1
Dado não disponível
8
Total
27

É importante ressaltar, para fins de observação do cumprimento das disposições
da Resolução nº 213/2015 do CNJ, que em apenas 2 dos casos o juiz responsável pela
audiência de custódia explicou ao autuado qual a finalidade da audiência. Assim,
verifica-se que restaram praticamente ignoradas as recomendações do Protocolo II
anexo à Resolução, segundo o qual:
Sendo um dos objetivos da audiência de custódia a coleta de informações sobre
práticas de tortura, o Juiz deverá sempre questionar sobre ocorrência de
agressão, abuso, ameaça, entre outras formas de violência, adotando os
seguintes procedimentos:
I. Informar à pessoa custodiada que a tortura é expressamente proibida, não
sendo comportamento aceitável, de modo que as denúncias de tortura serão
encaminhadas às autoridades competentes para a investigação;
II. Informar à pessoa custodiada sobre a finalidade da oitiva, destacando
eventuais riscos de prestar as informações e as medidas protetivas que poderão
ser adotadas para garantia de sua segurança e de terceiros, bem como as
providências a serem adotadas quanto à investigação das práticas de tortura e
outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes que forem relatadas;

13

As informações e dados contidas neste tópico foram obtidas em banco de dados colhido (e
gentilmente disponibilizado para a realização deste trabalho) pelo GAJOP e Asa Branca, quando
do acompanhamento presencial do Plantão Judicial das Audiências de Custódia, na cidade do
Recife.

Tampouco foram adequadamente respeitados os artigos 8º e 11º da Resolução
213/15 do CNJ ou as recomendações do Protocolo II relativas aos procedimentos para
a coleta de informações sobre a prática de torturas, tendo em vista que, dentre os 27
relatos de violência policial, 8 foram feitos espontaneamente pelos custodiados. Significa
dizer que em oito dos casos os juízes, bem como os outros representantes de órgãos
públicos presentes nas audiências, não elaboraram quaisquer perguntas acerca das
condições de realização da prisão e de manutenção em custódia. Trata-se de um filtro
importante à exploração do potencial das audiências de custódia para prevenir e
combater as ocorrências de violência policial, inclusive na medida em que não é possível
precisar quantos casos de eventual violência policial podem ter deixado de ser relatados
em razão dessa omissão judicial (PINHEIROS, 2016)14,
A respeito do questionamento sobre se houve, durante a audiência,
encaminhamento para apuração de violência policial, os resultados colhidos continuam
a apontar para a inércia dos representantes de órgãos públicos quando se trata de
apurar os relatos de violência policial:
Tabela 3. Houve, durante a audiência de custódia, encaminhamento para apuração de
violência policial?
Não
8
Apenas encaminhamento para perícia
17
traumatológica
Sim,
pelo
Ministério
Público,
nas
1
considerações finais
Total
27

4.2. Os relatos nos Termos de Audiência de Custódia (TAC)
O Protocolo II da Resolução nº 213/2015 do CNJ dispõe, entre a série de
medidas que podem ser tomadas pelos juízes que se confrontarem com relatos de
TTCDD, a seguinte:
I. Registrar o depoimento detalhado da pessoa custodiada em relação às
práticas de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes a
que alega ter sido submetida, com descrição minuciosa da situação e dos
envolvidos;

Este trabalho constatou, no entanto, que tal registro detalhado não foi realizado
pelos juízes que atuaram no Plantão de Audiências de Custódia do TJPE, durante o
período acompanhado. Assim, tem-se que num total de 26 processos investigados, em
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Em realização de trabalho de campo através do GAJOP, Davi Malveira Pinheiros observou
uma relação diretamente proporcional entre o hábito dos juízes de questionar os autuados acerca
de agressão e o número de vezes em que a agressão era relatada. Tal observação indica que a
iniciativa do juiz possui um papel importante para que a agressão sofrida não venha a engrossar
as estatísticas de cifra oculta dos crimes cometidos por agentes estatais.

8 dos Termos de Audiência de Custódia (TAC) pesquisados não consta qualquer
menção à agressão relatada pelo flagranteado15. Observou-se, ainda, que na maioria
das vezes em que agressão é relatada no TAC os juízes se limitam a redigir frases
curtas e declaratórias (13 TACs), tais como “o autuado alega ter sido agredido por
policiais militares”, não computando quaisquer detalhes acerca da narrativa nem
registrando encaminhamento ou diligências apuratórias. Quando tal encaminhamento
existe, se limita à declaração de que o Ministério Público se encontra cientificado em
audiência para tomar as providências cabíveis (4 TACs). Por fim, em apenas 1 caso
houve um encaminhamento mais complexo adotado, tendo o juiz feito constar no TAC
a seguinte determinação:
Eufrásio (nome fictício) relata violência policial, MP cientificado em audiência.
Registre na tabela do CNJ [...] O MINISTÉRIO PÚBLICO pugnou pela remessa
de cópia da ATA, do APF e da mídia para o Corregedor Dr. SEVÍLIO PAIVA,
douto Corregedor Geral da Secretaria de Defesa social para apurar os fatos
relatados pela Dra. (nome da advogada), no final da gravação em mídia da
presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, onde relata violência policial militar
presenciada por ela advogada na área externa da Central de Flagrantes da
Polícia Civil. Intime-se. Cumpra-se.
Trecho do Termo de Audiência de Custódia

Observa-se, portanto, que em apenas 1 processo, dentre 26 pesquisados,
consta determinação no TAC para registro da denúncia na tabela do CNJ. Ainda, apenas
nesse processo houve determinação no TAC para remessa de peças ao Corregedor
Geral da SDS, um encaminhamento simples que poderia ter sido solicitado pelo
Ministério Público e adotado pelo juiz em todos os casos. Ressalte-se, ainda, que tal
pedido de remessa foi feito pelo MP em razão de a própria advogada particular que
assistia o autuado ter presenciado uma cena de violência policial na Central de
Flagrantes da Polícia Civil. Questiona-se, dessa forma, a relação que parece estar
estabelecida entre o status daquele que presencia a agressão e a atitude institucional
que segue ao relato: apenas quando uma advogada relata ter presenciado violência
policial é que o Ministério Público toma a iniciativa de pedir a remessa dos autos à
Corregedoria e o juiz faz constar tal determinação no TAC, enquanto tal não ocorre
diante dos outros 25 casos.
As tabelas abaixo organizam os dados relativos ao registro e encaminhamento
das agressões no Termo de Audiência e Custódia, conforme a existência ou não de
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Não se constatou relação entre a ausência de iniciativa do juiz para questionar acerca de
agressão sofrida e a ausência de registro do relato do autuado no TAC. Assim, dos 8 processos
em que não há registro do relato de agressão no TAC, somente em 3 o juiz não tomou a iniciativa
de questionar o autuado sobre as condições da prisão e custódia.

registro do relato e, nos casos em que houve registro, conforme o encaminhamento
tomado.
Tabela 4. O registro de violência policial consta no Termo de Audiência de Custódia?
Sim

18

Não

8

Total

26

Tabela 5. Constando registro do relato de violência policial no Termo de Audiência de
Custódia, qual o encaminhamento adotado pelo Juiz no próprio Termo?
Nenhum. Consta apenas o registro do relato
13
de violência policial.
Registro do relato de violência policial e
4
ciência do Ministério Público, em audiência,
para adotar as providências cabíveis
Registro do relato de violência policial, ciência
1
do Ministério Público, em audiência, para
adotar
as
providências
cabíveis,
determinação de registro na Tabela do CNJ e
pedido de remessa dos autos para o
Corregedor Geral da Secretaria de Defesa
Social
Total
18

Prosseguindo com o acompanhamento dos processos eletrônicos em busca de
outras menções ou encaminhamentos relacionados ao relato de agressão, constatouse que em 23 dos processos não há qualquer menção, nas demais peças disponíveis,
ao relato de violência policial. Tais peças, registre-se, são as seguintes, com pequenas
variações de processo a processo: Termo de Audiência de Custódia, despachos de
mero expediente, despachos de citação e de intimação, decisão de recebimento de
denúncia, decisão de conversão da prisão preventiva para prisão domiciliar (quando
existente), decisão de concessão de liberdade provisória (quando existente), Termo de
Audiência de Instrução e Julgamento (quando já realizada), sentença (quando já
prolatada) e decisão de recebimento do recurso (quando interposto). Assim, menção à
agressão relatada, em momento processual posterior ao TAC, apenas ocorre em 3 dos
processos, caracterizando casos pontuais que em apenas 1 caso indicam a adoção de
encaminhamentos por parte do Judiciário. O tópico seguinte se dedica a explorar esses
três casos, verificando a existência de discursos acerca da agressão, bem como se
algum encaminhamento a respeito da apuração foi realizado.

4.3. O relato requentado. Encaminhamentos?
No primeiro dos três processos acima referidos (processo nº 2316569.2016.8.17.0001), a violência policial foi mencionada em dois momentos posteriores

ao TAC: durante a audiência de instrução e julgamento, quando do interrogatório do réu,
e durante a sentença. Trata-se de caso em que o autuado foi submetido a revista
pessoal no bairro de Brasília Teimosa, ocasião em que verificou-se que possuía 6 “big
bigs” de maconha em sua mochila. Em seguida, a narrativa dos policiais militares e do
acusado coincidem em afirmar que o mesmo teria conduzido os policiais à sua
residência, onde foram encontradas, no total, 445 gramas de maconha. Percebe-se que
os policiais, em seu depoimento, enfatizam a espontaneidade do réu em conduzi-los à
sua residência:
[...] que aquele local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, que o acusado
foi indagado e admitiu que possuía mais drogas em sua residência; que o
acusado, em sua motocicleta, conduziu a equipe ao endereço, abriu a porta e
autorizou a revista, inclusive dizendo que a casa era alugada [...]que o acusado
não resistiu fisicamente à abordagem e prisão e inclusive colaborou indicando
onde estava a droga.
Trecho do depoimento do Policial Militar 1
[...] que o acusado conduziu a equipe até uma casa por ele alugada naquele
bairro, informando que lá havia mais drogas; que o próprio acusado abriu a porta
da casa e colaborou com a diligencia, apontando onde se achavam mais
maconha, não se recordando ela depoente exatamente o quanto mais da droga
foi encontrada;
Trecho do depoimento do Policial Militar 2

A narrativa do acusado, em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, é
semelhante à dos policiais, inclusive respondendo negativamente às perguntas da
defesa no que concerne à ter sofrido agressão durante a prisão:
[...] que disse aos policiais que estava com a droga e eles a apreenderam; que
os policiais perguntaram se ele depoente possuía mais drogas em casa, ao que
respondeu que sim; [...]; que levou os policiais até sua residência e apontou onde
estava guardado o restante da droga, que foi apreendida, quarenta e cinco big
bigs de maconha e mais uma bolsa com trezentos gramas do mesmo
entorpecentes; [...] ÀS PERGUNTAS DA DEFESA, RESPONDEU QUE quando
de sua abordagem haviam outras pessoas naquela lanchonete; que não foi
agredido nem obrigado pelos policiais a leva-los à sua residência [...]
Trecho do interrogatório do réu

Ocorre, no entanto, que durante a Audiência de Custódia o autuado afirmou ter
sofrido agressão policial, alegando que recebera choques de agentes da ROCAM. Tal
informação, ressalte-se, só é acessível porque houve o acompanhamento da audiência
de custódia desse caso específico por parte do GAJOP, uma vez que este processo se
enquadra no grupo daqueles em que o TAC não traz qualquer registro do relato de
agressão policial (ver Tabela 4) - e, como visto, mesmo os que trazem o registro não
detalham o relato do flagranteado, de modo a ocultar o agente indicado como agressor,
o lugar e os meios da suposta agressão. Assim, ainda que a Audiência de Custódia
esteja digitalmente gravada, a ausência de registro do relato de agressão no TAC: i)

contribui para inibir o acesso a tais dados por parte de pesquisadores, uma vez que o
acesso às audiências gravadas é restrito ao Judiciário, partes e advogados, que devem
possuir cadastro no sistema Judwin16; ii) pode ser um dos fatores que contribui para a
ausência de questionamento acerca da alegada agressão policial em atos processuais
posteriores, especialmente tendo em vista que o juiz que realiza a AIJ não é o mesmo
que realiza a AC e que, portanto, não terá acesso à informação de que houve relato de
agressão a menos que assista à audiência gravada, meio mais custoso em termos de
tempo gasto do que a mera leitura do TAC.
Dessa forma, o processo em análise traz uma mudança no discurso do réu, que
na Audiência de Custódia alegou ter sido submetido a choques por parte de agentes da
ROCAM e, na AIJ, afirmou não ter sido agredido pelos policiais. Ora, trata-se de um
ponto de contradição acerca do qual poderiam ter sido tecidas hipóteses explicativas,
seja para confirmar a narrativa de ausência de agressão afirmada na AIJ, seja para
confirmar a narrativa de existência de agressão afirmada na AC e, a partir de então,
investigar acerca dos motivos que pudessem ter resultado na alteração do relato do
flagranteado, dentre os quais se inclui a eventual existência de coação contra o mesmo.
Contudo, tais hipóteses não foram exploradas por qualquer dos representantes de
órgãos públicos presentes na AIJ. Na sentença, o juiz se restringe a ressaltar que o
acusado “negou, por fim, tenha sido agredido pelos policiais para que os levasse até a
residência”, não fazendo menção ao que fora relatado na audiência de custódia.
No segundo processo (nº 15256-73.2016.8.17.0001) em que há menção à
agressão relatada em momento processual posterior ao TAC, as menções ocorrem na
AIJ, durante o interrogatório da acusada e no depoimento de um dos policiais militares
que efetuaram a prisão. A acusada se limita a relembrar a agressão relatada (consta do
TAIJ: “a denunciada esclarece que sofreu agressões físicas por parte dos policiais que
lhe abordaram inicialmente”). O depoimento do policial militar, não obstante, oferece
material para uma análise mais detida, na medida em que, ao passo em que nega o
relato da flagranteada, o relaciona a um suposto “costume” das pessoas que são presas
em flagrante, cuja finalidade seria a de obter vantagem na soltura ou de denegrir a
atuação policial:
[...] o depoente repete que em momento algum ocorreu qualquer agressão física
ou qualquer outro tipo de agressão à integridade da denunciada Danielle (nome
fictício). Que é de costume as pessoas que são presas em flagrante quererem
manchar e denegrir a imagem dos policiais ou da própria instituição policial para
que haja facilitação na soltura quando da audiência de custodia. (o magistrado
16

Cf. Manual para Download de Audiências Gravadas do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Disponível
em:
<https://www.tjpe.jus.br/audienciadigital/xhtml/manual/Manual_Download_Audiencias_Web.pdf
>.Acesso em: 13 set. 2017.

não tem perguntas a fazer) [...] REPERGUNTAS DA DEFESA RESPONDEU
QUE: não se recorda do emprego de força física contra a denunciada aqui
presente. Na guarnição não havia policial feminino.
Trecho do depoimento de Policial Militar 1

Discurso semelhante, conforme se verá, foi enunciado por policial militar que
efetuou a prisão do terceiro processo analisado, o qual atribuiu o relato de agressão à
vontade de vingança do flagranteado. Percebe-se, com isso, em que pese a pequenez
da amostra, a possibilidade de existência de um discurso, por parte dos policiais, de
desqualificação da narrativa do autuado, o que poderia ser objeto de investigação em
outra pesquisa com maior acervo. Interessa saber, ainda, se tal discurso dos policiais
influencia para a (e quando da) apuração da agressão relatada. Nesse processo, em
que pese a agressão ter sido relatada no TAC e no TAIJ, o juiz não realizou qualquer
menção ou encaminhamento a esse respeito na sentença. Não se absteve, contudo, de
desejar, logo após dispor sobre a substituição pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direito, votos de reabilitação moral para a então condenada: “oxalá não
volte a delinquir”.
Passa-se à análise do terceiro e último dos processos em que houve menção ao
relato de agressão em momento processual posterior ao TAC. Trata-se do processo nº
0014972-65.2016.8.17.0001, o mesmo, já referido, em que houve remessa dos autos
ao Corregedor Geral da Secretaria de Defesa Social. As narrativas sobre agressão se
encontram presentes no TAIJ, quando do depoimento das testemunhas de acusação
(os policiais militares que efetuaram a prisão), das testemunhas de defesa (que estava
com o autuado no momento da prisão em flagrante) e do interrogatório do acusado, bem
como na sentença. Como já citado, trata-se do caso em que advogada da pessoa presa
relatou ter presenciado violência policial militar na área externa da Central de Flagrantes
da Polícia Civil, tendo o promotor presente em audiência solicitado o encaminhamento
de ofício, juntamente a mídia da audiência, para a Corregedoria. Na AC, conforme
consta dos dados obtidos pelo acompanhamento processual realizado pelo GAJOP, o
flagranteado possuía cortes no rosto e alegou ter sido agredido na viatura, em via
pública e no pátio da delegacia. Esse relato foi confirmado explicitamente na Audiência
de Instrução e Julgamento:
[...] e diz que o policial João (nome fictício), Sargento do GATI, que efetuou sua
prisão foi o mesmo que o prendeu da vez anterior. A droga diz que os policiais
plantaram para ele, tiraram de dentro do bolso deles, policiais, e jogaram para o
interrogando. [...] Alega que quando foi abordado pelos policiais ele estava com
toda a documentação e os policiais pegaram toda documentação dele e
colocaram no bolso dele. Alega que sofreu violência policial. [...]Os policiais
pressionaram, queriam leva-lo para cadeia e queriam que ele desse conta do
que não sabia. Foi colocado dentro da viatura e um policial foi dirigindo seu
veículo até sua casa. Ficaram perguntando coisas a Ellen (nome fictício) e
ficaram batendo nela dentro do próprio carro. Ellen estava com ele no momento
que foi abordado. Ellen seguiu junto com o policiamento dentro do veículo do

interrogando até a casa dele, interrogando. Os policiais ficaram pressionando o
interrogando querendo saber o que tinha na casa dele. Só viu a droga quando o
policial puxou do próprio bolso, a droga, isso na casa do interrogando.
Trechos do interrogatório do acusado

Narrativa semelhante, no que respeita à agressão, é desenvolvida por Ellen
(nome fictício), na condição de testemunha de defesa:
[...] Na frente dela foi várias vezes espancado pelos policiais por ordem de João
(nome fictício). Os policiais queriam que Allan (nome fictício) desse conta de
armas e drogas. A depoente chegou a levar tapas no rosto. Depois os policiais
foram a Santo Amato e ficaram dando "rolés" com eles e queriam que ela desse
o endereço da casa de Allan, mas ela disse que não sabia [...]
Trechos do depoimento da testemunha de defesa, Ellen.

Um dos policiais militares que efetuou a prisão, por sua vez, atribui a alegação
de violência à vingança pessoal do acusado:
Depois que o acusado, acredita que de forma vingativa, alegou que eles haviam
ficado com objetos apreendidos dele, como celular, corrente e relógio e que
havia sido espancado. Foi aí que a delegada chegou e colheu do depoimento
dele apenas as informações sobre o espancamento alegado pelo réu e os
objetos apreendidos. Acredita que o réu assim agiu porque eles não cumpriram
o que o réu propôs.
Trecho do depoimento do Policial Militar 1

Na sentença, após fazer referência ao relatado pelo acusado e testemunha de
defesa na AIJ, o juiz afirma a necessidade de apuração dos relatos em processo próprio,
determinando a remessa dos autos à Corregedoria da SDS:
[...] Quanto a tese principal da defesa: tortura, agressões sofridas pelo acusado.
Cuido, inicialmente, em consignar não constar dos autos nenhuma
informação/notícia/declaração que o réu tenha sido agredido, torturado, para
assumir as drogas ou indicar o local onde estaria guardada. Há sim, declarações
dele e de sua amante no sentido de não ter sido encontrado drogas no portaluvas do veículo. Nada mais. Agora, com relação a alegação de ter sofrido
agressão por parte dos policiais, considerando o que consta da Perícia
Traumatológica, deve ser apurada em procedimento próprio, respeitada as
garantias constitucional, para individualização, de seus agressores para punição
rigorosa, prevista e na forma da lei. A propósito, veja-se: a tortura policial, se
existente no caso, deverá ser apurada em procedimento administrativo próprio,
com a devida produção probatória [...] Oficie-se à Corregedoria da SDS,
enviando cópia da denúncia, do Auto de Prisão em Flagrante, do Laudo
Traumatológico e da ata de audiência com todos os depoimentos, para apuração
dos fatos, que teriam sido praticados pela equipe de policiais militares, ante as
declarações do réu, considerando o disposto na Perícia Traumatológica.
Trecho da sentença prolatada

Percebe-se, portanto, que dentre todos os processos pesquisados (total de 26)
o único de que se tem notícia, a partir das peças disponíveis no PJE, de
encaminhamento dos autos para o Corregedor Geral foi aquele em que advogada
particular presenciou a agressão policial e realizou, durante a AIJ, perguntas aos
policiais militares, acusado e testemunha de defesa a respeito da agressão narrada, do

que resultou disposição expressa, em sentença, da necessidade de apuração das
alegações em procedimento próprio.
5. CONCLUSÕES
Os dados obtidos revelam que em apenas 1 dos 26 casos houve remessa de
peças processuais à Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social; ainda, revelam
taxa significativa de ausência de registro do relato no TAC (8 de 26 processos), bem
como de ausência de iniciativa do juiz para indagar acerca do tratamento recebido
quando da prisão e custódia (8 de 26 processos). A recomendação acerca da explicação
acerca dos objetivos da audiência de custódia foi a mais ignorada (ocorreu em apenas
2 das 27 audiências acompanhadas).
Os dados obtidos apontam, portanto, para uma excepcionalidade de
encaminhamentos institucionais de apuração dos relatos, na medida em que a
Resolução nº 213/2015 do CNJ e o Protocolo II anexo não foram observados de maneira
adequada. Assim, o encaminhamento para apuração se restringiu a 5 dos 26 casos,
tendo consistido em 4 deles apenas na ciência do Ministério Público para tomar as
providências cabíveis e em apenas 1 deles na remessa de peças processuais à
Corregedoria – ressalte-se que nenhum dos autos chegou a ser enviado para uma
Delegacia de Polícia, com fins à abertura de inquérito policial.
Para a continuidade da pesquisa, um passo investigativo possível e relevante
seria acompanhar a atuação do Ministério Público e Corregedoria nesses cinco casos,
a fim de precisar se tais encaminhamentos foram frutíferos. Ainda, à título de parcimônia
das conclusões, é importante ressaltar que esta pesquisa se ateve aos documentos
disponíveis nos processos eletrônicos, sendo interessante realizar pesquisa presencial
na Central de Flagrantes com vistas à inquirir sobre o possível envio de ofício quando
da realização das audiências de custódia.
Como conclusão, o trabalho realizado sugere que as audiências de custódia, em
que pese o grande potencial para elucidação de supostos crimes cometidos por agentes
estatais, seguem permeadas pelos mesmos atores e acompanham a lógica de
racionalidade do descaso sistêmico (ZACONNE, 2015) própria do sistema de justiça
criminal no qual se inserem. Dessa forma, o que se vê é uma dissociação entre a forma
jurídica prevista na Resolução do CNJ e a práxis do Plantão de Audiências de Custódia
do Recife durante o período pesquisado, indicando que a mera forma processual
prevista em resoluções não seria o suficiente para garantir que os representantes dos
órgãos públicos atuem para cumprir o objetivo das audiências de custódia de registrar
e encaminhar denúncias de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e
degradantes.
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Resumo
Este trabalho é o início de uma pesquisa que se pretende realizar sobre as relações entre o
processo de encarceramento em um contexto neoliberal e os efeitos subjetivos do
aprisionamento nas pessoas que estão ou estiveram presas. Especificamente, busca-se
investigar o papel do sofrimento no encarceramento massivo no caso do sistema prisional
brasileiro. Partindo da chave de leitura foucaultiana – mas também fazendo uso de autores
contemporâneos brasileiros e estrangeiros – sobre a maneira como o poder se apodera do
sujeito, tornando-o útil, busca-se compreender de que modo se dá a produção do sujeito preso
e a função desse processo na sociedade. Pois a dimensão produtiva do poder implica,
paradoxalmente, em uma dessubjetivação, a partir de métodos de aniquilamento do outro. O
trabalho parte da hipótese de que o sofrimento e os efeitos gerados pelo encarceramento são
parte importante na eliminação dessa população e na sua transformação em uma massa ainda
mais precarizada.

2

“Ao caminhar pela galeria, os presos estendiam suas mãos e colocavam seus rostos na parte
inferior da porta das celas, que é de chapa contínua, junto ao chão para tentar se comunicar
com a equipe do Mecanismo Nacional” (Brasil, 2017, p. 44). Desta maneira, o relatório do
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura descreve uma das cenas mais
marcantes que pude testemunhar no decorrer das visitas realizadas como perita do órgão. Ao
longo do corredor, dezenas de braços, rostos e pernas machucadas eram esticados o máximo
possível através da abertura inferior de uma porta de chapa que fechava as celas da ala. As
pessoas presas buscavam, com isso, conseguir a atenção da equipe que realizava a visita e
denunciar as violações a que eram submetidos.
Aquelas pessoas estavam há semanas sem contato com seus familiares, em uma unidade
abarrotada de restos de marmitas pelo corredor e infestada de moscas e larvas. A rotina da
unidade consistia em entregas das refeições acompanhadas de um ostensivo aparato policial,
de modo que muitas pessoas estavam machucadas por balas de borracha.
Mais do que um gesto de denúncia, essa cena me pareceu eloquente em relação ao sofrimento
inerente ao encarceramento nas prisões brasileiras. Situações como a descrita levam a refletir
sobre as marcas que tais experiências deixam nas pessoas que estiveram presas. Mas
também ensejam um questionamento sobre a função do sofrimento no encarceramento no
Brasil. O presente trabalho é apenas um primeiro passo na tentativa de compreender essa
dimensão pouco objetiva e muitas vezes silenciosa do aprisionamento.

***

“Tudo isso não vai passar sem deixar suas marcas, isso se continuarmos vivos”, diz Savielev a
respeito dos campos de trabalho forçado na União Soviética no conto Ração Seca, de Varlam
Chalámov (2016, p. 80). Nessa passagem, o personagem diz a seus companheiros que é
preciso sonhar. O leitor, já acostumado aos constantes padecimentos que caracterizam a obra,
é surpreendido por essa espécie de otimismo que subitamente acomete Savielev. Seu sonho,
entretanto, é marcado pelo sofrimento que seguramente decorrerá da experiência que ele e os
demais prisioneiros viveram: o “trabalho acima das forças deixará (...) feridas incuráveis, e toda
nossa vida e velhice será uma vida de dor, de interminável e variável dor física e espiritual”. O
sonho não é senão um retrato das marcas que o aprisionamento seguramente deixará em cada
um deles.
3

A cena descrita por Chalámov encontra enorme ressonância na experiência das pessoas em
unidades prisionais brasileiras. O contato com pessoas encarceradas ou egressas do sistema
prisional atesta que o sofrimento se faz presente em todos os aspectos do processo de
encarceramento e deixa suas cicatrizes mesmo quando ela já não se encontra mais atrás dos
muros e grades.
Durante atendimento psicológico realizado na Pastoral Carcerária1, Thomás, egresso do
sistema prisional paulista diz que “quando a pessoa está presa, ela existe e não existe. Porque
ela deixa de ter CPF regularizado, ela não existe para as pessoas que estão na rua. É como
um ‘espectro’, uma ‘alma penada’”. Thomás segue seu relato e diz lembrar-se de um amigo
que se encontra preso: quando vai a algum lugar onde já estiveram juntos, pensa que o amigo
poderia estar ali, mas não está.
A produção desses espectros ou alma penadas seria, tal como nos revela Wacquant (2011), a
função do aparato penal: complementar ao Estado neoliberal, ele é necessário para tirar de
circulação a massa de pessoas que sobram, restos em um sistema econômico-político
marcado pela desigualdade, pelo desemprego e pela exclusão. Mais do que isso, significa um
incremento no sentido de relegar às pessoas pobres – sobretudo, negras – um lugar de
invisibilidade.
Judith Butler, em suas reflexões sobre as pessoas presas em Guantánamo, dá um importante
passo no sentido de pensar a respeito do processo que leva à construção de uma
desumanização, ou a uma espécie de categoria sub-humana, da população encarcerada. Ela
questiona:

até que ponto não está funcionando ali um marco racial e étnico que permite que
essas vidas reclusas sejam percebidas e julgadas como menos que humanas,
como vidas que deixaram de pertencer a uma comunidade humana identificável?
(2006, p. 86, tradução minha).

Se a penalidade neoliberal cumpre o papel de gerir a miséria, faz-se necessário lançar um
olhar sobre as maneiras pelas quais esse aparato incide sobre a subjetividade daqueles e

1

Ao longo de 2013 e 2014, atendi, como psicóloga, diversas pessoas egressas do sistema prisional pela Pastoral
Carcerária. Os nomes das pessoas atendidas e mencionadas ao longo do texto foram alterados para preservar sua
identidade.
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daquelas que se encontram encarcerados, de forma a moldá-la e a marcá-la de maneira
decisiva. Como se dá, assim, a gestão neoliberal da subjetividade pelo aparato prisional?
Que lugar ocupa o sofrimento nesse processo produtivo? Seria ele um subproduto? Ou, antes,
um elemento importante no produto sujeito-morto que a prisão produz? Em que o sofrimento e
as marcas deixadas pelo encarceramento são úteis no processo de tirada de circulação dessa
massa miserável? Tais perguntas serão as norteadoras deste trabalho.
Retomarei, a seguir, algumas importantes contribuições de autores sobre o sistema prisional e
os processos de administração subjetiva de pessoas encarceradas.

***

“Uma imensa máquina”. É com estas palavras que Foucault (2006, p. 134) descreve a
penitenciária de Attica, em Nova Iorque, que ele visitara em 1972. De uma máquina, espera-se
que produza algo, e é por isso que ele, em seguida, coloca a seguinte pergunta: “o que sai
dela?”. Espera-se que produza “homens virtuosos” – ou, se preferir, reintegrados,
ressocializados. Entretanto, a máquina se revela aos olhos de Foucault um “enorme estômago”
que “quebra, esmaga, elimina fisicamente” quem por ele passa.
Profundamente abalado pela visita, Foucault inicia um processo de investigação sobre a
dimensão produtiva do sistema penal no interior de uma sociedade capitalista (Harcourt, 2015,
p. 246): o custo envolvido na instalação e manutenção de prisões, o discurso social em torno
delas, a importância que possuem no corpo social, indicam que ela teria funções positivas
(Foucault, 2006). Trata-se então de descobrir “qual é o papel que a sociedade capitalista faz
seu sistema penal desempenhar” (Foucault, 2006, p. 136).
Para responder a essa questão, Foucault se volta para o século XVIII, onde localiza
transformações econômicas e sociais que redundaram em uma passagem para o que ele
chamará de sociedade disciplinar. O autor vê emergir, nesse momento histórico, uma
modalidade de poder que não se contenta com a subtração da força produtiva dos indivíduos,
mas que se dedica a aperfeiçoar técnicas para produzir um melhor desempenho. A disciplina –
que se diferencia da escravidão, da domesticidade e do poder soberano – é o instrumento para
fazer do corpo humano e de sua subjetividade algo tão obediente quanto útil (Foucault, 2014
[1975]). Trata-se, enfim, de capitalizar o corpo humano tanto quanto possível.
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Para isso, a sociedade disciplinar lança mão de instrumentos e técnicas que têm como
horizonte se apropriar de todos os aspectos relativos à pessoa. O Panóptico2, de Jeremy
Bentham, representa a forma mais bem acabada de um dispositivo disciplinar, pois é planejado
para que todos os aspectos das pessoas vigiadas estejam sob observação. O grande salto do
dispositivo disciplinar consiste em que o poder ali engendrado se realiza de maneira tão
tentacular que é o próprio sujeito que se vigia: “o essencial é que [o prisioneiro] se saiba
vigiado; (...) o detento nunca deve saber se está sendo observado; mas deve ter certeza de
que sempre pode sê-lo” (Foucault, 2014 [1975], p. 195).
Não à toa, a ideia de máquina lhe serve novamente para descrever o gigantesco, porém
discreto aparato de exercício do poder na sociedade disciplinar:

O poder na vigilância hierarquizada das disciplinas (...) funciona como uma
máquina. E se é verdade que sua organização piramidal lhe dá um ‘chefe’, é o
aparelho inteiro que produz ‘poder’ e distribui os indivíduos nesse campo
permanente e contínuo. O que permite ao poder disciplinar ser absolutamente
indiscreto, pois está em toda a parte e sempre alerta, pois em princípio não deixa
nenhuma parte às escuras e controla continuamente os mesmos que estão
encarregados

de

controlar;

e

absolutamente

‘discreto’,

pois

funciona

permanentemente e em grande parte em silêncio (Foucault, 2014 [1975], pp. 1745).

As prisões são, para Foucault, uma espécie de modelo que permite enxergar de maneira clara
como o poder disciplinar se realiza. Elas revelam, então, a forma-prisão, um esquema que se
introduz nas relações de trabalho, nas escolas, na vida social e privada de maneira geral.
Essa forma tem, sem dúvidas, implicações sobre a subjetividade das pessoas. Mais do que
isso, o poder disciplinar se caracteriza justamente pela sua introjeção nos sujeitos, governandoos desde aí:

2

Se, por um lado, o Panóptico representa um ideal que não chegou a ser implementado tal qual seu idealizador
projetou, por outro, ele teria se disseminado e se instalado de forma insidiosa nos âmbitos os mais variados das
vidas das pessoas (Foucault, 2014[1975]).
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Em consequência disso mesmo, o poder externo, por seu lado, pode-se aliviar de
seus fardos físicos; tende ao incorpóreo: e quanto mais se aproxima desse limite,
mais esses efeitos são constantes, profundos, adquiridos em caráter definitivo e
continuamente recomeçados (2014 [1975], p. 196, grifo meu).

É sobre esses efeitos que se volta o presente trabalho. Retomaremos esse ponto mais adiante.
O advento do neoliberalismo3, por sua vez, trouxe consigo elementos que teriam reconfigurado
as formas de realização do poder e, consequentemente, o tipo de controle exercido sobre o
sujeito. Temos, finalmente, o sujeito-empresa, ele mesmo funcionando a partir da perspectiva
mercadológica. Isso se dá pois o mercado precisa de pessoas competitivas e eficazes, capazes
de converter toda a sua ação na melhoria de sua performance e no melhor aproveitamento de
seus recursos. Desta lógica resulta que o sujeito torna-se verdadeiramente um sujeito
econômico, de modo que a lógica empresarial se apossaria da subjetividade das pessoas.
“Para isso, deve-se reconhecer nele a parte irredutível do desejo que o constitui” (Dardot e
Laval, 2016, p.327). Em outras palavras, o desejo do sujeito é o alvo do poder engendrado pelo
capitalismo neoliberal. Não à toa, é neste momento que proliferam técnicas e métodos
psicológicas de autoajuda, de ampliação de consciência – ou, melhor dizendo, de autocontrole
e de otimização dos recursos (subjetivos) próprios –, voltados para uma inserção mais rentável
no mercado. Essa pode ser uma chave de leitura interessante para pensar como a ideia de
autocontrole é constante no tratamento dispensado por funcionários de unidades prisionais aos
presos, trazendo indícios de como a gestão incide sobre a subjetividade das pessoas
encarceradas. A título de exemplo, um critério recorrente para avaliar pessoas em medida de
segurança é se elas estão “calmas” ou não, sendo esse aspecto decisivo na avaliação de sua
“periculosidade”.
Para Dardot e Laval (2016), a gestão empresarial dos indivíduos, para além de torná-los
rentáveis e produtivos, cumpre o papel de manutenção da ordem pública, buscando evitar a
explosão de ocorrências inconvenientes e desmedidas. De acordo com os autores, a “‘gestão
social do desempenho’ corresponde exatamente a esse imperativo governamental” (p. 376).

3

O neoliberalismo é aqui entendido tal como Foucault o compreende em O Nascimento da biopolítica (2008), ou
seja, não como simplesmente um liberalismo renovado, mas como uma concepção de relação entre Estado e
mercado bastante singular, no qual o poder central deve desempenhar um papel forte de garantia das condições de
realização do mercado. Assim, estamos distantes do laissez-faire, da ideia de que o Estado deve se recolher para
que o mercado ocupe mais espaço, pois o debate sobre “intervenção ou não intervenção” é substituído pela
“questão sobre qual deve ser a natureza de suas intervenções” (Dardot e Laval, 2016, p. 158).
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Significa dizer que, no contexto neoliberal, a forma-empresa cumpre, simultaneamente, o papel
de otimização das pessoas, assim como de controle social. Aqui, há uma analogia com a
forma-prisão, que também busca extrair uma rentabilidade dos indivíduos enquanto exerce
controle sobre eles. Em As Prisões da miséria, Loïc Wacquant trata, precisamente, de mostrar
como esse controle se dá sobre uma população específica, que deve ser retirada de circulação.
Ainda que ele tenha iniciado suas pesquisas nos Estados Unidos, o autor logo pôde observar
como se deu uma “virada punitiva” em diversos países – inclusive no Brasil –, virada esta que
“faz parte de um projeto político que responde à crescente insegurança social e seus efeitos
desestabilizadores nos degraus mais baixos da ordem social e espacial” (2011c, p. 175).
É preciso, aqui, fazer uma ressalva: para Wacquant, a “hipertrofia distópica do Estado penal”
corresponde à “atrofia deliberada do Estado social” (2011, p. 88), leitura que não pode ser
automaticamente transposta para a realidade brasileira.
Para Wacquant, o neoliberalismo, ao fragilizar as relações trabalhistas e as condições de
trabalho, tem como consequência a precarização das condições materiais daqueles que já se
encontravam em uma posição social e econômica mais frágil. O Estado empreende, assim, um
esforço de retirada de circulação dessa população marginalizada e desocupada. Dizendo
claramente, o aparato penal, fortalecido e sofisticado no neoliberalismo, é “um componente
essencial do próprio Estado neoliberal” (Wacquant, 2011c, p. 179)4.
Wacquant aponta em diversos momentos ao longo de As Prisões da miséria como o sistema
penal possui um viés seletivo, operando de maneira diametralmente oposta quando a pessoa é
branca ou negra: beneficiária, no primeiro caso, e alvo, no segundo. Mas é na Nota aos leitores
brasileiros que ele dirá com todas as letras que “[p]enalizar a miséria significa aqui ‘tornar
invisível’ o problema negro e assentar a dominação racial dando-lhe um aval de Estado”
(2011b, p. 12).
Para Butler, as pessoas retiradas de circulação representam “um erro do humano” (2006,
p.104, tradução minha). Haveria, ainda, um segundo passo: o Estado empreenderia um
processo de “bestialização do humano” (p. 109), reduzindo tais pessoas ao status de animais
descontrolados que devem ser detidos.

4

De acordo com Wacquant (2011), o controle dos miseráveis se dá não apenas por meio do encarceramento
propriamente dito, mas também com a participação central de políticas assistenciais que monitoram os territórios
mais pobres, assim como as pessoas que o habitam. Haveria, assim, um incremento das políticas sociais de caráter
paternalista, funcionando “como penal disfarçado, como instrumento de vigilância e de disciplina dos beneficiários”
(p. 54). Sistema penal e políticas sociais se complementam, no neoliberalismo, para realizar o “governo da miséria”
(p. 104).
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A análise de Butler se dá a partir de uma realidade bastante específica, isto é, o
encarceramento de supostos terroristas em Guantánamo e a mobilização do aparato penal
para viabilizá-lo. Entretanto, é possível estabelecer um paralelo com a realidade brasileira, uma
vez que, também aqui, assistimos a uma utilização do aparato legal para prender as pessoas
indesejáveis.
A respeito do processo de “bestialização”, interessa reconhecer que a maneira pela qual o
Estado administra uma população é convertendo-a a uma categoria sub-humana (Butler, 2006).
É como se o processo (positivo) de produção subjetiva implicasse necessariamente em uma
dessubjetivação das pessoas encarceradas. Mas administrar uma população também implica
em “um processo de dessubjetivação com consequências políticas e legais enormes” (Butler, p.
130, tradução minha).
A questão sobre as relações entre sofrimento e encarceramento no caso do sistema prisional
do Brasil vem sendo objeto de debate para diversos autores brasileiros. Dentre eles, Arantes
aponta que o aprisionamento gera um “excedente de sofrimento” (2014, p. 144), pois

o encarceramento voltou finalmente a ser aquilo que nunca deveria ter deixado de
ser desde a origem, nada mais do que um sofrimento, mas agora, num regime
institucional de mero processamento de pessoas, sem outro fim que não a
contenção pura e simples, quer dizer que no limite se encarcera ‘para fazer mal’,
‘pune-se para punir’, numa indistinção deliberada de meios e fins (p. 146).

Godoi, por sua vez, aprofunda o debate proposto por Arantes ao esmiuçar as maneiras pelas
quais os aparatos jurídicos e administrativos relacionados à pena incidem sobre essa produção
de sofrimento, em São Paulo. Para ele, os mecanismos ligados ao tempo de cumprimento da
pena implicam em um “excedente de espera”, uma espera indefinida que resulta em uma
intensificação do sofrimento vivido na prisão, redefinindo “os próprios contornos da punição”
(2016, p. 14).
Tais reflexões são importantes, pois não se trata de simplesmente transpor o debate feito sobre
o encarceramento nos Estados Unidos ou na Europa para o caso brasileiro, mas contrapô-los à
luz do que se tem produzido no Brasil a respeito dessa temática para pensar a realidade local.
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Abordar o sistema prisional brasileiro implica em, necessariamente, trazer alguns dados que,
embora não sejam desconhecidos, são extremamente eloquentes. O Brasil possui, segundo as
informações mais recentes fornecidas pelo Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério
da Justiça (2014b), mais de 622 mil pessoas presas5, ocupando o quarto lugar dentre os países
com maior população encarcerada. Os três primeiros colocados, no entanto, vêm realizando
uma redução do número de pessoas presas, enquanto no Brasil continua-se escolhendo
encarcerar mais, dando continuidade a um crescimento que, em 2014, representava um
acréscimo de 575% em relação à população prisional de 1990 – quando ela era estimada em
90 mil (Ministério da Justiça, 2014).
Soma-se a esse volume vertiginoso de pessoas presas o fato de que o sistema penitenciário
brasileiro é também reconhecido, nacional e internacionalmente (Nações Unidas, 2016), por ser
extremamente violador, ao custodiar pessoas em locais sem qualquer condição de salubridade
e higiene, e também ao submeter as pessoas presas a diversos tipos de tortura e tratamentos
cruéis, desumanos e degradantes (Brasil, 2016).
O aprisionamento tem, conforme diversas pesquisas apontam, efeitos de variadas ordens no
campo social, que precisam ser conhecidos e debatidos. A dimensão subjetiva constitui uma
das facetas dessa problemática e, considerando a possibilidade de ter um papel significativo na
manutenção desse grave quadro, merece ser estudada.
Morte-em-vida, vida-em-morte, invisibilidade, feridas, dor, espera são alguns dos termos aqui
mobilizados em torno dos efeitos do encarceramento, ou melhor, como efeitos da
administração da miséria e da produção de sujeitos a partir do aparato penal. Buscarei
compreender, assim, o lugar do sofrimento e dos efeitos do encarceramento no grande
complexo comercial carcerário-assistencial6 no caso brasileiro, marcado por um crescimento
vertiginoso da população prisional ao longo das duas últimas décadas, assim como por práticas
de tortura e condições desumanas.
Wacquant enumera uma série de efeitos do encarceramento: tornar-se “inempregável”,
“estigmatização,

interrupção

das

estratégias

escolares,

matrimoniais

e

profissionais,

desestabilização das famílias, supressão das redes sociais (...) e todo o cortejo das patologias,
dos sofrimentos e das violências (inter)pessoais comumente associadas à passagem pela
instituição cacerária” (2011, p. 151). Tais efeitos, pode-se deduzir, estão conectados com o
5

Os dados são referentes a 2014; considerando a tendência recente de aumento da população prisional, esse
número deve ser significativamente maior atualmente.
6
Expressão utilizada por Wacquant para designar todo um aparato que tem por objetivo final “vigiar e subjugar, e se
precisar punir e neutralizar, as populações insubmissas à nova ordem econômica” (2011, p. 108).
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processo de radicalização da miséria e, também, de reincidência das pessoas no sistema
prisional. Levanto a hipótese, de que todo o sofrimento e os efeitos engendrados pelo
encarceramento são elementos essenciais para o processo de exclusão dessa massa,
funcionando, assim, como engrenagem central no modelo neoliberal de gestão da subjetividade
das pessoas presas. Isso talvez ajude a entender por que João, também atendido no âmbito da
Pastoral Carcerária, relatava durante o atendimento que não conseguia parar de roubar – como
quem diz, no fundo, que seu lugar é a prisão.
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Introdução

Sob a perspectiva da criminologia crítica, a realidade criminal e carcerária, não
está “suspensa” no ar, fora da realidade concreta das sociedades, abstraídas da ordem
social e econômica, em todo o mundo.
Disciplina e controle social são a base da constituição dessa instituição que
superencarcera seletivamente sujeitos, homens e mulheres que sobrevivem à
desigualdade social. Desta forma, a perspectiva abordada nesses estudos considera a
estrutura social, política, econômica e cultural que compõe a sociedade capitalista em
sua “luta de classes por trás dos processos de criminalização” (Batista, 2011:90).
A prisão é uma das instituições do controle social das classes pobres e perigosas
(que amedronta e ameaça as classes dominantes). Como afirma a autora, “a prisão é
uma máquina de infligir dor para certos comportamentos entre certas classes sociais e
também entre os resistentes de cada ordem social” (idem: 91). Relatamos a seguir uma
realidade que é retratada pela referida autora, como característica do século XIX, mas
que no entanto permanece muito presente nos retrocessos penais do século XXI:
O aumento dos delitos contra a propriedade, as manifestações populares, vão
impor a volta das penas mais severas; (...) voltam os castigos físicos e as mutilações e
a prisão se converte na pena mais importante de todo o mundo ocidental, com seu
sistema de disciplinas e a difusão do isolamento celular (idem: 93).
O Brasil é conhecido nacional e internacionalmente, pela barbárie das suas
condições carcerárias, violação histórica dos direitos humanos. Nas prisões brasileiras,
casos de tortura e violência continuam sendo endêmicos. A questão carcerária vem
sendo frequentemente publicizada a partir da mídia e de movimentos sociais, ampliando
o debate da precariedade do sistema penal e as consequências sociais desse cenário
punitivo e repressor. Essa condição violenta pode ser considerada como uma

"sobrepena", por extrapolar as questões de cumprimento da pena em si e se caracterizar
como um castigo silencioso a mais.
Numa visão ampliada do conceito, como uma tortura permanente, diária e de
formas diversas. Essa modalidade de tortura física e psicológica se expressa na
superlotação, na alimentação precária, pelo não acesso a materiais de higiene e
limpeza; pelas humilhações da revista vexatória; da parte dos agentes penitenciários e
da polícia; assim como pela violência praticada por organizações criminosas; a restrição
ao banho de sol, o não chamamento nominal; a execução arbitrária do isolamento.
Estas reflexões foram elaboradas a partir dos dados obtidos pela iniciação
científica “Violações de direitos humanos: relatos de homens e mulheres egressos do
sistema prisional” (Unifesp/BS, 2017) que entrevistou egressos do sistema prisional
paulista e as condições de aprisionamento que viveram quando estiveram presos/a,
buscando atualizar as informações contidas na série de relatórios e denúncias a que
está submetida a população carcerária brasileira, na condição de superencarceramento
seletivo.
Violações de direitos dos/as presos/as durante o cumprimento de suas penas
são, no Brasil, denunciadas há décadas, através dos relatórios divulgados por
organismos nacionais e internacionais de defesa dos direitos humanos, como: Pastoral
Carcerária, Defensoria Pública, Human Rights Watch, Anistia Internacional, Justiça
Global, Rede Justiça Criminal, entre tantas outras; além de notícias de jornais, revistas,
entre outros.
Segundo a Anistia Internacional (2003), durante a Segunda Guerra Mundial
ocorreram graves abusos de poder estatal cometidos contra pessoas privadas de sua
liberdade por razões políticas, que ensejaram campanhas e a Declaração contra a
Tortura, visando a proteção de indivíduos em custódia do Estado: “as condições de
detenção poderiam ser suficientemente ruins a ponto de serem consideradas como
sendo tratamento cruel, desumano ou degradante” (idem:10).
A proibição da tortura e maus tratos na Declaração Universal dos Direitos
Humanos (ONU, 1948) aplica-se a todos os seres humanos, sem exceção. A
Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas Contra a Tortura e outros
Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes da ONU de 1975, rege em seu Art.
1o:
tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos
agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a
uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa,

informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma
terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido;
de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas. (ONU,
1975)

Nos anos 70 a tortura ocorria nas dependências das delegacias de polícia,
presídios e locais clandestinos, levando aos “desaparecimentos”. Após os anos 80 e os
regimes militares ditatoriais na América Latina, governos civis foram eleitos e as torturas
próprias aos presos/as políticos/as, foram cedendo espaço (porém não desaparecendo)
e praticadas contra suspeitos e presos/as comuns. Começou a ser reconhecida a
importância das ligações existentes entre tortura e discriminação, contra as mulheres,
os pobres, as minorias étnicas, raciais, conflitos armados e sobre a identidade sexual,
com a necessidade de oferecer proteção especial aos grupos afetados (Amnesty
International:10).

A tortura ainda está entre nós. (...) Em nível nacional, grande
parte dos esforços para combater a tortura tem sido dispensada
na elaboração de modelos para a prevenção da tortura,
principalmente com relação a pessoas mantidas sob custódia
oficial. (...) Referentes a condição de detenção. (...) Esse esforço
pode ajudar na construção de uma cultura de direitos humanos
na qual a tortura seja universalmente considerada inaceitável.
(idem:12)

Desenvolvimento

Na conjuntura atual da sociedade brasileira, presos e presas não são vistos
como sujeitos de direitos em decorrência de estarem privados de liberdade. Por mais
absurdo que possa parecer ao senso comum, O/a preso/a mantém sua cidadania e
necessita ter reconhecidas e asseguradas as garantias constitucionais que possuem,
como direitos a serem preservados. A Constituição Federal de 1988 condena a
utilização de penas violentas e desumanas. Assegura o julgamento de todos num
tribunal regular, com direito à defesa; garante integridade física e moral dos/as presos/as
em toda e qualquer circunstância e o respeito às regras mínimas da ONU no tratamento
de reclusos (TORRES, 2001).
Ainda que a execução penal tenha legislação própria e atualizada, esta não
atende às exigências de tutela e proteção aos direitos humanos da população
encarcerada. Essa violação se expressa na integridade física e moral do/a preso/a; nas
violências generalizadas, objetivas e subjetivas; castigos cruéis e degradantes;
ambiente insalubre e humilhações tanto em relação aos presos e presas, quanto à sua
família.
Em termos de Lei de Execução Penal, o Brasil também não atende às exigências
legais e aos direitos assinados em acordos internacionais. Segundo Relatório da Anistia
internacional (2014/15), intitulado “O estado dos direitos humanos no mundo”, a atual
realidade nas prisões brasileiras é de superlotação extrema, condições degradantes, e
onde casos de tortura e violência continuam sendo endêmicos.
A problemática se torna cada vez mais complexa diante da ausência de
inspeções nas prisões pelos juízes penais e pelo Ministério Público, num descaso do
poder público, como também pela falta de mecanismos que possibilitem a denúncia de
violação de direitos no sistema prisional.
A negligência que envolve essas situações é preocupante, principalmente pela
contradição presente no sistema prisional: o Estado, que deveria defender os direitos
humanos e a efetivação das leis, comete crimes contra os presos. Um exemplo dessa
lógica de impunidade foi a anulação, em setembro de 2016, do julgamento de 74
policiais condenados pela participação no Massacre do Carandiru em 1992.
Homens e mulheres presos sofrem há décadas, em período de democracia,
inúmeras violências praticadas pelos próprios agentes do Estado nos presídios, como
tortura, humilhação, maus-tratos e castigos arbitrários, perpetuando esse ciclo sem fim

de punição e “sobrepena”, que mantém a ideologia do castigo e da vingança social, com
a efetiva desumanização do poder estatal através de suas instituições.
A condição de encarceramento no Brasil é chamada também de "sobrepena" por
extrapolar as questões de cumprimento da pena em si, passando para "castigos
silenciosos". Esses direitos suspensos correspondem na atualidade à superlotação, à
alimentação precária, ao não acesso a medicamentos, materiais de higiene e limpeza;
à imposição da revista vexatória restringindo a visita de parentes; à tortura por parte dos
agentes penitenciários e da polícia; à violência praticada por organizações criminosas,
à restrição ao banho de sol, ao não chamamento nominal, à execução arbitrária do
isolamento e ao impedimento de receber a correspondência ou o jumbo (materiais
trazidos pelos familiares).
Essa política de tortura ocorre principalmente em delegacias e centros de
detenção, conforme apresentou a Subcomissão das Nações Unidas para a Prevenção
de Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos e Degradantes, no Relatório
Human Rights Watch de 2014 a partir de relatos de presos/as, constatando a presença
de diversos casos de espancamentos em custódia policial. Um exemplo é o Estado do
Paraná, onde ocorreram denúncias de tortura com o uso de eletrochoque em
interrogatórios com o objetivo de os suspeitos confessaram determinados crimes.
A Anistia Internacional, no documento O Estado de Direitos Humanos no Mundo
2016/2017, critica o aumento do número de mortes em ações policiais no Brasil,
problemática que expõe o exercício profissional com práticas repressoras. Segundo a
Justiça Criminal, em 2016 53% dos presos/as que foram condenados a oito anos de
cárcere, possuem o direito a regimes como o semi-aberto. Contudo, apenas 18%
receberam a sentença de regimes mais brandos. Dessa maneira, os juízes — mesmo
sem amparo jurídico — realizam ações de intensificação da pena.
De acordo com o Relatório Mundial de Direitos Humanos da organização
internacional não-governamental Human Rights Watch (2016), a grande maioria das
prisões no Brasil apresentam grave problema de superlotação, sendo um exemplo do
não respeito à integridade física do/a preso/a as violações de direitos.
Conforme retratado no documento "Tecer Justiça" da Pastoral Carcerária, as
denúncias de tortura em relação ao sistema prisional abrangem desde o momento da
prisão, quando o policial abusa do seu poder, até a chegada na prisão. Os acusados
pelas violações frequentemente são agentes penitenciários, policiais civis, policiais
militares, guardas civis metropolitanos, seguranças de supermercados e os/as
próprios/as presos/as.

O sistema em si produz a tortura, através das frequentes intervenções do Grupo
de Intervenções Rápidas (GIR) a partir de vistorias nas prisões que geram uma série de
violências aos presos/as. A perpetuação do castigo dentro do castigo, seria a maior
prova da falha do projeto de prisão. São práticas de tortura: a execução arbitrária do
isolamento, a proibição de visitas, a proibição de recebimento de correspondências, a
proibição do banho de sol, a violência física e ameaças contra os/as presos/as e a sua
família.
Dessa maneira, essa situação gera uma relação de humilhação e violência com
a família do/a preso/a, reforçada pelo distanciamento. A grande maioria das pessoas
presas são enviadas para regiões distantes e sem o conhecimento dos parentes, sendo
bastante complicado, após a audiência de custódia, a família estar a par da penitenciária
na qual o familiar cumprirá sua pena.
Outro motivo de afastamento da família são as visitas condicionadas à revista
vexatória, dificultando a entrada dos parentes, principalmente mulheres, crianças e
idosos que passam por uma série de humilhações. Apesar de ser proibida por lei há
mais de dois anos no estado de São Paulo, a prática ainda existe. A sobrepena acontece
também quando a unidade penitenciária se recusa por algum motivo a registrar algum
familiar do/a preso/a, ou impede a entrada do jumbo (materiais que são levados pelos
familiares), dificultando a realidade do preso/a dentro das prisões, pois muitas vezes
eles dependem desses itens para uma condição de vida um pouco mais digna.
As condições de saúde nas prisões brasileiras são bastante precárias, sendo
que ainda é muito comum que os/as presos/as no sistema não tenham suas doenças,
mesmo que breves, cuidadas através de atendimento médico ou encaminhamento para
hospital. Não há medicamentos, e quando há, estes não são suficientes para um
tratamento adequado, assim como há grande espera para atendimento médico.
De acordo com a Pastoral Carcerária, o Ministério da Saúde no Portal Saúde
informou que as pessoas presas possuem 28 vezes mais chance de contrair tuberculose
do que a população em geral. A taxa de pessoas com HIV/AIDS nas prisões era de 1,3%
em 2014, sendo que a incidência de contaminação é de 0,4% na população geral. As
doenças com agravos transmissíveis mais comuns no sistema prisional são AIDS, sífilis,
hepatite e tuberculose. O número de óbitos nos presídios foi de 312, de acordo com um
levantamento realizado pelo Ministério da Justiça e divulgado pelo Departamento
Penitenciário Nacional em 2014, excluindo as Unidades Federativas do Rio de Janeiro
e de São Paulo. No período compreendido de 2010 a 2017, um número superior a mil

presos faleceu em 49 unidades no Rio de Janeiro, sendo 55% destes óbitos devidos à
falta de assistência médica adequada, de acordo com o Jornal O Dia.
Hospital de custódia é a nomenclatura utilizada às unidades de "tratamento"
aos/as presos/as da Medida de Segurança que são diagnosticados/as com algum
transtorno mental. O hospital de custódia, ao internar o/a preso/a, faz com que seja
perpetuada a lógica de manicômio e por isso é chamado de "Manicômio Judiciário". Em
entrevista com o Haroldo Caetano, Promotor de Justiça do Estado de Goiás, o mesmo
expõe a situação destas instituições:

(...) é uma máquina de triturar gente. É um espaço onde a tortura
é a essência da própria existência do manicômio. O manicômio
é um instrumento de tortura contra o louco. E nós temos isso
ainda em pleno funcionamento no Brasil, mesmo com tantas
disposições legais e com todos os avanços obtidos no campo do
atendimento, do acolhimento e do tratamento em saúde mental.
Mesmo assim, continuamos a torturar as pessoas dentro dos
manicômios (CARTA CAPITAL 2016).

Ressalta-se a contradição de que enquanto na sociedade há a luta dos
profissionais da saúde em prol de uma reforma psiquiátrica em uma perspectiva
ampliada de saúde, nos sistemas prisionais mantém-se o caráter manicomial durante o
cumprimento de pena daqueles diagnosticados com transtorno mental.
Egressos prisionais entrevistados na pesquisa relatam que a forma de
comunicação nos presídios é muito grotesca e no grito; nada é dialogado e tudo é sob
ameaça. Frequentemente são colocados no meio do pátio e sofrem castigos com
violência física. Há relatos de que as mulheres presas apanham na cara e na cabeça.
Faz parte dos castigos não receber comida e deixar os/as presos/as, nus. Além de
quebrarem e jogarem tudo no chão, quando fazem a vistoria nas celas. No que tange a
especificidade das mulheres, há relatos de tortura e maus tratos tanto por parte das
facções criminosas como por parte da polícia, não tendo diferenciação com as mulheres
grávidas, além de reportarem-se aos casos de aborto dentro da prisão.
No que concerne às condições de aprisionamento, uma das problemáticas com
pouca perspectiva de mudança é a alimentação dos/as presos/as. A qualidade da
comida é precária, estando esta muitas vezes estragada principalmente nos Centros de
Detenção Provisória - CDP’s, por serem marmitas compradas; já nas penitenciárias os
alimentos são preparados nas próprias instituições. Há relatos de presos/presas de,

muitas vezes, encontrarem no meio da comida, pedaços de vidro, de gilete, de madeira
e dejetos de roedores.
Em janeiro de 2017, o NESC — Núcleo Especializado de Situação Carcerária da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo —, responsável pelas inspeções nas
penitenciárias, apontou casos de racionamento de comida e jejum prolongado em
unidades prisionais - situação alarmante, principalmente por ser a alimentação um dos
direitos fundamentais.
O levantamento realizado pelo Ministério da Justiça e divulgado pelo
Departamento Penitenciário Nacional em 2014, também relata que no Brasil há apenas
37 ginecologistas no sistema prisional, uma proporção de mais de 900 presas para cada
profissional, número insuficiente e que demonstra a precariedade das prisões femininas,
mesmo sendo direito da mulher presa o exame ginecológico periódico e o pré-natal. Até
pouco tempo atrás, era comum que as mulheres estivessem algemadas durante o parto,
conduta desumana e que está desde abril de 2017 proibida por lei. Direitos são negados
também quando presas não recebem os cuidados de pós-parto depois de uma
cesariana, fato ocorrido em Minas Gerais.
No livro “Presos que menstruam” Queiroz (2015), as mulheres presas relataram
a utilização de miolo de pão na ausência do absorvente, demonstrando a grande
precariedade de recursos básicos nas prisões brasileiras. Conforme os acordos
internacionais, seguindo as Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres
presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, as mulheres
grávidas demandam uma dieta diferenciada, o que não é atendido na grande maioria
das prisões brasileiras.
Não há diferenciação, as mulheres grávidas são tratadas igual às outras presas,
as camas são destinadas às mulheres com mais tempo na penitenciária. De acordo com
a Constituição brasileira, é direito das mulheres presas terem condições adequadas
para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação (no
mínimo 120 dias). Contudo, as prisões não apresentam condições físicas e institucionais
para tanto e os locais onde ocorre a amamentação são insalubres, às vezes com
presença de ratos e fezes (idem). Dessa maneira, o aprisionamento dessas mulheres
mães resulta num aumento da possibilidade desses filhos acabarem em abrigos e
perderem o contato com as mães, destruindo vínculos familiares.
Nos presídios masculinos brasileiros, as mulheres transexuais e travestis sofrem
diversas violações de direitos humanos como: tortura; estupro — muitas vezes coletivo;

exposição da intimidade a um gênero oposto; corte obrigatório do cabelo e a proibição
de tratamento com hormônios (ROSA, 2016).
Nas prisões, o trabalho exercido pelo/a preso/a se dá em condições insalubres
e muito precárias, além de uma remuneração aquém de um salário mínimo. A despeito
do trabalho no interior dos presídios não ser regido pelas leis trabalhistas, isso não
legitima a exploração de mão de obra sem adequado pagamento (ARAÚJO, 2011).
No Brasil, último país no mundo a “abolir” a escravidão, as discussões sobre
criminalidade não podem estar deslocadas das discussões sócio históricas desse
passado cruel e desumano, marca indelével do nosso país, haja vista a relação estreita
que existe entre esse passado escravocrata e as consequências sociais, econômicas,
educacionais, políticas e criminais. Analisar um país de origem colonial é perceber que
durante séculos vivemos os horrores de uma pátria escravista que tratou parte dos seus
filhos com extrema crueldade.
Esse passado escravocrata deixou marcas que se expressam das mais diversas
maneiras na sociedade contemporânea. Além desse histórico de escravização e de
violência contra a população negra à época, várias teorias contribuíram para que a
população negra fosse estigmatizada, excluída e privada de seus s saíram da senzala
e foram parar atrás das grades em prisões. Tendo como base de suas ações a eugenia,
estabelece-se que a raça negra seria uma raça inferior à branca e, portanto, poderia ser
submetida a práticas autoritárias e discriminatórias, pela política, justiça e academia;
legitimaram essas violências contra o povo negro. Pensamento que justificava o período
da escravidão e legitimava a perseguição que os povos negros sofreram nos anos
subsequentes à abolição e que ainda sofre.
A formação sócia histórica brasileira, aponta Batista (2004), nos apresenta
importante contextualização sobre a configuração da cultura punitiva e seu poder, que
o autor denomina de “impregnação do penal nas relações sociais” (idem: 105). Tratase, desde a sua origem, de um sistema penal embasado no positivismo criminológico,
na vigilância e controle social das classes empobrecidas, desde o século XVI no Brasil.
A realidade penal brasileira, retrato da América Latina, possui um histórico de
punitivismo e instituições, próprias da sociedade de controle datado desde os tempos
coloniais e mercantis, do capitalismo tardio neste continente. Para o referido autor, entre
os séculos XVI e XVIII, herdamos da nossa tradição ibérica, as práticas punitivas do
degredo, das galés, dos açoites, dentre outras, que se caracterizaram pelo castigo e
tortura, aos negros e indígenas escravizados.

A perseguição aos negros não parou e o encarceramento em massa de negros
e negras foi mais um passo dado na direção do embranquecimento da população
brasileira. O ápice do encarceramento do povo preto no Brasil se deu a partir de 2006
quando foi sancionada a já mencionada Lei de drogas, que deixa a cargo da polícia
avaliar se um cidadão que está portando droga é usuário ou traficante. Lei que levou e
leva milhares de jovens negros para atrás das grades ou para um fim mais perverso. E
esse racismo não parou por aí. De acordo com os dados do Mapa da Violência, realizado
desde o ano de 1998, a partir dos dados oficiais do Sistema de Informações de
Mortalidade do Ministério da Saúde, todo ano, 23.100 jovens negros de 15 a 29 anos
são assassinados. São 63 por dia. Um a cada 23 minutos.
O sistema prisional, que deveria dar a segurança das necessidades básicas dos
presos, na verdade os tornam cada vez mais vulneráveis e suscetíveis a acidentes,
doenças, exposições desnecessárias a riscos de morte e de violências nas suas mais
diversas configurações. Um lugar que deveria garantir os direitos humanos
fundamentais de homens e mulheres presos, acaba sendo o local onde estes direitos
são ainda mais violados. Deixa marcas físicas e psicológicas que a pessoa privada de
liberdade levará para o resto da sua vida. Marcas estas que ultrapassam a barreira
pessoal e rebatem nas relações sociais, econômico-financeiras e trabalhistas, pois há
no senso comum da sociedade, há uma desconfiança no caráter dos egressos
prisionais.
A ideia preconceituosa de “uma vez bandido, sempre bandido” é comum, como
se estes já não tivessem pago a sua pena. O estigma permanece fazendo com que,
cada vez mais, as pessoas não consigam uma recolocação profissional e acabem por
reincidir nas suas infrações. Para conseguir um trabalho, mesmo informal, o egresso
prisional precisa, necessariamente, de alguém que faça sua indicação, caso contrário,
não terá como buscar outras estratégias de sobrevivência

Conclusões

A tortura está presente nas detenções provisórias e no interior dos presídios
brasileiros, de diversas formas e dimensões. A imensa maioria de sujeitos, homens e
mulheres, negros/as, pobres, jovens e moradores das periferias brasileiras ainda são
torturados como suspeitos de crimes comuns. Dependem dos defensores públicos, são
humilhados pela sua condição de classe e sua cor. Dependem da assistência dos
familiares para sobreviverem com alguma dignidade no cumprimento de suas penas
degradantes. A prática da tortura ainda está entre nós e está na formação sócio histórica
desse país.
O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN/2014)
registra que mais de 61% da população carcerária é composta por negros. O caráter
punitivo e seletivo do sistema penal brasileiro contribui para que, cada vez mais estes
sejam violentados nos seus direitos humanos fundamentais. Problemas de raça e classe
se imbricam nesse processo de encarceramento no país, pois parte do interesse das
classes dominantes, estabelecer o controle e a exploração das classes de baixa renda.
O caráter punitivo e seletivo do sistema penal brasileiro contribui para que, cada
vez mais, estes sejam violentados nos seus direitos humanos, levados para
averiguações judiciais sem ao menos uma suspeita qualquer, pelo simples fato de
serem negros e pobres.
O que se percebe na contemporaneidade é que esta voltou-se especialmente
para os/as pobres, pretos/as e moradores periféricos/as (e agora, presos/as), com uma
acentuada prevalência para os mais jovens, entre 18 e 24 anos de idade e com baixa
escolaridade. Ela não surgiu com um propósito humanitário de substituição às antigas
penas de suplício, como esquartejamentos, torturas e execuções sumárias (até porque
essa realidade permanece socialmente), mas sim, para disciplinar setores excluídos do
sistema capitalista de produção que surgia e precisava dar respostas aos donos dos
grandes capitais. Surgiu para segregar e combater os que contrariavam os interesses e
as leis desse sistema.
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Gênero e Terror: tortura e morte em cadeias nordestinas
Me.Cayo Cezar de Farias Cruz (UEMA)

Resumo

Esse trabalho tem como objetivo discutir a relação entre tortura e gênero a partir das
experiências e narrativas ambientadas em ―cadeias‖ de alguma cidades do nordeste.
Parte considerável do conteúdo trabalhado aqui é proveniente do trabalho etnográfico
desenvolvido na minha dissertação de mestrado intitulada ―Bares, ruas e cadeias: uma
etnografia da violência no interior do estado do Maranhão.‖ Pensando as cadeias,
seguindo a perspectiva de Michael Taussig (1986), como espaços de morte, lugares
de produção de consciência e significados, estreitamente emaranhados à vida
cotidiana e, nesse caso, amplamente generificados; será apresentado, primeiramente,
o que denomino de emasculação simbólica: um ritual de tortura e morte que produz
uma lógica que aproxima gênero e terror e ultrapassa o contexto das relações
compreendidas dentro do ambiente carcerário; Na segunda parte desse trabalho,
serão analisadas as formas de socialização compreendidas a partir de duas categorias
nativas (sujeito-homem e comédia) que envolvem também a lógica da distribuição e
ocupação dos espaços ( convívio-seguro), e sua relação com as formas de tortura que
materializam das diferenças entre elas. Aqui, as práticas de tortura, ou sua ostentação
implícita, é concebida como um mecanismo de regulamentação da vida cotidiana na
cadeia. Por último, discutirei o ―coletivo‖ como um atributo de algumas práticas de
tortura, relacionando-o posteriormente à vida política construída nesse contexto.
Palavras-chave: Gênero; Cadeia; Violência; Nordeste

Introdução
Esse trabalho tem como objetivo discutir a relação entre tortura e gênero a
partir das experiências e narrativas ambientadas em ―cadeias‖ de alguma cidades do
nordeste. Parte considerável do conteúdo trabalhado aqui é proveniente do trabalho
etnográfico desenvolvido na minha dissertação de mestrado intitulada ―Bares, ruas e
cadeias: uma etnografia da violência no interior do estado do Maranhão.‖ Pensando as
cadeias, seguindo a perspectiva de Michael Taussig (1986), como espaços de morte,
lugares de produção de consciência e significados, estreitamente emaranhados à vida
cotidiana e, nesse caso, amplamente generificados; será apresentado, primeiramente,
o que denomino de emasculação simbólica: um ritual de tortura e morte que produz
uma lógica que aproxima gênero e terror e ultrapassa o contexto das relações
compreendidas dentro do ambiente carcerário; Na segunda parte desse trabalho,
serão analisadas as formas de socialização compreendidas a partir de duas categorias
nativas (sujeito-homem e comédia) que envolvem também a lógica da distribuição e
ocupação dos espaços ( convívio-seguro), e sua relação com as formas de tortura que
materializam das diferenças entre elas. Aqui, as práticas de tortura, ou sua ostentação
implícita, é concebida como um mecanismo de regulamentação da vida cotidiana na
cadeia. Por último, discutirei o ―coletivo‖ como um atributo de algumas práticas de
tortura, relacionando-o posteriormente à vida política construída nesse contexto.
A pesquisa que realizei durante o mestrado, constitui uma abordagem sobre as
formas como algumas modalidades de violência articulam e descrevem, em sua
prática, relações de gênero bem específicas. Trata-se de um esforço em apreender os
sentidos e significados que articulam e compõem redes, trajetórias, sociabilidades e
deslocamentos a partir da relação entre diferentes contextos de violência, com suas
moralidades e sociabilidades específicas. Tais dimensões, como tentei mostrar,
empreendem e mobilizam uma economia política e simbólica que relaciona gênero e
violência.
A pesquisa de campo foi iniciada ainda durante a minha graduação em
Ciências Sociais, em meados de 2010, e se estende até o atual momento. Os seus
resultados não seriam alcançados sem a contribuição de seis interlocutores principais.
Todos homens entre dezenove e sessenta e três

anos, sendo o mais velho dos

interlocutores um homem-trans que cumpriu pena em uma cadeia feminina.Com
quatro destes eu desenvolvi, ou já possuía, uma relação mais próxima, o que me
permitiu estabelecer conversas corriqueiras sobre os mais variados temas e

acompanhá-los em atividades diversas – procedimento inerente ao trabalho de campo
que vise construir uma etnografia.
Sobre as condições em que as entrevistas foram

realizadas, é importante

informar ao leitor que somente uma ocorreu em contexto de privação de liberdade,
devido a questões éticas e, sobretudo, a certas propriedades das interações
estabelecidas aqui que considerei inapropriadas aos objetivos procurados na
investigação, o que me levou a descartar da minha metodologia qualquer entrevista
nessas condições. Cinco dos principais interlocutores residiam na mesma cidade do
Maranhão, e entre eles, três possuíam algum tipo de relação entre si- dois desses,
inclusive, se consideravam amigos- fato muito importante e bastante explorado
durante toda a pesquisa. Não obstante, somente um interlocutor morava em uma
cidade do Piauí1.
Muitos cumpririam pena em outra cidade ou estado. Do total, três cumpriram
pena na mesma cidade do Maranhão e só um em outra. Um interlocutor cumpriu
pena no Piaui e outro em Brasília. As diferenças entre as formas de sociabilidade e
suas dimensões políticas, além de toda uma série de categorias nativas típicas de
cada região, não serão aqui exploradas. As experiências que relacionam a vida na
cadeia e os mais diversos tipos de tortura serão discutidas aqui a partir de suas
características em comum: o gênero e a violência.
Em suma, esse trabalho foi pensado como uma forma de pensar a tortura em
cadeias de dois estados do nordeste: Maranhão e Piaui. Porém, é necessário mais
uma observação, o termo cadeia será discutido durante todo o trabalho como uma
categoria nativa, uma forma encontrada de se pensar as relações constituídas no seu
contexto, ou melhor, a vida (INGOLD, 2012), sem discriminar os efeitos e significados
que essa categoria carrega em si.

Notas sobre uma Emasculação Simbólica

Noticiou o Blog do Jornal Pequeno no dia 11 de agosto de 2011:
A delegada Laura Barbosa afirmou que os presos mostraram três
cabeças cortadas, que foram penduradas nas grades de uma cela. Um

1

Para garantir o sigilo e a proteção dos interlocutores dessa pesquisa, os nomes das cidades não serão
apresentados.

olho humano também foi jogado da grade para que a delegada e outros
negociadores que estão no local vissem. A informação mais recente é de
que quatro dos presos assassinados foram decapitados.
A polícia acredita que todos os detentos mortos, até agora, nesta rebelião,
sejam acusados de pedofilia. Doze que respondiam a este tipo de crime
estavam numa cela isolada, que foi invadida. Os que não foram mortos
estariam sendo feitos de reféns2.

Pinheiro é uma cidade do interior do Maranhão., a rebelião citada acima foi alvo
de curiosos até mesmo em cidades piauienses. As cenas mostravam degolações e
esfaqueamentos de sete outros presos. As razões da morte eram devidas à
superlotação da cela à substituição da delegada. A pedido dos próprios presos a mídia
local foi solicitada para cobrir todo o ocorrido.
Entre os assassinados durante a rebelião estava o lavrador Manuel, o ―monstro
do Maranhão‖, que virou notícia nacional por ter sido preso por ter mantido relações
sexuais com as suas duas filhas, chegando até a engravidar uma delas. Ele
compartilhava a sua cela com outros também condenados por estrupo e pedofilia, e
sua cela foi o principal alvo dos outros presos quando eles conseguiram sair para
iniciar a rebelião.
Para muitas pessoas, independente de terem ou não uma experiência com a
privação de liberdade, as mortes violentas que ocorreram em Pinheiro é suscetível de
ocorrer em outros lugares do país, a explicação que um dos meus interlocutores deu
foi a seguinte:
É que eles ficam mais contra assim é quem mata mulher, quem estrupa
mulher, assim 157, é roubo né? Eles não mexe não, homicídio também
não mexe(...) Por que isso é assim mesmo, toda cadeia é assim mesmo,
eles não consideram mesmo não. Os preso não considera não, pode ser
aqui, pode ser em São Luis (...). Quem mata mulher, quem estrupa. Até
por que a mulher tem a parte frágil não é? Por exemplo o cara, matar a
mulher, a mulher não tem defesa. Os cara não considera não.

São muito recorrentes histórias sobre a forma como são punidos estupradores
na cadeia, muito embora nunca tenha sido informado sobre nenhum episódio dessa
natureza durante minha pesquisa, não se pode negar a forma e a frequência com que
se é narrada e propagada a prática desse tipo tortura e morte. Uma descrição desse
ritual bem recorrente em campo afirma que é habitual se vestir o estuprador de saia,
colocar peruca, passar maquiagem, e, após isso, obriga-lo a dançar no meio da cela

2

Trecho retirado de: http://jornalpequeno.com.br/2011/02/08/ao-menos-6-presos-sao-mortos-emrebeliao-em-pinheiro/

para todos os outros. Em seguida é estuprado consecutivamente por todos os presos
e/ou com objetos diversos. Os mais citados são vassouras e garrafas de vidro.
Chamo a todo esse processo descrito na narrativa de emasculação simbólica,
por ser uma prática violenta que delineia o lugar dos homens aceitos e o dos nãoaceitos. Um momento ritual em que a dor e a humilhação são acessadas a partir do
feminino: o vestido, a maquiagem e a peruca são utilizados como atributos femininos e
marcam um momento ritual do discurso, como sugerido por McClintock (2010) acerca
da feminilização da terra e sua erótica da subjugação. O feminino, no contexto em que
pesquiso, marca a entrada do sujeito num estado de despoder, subjugação,
humilhação e morte. E isso é presente em toda a vida carcerária; tanto a feminilização
da subjugação, ao se atribuir categorias como empregada a presos que são obrigados
a trabalhar para os demais, quanto sexualização da violência, como no caso da tortura
de estupradores. Mais do que um discurso normatizador de certas violências nas
prisões, é um discurso que produz efeitos entre os homens livres também.
A sexualização dessa violência específica pode ser compreendida a partir do
que Judith Butler (2000:127) trata por citacionalidade, ou seja, ―a ―aquisição do ser
através da citação do poder, uma citação que estabelece uma cumplicidade originária
com o poder na formação do ‗eu‖ . Uma violência que evoca e reproduz uma
generificação de atores justapostos e de seus corpos nesse contexto, um ritual de
produção de sujeitos, no qual masculino e feminino são colocados em posições
específicas e têm acessos às diferentes possibilidades de sofrimento.
O estupro portanto, requer, discursivamente a feminilização da vítima; não
pode ser uma prática de violência espontânea ou ensimesmada, revelando-se como
imprescindível a todo o resto por ser um ritual originador dos que se sucedem.
Destaco-o do estupro por uma precaução metodológica, pois no próprio discurso toda
a violência é possível em dois momentos claros: um que se impõe através da
performance e outro que visa a destruição deste corpo abjeto. Um ritual que, em seu
conjunto, revela uma relação íntima entre gênero e violência.
Ao discutir o processo de emasculação simbólica presente nas referências
imaginativas sobre a cadeia, não levantei minhas inquietações a partir de
especulações generalizadas, mas sim a partir do acompanhamento de discussões a
respeito do fenômeno durante a minha pesquisa de campo, ao mesmo tempo em que
eu mesmo as instigava. O acesso que tive ao vídeo da tragédia em Pinheiros ocorreu
de forma acidental. Recordo que havia acabado de chegar a um churrasco

acompanhando alguns amigos quando o anfitrião interrompeu o samba para colocar
um dvd na televisão. Justamente o que continha as cenas narradas no início desse
capítulo. Como se não bastasse a forma como as pessoas se divertiam com a tortura
dos estupradores, o anfitrião ainda se permitiu imitar a fala de um refém que suplicava
à policia enquanto era esfaqueado. Entre outras coisas que pude perceber, muitas
pessoas que ali estavam presentes, ao narrar os episódios em questão, aumentavam
sumariamente a quantidade de mortos e o terror do que tinha acontecido, elucubrando
torturas e situações que não existiam no vídeo.
O sentido da diferença, ou melhor, a política da diferença dentro das cadeias
em questão é marcada por produção de zonas de não tradução e outras clivagens,
como a separação entre os sujeitos-homens e os comédias, que será discutida a
seguir. Ressalto que a relação entre essas categorias possui um fluxo bem específico,
que delineia as relações entre os mundos dos homens nesses diferentes lugares.
Dentre os homens com os quais trabalhei no desenvolvimento desse trabalho,
somente um cumpriu sua pena permanentemente no seguro. Entretanto, o seu
discurso é construído a partir do convívio.
O universo lógico no qual este sujeito constrói o seu discurso, permite acesso
ao

mundo

dos

sujeitos-homem,

inclusive

descrições

minuciosas

sobre

as

sociabilidades e a constituição de espaços determinados para presos hierarquizados
pela passagem do tempo, que cheguei a ter acesso devido a ele. Um ponto importante
nisso tudo é que: quando o indaguei sobre como havia construído conhecimento sobre
essas coisas, me relatou que os outros presos conversavam sobre isso. Porém,
informações sobre o universo simbólico dos comédias nunca me foi acessível
entrevistando qualquer um que tenha cumprido pena entre os sujeitos-homens. Essa
relação, embora resumida a essas poucas palavras aqui, muito também tem a dizer
sobre as dimensões da vida carcerária.
Para finalizar esse tópico, sugiro tratar a cadeia como espaços de morte, na
perspectiva Michael Taussig (1986), como um lugar de produção de consciência e
significado, espaços esses que se encontram estreitamente emaranhadas à vida
cotidiana. Para o autor, a grande presença de práticas de tortura e o crescimento dos
exércitos no mundo impõe a necessidade de se compreender o terror, inclusive para
que essa compreensão alcance a outras pessoas. Para ele, os efeitos de poder dos
discursos devem ser importantes na elaboração de contradiscursos e na construção
de significados. Ou como o autor coloca, na construção de um entendimento que
permita subverter a lógica do terror.

A perspectiva de Taussig é muito importante para se pensar as práticas de
tortura e o que elas podem nos revelar sobre formas culturais mais específicas. Não
estou retirando o potencial político desses assassinatos e a relação que eles
constituem entre rebelados e estado, estou apenas chamando a atenção para
relações específicas que determinam quem vai morrer e quem vai matar, e que
sujeitos estão sendo produzidos aqui.
Fazer o quê se cadeia é pra homem?
Embora a cela possa parecer um espaço homogêneo para um observador
menos atento, para o dia-a-dia da vida na cadeia ela constitui valores e espaços
diferentes, e formas de se relacionar com os mesmos, que separam os presos por
níveis principalmente de geração, ou mesmo, de moleza . A adaptação a forma de
vida que se desenvolve no cárcere ocorre analogamente a um processo de adaptação
do corpo. Os elementos subjetivos e objetivos, se é que se pode separá-los, que
participam e compõe esse processo só serão discutidos na próxima parte, no
momento, contentar-me-ei em nomear os pontos fundacionais citados acima, com o
objetivo de deixar o leitor intimo das questões que me levam a essa discussão. Nesse
caso, os dois pontos em questão são o sujeito-homem/ convívio e comédia/seguro.
O sujeito-homem é um termo atribuído inicialmente a um recém-ingresso à vida
carcerária, é muito comum os sujeitos dizerem que se tem que ―provar‖ ser sujeito
homem, ou mostrar sê-lo. A primeira provação de merecer esse atributo está no artigo
pelo qual se deu a queda. Assim, precisa-se cair cometendo crime de homem, de
sujeito-homem no caso. Entre eles, estão os crimes

de roubo, sequestro e o

assassinato. Os comédias são os homens presos por terem praticado crimes contra
mulheres, crianças e idosos. Entre os tipos de crime, destacam-se os crimes sexuais.
O crime da queda no primeiro momento é um dos comprovadores de uma
condição de sujeito-homem, marca uma inserção do homem em dois lugares
diferentes de se viver, de certa forma, a cadeia: o lugar dos sujeitos-homem e o lugar
dos comédias. Aqui a separação é feita seguindo critérios postos tanto por parte de
alguma administração institucional quanto por parte dos internados. Essa separação é
necessária para que os que são considerados comédias não corram riscos de vida e
demais agressões. Essa divisão inicial - a qual, vale mencionar ainda, persegue e
regula a conduta de todos os presos que vivem no espaço destinado aos sujeitoshomens, mesmo após, digamos assim, um período de provação inicial desse atributo,
o que caracteriza a instabilidade do termo sujeito-homem- abre dois pontos

fundacionais dentro dos quais diversas trajetórias são construídas e constituídas, no
interior de ambos, e por meio de das relações entre eles. Porém, só será discutido
aqui as relações constituídas no interior do espaço denominado convívio.
Karina (2008) escreve sobre uma tentativa, por parte da direção do PCC , de
se retirar homossexuais do seguro e integrá-los ao convívio. De início, os
homossexuais ocupavam uma cela distinta no convívio, com o tempo eles foram
distribuídos nas demais celas. A autora chama a atenção para o fato de que a
orientação sexual estava deixando de ser determinante sobre o destino de algum
preso (convívio ou seguro), o que é justificado pelo fato de que muitos presos não
consideravam a orientação sexual como algo necessário para se assimilar alguém ao
convívio. Não me atentarei aqui ao processo de inclusão dos homossexuais no
convívio em cadeias chefiadas pelo PCC e suas consequências, sobre relações
sexuais entre homens e homossexualidade em cadeias masculinas.
Contudo, não discordo da posição da autora sobre a orientação sexual não
comprometer o status de ladrão. E no contexto em que realizei essa pesquisa, ser
sujeito-homem, surge como uma condição ligada ao agir, e a não existência de um ser
antes do feito, que deva ser levado em consideração. Acredito que deve-se entender o
gênero como um saber histórico a respeito das diferenças sociais e sexuais. Para, por
conseguinte, chegar a uma ―boa maneira para se pensar sobre História, sobre os
modos pelos quais hierarquias de diferença – inclusões e exclusões – foram
constituídas‖(SCOTT,

1988).

Diferenças
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que,

não

se

tratando

de

representações de totalidades, são práticas discursivas, como sugerido por Hall(
2003).
Butler (2003)

numa reelaboração do método genealógico proposto por

Foucault( 2013) discute a construção do gênero enquanto categorias performáticas,
nas quais o ser é o agir. Apontando para o que a autora chama de uma metafísica da
substancia presente nos estudos de gênero, na qual as categorias masculino e
feminino eram consideradas como universais, ou frutos de um sexo naturalizado e prédiscursivo, colocando o gênero no campo da ação, ou melhor, da performance, Butler
oferece uma importante contribuição para se pensar a relação entre gênero e
―criminalidades‖. Apesar desses esforços, essa aproximação já possui uma larga
história no campo das Ciências Humanas e Naturais..
Machado(1998,2001) acerca dos crimes cometidos por homens em uma
sociedade pacificada, destaca a influência de uma cultura mediterrânea de construção

de masculinidades que são sintomáticos da nossa sociedade brasileira, de acordo com
a autora, falocêntrica. Dentro desta influência, o gênero masculino é construído
mediado pela honra e pelo desafio, o que explicaria o grande número de homens que
praticam e sofrem da violência homicida no país. Acredito que os números
exorbitantes de homens nessa situação, se comparado ao número de mulheres, pode
ser pensado melhor em termos de agência do que em termos psicanalíticos
Ortner(2007) dá uma grande contribuição acerca de como o feminino e o
masculino são construídos em narrativas e contos, tratando estes como formações
culturais que distribuem a agência de forma arbitrária, e de como a passagem da
infância para a fase adulta é marcado, para as mulheres, por uma negação da agência
e demonstração de passividade, e para os homens, por uma inclinação à agência.
É dentro dessa formação cultural mais ampla que o fluxo da vida toma forma
no recorte em questão. As relações sujeito-homem e comédia mediam relações
sociais entre homens em privação de liberdade, porém, a construção de um ser
considerado homem envolve perspectivas e esforços políticos maiores, e nesta
relação entre gênero ( ser homem) e pessoa( sujeito-homem) pego carona sociologia
formal de Simmel (1983) pensando-os respectivamente enquanto conteúdo e forma.

Sociabilidades Violentas

A distinção entre conteúdo e forma proposta por Simmel(1983) a qual me servi
em uma simples comparação entre uma perspectiva de gênero e o ―ser sujeitohomem‖ apresenta para o autor duas conceitos bastante distintos, como conteúdo ele
coloca os impulsos e motivações diversas que movem os indivíduos, e ele ainda não
os considerada como sociais. A forma compõe processos de sociação no qual os
indivíduos cooperam entre si e constroem uma unidade, entre essas formas de
sociação se encontra a sociabilidade. A sociabilidade, por ser formal, acaba por
distinguir-se e distanciar-se profundamente dos fatores de sociação, como os desejos,
ímpetos etc.
E inspirado nessa perspectiva de Simmel(1983) sobre forma e conteúdo, e
pensando não somente o gênero, em um sentido performático sugerido por
Butler(2003), mas como o gênero é reivindicado a partir da lógico sujeito-

homem/comédia nas circunstâncias interacionais da vida carcerária que essa parte do
trabalho é desenvolvida, em um esforço etnográfico de pensar a interação entre
homens coisas, espaços, e a construção do fluxo da vida nesse contexto permeados
por formas distintas de tortura que se relacionam com os

aspectos identitários

constantemente generificados, que foram apresentados anteriormente, .
.A fluidez e as apostas políticas que cercam as categorias de pertencimento
(sujeito-homem e comédia) consequentemente, pressupõe que o espaço e o respeito
tem que ser conquistado diariamente nas relações desenvolvidas na cadeia. Chegar à
cela, tomar banho, comer, dormir, e várias outras atividades, pedem o domínio de uma
linguagem inteligível pela maioria, uma linguagem ritual do dia-dia, que sai do corpo e
para ele retorna, em forma de suplício, ou de respeito. A seguir, considerarei as
formas de sociabilidades em questão a partir de dois enfoques: o jogo do verbo e o
jogo das coisas. Essa separação é puramente abstrata para fins especulativos, elas
nem se excluem e por vezes até ocorrem concomitantemente, de forma até
indissociável.
Levando a Vida no Convívio: o jogo do verbo.
Quando o corró3 ainda está no corredor, indo em direção a cela, os outros
gritam para ele frases do tipo: ―Vai morrer! Bota ele aqui! Vai sangrar!‖. Isso ocorre
também antes dele ingressar no convívio, geralmente assim que se chega à cadeia é
comum ficar em uma cela separada em um período denominado triagem até ser
decidido se seguirá para o convívio ou para o seguro. A posição do preso a respeito
do seu destino é muito importante nesse momento, porém, a administração pode
intervir de forma a colocar o preso em uma cela que lhe ofereça perigo, se
inocentando depois de qualquer culpa.
O início da vida carcerária, o que compreende a chegada do preso ao
convívio, é marcado pelo risco de se virar empregada da cela, dependendo da reação
do novato a uma série de investidas por parte dos outros presos para que ele efetue
todos os serviços da cela. Outro fator também é marcante nessa fase, as constantes
ameaças e afrontas que o novato sofre por parte dos outros. Como mostra o relato a
seguir:
Tem um teste, o cara faz um teste no cara meio assim eles puxam uma
brincadeira, uma brincadeira pesada contigo pra ver se você vai achar
ruim, se você vai pra cima dele, pra eles poder te pegar e te quebrar.
Você tem que levar na brincadeira, ai se você achar ruim e querer brigar
3

Termo nativo utilizado para designar alguém que é novo na cela.

não tem, como ele é mais velho lá, a cadeia cai pra cima de ti, por que ele
é mais velho e tem mais respeito não tem? O cara tem que ficar ligado
nessas coisas ai. Não o cara não pode dar uma de mole não por que se
dá uma de mole assim, os caras montam em cima de ti, faz o cara de
otário, bota o cara pra lavar roupa, fazer um monte de coisa assim ta
ligado?

Esses testes, segundo me foi dito, são necessários para se dizer se um homem
tem ou não sistema nervoso. Isso diz sobre a capacidade do homem conseguir
responder a ameaças. Um homem com sistema nervoso deve saber falar e agir. Falar
e agir em relação aos outros, às coisas dos outros, e aos lugares determinados que
compõe as

certezas com relação a si a à paisagem estruturada sobre sentidos

sentimentos e intenções, ou seja, é necessário que se pense as coisas, as pessoas e
a paisagem com o corpo, o pensamento aqui, é uma relação como proposto pela
abordagem fenomenológica de Tilley(2014). Essa investida da maioria pode ocorrer de
duas formas possíveis, formas essas diferenciadas pelos seus meios, a primeira
acontece partir do enfrentamento verbal, como foi apontado até aqui, e a segunda
forma, é estruturado pela relação entre as coisas.
Levando a vida no convívio: o jogo das coisas
Ao chegar na cela, o novato recebe todo tipo de pedido, os pedidos são
direcionados a seus bens: joias, bermudas, cigarros, camisas, etc. Cabe a ele saber
até quando ceder e o momento certo de parar, não é indicado que não se permita dar
nada, porém, não se deve dar muitas coisas. Na via oposta, os presos recebem os
novatos oferecendo coisas diversas. A oferta aqui é de dois tipos, no primeiro tipo
encontram-se bens essenciais como baldes, cama, lenços, e outros imprescindíveis
ao conforto do preso na cadeia. E o segundo, oferece cigarro, maconha, crack etc.
Cabe ao preso também, saber aceitar até o momento certo, para que não deva demais
aos outros presos. O acúmulo e débitos torna-o vulnerável a intenções de terceiros.
Esse jogo moral das coisas aproxima-se da relação entre o mana e o poutlach como
proposto no trabalho icônico de Mauss(1974).Outro ponto importante, é que o ―jogo
das coisas‖ é uma perspectiva ―consciente‖ das coisas envolvidas nesses jogos
morais.
Após esse período entre jogos, o corró inaugura a vida carcerária marcada por
regras de conduta, as principais dizem respeito à organização dos espaços dentro das
celas e a forma de se relacionar tanto com todo o espaço da cela quanto com os
espaços ocupados por outros presos, ou com seus pertences. A importância dos

espaços se dá justamente pela sua relação intima com o ―tempo‖, não o tempo
enquanto marcador cronológico, mas o tempo enquanto fluxo, em um sentido mais
próximo de Latour(1994), o qual o tempo nada tem de temporal em si, mas trata de
uma relação de classificação de elementos que garante um estado ―temporal‖
provisório e a imanência do fluxo, um relação determinada entre o homem as coisas, e
outros seres, não podendo haver, nesse sentido, um tempo progressivo e indobrável.
E assim, pode-se dizer que o fluxo do tempo é revivido constantemente na
cadeia, a cada reincidência de um preso, o tempo, ou sua ―moldura‖ -a forma que o
―tempo passa‖; na cadeia, não trata de um tempo progressivo instaurado pela dupla
constituição da modernidade, mas sim de um tempo fluído que opera dentro de um
―tempo que passa‖ dotado de temporalidade. E no seu íntimo, o tempo é uma
consequência da relação as coisas, os espaços, e as representações.
.Existem três estados de tempo na cadeia: o boi, o café e a praia. O primeiro
lugar é destinado ao preso que acaba de chegar a uma cela, trata-se da região
próxima do banheiro, e este também é chamado de boi, os homens deste espaço
ficam encarregados pela limpeza constante do banheiro; o segundo lugar,
intermediário, destina-se a presos mais antigos que os primeiros, compreende o lugar
do meio da cela, os homens desse lugar ficam responsáveis por fazer o café para os
outros; o último, a praia, é o lugar de frente da cela, próximo às grades, nesse espaço
ficam os presos mais antigos, que se ocupam de manter as regras da cela e passá-las
para presos incipientes. A violação do espaço do outro, determinado pelo colchão em
que este dorme, ou do boi, quando alguém o usa sem pedir licença ou entra nele
descalço; ou o uso de roupas, sabonetes e demais utensílios sem autorização do
dono; ou o roubo; ou entrar na cela sem pedir licença, compõe, todo este quadro, o
que se chama de grave. O conjunto de infrações imperdoáveis cometidas em situação
de privação de liberdade que podem levar à morte.
. Em suma, sujeito-homem e comédia produzem espaços determinados para tipos
de homem por eles representados, chamados, respectivamente, de convívio e seguro.
A relação mantida entre os cadeeiros

e esses espaços, principalmente os cadeeiros

do convívio, constituem relações de sentimento e identidade, o que é demonstrado
pelo fato de não ser aceito qualquer tipo de permuta, ou que um sujeito-homem vá
dividir espaço com os comédias no seguro, ou que algum comédia vá para o meio dos
sujeitos-homens. No primeiro caso, as retaliações são por parte dos sujeitos-homens,
eles chegam a realizar rebeliões para que um igual não seja mantido no seguro, pois é
inaceitável para eles que ―um deles‖ divida o mesmo espaço de um comédia. No

segundo caso, as possibilidades de um assassinato são muito grandes, como pode
ser visto durante a rebelião na cidade de Pinheiro, no Maranhão, em 2013.
Antes de concluir esse tópico faz-se necessário apresentar o modo a partir do
qual estou pensando o corpo nessa circunstancia, ainda mais quando utilizei de uma
perspectiva de subjetividade objetiva proposta por Tilley para pensar uma etnografia
do espaço-corpo-coisa. Assim, aproximo duas construções teóricas distintas, na
primeira, de cunho foucaultiano, considero-o como uma ―superfície de inscrição dos
acontecimentos ( enquanto a linguagem o marca e as ideais os dissolvem) lugar de
dissociação do Eu ( que supõe a quimera de uma unidade substancial), volume em
perpétua pulverização’(FOUCALT,2013). Um corpo que transcende à consciência, um
corpo histórico-discursivo. Na segunda, de cunho fenomenológico, considero o corpo
como uma entidade sensível ligado ao mundo e às coisas por meio de sensações, em
uma perspectiva defendida por Tilley(2014), como já foi exposto até aqui.
Os dois níveis de aproximação aqui propostos não estão, no campo da
experiência, suficientemente distantes, ou efetivamente isolados, as relações entre
corpo, história, representação e percepção são deveras amalgamadas - o suficiente
para

não aceitarmos qualquer história oficial e unitária sobre os mesmos (corpo ou

história). Contudo, é na micropolítica sensitiva do corpo que se pode descrever o ―
tempo que passa‖ tentando se aproximar da própria perspectiva do interno. Por que o
corpo? Por que ele é o principal recurso de socialização nesse contexto, é sobre ele
que decaem os suplícios, e é para ele que se fecham as celas.
A consciência das coisas, em seu jogo, é seguida de uma consciência do
corpo, porém, nesse intervalo, o corpo não pode ser considerado separado do lugar
em questão, ele é ligado às coisas que possui, aos seus trecos e fronteiras físicas.
Sobre essa ligação, não defendendo que as coisas sejam uma extensão do ser do
homem, nem que eles sejam dotados de ser, como posto por Latour( 1994) de forma
exterior. Mas sim que eles são elementos determinantes de todas as interações‖. Se
possível, posso afirmar que os homens e as coisas se constroem mutuamente.
Um sistema de hierarquia dessas coisas merecia um destaque maior, porém
não me é possível no momento. Em síntese, posso dizer que as coisas participam dos
jogos de poder, enquanto aliados ou inimigos. Elementos transcendentais como a
moral e a política só são possíveis graças a simples recursos materiais, como o

catatau4 . Se não fosse por ele, a ideia de consenso e os debates para se decidir
sobre a realização de uma rebelião, um assassinato ou a mudança de um preso de um
lugar jamais seriam possíveis, e isso ameaçaria todo o sistema político desenvolvido
dentro das cadeias em questão. Por outro lado, o catatau só tem utilidade dentro de
arranjos arquitetônicos mais simples possuindo limitação em cadeias de grande porte,
e está profundamente relacionado com a confecção de quentinhas, pois é desse
material que ele é construído, assim, considerar o catatau pelo catatau em si, como
um objeto e não como coisa, como proposto pela critica de Tim Ingold(2012), seria o
memo de pensar a pipa ―omitindo o vento‖.
Miller (2010) coloca a materialidade como um recurso epistemológico, os
contextos sujeito-homem/ convívio e comédia/seguro tratam mais de categorias de
pensamento do que necessariamente de uma relação espacial pré-discursiva, porém,
o espaço da cadeia é uma experiência sinestésica para qualquer novato, e oferece o
que Wright(2005) chama de deslocamento existencial. O próprio termo deslocamento
é uma referência à materialidade da vida, e é por isso que esse termo traduz o que se
pode apreender sobre a vida no cárcere e seu deslocamento inicial digno de qualquer
rito de passagem. O processo do boi, do café e da praia, nada mais é do que um
processo de adequação, não somente da subjetividade, mas do corpo com relação ao
espaço e às coisas. Assim, trata-se mais de um processo de deslocamento e de
apreensão espacial, do que de uma construção irrevogável fruto de um projeto inicial
que visa, sobretudo, atingir a alma, como coloca Foucault (2011), porém, não descarto
toda a importância de Foucault para se compreender o fenômeno dos sistemas de
encarceramento nesse momento.
As terminologias que utilizei como treco e coisa, apesar de serem provenientes
de raízes teóricas distintas, as aproximo do conceito proposto por Tim Ingold (2012)
respeito de coisa, enquanto algo aberto e não meramente separado, distinto ou
contrário ao ―conteúdo humano‖ da vida. Apesar de não utilizar sua concepção acerca
de malha, ou me adentrar na sua discussão entre esse conceito e o proposto por
Latour (1994) de rede, encosto-me e dedico-me a utilizar os dois autores para pensar
as ―coisas‖. Nesse momento ainda me posiciono distante de qualquer afirmação
acerca de um ―ser‖ intrínseco e inegável a elas (LATOUR,1994), ou uma peculiaridade
vazante das mesmas(INGOLD,2012). Mas acredito que a concepção de Ingold acerca
da itineração, em vez de interação, no conselho que ele dá acerca de seguir o fluxo
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Tecnologia de comunicação e comércio presente em cadeias do Maranhão, no Piauí, uma tecnologia
tem a mesma função, porém, é feita com outros materiais e possui um outro nome, é chamada de pipa.

da materialidade, pensando-o assim enquanto improvisação não, desbanca o trabalho
de Goffman acerca das interações cotidianas. Mas pelo contrário, itineração,
improvisação e interação cotidiana, como um exercício etnográfico, obrigam o
etnógrafo a pensar a todas as formas de vida enquanto explosões frenéticas de vida,
fluxo, e devires a partir de uma estética ritual.
A Maioria
Marques (2010) ao analisar o depoimento de Marcola à CPI das armas
assinala a importância do PCC como uma reação às injustiças cometidas pelo Estado
contra os presidiários, e uma reação contra a forma violenta pela qual se construíam
as relações entre os detentos. Por meio do depoimento de Marcola, ele aponta que
antes do surgimento dessa organização, eram muito recorrentes estupros e mortes
dentro das celas. Para o autor, o ―comando‖ da facção funciona a partir da lógica de
um ―proceder‖ peculiar às penitenciárias, e que o ―comando‖ não impõe a conduta dos
presos, mas, diferente disto, como assinalou Marques, é o ―comando‖ que é
sustentado pelo sistema, configurado pelas relações entre os presidiários.
Marcola é bastante preciso ao esclarecer que as decisões não são tomadas e
difundidas, mas sim que as opiniões são difundidas e discutidas. Isso ocorre após o
falência do sistema piramidal que regia o PCC, que se refundou sobre os esforços das
lideranças em trabalhar para que nenhum tipo de chefia ou comando volte a emergir
nessa organização, para que se impossibilite a reincidência da existência de um líder.
(MARQUES,2010).
A CPI para a qual Marcola prestou depoimento ocorreu momentos após uma
série de atentados que ocorreu na região metropolitana de São Paulo contra policiais,
agentes penitenciários, bombeiros etc. Uma onda de rebeliões também ocorreu em
alguns presídios, e toda essa onda de ataques ficou conhecida na ocasião como
―ataques do PCC‖. Eles configuravam-se como uma resposta da facção contra a
transferência de alguns líderes para o RDD. A impossibilidade de se chegar a um líder
por trás dos atentados, aponta para a inaplicabilidade de se pensar as relações entre
ladrões13 a partir dos sistemas inteligíveis para membros da CPI que colhiam do
depoimento de Marcola. Mas, como o mesmo disse, ―após a falência do sistema
piramidal que configurava o PCC, todo mundo conquistara uma parte no poder, e tudo
era resolvido a partir do consenso.‖ (MARQUES,2010).
Essa ausência de um líder apontado como mentor ou responsável pelos
ataques, e a relação entre grupo (PCC) e sistema (relação entre detentos) desenhada

por Adalton Marques (2010) e também colocada por Karina Biondi (2009), destacam
uma característica das relações compreendidas em algumas prisões que ultrapassam
a realidades estudadas por ambos. Enquanto o estupro carcerário foi banido dentro
das instituições prisionais chefiadas pelo PCC após o seu surgimento, posso apontar
que, em instituições espalhadas entre Caxias, Teresina e Brasília, pelas quais os
homens que entrevistei passaram, o estupro é banido pela lei da maioria.
Posso

apontar

que

a

maioria

diz

respeito

a

determinados

valores

compartilhados entre detentos, ela não suspende a existência de lideranças, muito
pelo contrário, presos com mais experiência no veneno sempre acabam conquistando
certo prestígio por compreender e repassar as leis da cadeia. Presos que conseguem
vender, ou colocar drogas dentro da cadeia ou mesmo líderes de gangue, também
podem conseguir certo status. É valido observar também que, as posições destacadas
que alguns podem conquistar dentro da cadeia, não podem ser compreendidas
somente no campo de relações entre os presos. São posições que se conquistam com
o auxílio de fatores e relações externas a ela. E mesmo que se alcance determinada
posição, ninguém pode ir de encontro às leis da maioria. Como, por exemplo,
caguetar5, dar em cima da mulher dos outros, roubar um ladrão, ou matar um
companheiro de cela. Os dois primeiros crimes tendem a ser menos perdoáveis, sobre
os últimos, pode-se considerar algumas exceções, ou quando são crimes praticados
pela maioria, ou quando são tipos praticados contra algum comédia.
(...) Mas só que não é certo não, se um cara matar um cara lá dentro ele
não é respeitado...assim vamos supor, o cara mata um cara lá dentro ai
ele é transferido pra outra cela, os caras não te aceitam na mesma cela
não. O cara fica assim meio com medo, todo mundo não, por que a
cadeia é assim, quem comanda é a maioria, cadeia é o seguinte, se você
for errado e neguim quiser te cobrar você não pode nem reagir, por que
se você reagir, a cadeia todinha cai pra cima de ti.

Os crimes praticados pela maioria tipificam a vítima como um comédia,
desvalidando um status de sujeito-homem que é pressuposto para que a vítima
continue puxando o seu veneno no convívio, abrindo então passagem para o lugar
destinado aos comédias, chamado de seguro. Este último é o lugar destinado para os
homens que nunca conseguiram ser aceitos no convívio, ou que foram expulsos
desses pela maioria. Karina (2009) e Marques (2010) também apontam para essa
separação em cadeias chefiadas pelo PCC, separação esta que constrói homens e
lugares distintos.
Um registro etnográfico dá uma importante contribuição para essa discussão:
5

Delatar alguém.

Dizem as narrativas que, após praticarem uma série de assaltos pela
cidade, todos os envolvidos foram para um bar. Contudo, poucos
momentos após chegarem no estabelecimento, a vítima foi embora, e sua
partida acabou evitando com que fosse preso horas depois no mesmo
lugar junto com todos os outros. Embora tenha conseguido escapar da
prisão nesse primeiro momento, ele acabou sendo preso alguns dias
depois, após se envolver em uma discussão em casa sob severos efeitos
de entorpecentes. Ao chegar na cadeia, a mesma em que todos os outros
homens que haviam participado dos assaltos com ele já estavam, foi
convidado para uma cela no convívio6 por um deles. Porém, o que era a
esperança de esperar por julgamento tranquilamente nesse espaço
acabou resultando em sua morte, pois alguns integrantes do grupo de
assaltantes do qual ele fez parte acreditava que a prisão de todos foi
consequência de alguma denuncia sua. O rumor circulou toda a cadeia
até que o conjunto de celas e pavilhões que representavam o lugar
denominado de convívio se preparou para a sua morte. Alguns detalhes
aqui são geralmente associados ao preludio de alguma tragédia quando
começa a anoitecer: silêncio, bilhetes voando de cela em cela sem parar,
música. De repente, um homem dá uma ―gravata‖ na vítima e todos os
outros começam a espancá-lo, os que não queriam participar da agressão
eram ameaçados de morte, todos tinham que participar, era um ―crime
coletivo‖.

Conclusão

É na relação entre o estupro, a cadeia e a vida cotidiana e relações de gênero
que todo o ritual descrito como emasculação simbólica e o que o sucede são
compreendidos; dois momentos que são separados por questões metodológicas mas
não são independentes. Esses rituais ocupam uma posição estratégica por
reproduzirem as mesmas estruturas envolvidas no crime da vítima, articulando em sua
concepção, a existência de uma comunidade moral de homens, na qual se dilui as
diferenças antes intransponíveis entre sujeitos-homem e comédia. O que reitera a
importância de se considerar a violência como um local de possibilidades diversas, de
construção e de reprodução de formas de vida e de morte específicas. O que se
percebe sobre a cadeia neste trabalho, é o espaço que meus interlocutores concebem
ao gênero no exercício de qualquer compreensão a respeito dela. Em suma, a cadeia,
em toda sua dimensão simbólica, é inconcebível sem as possibilidades que as
construções de gênero inauguram, tal como visto na relação entre as categorias
nativas enunciadas acima.
Como discorrido em todo o capítulo anterior, a experiência do cárcere envolve
também fatores, marcadores e agentes diferentes. O que é apresentado como atitude
malandra frente às pessoas e coisas, constituindo-se como uma forma nativa de se
compreender as próprias relações. Nesse jogo, redes que se estendem para além dos

muros das prisões, pesam no momento em que se empreende firmar uma trajetória
positiva dentro da cadeia. Estas redes, por sua vez, têm impacto direto no acesso do
preso às coisas necessárias à sua sobrevivência: escova de dentes, cama, dinheiro,
balde etc. Não possuir essas coisas, acaba por obrigar alguns presos a trabalhar para
outros; relação que revela-se perigosa, uma vez que o preso subordinado pode ser
considerado uma empregada. O que reproduz uma lógica em que feminilização e
subjugação surgem ao mesmo tempo e reelabora o que foi afirmado acima sobre a
violenta generificação da cadeia.
Pode-se concluir, portanto, que a pratica da tortura no contexto da privação de
liberdade é significada por uma lógica que aproxima gênero e violência, uma lógica
que constrói formas determinadas de causar dor a pessoas determinadas. Além de ser
uma tecnologia de poder reclamada constantemente pela entidade política que se
apresenta pelo termo maioria. Essas práticas também são formas de se produzir
significados e efeitos. Entre tantas possibilidades, elas ligam formas entre todas essas
formas de ser, formas de vida e de morte( DAS, 2007) bem definidas. Efeitos, sentidos
e significados que ultrapassam os muros da prisão.
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O Estado e a tortura: estudo sobre literatura e sociedade.

RESUMO:
Este artigo investiga os resultados da tortura sobre o preso no Brasil tomando como
referência inicial a construção kafkiana sobre o sistema prisional na República Tcheca, a
máquina de tortura e seus personagens. O estudo foi realizado a partir da revisão teórica
dos conceitos apresentados na obra literária Na Colônia Penal, publicada em 1918 por
Franz Kafka. Esses conceitos, reinterpretados hoje na perspectiva dos Direitos Humanos,
são utilizados no presente estudo para analisar as práticas de torturas no âmbito do sistema
prisional brasileiro e compreender os resultados sobre o preso. Na obra, o literário relata a
visita feita por um explorador a uma colônia penal. Lá o personagem principal é um oficial
que insiste na magnitude e eficácia da máquina utilizada na execução das torturas, tendo
por ela verdadeira devoção e tecendo infindáveis elogios sobre o método punitivo. Mas para
o explorador chama atenção o caráter degradante, uma vez que após a punição já não resta
vida no corpo do prisioneiro. No período de publicação da obra aquela sociedade repensava
os procedimentos estatais sobre os apenados. Para Kafka o oficial era o Estado que
operava a máquina de tortura, o explorador era quem defendia a dignidade da pessoa
humana. Esse embate entre Estado e Direitos Humanos ainda hoje é realidade no Brasil,
sobretudo porque percebe-se que a tortura trás como resultado mais imediato a morte da
pessoa humana e do que há de humanidade no prisioneiro.

INTRODUÇÃO

O pronunciamento da palavra tortura quando analisada em primeiro momento nos
remete a ideia clássica de agressão física, ao esperado conceito apresentado pela 1ª
Convenção da ONU “Sobre a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos
ou Degradantes” em 10 de dezembro de 19841, logo nos reportamos a exemplos que
aconteceram desde as inquisições até os dias atuais, infelizmente.
A presente revisão teórica se vale da obra Kafkiana para apresentar a tortura sob
outro prisma, essa perspectiva traz à baila a discussão da tortura dentro do sistema
penitenciário brasileiro reinterpretando os conceitos e personagens apresentados na obra de
Kafka

e

demostrando

seus

semelhantes

hodiernamente,

constatando

assim

a

contemporaneidade de “Na colônia Penal”, publicada em 1918.
Essa obra quando interpretada, discute o funcionamento da execução da pena na
colônia visitada pelo personagem explorador, a última colônia penal que ainda se vale da
máquina para a aplicação de suas penas, pois nos demais lugares essa não possui mais
utilidade, o que para o oficial é inadmissível diante de sua grandiosidade.
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A máquina tem a função de escrever sobre o corpo do condenado o ato que violou,
e o oficial com todo o seu entusiasmo e reverência à máquina apresenta ao explorador de
forma detalhada seu funcionamento, afirma que o intuito da máquina não é causar a morte
do condenado, entretanto é difícil sobreviver a todo o processo de execução.
Assim, a sentença de morte é velada pela inscrição produzida pela máquina. Diante
disso, ao olhar para o sistema penitenciário brasileiro e sua estrutura questiona-se o que as
penas privativas de liberdade camuflam nas execuções penais brasileiras, pois o que se
observa ao final de seu cumprimento é que os condenados também encontram o fim da
vida, não sobrevivem ao processo de execução, saem sem alma, sem dignidade e sem se
reconhecerem como seres humanos.
Nesse sentido, a luz do princípio da dignidade humana, verificasse uma nova
interpretação da tortura, esta realizada pelo Estado que impõe aos condenados a penas
privativas de liberdade o cumprimento em penitenciárias com capacidade de lotação muito
inferiores a demanda, em condições precárias de higiene, onde são esquecidos por quem
os incumbia proteger e por eles mesmos, aguardando um explorador que questione o
sistema e um novo comandante.

DESENVOLVIMENTO

Para compreender de forma mais apropriada a obra de Kafka insta salientar o
cenário econômico ao qual este estava inserido e que influenciou sua obra. Franz Kafka
nasceu na cidade de Praga em 1883 pertencente ao antigo império austro-húngaro, hoje
capital da República Tcheca, filho de comerciantes judeus, tinha como língua materna o
tcheco, entretanto optou por frequentar a universidade alemã.
A família de Kafka mantinha o sistema patriarcal, sua relação com o pai era difícil,
sendo relatada em suas obras e devido a essa relação, influenciado pelo pai iniciou seus
estudos no curso de Direito na Universidade de Praga, onde conheceu Max Brod, que indo
ao encontro com a vontade de Kafka, que desejava incinerar suas obras, resolveu publicálas.

Artigo 1º – Para fins da presente Convenção, o termo “tortura” designa qualquer ato pelo qual dores
ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de
obter, dela ou de terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou terceira
pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras
pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores
ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções
públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará
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como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas, ou
que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram.

Depois de concluído o curso Kafka, que sempre foi apaixonado pela literatura,
participava de círculos literários e políticos da pequena comunidade judaico-alemã a qual
propagava ideias e atitudes críticas e inconformistas defendidas pelo autor. Nessa mesma
época empregou-se em uma companhia de seguros como inspetor de acidente de trabalho
e não obstante sua insatisfação com o emprego, por restringir o seu tempo dedicado a
literatura, foi promovido duas vezes e reconhecido por seu trabalho.
As obras Kafkianas, surgiram em momentos culturais importantes para a época,
foram escritas concomitantemente com a pintura da obra “O Grito” do pintor norueguês
Edvard Munch, ícone do expressionismo, que retratou a angústia e o desespero, o
surgimento da Teoria da Relatividade desenvolvida por Albert Einsten e a estreia de
Carlitos, personagem de Charles Chaplim.
No que se refere ao momento político, Kafka escreveu “Na Colônia Penal” em meio
a mudanças importantes para a história mundial, tais como a dissolução do império AustroHúngaro no fim da Primeira Guerra Mundial e consequentemente a Primeira Revolução
Industrial em meados do século XVIII.
Nesse período também se iniciam os modelos penitenciários perpetuados hoje, foi
no após o século XVIII que as penas restritivas de liberdade começaram a ganhar o espaço
antes ocupado pelas penas cruéis e degradantes, a ideia de proporcionalidade na aplicação
das penas começava a tomar espaço.
O constitucionalismo presente nessa época começa a contemplar os direitos sociais
e em 1917 temos a pioneira Constituição Mexicana, em 1919 temos a criação da OIT –
Organização Internacional do Trabalho e no mesmo ano a República da Alemanha, também
chamada de República de Weimar que perdurou até o início do regime nazista.
Isto posto, insta salientar o espaço geográfico apresentado por Kafka em sua obra,
o autor não especifica na narrativa a localização dos acontecimentos, não obstante pode-se
comparar ao processo de colonização da Austrália, que em recebeu colonizadores
britânicos nos meados de 1788 com o intuito de ali estabelecer uma Colônia Penal, uma vez
que com a independência dos Estados Unidos a Grã-Bretanha não tinha a seu dispor um
destino para abrigar seus condenados ou visualizar o acontecimentos dos fatos na Colônia
Penal localizada na ilha de Fernando de Noronha durante o século XIX.
Kafka em sua obra relata a visita de um explorador a última Colônia Penal em
atividade, nota-se da narrativa que sua presença na colônia é relevante pois prontamente é
4

recebido pelo Oficial que ocupa uma das posições mais importantes naquele cenário, sendo
responsável pelas execuções penais.
Na primeira conversa entre os dois personagens, o Oficial tenta despertar no
Explorador a curiosidade pela máquina, objeto central da história na qual todos os
condenados se submetem para execução de suas penas. De início o visitante não
demonstra interesse pelo aparelho, o Oficial não satisfeito com tal comportamento inicia um
relato detalhado sobre seu funcionamento, na esperança de que o Explorador entenda a sua
magnitude e sua importância para a execução penal.
O Oficial reconhece a importância da opinião do Explorador e devido a essa
compreensão sabe que precisa ter o visitante ao seu lado, compartilhando do mesmo
pensamento e glorificando assim como ele a máquina de tortura, pois se assim não fizer,
não terá argumentos suficientes diante do novo comandante, suas razões não prevalecerão
e a gloriosa máquina será esquecida.
Diante disso convida o Explorador para presenciar uma execução e ao chegar no
local encontra o condenado, o autor narra a indiferença demonstrada pelo Explorador ao
passar diante dele enquanto aguardava o Oficial preparar a máquina com todo o zelo e
cuidado possível. Ao terminar, o Oficial percebendo o comportamento do visitante, o convida
para sentar e diante da negativa deste ao ser questionado se o comandante teria explicado
o funcionamento do aparelho de forma detalhada, entendeu ser esta a oportunidade de
convence-lo de sua eficiência, tecendo-lhe todos os detalhes.
O Oficial inicia a descrição da máquina pela nomenclatura de suas partes, ao dizer
o nome de uma delas, o ancinho, desperta a atenção do Explorador, que para este o nome
lhe era compreensível, mas por estar tão indiferente ao que acontecia, estranha ouvi-lo
naquele contexto, sua atenção voltou então para o Oficial, tentando compreender a razão da
peça compor o aparelho.
Nesse primeiro momento da estória, o comportamento do Explorador diante da
máquina de das explicações do Oficial quando reinterpretados para os dias atuais
representam a indiferença da maioria da sociedade com o que acontece dentro das
penitenciárias brasileiras, só quando ouvimos algo que nos cause estranheza no contexto
ou presenciamos uma cena inquietante é que consideramos o seu significado e voltamos
nossos olhos para o assunto.
O Explorador não se importava até aquele momento em como eram executadas as
penas e a narrativa nos mostra que nem mesmo o condenado tinha a sua atenção. A partir
desse momento começou a fazer perguntas ao Oficial buscando compreender todas as
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partes do aparelho, sua função em cada etapa da execução e o material da qual era
confeccionado.
Diferentemente do que se observa hodiernamente, a sociedade está acostumada
com o grande número de agressões e chacinas nas penitenciárias brasileiras, não causa
espanto a morte de encarcerados e ainda a grande maioria incentiva os maus tratos dentro
desses estabelecimentos, é uma espécie de cultura do ressentimento, que reforça o ódio,
propaga a punição de forma agressiva, como se possível fosse a separação do ser humano
daquele condenado a restrição de sua liberdade.
De acordo com o Relatório da DEPEN 20142, para o próprio Estado a violência para
com os presos é costumeiro, em algumas unidades prisionais os peritos afirmam “existe, no
interior da unidade, um processo de naturalização da violência, na qual a interferência mais
frequente do Estado é por meio da violência física e ou psicológica”.
Nesse sentido, o relatório publicado em 20163, pelos peritos do MNPCT
(Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura) frisou o atendimento prestado
pelos integrantes do IML (Instituto Médico Legal) aos presos, relataram a omissão destes ao
se depararem com marcas e machucados provenientes de sessões de tortura, incentivando
a prática, perpetuando um ciclo de tortura.
O relatório também frisa que a omissão dos agentes do IML se deve na maioria dos
casos a subordinação hierárquica que o órgão é submetido, uma autoridade administrativa
da polícia, defendendo os peritos pela autonomia do instituto, dificultando que as pressões
realizadas pelas autoridades possam surtir efeitos no trabalho desempenhado pelo órgão.
Após compreender o funcionamento, a atenção do Explorador voltou-se para
questões do condenado, percebe que este não entende o que se passa na cena e diante
disso pergunta ao Oficial qual a sentença a ser executada, enquanto escuta a resposta o
visitante percebe o esforço do condenado em compreender, sem sucesso a sua
condenação
Diante disso, o pesquisador indaga o Oficial se o condenado está ciente de sua
sentença, para sua surpresa a resposta é negativa e o executor afirma que não há razão
para comunicar-lhe, uma vez que a terá escrita em seu próprio corpo. Continuando com as
perguntas descobre que o condenado não tem conhecimento de sua condição, não sabe de
sua condenação e não teve direito a qualquer tipo de defesa.

2

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN- junho de 2014 –disponível em:
http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatoriodepen-versao-web.pdf - Acessado em 02/07/2017.
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Subcommitee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
Visit to Brazil undertaken from 19 to 30 October: observations and recommendations addressed to State
party – disponínel em: https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2017/01/relatorio-da-onu-alertougoverno-federal-em-novembro-sobre-problemas-nos-presidios-do-pais.html - Acessado em 02/07/2017.

Os condenados a penas privativas de liberdade, nos dias de hoje, também não
conseguem compreender a profundidade de sua sentença, não sabem o que o aguardam e
assim como o sentenciado na obra de Kafka, não possuem defesa, seus direitos de preso
não vão a julgamento, no mesmo sentido foi o entendimento do Ministro do Supremo
Tribunal Federal Celso de Mello, em seu voto no Recurso Extraordinário 580.252/MS,
afirmou que as penitenciarias brasileiras revelam que os presos não têm direitos4.
Da mesma forma apresentada na obra de Kafka, os condenados de certa maneira
também têm suas condenações “tatuadas” ao corpo, em razão das condições degradantes
das penitenciarias ficam expostos a surtos de doenças de pele devido à falta de
atendimento médico contínuo previsto na legislação e más condições de estrutura. Importa
nesse sentido os estudos de Antropologia e Sociologia da Violência que os presos carregam
no corpo as marcas das suas histórias, dentro do que a teoria social chamou de estigma
(GOFFMAN, 2008)5.
O Relatório Anual elaborado pelos Peritos do MNPCT (Mecanismo Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura), demonstrou que além da superlotação das celas,
verificou-se a má qualidade da alimentação dos encarcerados, sendo na maioria dos casos
os chuveiros o único acesso a água potável, conforme descrito no relatório “é recorrente a
violação dos direitos previstos na LEP, como educação trabalho e, sobretudo, saúde,
provocando, inclusive, a morte dos presos”.
Ainda no que se refere as condições das penitenciarias, o relatório apontou que em
algumas delas as celas são containers, adaptados, utilizados na forma vertical para baixo,
uma espécie de subsolo com grades no teto. Essa estrutura de acordo com os peritos
coloca o encarcerado em um nível inferior em relação aos demais formando um controle que
não limita a restrição da liberdade, mas também psicológico, classificando-se como uma
instituição total devido ao fato de absorverem toda a vida do preso, nas palavras de Cézar
Roberto Bittencourt6:

4

Os sentenciados que cumprem condenações penais a eles impostas continuam à margem do
sistema jurídico, pois ainda subsiste, quanto a eles a grave constatação, feita por HELENO
CLÁUDIO FRAGOSO, de que as condições intoleráveis e degradantes em que vivem os internos nos
estabelecimentos prisionais constituem a pungente e dramática revelação de que “ os presos não têm
direitos” em razão do estado crônico e irresponsável abandono, por parte do Poder Público, do seu
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dever de prover condições minimamente adequadas ao efetivo e pleno cumprimento dos preceitos
fundamentais consagrados em nossa Constituição e cujo desrespeito dá origem a uma situação de
permanente e inadmissível violação aos direitos humanos.
5
GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de
Janeiro, LTC, 2008.
6 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão. Causas e Alternativas. 2ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2001.
A instituição total produz no interno, desde que nela ingressa, uma série de
depressões, degradações, humilhações e profanações do ego. A
mortificação do ego é sistemática, embora nem sempre seja intencional. A
barreira que as instituições totais levantam entre o interno e a sociedade
exterior representa a primeira mutilação. Desde o momento em que a
pessoa é separada da sociedade, também é despojada da função que nela
cumpria. Posteriormente, o interno é submetido aos procedimentos de
admissão, onde é manuseado, classificado e moldado. Isso implica uma
coisificação da pessoa, ppois é classificada como objeto para ser
introduzida na burocracia administrativa do estabelecimento, onde deverá
ser transformada paulatinamente, mediante operações de rotina. Esse
procedimento leva a uma nova despersonalização e à depreciação do ego
.(BITTENCOURT, 2001, p.173)

Na Casa de Prisão Albergue Feminino de Guajará-Mirim em Rondônia, a equipe de
peritos do MNPCT, encontrou mulheres que preenchem todas as características do
condenado descrito na colônia penal Kafkiana, são bolivianas que além se se submeterem
as condições precárias da estrutura do albergue, enfrentavam ausência de assistência
jurídica, muitas estavam ali por crimes de bagatela, não dominavam a língua portuguesa e
não lhes era fornecido nenhum auxílio de interprete, dificultando ainda mais o acesso a
familiares.
Elas não tinham permissão para estudar devido a sua condição de estrangeira e
não estarem com sua documentação de forma regular, a única atividade a elas permitida era
a de limpeza. Tais condições além de violarem os preceitos constitucionais estão em
desacordo com as Regras de Bangkok.7
No mesmo sentido do personagem “condenado” na obra de Kafka, temos de acordo
com o Relatório do DEPEN de 2014, mais uma agravante, 41% do total de presos no Brasil
não receberam condenação, estão presos provisoriamente. Desses, 60% estão a mais de
90 dias dentro das penitenciarias.

7

Regra 2: Recém ingressas deverão ser providas de condições para contatar parentes; acesso a
assistência jurídica; informações sobre as regras e regulamentos das prisões; o regime prisional e
onde buscar ajuda quando necessário e em um idioma que elas compreendam; e; em caso de
estrangeiras, acesso aos seus representantes consulares.
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Figura 1: Pessoas privadas de liberdade por natureza da prisão e tipo de regime:

Figura 2: Porcentagem de presos sem condenação com mais de 90 dias de
aprisionamento:
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Isto posto insta ressaltar a superlotação das penitenciarias apresentadas pelo
DEPEN 2014, o excesso de presos por cela interfere de forma significativa na geração de
conflitos entre os encarcerados, proliferação de doenças e desenvolvimento de transtornos
mentais.
Os peritos do MNCPT afirmam que a superlotação das penitenciárias compromete
a saúde física, mental e a dignidade dos presos não só pelas condições das celas, mas
também pelo de os presídios não apresentarem equipe médica necessária para atuar de
forma eficiente diante no número de reclusos, ficando estes sem o tratamento adequado
tanto físico quanto psicológico.
De acordo com o sítio das Nações Unidas do Brasil8, os índices de tuberculose
dentro das penitenciarias brasileiras são significativamente maiores que a média nacional,
destaca também o contágio por HIV. Os presos adquirem as doenças dentro da própria
penitenciária, que devido as condições e a falta de medicamento e assistência médica
adequada tem seu quadro agravado, resultando em óbito. Como é o caso do detento
Leonardo Vieira da Silva9, que faleceu em razão de tuberculose em uma das celas da
Penitenciária Plácido de Sá Carvalho, em 24/04/2017.
A Defensoria Pública do Rio de Janeiro divulgou10 os seguintes dados referentes a
morte de presos no estado:
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Na mesma esteireira em julho desse ano, no Distrito Federal cerca de 2 mil presos
estavam contaminados por doenças de pele devido as más condições das celas, entre as
enfermidades estão escabiose (sarna) e impetigo, tinea (micose), pitiríase e furunculose11.

Figura 3: Evolução histórica da população prisional, das vagas e do déficit de
vagas.

Diante disso, temos penitenciárias com déficit de vagas e com projeção de
continuar com a mesma situação, pois o relatório apresentado pelos peritos MNPCT
confrontou os dados apresentados pelo DEPEN em 2014 com a realidade que encontrou,
visualizaram que o excesso de presos por cela ainda se mostra relevante, nesse diapasão
há casos de tratamentos cruéis e degradantes por policiais e agentes dentro das
penitenciárias, sendo que a falta de fiscalização dessas condutas incentiva a criação de uma
cultura de violência e impunidade reduzindo ainda mais as chances de reabilitação e
reintegração dos reclusos a sociedade.
Assim, diante dos dados apresentados temos a visualização da máquina
apresentada por Kafka em sua obra “Na Colônia Penal” sendo retratada como as
penitenciarias brasileiras. O personagem do Oficial na narrativa explica ao explorador que a
finalidade da máquina não é matar o condenado, entretanto, esses não sobrevivem ao
processo de 12 horas que a máquina precisa para concluir a gravação da sentença em seus
corpos, sendo uma pena de morte revestida de tortura.
8https://nacoesunidas.org/tuberculose-nos-presidios-brasileiros-e-emergencia-de-saude-e-de-direitos-

humanos-dizem-especialistas/. Publicado em 10/12/2016- Acessado em 15/07/2017.
9 06/06/2017. -Acessado em 15/07/2017
10 https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/14/massacre-silencioso-mortes-pordoencas-trataveis-superam-mortes-violentas-nas-prisoes-brasileiras.htm- Publicado em 15/08/2017 Acessado em 16/08/2017.
11 http://www.conjur.com.br/2017-jul-25/doencas-pele-infectam-mil-detentos-distrito-federal Publicado em 24/07/2017 - Acessado em 05/08/2017.
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No que se refere as penitenciárias e o relato de suas condições apresentadas
visualiza-se como uma condenação a restrição da liberdade revestida pela tortura, onde os
condenados além de cumprirem a reclusão, que por si só interfere em sua saúde mental,
são punidos duplamente em razão da insalubridade das celas, má alimentação, falta de
água potável, superlotação e em alguns casos tratamentos cruéis e degradantes pelos
próprios agente penitenciários.
Fazendo uma comparação com a morte do condenado na obra de Kafka com o
condenado que sai das penitenciarias brasileiras, seja por ter cumprido sua condenação, ou
por conseguir preencher os requisitos da progressão de regime, indo para o semiaberto ou
aberto, encontramos um reeducando morto, não em sua forma física como relatada na
narrativa, mas sem vida no sentido de não restar mais em si qualquer vestígio de
humanidade em si mesmo.
Conforme relatado, muitos ao saírem das penitenciárias encontram-se com o
estado de saúde debilitado, com o psicológico desestabilizado e desacreditados. Quando
voltam ao seio da sociedade encontram dificuldades para se inserir no mercado de trabalho,
em regra possuem baixa instrução o que prejudica ainda mais a busca por emprego. A
busca pela religião é comum nesses casos
No que se refere a família, muitos não conversam com seus familiares durante o
período de reclusão, isto se deve algumas vezes pelo fato de os familiares não terem
condições financeiras de realizarem visitas outras pelo fato de esses não desejarem ter
contato com alguém que esteve recluso por infringir a lei ou por não desejarem passar pelo
procedimento de revista nas penitenciárias, que em alguns casos é constrangedor
principalmente no que se refere as mulheres.
Assim como o Explorador na narrativa, ao refletir sobre tudo o que estava diante
dele, chegou a conclusão de ainda fosse um estrangeiro e que particularmente achasse que
não deveria interferir no modo de execução penal de outros países, percebeu que não
poderia ficar alheio a tudo, diante de injustiça de todo o processo e das práticas desumanas
de execução das penas.
Entendeu que sua opinião como observador, junto com sua experiência poderia
contribuir com a mudança na forma das execuções penais, uma vez que como o próprio
oficial já havia relatado, o novo comandante da colônia não incentivava a prática, regrava
recursos para a manutenção da máquina.
Viu-se o Explorador diante do Oficial, que tentava persuadi-lo do contrário,
desejando conquistar o seu voto no intuito de defender a continuação do uso da máquina na
12

colônia, este precisava que o oficial convencesse o novo comandante, sem o seu voto o
Oficial tinha a certeza de que sua fabulosa máquina perderia sua utilidade, seria esquecida
no tempo.
O Explorador por sua vez, não conseguia mais concordar com tal forma de
execução, não depois de ter presenciado toda a explicação de seu funcionamento, ter ficado
a par da ausência de defesa do condenado, que este não tinha conhecimento de sua
condenação e que o fim que lhe aguardava era a morte certa, ainda que não fosse essa a
finalidade da máquina.
O Oficial ao tomar conhecimento da opinião do Explorador, revoltou-se, mas
entendeu que não teria o Explorador como aliado, diante disso tomou a decisão de libertar o
condenado, com a certeza de que a máquina cairia em desuso o próprio resolveu fazer uso
dela, para o Oficial a máquina era fantástica, o seu propósito de vida era faze-la funcionar
com perfeição. Se a máquina não tivesse mais utilidade, então ele também não teria.
Nesta cena o Oficial retira-lhe a própria vida se submetendo a máquina e junto com
ela a máquina se destrói, o Explorador, o soldado e o condenado assistem tudo
atentamente, ao perceber que o que o oficial havia feito o Explorador tenta em vão resgatalo, não sendo possível, retira o corpo sem vida da máquina e decide enterra-lo junto ao
corpo do antigo comandante, este tão amado pelo Oficial, que lhe ensinou a ter amor pela
máquina de tortura.
Ao chegar ao túmulo o Explorador se depara com a lápide que traz a seguinte
inscrição:
Aqui jaz o antigo comandante. Seus partidários, que devem ser já
incontáveis, cavaram esta tumba e colocaram esta lápide. Uma profecia diz
que depois de determinado número de anos o comandante ressurgirá, e
desta casa conduzirá seus partidários para reconquistar a colônia. Crede e
esperai! (KAFKA, 1918, p.33)

No fim da obra de Kafka, o Explorador resolve voltar ao seu navio e partir. O
condenado e o soldado, resolvem segui-lo, entretanto o Explorador entendendo ser uma
oportunidade de deixar para trás tudo o que presenciou na colônia penal não aceita que eles
partam consigo. Partir sem olhar para trás e não levar nada que lembrasse o que passou na
colônia, demonstra a entrega dos personagens a própria sorte, como se não houvesse
solução para o que presenciou, deixando de lado sem prestar informações.
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CONCLUSÃO

A profecia descrita na lápide do antigo comandante se concretizou, se observarmos
estamos diante das políticas do antigo comandante. Conforme relatado as penitenciárias
brasileiras estão longe de conseguirem se adequar a legislação, não oferecem quaisquer
meios de se garantir a integridade física e psicológica do preso.
O papel do Explorador na narrativa pode ser representado nos dias atuais pelos
defensores dos Direitos Humanos, sejam essas organizações nacionais ou internacionais
que debatem o tema e lutam por condições adequadas tanto no que se refere a estrutura
das penitenciarias quanto no tratamento dado aos que estão inseridos o sistema prisional.
Não obstante isso, podemos ainda identificar o papel do explorador associado a
sociedade de modo geral quando comparado ao final da obra de Kafka. Ainda que algumas
pessoas entendam o estado caótico das penitenciarias e que o tratamento dado aos presos
é degradante a luz do princípio da dignidade humana, assim como na obra acabam por se
silenciar, colocando de lado suas opiniões, perdendo o pouco que lhe restam de ânimo por
se depararem com a omissão do Estado não só em solucionar o problema, mas também em
não dialogar com a sociedade de modo geral, fomentando uma cultura de punição.
Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci12 “Não se pode desistir de buscar o
cuidadoso, equilibrado e ponderado meio-termo, pois é nesse cenário que se encontrará a
solução para qualquer problema, em particular no confronto entre o indivíduo e o Estado,
tendo a sociedade por expectadora”. Nesse sentido entende-se que cabe ao Estado o poder
de punir, entretanto não se discute o direito e sim a forma como ocorre, o mesmo
doutrinador citado supra afirma que os direitos humanos são básicos ao homem, que sem
este tende a perecer.
Na narrativa, o Oficial ao manifestar sua paixão pela máquina, demonstrando com
perfeição todas as peças e movimentos do aparelho representa a imagem da um homem
fascinado pelo seu funcionamento, que não se preocupa com quem fará uso dela, não se
interessa pelo sistema de punição e os motivos que o acionam, seu interesse é
essencialmente o funcionamento perfeito da máquina.
Assim, temos o comportamento do Estado em relação a população carcerária. Os
dados de superlotação, o alto índice de presos provisoriamente, sem condenação,
demostram a falta de interesse adequado com aqueles que são destinados ao sistema
penitenciário.
Conforme descrito, os casos de proliferação de doenças dentro das penitenciaras
são uma realidade comum no Brasil, as doenças de pele e a tuberculose estão entre as
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mais corriqueiras, a carência de assistência médica agrava ainda mais a situação. A falta de
água potável, alimentação inadequada e o abandono dos estrangeiros que ao serem presos,
não tem acesso a um intérprete e assistência judiciaria adequada são alguns dos exemplos
para constatar que aos condenados é imposto muito mais que a restrição da liberdade, há a
restrição de itens básicos a dignidade da pessoa humana.
Diante disso temos que a aplicação da pena restritiva de liberdade reveste uma
pena de tortura devido ao conjunto de características apresentadas pelo sistema
penitenciário, é a máquina de Kafka na atualidade, sendo conduzida pelo Estado que
interpreta o Oficial descrito na narrativa. Nesses termos observa-se uma dupla punição
aplicada pelo Estado
. A máquina descrita na obra não tinha como finalidade retirar a vida do condenado,
entretanto não se vislumbrava sobrevivência após a execução da sentença, assim é a
execução das penas privativas de liberdade no sistema penitenciário brasileiro, o preso ao
sair do presídio sai sem vida, pois se encontra com a saúde debilitada e não obstante isso,
em razão das condições de insalubridade, má alimentação e estrutura, sai sem sua
dignidade, sem ânimo para retornar a sociedade, pois já não se considera mais humano ou
digno de uma segunda chance.
Na narrativa, o Oficial opta pelo suicídio, ao perceber que a máquina que era tão
importante para ele deixaria de ter a sua função na colônia penal, perdendo sua utilidade.
Olhando para o sistema penitenciário atual, entra em discussão se o sistema de punição e
os fins esperados com a aplicação das penas previstas são alcançadas.
As informações apresentadas pelos relatórios do MNCPT 2016 e DEPEN 2014,
demostram que a função da aplicação da pena, principalmente no que tange as penas
restritivas de liberdade estas estão longe de proporcionar condições de ressocialização e
integração do condenado, ao contrário, apresentam dados de tratamentos cruéis e
degradantes nas penitenciarias brasileiras.
Diante disso, observa-se que a obra escrita por Franz Kafka em 1918 é atual, a
tortura ainda é de presença marcante no sistema penitenciário brasileiro, em várias formas,
seja no tratamento dos agentes penitenciários e policiais aos presos, sendo a máquina da
narrativa exemplificada pela estrutura das penitenciarias.
Tortura em razão da insalubridade, falta de água e alimentação adequada,
colocando ainda mais os reclusos a margem da sociedade dificultando a sua reintegração,
seja pela ausência de assistência médica adequada nos presídios, que agravam o estado
de saúde físico e mental destes ou como relatado a falta de assistência jurídica aos
estrangeiros.
15
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NUCCI, Guilherme de Souza. Direitos Humanos versus Segurança Pública, Rio de Janeiro:
Forense, 2016.
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RESUMO:

Este estudo objetiva discutir o sistema penitenciário sob a perspectiva de gênero nas
duas últimas décadas e como este sistema tem se adequado ao crescente número de
mulheres encarceradas. De acordo com InfoPen (2017) a população absoluta de
mulheres encarceradas cresceu 567% entre 2000 e 2014, chegando ao patamar de
37.380 mulheres. Tendo em vista que o sistema prisional brasileiro é marcado pela
escassez de políticas de ressocialização, superlotação, falta de acesso à saúde e
violência, está muito distante de se igualar com as condições carcerárias apresentadas
pela ONU, pela Constituição Federal e pela Lei de Execução Penal. Assim, este trabalho
analisa peculiaridades inerentes ao tratamento da mulher no sistema prisional, que
prevê: a) um ambiente preparado para abrigar a mulher encarcerada nas suas
peculiaridades (como o caso da maternidade, com berçários e espaços para
amamentação de seus filhos - art. 83, § 2.º, da LEP); b) agentes do sexo feminino para
atender os estabelecimentos prisionais femininos (art. 83, § 3.º, da LEP), e como essa
mudança no número de mulheres encarceradas veio atrelada à mudança na sua
representação social. Isso significa ir além dos números e discutir a mudança de
paradigma de que à mulher sempre coube cuidar da família, dos afazeres domésticos e
dos filhos, imagem esta construída por uma sociedade patriarcal no qual o protagonismo
da mulher se restringia ao lar, vista como alguém frágil e dócil.

Palavras - chave: Mulher. Sistema. Prisional

INTRODUÇÃO
Este estudo tem como objetivo entender a perspectiva de gênero no sistema
penitenciário, tendo em vista que o aparato penal está voltado para uma visão
dominantemente masculina (PIMENTEL, 2008). O citado registro do INFOPEN
Mulheres, de junho de 2014, afirma que a população absoluta de mulheres
encarceradas no sistema penitenciário cresceu 567% entre os anos 2000 e 2014,
chegando ao patamar de 37.380 mulheres, o que traz a questão sobre os motivos da

mudança desse cenário num período de 14anos. Estaria essa mudança da posição da
mulher no sistema penal atrelada à mudança na sua representação social?
O encarceramento de mulheres encontra-se em constante crescimento e
diversos fatores têm contribuído para a construção desse cenário, mas seria esse
crescimento caracterizado pela inserção das mulheres no mercado de trabalho e da
mudança de comportamento na sociedade?
Nesse trabalho parte-se do pressuposto de muito mais do que uma mudança
na representação social da mulher, os índices de encarceramento e seu crescimento
vertiginoso nas duas ultimas décadas é reflexo da atual política criminal de
encarceramento e do dinâmico vínculo entre o tráfico de drogas e a polícia, e não
apenas as mudanças socioculturais decorrentes dos movimentos feministas (ISHIY,
2015).
Outro aspecto a ser observado refere-se ao fato de que as mulheres, ao
ocuparem espaços antes designados como masculinos, também terem passado a se
firmar no mundo do crime, seja em posições subalternas ou de liderança (AMORIM;
COTRIM, 2015).
Para sustentar as análises aqui realizadas, o artigo parte dos dados estatísticos
criminais pelo registro do INFOPEN Mulheres, de junho de 2014, além de traçar o perfil
dessas mulheres que estão contidas no sistema prisional. Uma vez que, a criminalidade
configura-se em um comportamento humano que vem sendo praticado desde os tempos
antigos, e há uma iminente inserção da mulher no mundo do crime, se faz necessário
aborda resta mulher dentro deste sistema de punição, o que se torna uma análise
complexa, pois a ela sempre foi atribuído o papel de cuidar da família, dos afazeres
domésticos, dos filhos, sendo vista como alguém frágil e dócil, imagem construída
socialmente em virtude do patriarcalismo no qual o protagonismo da mulher se restringia
ao lar (LIMA, 2006, p. 11).
Entretanto, o sistema prisional do Brasil, marcado pela escassez de atividades
que mantenham os detentos ocupados e levem a ressocialização destes (as),
superlotação, falta de acesso à saúde e diversos tipos de violência (COLOMBAROL,

2010), está muito distante de se igualar com as condições carcerárias recomendadas
pela ONU,1 pela Constituição Federal2, e pela Lei de Execução Penal3.
Assim, este texto inicialmente apresenta uma discussão sobre a inserção da
mulher no mundo do crime, e a partir disso debate a questão a partir da criminologia
feminina e da ideia de “mulher criminosa”, realizando uma discussão entre criminologia
e feminismo.
Partindo-se das premissas previstas na legislação internacional e nacional
mencionadas, que afirmam que o sistema penitenciário deve ter um ambiente preparado
para abrigar a mulher encarcerada em suas peculiaridades, o texto finaliza o debate
aqui pretendido abordando essas peculiaridades na realidade prisional nacional: a
maternidade, com berçários e espaços para amamentação de seus filhos (art. 83, § 2.º,
da LEP), em sintonia com o art. 5.º, L da Constituição Federal, assim como a designação
de agentes do sexo feminino para atender os estabelecimentos prisionais femininos (art.
83, § 3.º, da LEP).
Por último, o presente trabalho dar-se na forma de artigo científico de modo a
contribuir dar visibilidade à constatação da grave situação dessas mulheres
encarceradas no Brasil.

ESTATÍSTICAS CRIMINAIS E A INSERÇÃO DA MULHER NO MUNDO DO CRIME

1

Através da resolução 1984/47 de 25 de maio de 1984, o Conselho Econômico e Social aprovou
treze procedimentos para a aplicação efetiva das Regras Mínimas no tratamento de prisioneiros.
Dentre elas, em relação à mulher, se destacam as que nos estabelecimentos prisionais para
mulheres devem existir instalações especiais para o tratamento de presas grávidas, das que
tenham acabado de dar à luz e das convalescentes; desde que seja possível, deverão ser
tomadas medidas para que o parto ocorra em um hospital civil; se a criança nascer num
estabelecimento prisional, tal fato não deverá constar no seu registro de nascimento; quando for
permitido às mães presas conservar as respectivas crianças, deverão ser tomadas medidas para
organizar uma creche, dotada de pessoal qualificado, onde as crianças possam permanecer
quando não estejam ao cuidado das mães.
2

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seus princípios fundamentais, trás: Art.
1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
III - a dignidade da pessoa humana. A Constituição também assegura o direito de os filhos
permanecerem com as mães durante o período da amamentação.
3

Lei n°7.210, de 11 de Julho de 1984, institui a Lei de Execução Penal, em suas disposições
gerais, no que confere à Assistência estendida ao egresso, Art. 11: a assistência será: I- material;
II – à saúde, III – jurídica; IV – educacional; V- social; VI- religiosa. No que restringe ao tratamento
à mulher, o art. 75. § 2º No estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho de
pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. A lei também
dispõe sobre a obrigatoriedade de berçários nos estabelecimentos prisionais femininos para as
condenadas amamentarem seus filhos.

No Brasil, a criminologia feminina esta ainda é uma temática pouco estudada,
visto que em comparação ao público masculino em dados absolutos, a presença das
mulheres na criminalidade por muito tempo foi tratada como invisível. No entanto, a
população penitenciária feminina no Brasil apresentou um crescimento de 567,4%
entre 2000 e 2014, conforme mostra a figura 1, enquanto o crescimento do público
masculino no mesmo período foi de 220,20% (IFOPEN, 2014).

Figura 1: Evolução da população de mulheres no sistema penitenciário. Brasil. 2000 a
2014.

Atualmente, o Brasil encontra-se em quinto lugar na lista dos 20 países com
maior população prisional feminina do mundo, atrás dos Estados Unidos (205.400
detentas), da China (103.766) Rússia (53.304) e Tailândia (44.751) (IFOPEN, 2014).
Assim, o crescimento da população feminina é um fenômeno recente e aponta para a
necessidade de estudos que considerem a perspectiva de gênero no ambiente prisional,
garantindo que não haja a invisibilidade das necessidades e direitos das mulheres
presas (IFOPEN, 2014).
Atualmente, o perfil da população feminina presa no Brasil é de cerca de 50%
de mulheres com idade entre 18 a 29 anos, seguindo o padrão nacional em relação à
média de faixa etária, são solteiras e em sua maioria (dois terços) pertencente à raça
negra. Quando se compara a escolaridade em relação ao público masculino, as
mulheres apresentam condições melhores que a dos homens presos. Entre elas, 50%
não concluíram o ensino fundamental, sendo que a taxa entre os homens é 53%. O
índice de analfabetismo também é menor, onde apenas 4% das mulheres
encarceradas são analfabetas, contra 5% dos homens; 11% concluíram o ensino
médio, contra 7% dos homens (IFOPEN, 2014).Ainda no que se refere ao perfil dessas
mulheres, Ishiy (2015) afirma que a maioria dessas mulheres são chefes de família,

possuem baixa renda, sendo muitas delas mães, mas não há participação da
paternidade. Estas ainda revelam históricos de violência física ou sexual na infância,
adolescência ou até mesmo, pelos policiais e carcereiros quando adentram nas
penitenciárias.
Entre as unidades da Federação, São Paulo tem a maior população absoluta
de mulheres encarceradas, representando 39% do total registrado em 2014, seguido
de estado do Rio de Janeiro, com 11%, e em terceiro lugar, Minas Gerais, com 8,2%.
No período de 2007 a 2014, o estado de Alagoas teve o maior crescimento da
população feminina encarcerada: 444%, enquanto a masculina cresceu 250% no
mesmo espaço de tempo. Nos estados do Paraná e de Mato Grosso, o número de
mulheres presas apresentou queda no período. No Paraná, a redução foi 43%,
enquanto em Mato Grosso a queda foi 29% (IFOPEN, 2014).
Em relação aos principais motivos da prisão feminina, vê-se que se
apresentam distintos do público masculino. Enquanto 25% dos homens são detidos
por motivos relacionados ao tráfico, para as mulheres essa proporção chega a 68%,
em contrapartida com os crimes de roubo, onde para homens é três vezes maior do
que para mulheres. Estes autores elucidam outro aspecto importante a ser destacado,
que as mulheres se apropriando do comando de organizações criminosas após a prisão
ou assassinato de seus parceiros, promovendo a continuidade aos crimes cometidos e
iniciados por eles, assumindo então, uma nova identidade social como dona ou gerente
da boca de fumo (BUGLIONE, 2000; IFOPEN, 2014, FRANÇA, 2014).
É pertinente destacar que nos últimos anos, com alguns estudos e pesquisas
sobre a população carcerária brasileira sob diversos ângulos sociais, econômicas, e de
gênero, notou-se que na maioria dos casos de aprisionamento relaciona-se diretamente
a pobreza, a marginalização social e a falta de acesso aos serviços públicos. No que
contempla aos dados do sistema carcerário, percebe-se que essas mulheres antes da
prisão foram submetidas a um retrato de exclusão social e que se intensifica ainda mais
quando são privadas de liberdade (ISHIY, 2015).
É possível de que existe uma ligação, entre envolvimento em atividades
criminosas e experiências de relações abusivas, ou de submerso em espaços violentos,
vivenciados na infância, na adolescência e/ou na vida adulta, pois coincide atravessar
alguns estudos sobre a população carcerária feminina nacional, reflexo das teóricas
criminológicas sobre a relação entre o crime e a marginalização das mulheres (ISHIY,
2015).
Diante deste cenário, a intensificação da inserção da mulher no mundo do
crime expressa mudança em um universo considerado tipicamente masculino até pouco

tempo, contudo, ainda a sua participação é proporcionalmente menor que a dos homens
(ISHIY, 2015).
A ideia de mulher criminosa nos conduz a percepção de lidarmos com uma
exceção, a mulher sempre foi caracterizada “pelo estigma da docilidade, a imagem da
mãe, dona de casa, esposa e musa inspiradora do marido” (RIDÃO et al, 2010, p. 5).
Ishiy (2015) afirma que o crescimento do processo de aprisionamento das mulheres está
relacionado aos movimentos feministas emancipatórios e compreende como
decorrência da inserção das mulheres no mercado de trabalho e da mudança de
comportamento na sociedade. No entanto, o movimento frenético de aumento
populacional nas prisões, tanto feminina quanto masculina, também está relacionada
aos reflexos da atual política criminal de encarceramento e do dinâmico vínculo entre o
tráfico de drogas e a polícia, e não apenas as mudanças socioculturais decorrentes dos
movimentos feministas.
Uma vez que, este cenário que contempla a mulher inserida no mundo do crime
ainda configura-se como um espaço novo e recente, tendo em vista a construção social
da imagem e dos papéis da mulher em apenas ser esposa, mãe e dona de casa,
praticamente não há quem lute por estas mulheres, onde as reivindicações feitas por
elas são em sua maioria ignoradas, inclusive com relação aos seus direitos básicos,
como o direito a visita íntima, por exemplo, como afirmam Santos e Pazó (2016):

A mulher enquanto objeto de estudo e detentora de direitos foi
renegada por tanto tempo que, no Brasil, somente em 2014 foi
instaurada a Portaria Interministerial n. 210 instituindo a Política
Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de
Liberdade e Egressas do Sistema Prisional (PNAMPE). Com isso,
nota-se como o Estado demorou a perceber a existência de mulheres
presas e as necessidades das mesmas que são completamente
específicas e foram anuladas por muito tempo. Nesse sentido, todas
as pessoas privadas de sua liberdade recebiam tratamento uniforme,
sendo ignoradas as demandas específicas de cada gênero; ou melhor,
todas as pessoas presas eram tratadas como homens, sendo as
mulheres invisibilizadas (p.22).

Quando abordamos o sistema prisional, é necessário reconhecer que
a mulher pertence a um dos grupos mais vulneráveis, em um segmento
já vulnerável, que é a população carcerária. Esquecemos, muitas
vezes, que sobre a mulher recai uma reprovação moral que vai muito
além do crime que ela praticou, tornando a sanção muito mais pesada
para ela do que para os homens ( LANFREDI, 2015 apud

MAKSOUND, 2017)
Nesta direção, torna-se necessário a implantação de uma política penal
igualitária que vise e inclua os direitos da mulher, baseados nos direitos humanos, que
por muito tempo atrelou-se a uma visão estritamente masculina, pois, ao longo do

tempo, as mulheres alcançaram inúmeras conquistas e promoveram importantes
mudanças sociais e como consequências assumiram outro papel: o de prisioneiras de
um sistema jurídico-penal (FRANÇA, 2014).

A CRIMINOLOGIA E O FEMINISMO

O movimento feminista, a partir da década de 60, iniciou a discussão em relação à
distribuição de papéis sociais historicamente concedidos a homens e mulheres, levando aos
primórdios da discussão e mudanças nos estudos acerca da criminalidade feminina, assim, a
posição de inferioridade atribuída a mulher passou a ser objeto de estudo no direito penal a luz
da criminologia, no início dos anos 70. O aparato legal e as formas de controle social foram
organizados sob o ponto de vista masculino, que reproduzia a violência patriarcal, não levando
em consideração as especificidades femininas, motivo pelo qual até hoje não se adaptou as
especificidades femininas (ZANINELLI, 2015).

Desse modo, faz- se necessário à ampliação dos estudos no que tange à
criminologia feminista, pois na linha da proposição de Soraia Mendes, “o
reconhecimento da criminologia feminista como um referencial autônomo permite
compreender os diferentes contextos de vitimização e de criminalização das mulheres.”
(Mendes, p.215, 2014 apud SPINDOLA, 2016). Portanto, perante a toda complexidade
social que abrange as questões relacionadas a mulheres encarceradas, fica perceptível
a necessidade de pontuar sobre esse tema acerca da ótima da criminologia feminista.
De acordo com Pimentel (2008) o primeiro aspecto que deve ser ponderado
quando exploramos a relação entre a criminologia e o feminismo, está relacionado à
numerosidade de concepções e perspectivas que constitui estes campos de estudo,
visando, principalmente, o indispensável aspecto histórico desses movimentos teóricos
que conduziram as mudanças sociais mais evidentes do século XX. Estamos perante
de diversas vertentes criminológicas e de diversas perspectivas feministas.
Para Giddens (2002, apud França, 2014), os estudos sobre criminalidade têm
ignorado as mulheres ao longo de seu desenvolvimento histórico. O que corrobora para
a crítica das intelectuais feministas, que atribui a essa área do conhecimento uma
disciplina “masculina”. De acordo com essas intelectuais, a supremacia dos homens
perpassa as mulheres a uma condição de invisibilidade, seja no que se refere às
abordagens teóricas quanto em estudos empíricos.
Andrade 2012, apud SANTOS; PAZÓ, 2016, definem três conjunturas que
foram fundamentais para o surgimento da criminologia feminista. O primeiro momento

foi na década de 1960, quando o sistema penal estava voltado ao crime e ao criminoso,
com foco na reação ou controle social e penal. O segundo momento deu-se partir da
década de 70, com a compreensão macrossociológica, (em sua definição crua é a
sociologia que estuda a sociedade globalmente) do sistema penal, momento este
conhecido pelo surgimento da Criminologia crítica. E por fim, paralelamente ao segundo,
ocorreu o surgimento da Criminologia feminista,
no âmbito da qual o sistema penal receberá também uma interpretação
macrossociológica, no marco das categorias patriarcado e gênero, e a
indagação sobre como o sistema penal trata a mulher, a mulher como
vítima e uma Vitimologia crítica assume aqui um lugar central”
(ANDRADE, 2012, p. 127 apud SANTOS; PAZÓ, 2016, p.22)

Esse marco da criminologia feminista é significativo, uma vez que desde o
surgimento do estudo criminológico, os pensadores eram homens que estudavam
homens. Observa-se a influência do androcentrismo no estudo criminológico, no qual
não havia espaço para as mulheres estudiosas, como também para as mulheres
caracterizadas como criminosas serem estudadas. Ocorre, nesse sentido, uma
“ausência secular da mulher, seja como objeto, seja como sujeito da Criminologia e do
próprio sistema penal” (ANDRADE, 2012, p. 129 apud SANTOS; PAZÓ, 2016, p. 23).
Pimentel (2008) faz uma crítica quanto ao campo dos estudos das mulheres
que cometem crimes, pontuando que as lutas feministas conseguiram abrir espaço para
um amplo debate teórico e político sobre a vitimização da mulher, tanto na esfera
doméstica quanto no público, mas em relação à discussão sobre a presença da mulher
no mundo do crime, não surtiu o mesmo efeito, o que justifica a hipótese de que o estudo
das mulheres que cometem crimes certamente não era o foco dos movimentos
feministas.
Desse modo, as teorias criminológicas tradicionais e as tentativas de
construção de teorias gerais do crime são mediadas pelo silenciamento no que se refere
à mulher autora de crimes. Até mesmo os estudos considerados neutros de criminologia
falharam nessa percepção. Diante disso, a pressuposta neutralidade esconde as
diferenças de gênero, raça e classe que não podem seres esquecidas em estudos
criminológicos (PIMENTEL, 2008).
Santos e Pazó (2016) corroboram com este pensamento, no que se refere à
necessidade do surgimento da criminologia feminista, “vez que a criminologia “pura”
possui como objeto de estudo o criminoso homem, não existindo recorte de análise para
a situação particular que a mulher dita criminosa enfrenta” (SANTOS; PAZÓ, 2016,
p.21). Sendo assim, há uma negligência quanto à criminalidade feminina, pelo fato de
quando a criminologia se explana enquanto uma profissão predominantemente

masculina, como consequência, tornou-se uma área onde homens estudam homens
(GELSTHORPE, 2002, APUD PIMENTEL, 2008).
No que tange as teorias criminológicas feministas, Pimentel (2008), afirma:
as teorias criminológicas feministas conservam conceitos muito
importantes para a compreensão das relações entre gênero e
criminalidade e, dessa forma, conseguem visualizar, de maneira mais
acurada, a realidade que está por trás da presença de mulheres nos
crimes. Todavia, como as teorias feministas são resultado de
movimentos
feministas
que
lutaram
historicamente
pelo
reconhecimento político da figura feminina, seja em espaços públicos
ou privados, não seria equivocado afirmar que é na experiência vivida
pelas mulheres que se amparam os principais conceitos de gênero que
ainda hoje iluminam o debate feminista.

Contudo, de acordo com Ridão (2010) concebe-se que a proporção da
criminalidade feminina exacerba a medida que o envolvimento da mulher aumenta na
vida social, política e econômica do país em que vive. Com o crescimento social no
mundo contemporâneo, ocorreu também o aumento da carga de violência em todas as
esferas, e desconsiderar a presença da mulher neste cenário, seria uma análise
preconceituosa e reducionista. Desse modo, esbarramos com as novas transfigurações
sociais, nos tangentes estudos em relação às vulnerabilidades que impulsionam cada
vez mais mulheres a cometer crimes.

TRATAMENTO DA MULHER NO SISTEMA PRISIONAL

Segundo o Relatório sobre mulheres encarceradas no Brasil (2007), o Estado
brasileiro não tem assegurado, em detrimento do que dispõe seu ordenamento jurídico,
condições congruentes para a realização de pena de privação de liberdade nas
instituições fechadas no país. Quando essas instituições são destinadas às mulheres,
essa realidade se agrava.
Lanfredi (2014, apud MAKSOUD, 2017) relata que nos estabelecimentos
penais, as estruturas internas desses espaços e as normas de convivência no cárcere
quase nunca estão adequadas às peculiaridades da mulher, já que são sempre
planejadas sob a perspectiva do público masculino.
É direito das presidiárias, conforme a Lei de Execução Penal de nº 7210/84,
artigos 11 e 41 assistência material, de saúde; educacional e social; alimentação
suficiente e vestuário; atribuição de trabalho e sua remuneração; exercício das
atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que

compatíveis com a execução da pena; assistência material, à saúde, jurídica,
educacional, social e religiosa.
A problemática da situação da mulher no sistema prisional se inicia quando
a maioria das penitenciárias femininas é advinda de prédios reformados, improvisando
o encarceramento, não possibilitando o fornecimento adequado dos direitos citados
acima. Quando se volta às penitenciárias estaduais o problema agrava-se, pois além da
falta adequada de estrutura, as mulheres lidam com problema mais básicos, como com
a falta de água e falta de produtos de higiene, por exemplo (ALMEIDA, 2006).
Em virtude da ausência adequada de higiene, o ambiente torna-se ainda
mais insalubre, pois se cria condições propícias para o surgimento e difusão de doenças
contagiosas como micose, tuberculose, leptospirose e sarna. Bem como as atingem de
forma emocional, causando depressões e pânico. Importante mencionar também que
dentro das celas é possível conviver com soropositivas, correndo o risco de transmissão
(ALMEIDA, 2006, SANTOS, 2016).
Diante deste quadro de suscetibilidade para a ocorrência de doenças, a
assistência a saúde, como trata o inciso II do artigo 11 da lei de execução penal, conta
com espaços improvisados de assistência e ausência de profissionais. A problemática
se estende, quando não é oferecido um acompanhamento a saúde da mulher, que
necessita de exames periódicos para sua manutenção e diagnostico precoce de
doenças, assim como não são fornecidos medicamentos adequados (ALMEIDA, 2006,
SANTOS, 2016).
Não só restrito aos problemas de estrutura física mal adaptada, as detentas
enfrentam problemas ainda mais graves em relação ao tratamento que recebem quando
reclusas. Relatos trazem diversas formas de violência que sofrem, sejam elas corporais
ou verbais, bem como violências sexuais praticadas por presos quando em celas mistas
ou pelos próprios funcionários do estabelecimento prisional (FRANÇA, 2013).
Outra questão a ser apontada é que por meio dos dados, é perceptível que a
maior

parte

das

mulheres

encarceradas

encontram-se

em faixa etária propícia a reprodução humana, o que torna fundamental abordar o
fenômeno da maternidade no cárcere (ORMEÑO; PEREIRA, 2015). Discorrendo sobre
essas peculiaridades inerentes ao tratamento da mulher no sistema prisional no período
gestacional, a lei traz, a título de exemplo, em caso da maternidade:
Art. 83. § 2.º Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão
dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus
filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade
(Lei Nº. 11942/09).

Ainda, na Lei de Execução Penal (LEP), está disposto em seu artigo 14, § 3o
que “será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal
e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido”. O Pré-Natal como direito tanto da mãe
quanto do recém-nascido, também que não é respeitado nos presídios femininos.
Alguns relatos trazem que em alguns casos algumas genitoras se descobrem
soropositivas apenas na hora do parto acarretando problemas sérios ao bebê em virtude
da falta de assistência durante a gestação, assim como há relatos vários partos
aconteceram nos pátios e celas dos presídios.
O sofrimento das mulheres encarceradas intensifica-se quando as mesmas
estão grávidas, pois o encarceramento por si só compromete o período da maternidade;
seja pela falta de estrutura, seja pelo fato da separação da mãe com seu filho (RITA,
2006).
A compreensão desta relação e da influência do ambiente prisional no
desenvolvimento infantil são indispensável para o desenvolvimento de ferramentas
preventivas e remediativas pertinentes para a relação da saúde entre a mãe e a criança
e definição de leis que possibilitem a assistência congruente as mães encarceradas e
seus filhos (ORMEÑO; PEREIRA, 2015).
Segundo Borges (2005) o tratamento prisional para a encarcerada é pior que o
destituído aos homens, pois a desigualdade de tratamento é indiscutível e decorrente
de questões culturais e sociais que estão estritamente relacionadas à visão da mulher
como presa e com direitos ao tratamento de acordo com as suas necessidades
inerentes à sua peculiaridade, da qual sucede a regra constitucional de Direito Penal
explicitada no artigo 5º., inciso XLVIII, segundo o qual “...a pena será cumprida em
estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do
apenado...”
Destaca-se ainda, o que Bitencourt (2004) reflete em seu trabalho, diferente da
população presidiária masculina, as mulheres enfrentam dificuldades quanto à visita
íntima. Atualmente, reflete-se que a privação de relações sexuais corresponde a um
tratamento desumano dentro das prisões, mostrando uma punição desmedida e sem
justificação legal. No entanto, quando a maioria dos autores aborda a visita íntima,
simplesmente fecham os olhos para a mulher em condição de encarceramento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este trabalho percebeu-se que, temos na mulher em situação de
encarceramento mais um retrato da sociedade patriarcal construída ao longo da história.
Vemos um sistema egoísta que desmerece um problema que merece atenção,
investimento e medidas políticas.
A mulher, mesmo sob o estereotipo de frágil e do lar, esta inserida no mundo
do crime, assim como em outras diversas áreas da sociedade. No entanto, vê-se que
muitos setores não acompanharam esta mudança do perfil feminino.
As mulheres, são submetidas a graves violações de direitos, por omissão do
Estado, e isso vêm ocorrendo desde os primórdios quando foram adaptadas as
primeiras prisões femininas, sem pensar nas restrições e diferenças existentes entre
homens e mulheres.
Dentro dos presídios, as mulheres não têm direitos básicos respeitados, que
vão desde os direitos inerentes à saúde, alimentação, limpeza até os direitos que
implicam na forma de reintegração social, são eles, a educação, trabalho e
principalmente as relações familiares, que por vezes, as mães encarceradas perdem o
vínculo afetivo com os filhos, não sendo assim cumpridas integralmente suas
necessidades de gênero.
Tendo em vista a realidade verificada, chama-se a atenção para a necessidade
de participação ativa do Estado, para que se consiga o cumprimento integral da
legislação relacionada ao encarceramento feminino e sejam cumpridos os direitos
expostos nas leis, que acima de tudo visam à proteção da dignidade da pessoa humana.
Diante disto, este trabalho buscou a critica, a reflexão e análise deste cenário.
As considerações finais do presente estudo evidenciam a necessidade de novos
debates e estudos acerca do assunto. Em última análise, exige-se o entendimento dos
papéis sociais do indivíduo sob a ótica do gênero, dos direitos fundamentais e dos
direitos humano.

REFERENCIAS

ALMEIDA, Vanessa Ponstinnicoff. Repercussões da violência na construção da
identidade feminina da mulher presa: um estudo de caso. Revista Psicologia Ciência e
Profissão, 2006.
ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Pelas mãos da criminologia: o controle penal
para além da (des)ilusão. Rio de Janeiro: Revan, 2012.
AMORIM, B. R. C.; COTRIM, G.S. A criminologia e o debate feminista: mulheres
como autoras de crimes. VII Jornada Internacional Políticas Públicas. Universidade
Federal do Maranhão, 2015.

BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência
alternativas.3.ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

da

pena

de

prisão:causas

e

BORGES, Paulo César Corrêa. Direito penal democrático. 1. ed. São Paulo : Lemos
e Cruz, 2005
BRASIL. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Brasil, jun. 2014.
Infopen Mulheres. Disponível em: <https://www.justiça.gov.br/noticias/relatorio-infopenmulheres>.
BRASIL. Decreto-Lei de Execução Penal n. 7. 210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei
de Execução Penal e a legislação correlata. Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil,
Brasília,
DF,
12
de
jul.
1984.
Disponível
em:
.<http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/766> .
BUGLIONE, Samantha. A mulher enquanto metáfora do Direito penal. Disponível
em: HTTP://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=946. Acesso em 14 Set. 2017.
Câmara dos Deputados (2013). Constituição da República Federativa do Brasil. (35a.
ed.). Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados [Versão eletrônica]. Disponível:
http://bd.camara.leg.br/bd/
Departamento Penitencia rio Nacional (DEPEN, 2015). Levantamento Nacional de
Informaçoes Penitenciarias. Acessado em 26 de fev. Disponível em
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/11/080f04f01d5b0efebfbcf06d
050dca34.pdf
COLOMBAROLI, A. C. M.. Violação da dignidade da mulher no cárcere: restrições à
visita íntima nas penitenciárias femininas. CNPQ.Disponível em: Acesso em: 24 set.
2017
FRANÇA, M. H. O .Criminalidade e prisão feminina: uma análise da questão de gênero.
Revista Ártemis, Vol. XVIII nº 1; jul-dez, 2014. pp. 212-227
FRANÇA, M. H. O .CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA: A inserção da mulher no mundo
do crime. XVII Encontro Latino Americano de Iniciação Científica, XIII Encontro Latino
Americano de Pós-Graduação e III Encontro de Iniciação à Docência – Universidade do
Vale do Paraíba, 2013.
ISHIY, K. T. A desconstrução da criminalidade feminina. IBCCRIM, São Paulo, 2015.
LIMA, Márcia de. Da visita íntima à intimidade da visita: a mulher no sistema
prisional. Tese (Mestrado). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2006. Disponível
em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6136/tde-24032008-085201/pt-br.php
MAKSOUD, N. O.. Encarceramento Feminino: Aspectos Psicossociais e Gênero.
UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO (UCDB), 2017.
ORMEÑO, G. R.; PEREIRA, A.C.S. Filhos nascidos no cárcere e as dificuldades do
exercício da maternidade em ambiente prisional. PsicolArgum. 2015 jul./ser., 33(82),
432-445
PIMENTEL, E. Criminologia e feminismo: um casamento necessário. Mundos
sociais: saberes e práticas, Lisboa, n. 429, 2008.

RIDÃO, Adriana et al. Mulheres no crime: análise psicossocial dos contextos de
vulnerabilidade de adolescentes do sexo feminino de classes populares no
cometimento de atos ilícitos. In: Simpósio sobre Estudos de Gênero e Políticas
Públicas,
1,
2010,
Londrina.
Disponível
em:
<http://www.uel.br/eventos/gpp/pages/arquivos/1.AdrianaCia.pdf>. Acesso em: set.
2017.
RITA, Rosangela Peixoto Santa. Mães e crianças atrás das grades. 2006. Disponível
em:
SANTOS, R. B.; PAZÓ, C. G. Uma Abordagem Feminista sobre a Situação da
Mulher Encarcerada no Espírito Santo .Anais do IX Encontro da ANDHEP, UFES –
Vitória – ES, 2016.
SPÍNDOLA, L.S. A mulher encarcerada no sistema penal brasileiro: a busca de soluções
para as especificidades do gênero feminino no tocante à maternidade. Brasília:
IDP/EDB, 2016. 29f, -Artigo(Especialização). Instituto Brasiliense de Direito Público.
ZANINELLI, G. Mulheres Encarceradas: Dignidade da pessoa humana, gênero,
legislação e políticas públicas. Jacarezinho – Paraná, 2015.

Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação
III Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão
27 a 29 de setembro de 2017
Universidade Federal de Pernambuco

Loucas e criminosas: discursos e práticas institucionais relacionados a
mulheres internadas no Manicômio Judiciário de Alagoas
Grupo de Trabalho: GT18 - Tortura e prisão

Laura Fernandes da Silva
(Universidade Federal de Alagoas - UFAL)
Hugo Leonardo Rodrigues Santos
(Universidade Federal de Alagoas – UFAL/ Centro Universitário CESMAC)

Recife/PE
2017

Loucas e criminosas: discursos e práticas institucionais relacionados a
mulheres internadas no Manicômio Judiciário de Alagoas
Laura Fernandes da Silva1
Hugo Leonardo Rodrigues Santos2

RESUMO
Trata-se de pesquisa histórica que vem sendo desenvolvida por meio de estudo de
casos, cujas fontes foram laudos médicos de mulheres que passaram pelo Manicômio
Judiciário de Alagoas entre 1979 a 1983. Busca-se verificar, através da análise de
discursos e práticas institucionais, se o saber-poder psiquiátrico foi utilizado como
instrumentos de disciplinamento feminino. No total, foi coletado material referente a
oitenta e quatro mulheres nos arquivos do próprio Manicômio. O que se quis com a
pesquisa foi fornecer mais elementos para os debates acerca da aplicação de técnicas
de poder dentro de uma instituição total e, mais especificamente, como essas técnicas
foram, com base em postulados de cientificidade discutível, utilizadas como
instrumentos de segregação social de um público que historicamente experimenta a
exclusão e a submissão. Lições da criminologia feminista nortearam o estudo, já que a
referida corrente do pensamento criminológico viabiliza uma análise profunda acerca da
atuação dos mecanismos de controle social sobre as mulheres. Desse modo, constatouse, nos documentos analisados até então, que, em muitos casos, Direito e Psiquiatria
foram utilizados como ferramentas de seletividade e controle moral das pacientes, o que
ficou evidenciado pela detecção do uso de determinismo biológico e pela patologização
de condutas diversas do perfil de mulher recatada, especialmente nos casos em que as
experiências sexuais das examinadas foram entendidas como promíscuas pelos
profissionais que produziram os diagnósticos.
Palavras-chave: Mulheres. Manicômio Judiciário. História do Direito.

Insanity and criminal: institutional discourses and practices related to women
hospitalized in the Judicial Asylum of Alagoas

ABSTRACT
It is a historical research that has been developed by the study of cases, whose sources
were medical reports of women who passed through the Judicial Asylum of Alagoas
between 1979 and 1983. It seeks to verify, through the analysis of discourses and
institutional practices, if the psychiatric know-how was used as instruments of feminine
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discipline. In total, the material of eighty-four women were collected from the Archives of
the Asylum. The target of this research was to provide more elements for the debates
about the application of power techniques inside of a total institution and, more
specifically, how these techniques were, based on doubtful scientific postulates, used as
instruments of social segregation of an audience that historically experiences exclusion
and submission. Lessons from feminist criminology guided the study, since the
mencioned doctrine of criminological thought makes possible a deep analysis about the
performance of mechanisms of social control over women. Therefore, in the documents
analyzed so far, it was found that, in many cases, Law and Psychiatry were used as tools
for the selectivity and moral control of patients, which was evidenced by the detection of
the use of biological determinism and the pathologization of conduits different from the
profile of a demure woman, especially in cases where the sexual experiences of the
women examined were understood as promiscuous by the professionals who produced
the diagnoses.
Key-words: Women. Judicial Asylum. History of Law.

Introdução
As pessoas submetidas a tratamento psiquiátrico em Hospitais de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico - HCTPs compõem um dos grupos mais esquecidos dentre os
tutelados pelo sistema penal. Tanto é assim que apenas em 2011 foram publicados
dados oficiais sobre a população que cumpria alguma das modalidades de medida de
segurança no Brasil. Para Débora Diniz, autora do referido estudo:
Em noventa anos de história dos manicômios judiciários no Brasil,
jamais se realizou a contagem nacional desses indivíduos. Não se
exploraram, sistematicamente, as razões para a internação, o tempo
de permanência nos hospitais ou as consequências da engrenagem
médica e jurídica que os mantém em restrição permanente de direitos
(DINIZ, 2011, p. 14).

Incluído nessa população esquecida e duplamente estigmatizada como louca e
criminosa, existe um grupo cujo esquecimento é ainda mais acentuado: o das mulheres.
Estas, que antes mesmo de ingressarem no sistema de justiça criminal experimentam
o controle social informal de modo muito mais intenso do que os homens (LARRAURI,
1994, p. 1), especialmente no âmbito familiar, são minoria em relação aos pacientes do
sexo masculino nos manicômios judiciários e constituem um subgrupo ainda mais
excluído e invisibilisado, até mesmo pelo impacto social que causa a prática de um fato
tipificado como crime por uma mulher, ainda que lhe falte a culpabilidade, dados os
estereótipos que ainda circundam a figura da mulher.
Desse modo, estudar um pouco da história de algumas “loucas criminosas” que
passaram pelo Centro Psiquiátrico Pedro Marinho Suruagy, doravante Manicômio
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Judiciário de Alagoas, é um modo de mostrar que essa parcela da população, embora
seja diariamente silenciada, existe. E fazê-lo através de uma perspectiva histórica é
ainda mais interessante, tendo em vista que estudar o passado é importante para que
se compreenda melhor o presente e seja possível lançar luzes para o futuro.
Com esse ideal é que esta pesquisa foi pensada e vem sendo desenvolvida. A
metodologia empregada foi a empírica, especificamente estudo de casos, através do
qual estão sendo analisados laudos médicos das pacientes que passaram pelo
Manicômio Judiciário de Alagoas entre 1979-1983. Vale ressaltar que este estudo não
pretende questionar postulados científicos da psiquiatria. O que se quer, ao contrário, é
perceber se, com base no discurso terapêutico, realizou-se a segregação social de
mulheres que não corresponderam às expectativas sociais, sendo, por isso,
consideradas indesejadas.
Foram localizados oitenta e quatro laudos psiquiátricos de mulheres que
passaram pela instituição no período estudado, mas cabe registrar que nem todas
chegaram ao Manicômio por terem cometido algum tipo de injusto penal, mas todas elas
chegaram à instituição por terem comportamentos interpretados como indicativos de
doença mental, daí porque todos os exames foram estudados. Os documentos foram
digitalizados nos arquivos do próprio Manicômio Judiciário, onde foram digitalizados e
vêm sendo analisados.
Por questões éticas, as identidades das pacientes não serão aqui reveladas, por
isso os seus nomes verdadeiros foram substituídos por números, já que a substituição
por nomes fictícios se mostrou inviável, tendo em vista a grande quantidade de
documentos.

1. OS LAUDOS PSIQUIÁTRICOS

Antes de avançar para a exposição e discussão dos dados obtidos até o
presente momento por meio da análise documental, é importante compreender como
os laudos estão estruturados, de modo que seja possível perceber quais os tipos de
informação acerca da vida das pacientes foram consideradas relevantes para os
profissionais que realizaram os exames e como essas informações influenciaram para
determinar se as pacientes deveriam ou não ser consideradas como pessoas em
sofrimento mental.
No geral, os laudos mostram pouquíssima variação estrutural. Na maioria deles,
foram localizados os seguintes campos: 1) identificação: onde são apresentados os
dados pessoais das pacientes, como nome, filiação, data de nascimento, profissão, grau
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de instrução, estado civil e endereço; 2) antecedentes criminais: onde são descritos os
injustos cometidos, quando havia; 3) queixas ou história da doença: campo em que são
apresentados episódios que podem ser associados a manifestações patológicas, além
do histórico de internações; 4) entrevista com paciente ou relato pessoal: onde se
buscam os antecedentes pessoais; 5) antecedentes familiares, onde eram registradas
informações acerca da família das pacientes, de modo a identificar histórico de
enfermidades psiquiátricas ou não; 6) testes psicológicos; e, por fim, 7) síntese
diagnóstica, também encontrada sob a nomenclatura de diagnóstico ou conclusão.
Em alguns casos, além dos campos mostrados acima, há outros como os de
“resposta aos quesitos formulados” e “informações complementares”. Em relação ao
primeiro, tais quesitos eram normalmente formulados por representantes do Ministério
Público para servir de substrato ao processo judicial, tanto na esfera cível - para os
casos de possibilidade de interdição, por exemplo – quanto na criminal - de modo a
verificar a hipótese aplicação de medida de segurança. Já no segundo campo, foram
acrescidas informações relacionadas diretamente ao paciente ou a trâmites
administrativos, como respostas a ofícios.
Apresentada a estrutura dos laudos psiquiátricos, nos próximos tópicos serão
brevemente discutidas algumas das informações mais relevantes encontradas nesta
fase da pesquisa.

2. ANÁLISE DOS DADOS

2.1. Aspectos socioeconômicos da vida mulheres e sua repercussão no exame
psiquiátrico

No decorrer dos estudos, observou-se que algumas das informações expostas
no espaço destinado aos dados pessoais das pacientes necessitariam de uma análise
aprofundada, para que fosse possível enxergar a sua repercussão nos diagnósticos.
A primeira delas é o grau de escolaridade das pacientes. Nesta seara, o foco
das análises é a repercussão que teve o grau de educação formal das pacientes para
considerá-las como pessoas em sofrimento mental ou não. A partir do levantamento
feito nos laudos, verificou-se, no total de oitenta e quatro mulheres, o seguinte: quarenta
e quatro mulheres analfabetas, seis pacientes “alfabetizadas”, uma paciente
“semialfabetizada”, sete pacientes com o primeiro grau incompleto, nove mulheres
apenas com o primeiro grau, dezesseis laudos nos quais não consta nível de
escolaridade e, por fim, apenas uma paciente com ensino superior incompleto.
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A partir desse levantamento, cabe o seguinte questionamento: o que explica o
fato de, em cinco anos, existir apenas uma mulher com ensino superior incompleto no
universo pesquisado, ao passo que quarenta e quatro mulheres analfabetas formaram
mais da metade da população examinada na mesma época? Qual a relação entre o
grau de instrução das pacientes e a existência de doença mental?
A resposta para tal pergunta não será encontrada se buscada nos conceitos
médicos, mas sim através de um olhar criminológico, tendo em vista as funções não
declaradas (ANDRADE, 2003, p. 91) de uma instituição total (GOFFMAN, 2015)
conectada ao sistema penal como é o Manicômio Judiciário de Alagoas. A partir disso,
o que explica o fato de o público estudado ser majoritariamente composto por pessoas
com baixo nível de educação formal e pertencente a classes sociais menos favorecidas
é um aspecto que constitui marca incontestável do sistema de justiça criminal: a
seletividade. Esta, segundo coloca Eugenio Raúl Zaffaroni (2001, p. 27), “é a mais
elementar demonstração da falsidade da legalidade processual proclamada pelo
discurso jurídico penal”, já que os órgãos do sistema penal “operam quando e contra
quem decidem”. A seletividade é, portanto, especialmente no âmbito do sistema de
justiça criminal, o oposto da legalidade e da igualdade jurídica (ANDRADE, 2003, p. 90).
Além do baixo nível de educação formal das mulheres, outra informação
interessante identificada nos documentos é aquela encontrada no campo destinado à
profissão. Neste espaço, verificou-se que a maioria das examinadas eram
“trabalhadoras rurais” e “domésticas”. Em alguns casos, não ficou claro se a palavra
doméstica estava ligada ao exercício de atividades do lar de modo remunerado ou se
era no sentido de as pacientes se ocuparem antes do exame ou da internação apenas
das atividades na sua própria casa, não exercendo atividade laboral externa. De toda
forma, pelo menos nos casos em que foi colocada como sinônimo de atividade
remunerada, a expressão “doméstica” indica que as mulheres examinadas não eram
oriundas de estratos sociais privilegiados social e economicamente.
Assim, esses dados sobre escolaridade e profissão não significam que mulheres
que integravam grupos mais abastados financeiramente não possuíam transtornos
mentais e não cometeram injustos penais motivadas por eles. Se o raciocínio fosse
esse, seria possível chegar à lógica falaciosa que afirma que pobreza gera criminalidade
(SANTOS, 2015, p. 63). Então, o que essa discrepância mostra é que o alcance do
poder disciplinar exercido pelo Estado, por meio de instituições totais, está muito mais
direcionado às camadas menos favorecidas da sociedade.
Nesse sentido, Alessandro Baratta (2002, p. 175) lembra que o sistema penal,
no qual também estão incluídos os manicômios judiciários, tem por função reproduzir
as relações sociais existentes e desestimular a integração dos estratos marginalizados
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da sociedade. Neste sentido, a leitura das informações relacionadas ao grau de
escolaridade e profissão das pacientes só materializa o que o autor expôs na passagem,
já que em muitos exames o nível intelectual das pacientes foi utilizado como reforço
para um diagnóstico de doença mental, como se poderá observar abaixo.
O primeiro é o exame da paciente um, no qual se considerou que a examinada
demonstrava “pobreza na expressão de sentimentos”. Neste caso, merece destaque o
fato de a mesma, à época, ser analfabeta e o motivo do seu exame ser a verificação da
sua aptidão para receber o livramento condicional, situação que pode ter influenciado
na sua postura perante o profissional que a avaliou. Neste mesmo laudo, em um dos
testes ao qual a examinada foi submetida, uma das conclusões foi a sua “má
organização intelectual e moral”, o que demonstra que a preocupação não ficou restrita
à análise da patologia em si, mas abarcou também julgamentos alheios à esfera de
competência dos profissionais da saúde mental e das ciências jurídicas.
Já no caso da paciente dois, que possuía apenas o primeiro grau incompleto, o
seu “baixo nível intelectual”, foi considerado como um dos aspectos que fizeram “supor
a prevalência de sinais esquizofrênicos”, conforme declarado no laudo. No laudo vinte
e três, por sua vez, foi identificada “uma linguagem muito pobre com falta de
coordenação das ideias", ressalte-se que a paciente possuía apenas o primeiro grau e
que ela estava internada há seis anos no manicômio.
Em outro caso, o da paciente setenta e seis, afirmou-se que ela “revela pobreza
acentuada na elaboração de conceitos” e que possui “nível intelectual acentuadamente
pobre”. Vale considerar que a paciente era analfabeta e trabalhadora rural. Há, ainda, o
laudo referente à paciente oitenta e dois, também analfabeta, indicou que ela possuía
nível “intelectual paupérrimo”. A partir desses exemplos, fica clara a utilização de filtros
seletivos quando da realização dos exames, uma vez que não se deveria exigir, por
exemplo, que alguém que não teve acesso sequer a educação formal apresente riqueza
vocabular.
Além das informações relacionadas ao grau de escolaridade e profissão, dados
relacionados ao ambiente familiar e aspectos de hereditariedade também foram
preponderantes em muitos diagnósticos de enfermidade mental. Através de cuidadosa
análise, vem se observando que quando o ambiente familiar em que as pacientes viviam
não eram considerados pelo psiquiatra como saudável e adequado, o diagnóstico era
sempre direcionado para caracterizar a examinada como pessoa em sofrimento mental.
Em um dos casos, a leitura feita do ambiente doméstico e da infância de uma
das periciadas foi a de que "trata-se de pessoa com fortes sinais de retraimento e
autismo e deformação na estrutura da sua personalidade devido a sua infância sofrida
em ambiente familiar péssimo". É claro que não seria coerente afirmar que o meio em
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que se vive não deve ser considerado para fins de diagnóstico, uma vez que as relações
sociais e eventos vividos podem, eventualmente, desencadear quadros de sofrimento
mental. No entanto, não é razoável que essa influência ceda espaço a determinismos
ou suposições como se problemas familiares culminem, necessariamente, em distúrbios
de ordem psíquica, de modo a justificar a intervenção psiquiátrica (DAVIS; FAITH, 1994,
p. 114).
Ainda no que tange à influência de aspectos familiares nos exames psiquiátricos,
outra nuance foi identificada: o histórico de doenças na família, sendo elas de ordem
psiquiátrica ou não, influenciavam no exame. Dados nesse sentido foram, via de regra,
incluídos no campo “antecedentes familiares”, que, de acordo com Foucault (2006, p.
352), constituem “o primeiro aspecto do interrogatório médico”, o que demonstra sua
relevância para a psiquiatria.
No laudo de número um, o psiquiatra destacou a fala da paciente quando esta
disse que o seu pai era “nervoso e azuado”, ou seja, provavelmente possuía algum
problema psíquico. O laudo treze vai no mesmo sentido, já que consta que o “pai faleceu
com perda de memória interno em hospital psiquiátrico” e que a mãe era diabética. No
exame da paciente vinte e um consta que o genitor da examinada “é tabagista e afirma
sofrer dos rins” e que possui duas irmãs com deficiência auditiva. Já no caso da paciente
vinte e três, consta que “teve um irmão alcoólatra que quebrava tudo em casa”.
Para explicar a importância que esse tipo de informação constitui para
diagnosticar alguém como doente mental, Foucault (2006, p. 352) diz que esta é uma
forma de corporificar a enfermidade, já que quando “não se pode situar essa doença no
nível do corpo individual; então inventa-se, demarca-se uma espécie de grande corpo
fantasmagórico que é o de uma família afetada por um grande número de doenças”. Ou
seja, a doença é individual porque também é coletiva. Assim, o fato de haver casos de
doenças na família passa a ser um forte indicativo de que a paciente está inclinada à
doença e, por isso, é uma pessoa perigosa (IBRAHIM, 2014, p. 108).
Outro caso que merece destaque é o da paciente cinquenta e sete. Ela foi
internada no Manicômio Judiciário por ter assassinado o marido. Este, segundo consta
no laudo, a “surrava com frequência, utilizando chibata de açoitar cavalo”. Além disso,
motivou o homicídio o fato de a paciente “ter observado por diversas vezes seu marido
tentando manter relações sexuais com seu filho mais novo, que na época tinha 05 anos
de idade”. No laudo psiquiátrico foi colocado que a paciente não apresentava distúrbios
da sensopercepção, nem alucinações ou qualquer outro comportamento indicativo de
doença mental. No entanto, a mesma foi diagnosticada como sendo esquizofrênica em
grau simples e oligofrênica leve, com a ressalva de que no momento estava
assintomática e poderia voltar ao convívio social.
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Indubitavelmente, este diagnóstico se deu não pelo homicídio em si, mas por ter
sido cometido pela esposa contra o próprio marido, muito embora a relação marital
viesse sendo construída em circunstâncias extremamente destrutivas, o que demonstra
clara intervenção de cunho disciplinar da psiquiatria, que foi utilizada para silenciar uma
mulher que se rebelou contra as violências das quais vinha sendo vítima juntamente
com seu filho.
Conforme se observou, as informações coletadas mostraram nitidamente a
influência de ideias herdadas da criminologia positivista, cujo legado ainda se mostrava
presente à época da produção dos laudos na esfera do Manicômio Judiciário alagoano,
notadamente, neste item, através do uso de determinismo biológico, já que as relações
familiares, a hereditariedade e o contexto em que as pacientes estavam inseridas foram
considerados como indicativos de patologias psíquicas.

2.2. Experiências sexuais como indicativos de sofrimento mental

Nesta parte do texto serão brevemente expostas e problematizadas algumas
informações acerca das vivências sexuais às quais foi dado relevo quando da produção
dos exames psiquiátricos de algumas das mulheres cujos laudos foram examinados,
uma vez que com o avançar da pesquisa, vêm-se observando que práticas sexuais
consideradas promíscuas exercidas por mulheres que ignoraram o que Foucault (2013,
p. 117) chamou de “dispositivo da aliança” também foram alvo do controle exercido pela
psiquiatria no âmbito do sistema penal, cujos órgãos, como mostra Zaffaroni (2001, p.
23-24), “exercem seu poder militarizador e verticalizador-disciplinar (...) sobre os setores
mais carentes da população e sobre alguns dissidentes mais incômodos ou
significativos”.
Considerando o contexto social alagoano entre 1979 e 1983, é completamente
possível que o saber psiquiátrico tenha servido como mecanismo de controle da
sexualidade como, sendo um instrumento para a concretização de estratégias de poder
destinadas ao controle social das examinadas que apresentassem formas de manifestar
a sexualidade divergentes do que se esperava da “boa mulher”, cujos principais
atributos giravam em torno da maternidade e do matrimônio.
Tendo por base a realidade social do século XIX, Magali Engel (2012, p. 347)
afirma que os limites definidores dos desvios da sexualidade seriam bem mais amplos
e complexos; não apenas a falta de sexo, mas também o excesso e a perversão,
vinculados ou não à ausência da finalidade reprodutora. A afirmação da autora, embora
feita para outro momento histórico, é completamente aplicável ao período aqui
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estudado, já que vem sendo possível perceber que não houve mudança significativa de
paradigma quando se analisa as informações encontradas nas fontes deste estudo.
A sexualidade vivida de maneira “equilibrada” continuou sendo um dos
termômetros mais importantes para a definição da mulher exemplar – e, portanto, da
mulher normal, sã. O primeiro fator que demonstra como esse aspecto era importante
para os diagnósticos é o fato de que, na maioria dos exames, está registrada a idade
em que a paciente teve a primeira menstruação (menarca). Este é um dado há muito
tempo entendido como importante. Para Lombroso, a menarca era um fator de grande
relevância para classificar a mulheres criminosas, dada a sua grande influência em
alguns delitos. Segundo o autor, as prostitutas normalmente menstruavam muito
precocemente, por exemplo (LOMBROSO; FERRERO, 2009, p. 386).
É importante ressaltar que não se trata de desconsiderar que a idade da
menarca possa constituir um dado de ordem biológica importante às análises
psiquiátricas. Ocorre que essa informação, inegavelmente, inclusive como resquício do
positivismo criminológico, também enseja julgamentos de ordem moral acerca da vida
sexual das pacientes. Essas valorações, mesmo que inconscientemente, tendem a ser
levadas em consideração quando da produção do diagnóstico pelos psiquiatras.
Frequentes também eram os questionamentos sobre as práticas sexuais das
pacientes, os quais objetivavam identificar a ocorrência de práticas consideradas
imorais. O laudos quarenta e três, apenas para exemplificar, continha a seguinte
informação: “nega práticas sexuais (masturbação, relação homo ou heterossexual e
zoofílica)”. Os questionamentos acerca de como as mulheres vivenciavam a
sexualidade era uma constante nos interrogatórios psiquiátricos no Manicômio.
Nessa linha, a propósito, a prática de masturbação ou o desejo de se masturbar
eram informações caras durante as perguntas. No laudo treze, a paciente, que possuía
afetividade “sem controle” segundo um dos testes, afirmou que, até aquele momento,
praticava masturbação, visto que não se sentia realizada sexualmente com o marido. A
referida paciente, cujo quadro clínico se mostrou “predominantemente esquizofrênico
sem muitas possibilidades para uma cura por meio de uma psicoterapia”, personificava
a negação ao perfil de mãe e esposa que dela se esperava.
Outra paciente, identificada pelo número três, que tinha 15 anos à época do
exame e teve a menarca aos 12, sequer chegou a realizar práticas masturbatórias. O
que fez, no entanto, foi manifestar essa vontade durante a entrevista: “nunca tive
coragem de me masturbar, mas tinha vontade”, o que já dava ensejo a atuação
psiquiátrica, pois, apesar de não ser uma conduta necessariamente patológica, era uma
conduta que fugia aos padrões de normalidade. Como mostra Foucault (2001, p. 391),
o aparecimento desses tipos de comportamentos, que, em si, não constituem
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patologias, mas que fogem aos padrões de normalidade impostos, são, também,
policiados pela psiquiatria.
Neste caso, o diagnóstico da paciente foi completamente baseado em
comportamentos de ordem sexual, quais sejam: mitomania, masoquismo, sadismo,
frigidez e histrionismo. Este, também chamado de transtorno da personalidade
histriônica, já foi considerado uma enfermidade exclusivamente feminina (FOUCAULT,
2008, p. 278). Foucault mostra, ainda, que a configuração da mulher histérica constituiu
uma das estratégias, para o desenvolvimento do dispositivo da sexualidade
(FOUCAULT, 2001, p. 124-125).
Desse modo, os elementos utilizados para a construção do diagnóstico da
referida periciada evidenciam que o psiquiatra que construiu o laudo o fez com base em
um padrão de mulher sexualmente discreta e recatada. A leitura deste caso pelo referido
profissional tende a reforçar a caricatura ainda hoje bastante utilizada da mulher
descontrolada, impulsiva, sem pudor - como se a mulher estereotipada fosse
naturalmente inclinada à loucura.
Seguindo essa linha de mulheres cuja sexualidade estava voltada ao “prazer
perverso” (FOUCAULT, 2013, p. 116), cujo disciplinamento passou pela intervenção
psiquiátrica, tem-se o diagnóstico da paciente oito. Alguns pontos interessantes devem
ser assinalados, a começar pela narrativa de quatro relacionamentos relativamente
curtos – sendo os três primeiros de alguns meses e o quarto ainda em curso - que a
paciente manteve. O interessante na narrativa desses relacionamentos são aspectos
que vão além do texto. Por exemplo, o segundo companheiro da paciente era cunhado
do primeiro. Esta não era uma informação importante do ponto de vista clínico,
entretanto, foi incluída, ao que se infere através de uma leitura contextualizada,
justamente para demonstrar o despudoramento da paciente.
A periciada, segundo o psiquiatra, apresentava, ainda, "capacidade de
dissimulação e preocupação hipocondríaca”. Segundo a Classificação Internacional de
Doenças, essa última característica corresponde a um receio exagerado de ter algum
tipo de enfermidade. Além disso, o laudo mostra que a paciente se sentia “rejeitada e
inferior na situação doméstica, demonstrando sentimentos de inadequação à realidade
do lar”. Foram encontrados, ademais, outros registros relevantes a esta análise, quais
sejam: “imoralidade e conduta sexual desviante” e “erotismo em suas disposições
sexuais, além de fantasia psicossocial e problemas masturbatórios". Os fragmentos
apresentados demonstram a utilização da psiquiatria como instância normalizadora.
Prosseguindo, foi detectado o uso da expressão “distúrbio de conduta” em dois
dos laudos estudados. No primeiro, referente à paciente trinta e quatro, que, pelo que
consta na sua entrevista, era lésbica e não se encontrou outro aspecto que pudesse

12
identificar tal distúrbio além da orientação sexual da mesma e, no outro, que foi o exame
referente à paciente cinquenta e oito, no qual consta o seguinte:
Levada para o Colégio Bom Pastor, nos conta ter permanecido na
referida instituição por apenas 05 (cinco) dias, transferida para o
Instituto Penal Santa Luzia por problema de conduta onde passou
alguns dias, sendo posteriormente encaminhada a este Centro
Psiquiátrico (...) examinada é portadora de deficiência mental sob o
código 317 (oligofrenia leve), com acentuado distúrbio de conduta,
sendo aconselhável seu internamento em Centro Reeducacional, ou
Escola para excepcionais.

Ressalte-se que também neste último exame não houve maior detalhamento
acerca dos referidos desvios de conduta, nem mesmo demonstração de outros fatos
que os comprovassem. Além disso, em ambos os diagnósticos foi verificada a presença
de “mitomania”, distúrbio caracterizado pela compulsão em mentir. Este transtorno já foi
muito relacionado às mulheres pela sua natureza primitiva (VAZ; FUCK, 2016, p. 351).
A “vida instintiva” e o “primitivismo” também foram terminologias utilizadas pelos
psiquiatras para reforçar os diagnósticos de doença mental. Dentre os exames, o da
paciente um exemplifica muito bem esse uso. Nele, além dessas duas expressões,
também se utilizou “imaturidade psicossexual” e a “imaturidade e incapacidade de
enfrentar o meio”. Foucault (2001, p. 174) afirma que o instinto é o elemento que
permite reduzir a termos inteligíveis essa espécie de escândalo jurídico
que seria um crime sem interesse, sem motivo e, por conseguinte, não
punível; e, de outro, transformar cientificamente a ausência de razão
de um ato num mecanismo patológico positivo. É esse, pois, na minha
opinião, o papel do instinto, peça nesse jogo do saber-poder.

Destarte, o instinto, conceito bastante aberto e maleável, através do qual se pode
justificar enfermidade mental quando outras classificações não o fazem, constitui um elo
de ligação e justificação mútua entre a psiquiatria e o direito.
Por fim, outro documento que trouxe consigo alguns pontos passíveis de
reflexões foi o da paciente quarenta e um, que tinha 14 anos à época do exame.
Segundo consta no seu laudo, foi levada por membros da família ao Manicômio, por ser
uma adolescente rebelde. Os trechos abaixo, retirados do seu exame, ilustram bem a
situação:
Informa a genitora que levou a filha às autoridades porque não
consegue controlar. É muito agressiva, só quer fazer a vontade dela,
não obedece; tenta e agride as irmãs; a noite sai em más companhias,
andando com pessoas de má conduta. Antes batia muito nela, mas já
não faz mais, pois não adianta. Muito desobediente na escola. Os
vizinhos vendo a desobediência dela aconselharam que a levasse a
Juíza (...) Diz nada sentir e não ser doente. “Saio de casa porque gosto
e ando com quem gosto” (...) segundo seu irmão, ela é muito levada,
dá muito trabalho em casa, desobedece a sua mãe, sai de casa e não
tem hora pra voltar. Só quer viver pela rua, nos cinemas, não quer
ajudar sua mãe em casa, vive saindo inclusive com homens casados".
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A primeira constatação que se faz desse caso é que, indubitavelmente,
corresponde a uma releitura da lettre de cachet, instrumento utilizado no século XVII,
por meio do qual o Rei ordenava a prisão ou o degredo de alguém sem julgamento,
conforme demonstra Foucault (2001, p. 46-47). Isso porque, além das informações
acima, consta no documento que “a paciente foi trazida pelo irmão”.
O caso em tela representa a situação mais evidente de misoginia dentre os
documentos analisados, já que a função disciplinadora do sistema penal foi acionada
com objetivo de perpetuar a subordinação feminina (MENDES, 2014, p.165). Esta
afirmação pode ser confirmada se, hipoteticamente, imagina-se no lugar da
adolescente, um rapaz. Muito provavelmente, ao invés de representar a figura do jovem
rebelde, os comportamentos do garoto seriam vistos com muita naturalidade. Afinal,
qual seria o problema de um jovem não ser afeito às atividades domésticas e de querer
desfrutar da sua liberdade, inclusive sexual?
Além disso, o próprio psiquiatra admitiu no exame a inexistência de patologia
mental e a prática de injusto penal, que, associados, poderiam justificar uma internação,
tendo registrado o seguinte:
não é caso para este CPJ, pois trata-se de paciente que é rebelde em
casa, dando muito trabalho a sua mãe, mas como veio com ofício da
juíza de Viçosa, ficará por alguns dias sendo estudada pelo médico da
ala e pela psicóloga, tendo assim melhor tratamento dentro do
possível.

O pequeno trecho representa um caminho inverso ao que normalmente ocorre
quando se trata de internação em hospitais de custódia, visto que não foi o laudo
psiquiátrico que fundamentou a decisão judicial determinando a internação, pois,
conforme o próprio laudo psiquiátrico, a examinada não possuía enfermidade mental.
Não obstante, a solicitação da Juíza de Direito foi determinante para seu internamento
manicomial, ainda que breve.
Assim, no caso em análise, como afirmou Vinicius Gil Braga (2007, p. 583) o
Poder Judiciário serviu como “instrumento político a serviço de uma estrutura de controle
social excludente e estigmatizante, de brutal ingerência na individualidade (direito de
escolha moral)”, já que determinou a manutenção de uma adolescente sem qualquer
indício de doença mental em uma instituição psiquiátrica de custódia destinada a
adultos, o que configura flagrante violação de direitos humanos.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa que deu origem a este pequeno texto, muito embora ainda esteja em
desenvolvimento, vem mostrando, a partir das informações retiradas dos laudos
médicos produzidos no Manicômio Judiciário de Alagoas entre 1979 e 1983, como são
fluidos os conceitos de normalidade e anormalidade (THOMPSON, 2007, p. 107)
utilizados pela psiquiatria para determinar o destino daqueles que, por tantos motivos,
não se adequam à ordem social vigente, especialmente quando se trata de mulheres,
visto que estas, historicamente, têm os seus espaços de fala tolhidos, o que se
intensifica no interior das instituições totais (GOFFMAN, 2015), especialmente nos
manicômios judiciários.
Assim, a partir do estudo dos casos apresentados acima, restou claro que o
saber psiquiátrico foi utilizado para a segregação social das indesejáveis sociais por
meio, primeiro, da força destrutiva que tem um diagnóstico de doença mental,
especialmente quando não se tem elementos científicos que o fundamente (RAUTER,
2003, p.84) e, depois, da imposição medida de segurança, especialmente nos casos de
internação.
A referida medida, embora seja uma contradição em si, já que constitui a junção
entre o modelo hospitalar e o prisional (CARRARA, 1998), tem como um dos seus
sustentáculos o ideal terapêutico, segundo o qual o tratamento a pessoas em sofrimento
mental que cometeram injustos penais deve ser utilizado visando à estabilização do
quadro clínico voltado à cessação da periculosidade – outro conceito muito complexo
que não cabe ser problematizados neste breve trabalho - e não como um instrumento
para a promoção de segregação.
No entanto, restou claro que, pelo menos Manicômio Judiciário de Alagoas, a
medida de segurança foi utilizada claramente como instrumento para a aplicação de
técnicas de poder disciplinar, que tem por função maior, segundo Foucault (2008, p.
143), o adestramento dos corpos, exatamente o que se verificou em expressiva parte
dos documentos analisados, uma vez os profissionais que produziram tais documentos
mostraram, na verdade, um empenho voltado à correção de condutas moralmente
divergentes daquelas esperadas de uma mulher dócil e bem-educada.
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RESUMO
Este trabalho trata-se de um filme que é fruto da incursão realizada no sistema
prisional feminino de Mossoró/RN. Produzido com o fito de expor e denunciar a condição
de encarceramento das mulheres, proporcionando uma reflexão crítica acerca das
desigualdades de gênero socialmente construídas e das relações patriarcais dentro
cárcere, o filme foi construído através de visitas e entrevistas coletadas dentro e fora do
sistema. Os dados obtidos permitiram organizar um diagnóstico acerca da real situação
das mulheres inseridas no cárcere mossoroensse que, em sua maioria, são oriundas do
tráfico e têm a prisão como fruto de suas relações de afeto. Como resultado, construímos
um instrumento hábil para denunciar a violência de gênero institucionalizada dentro do
sistema penitenciário, observando o dever estatal de concretizar os direitos humanos das
mulheres, considerando suas peculiaridades, especialmente, no âmbito da execução
penal. A ideia de utilizarmos a expressão “flores de cactos” em substituição ao termo
“apenadas” ou “encarceradas” é uma alternativa poética que foca na pessoa de cada uma
delas mais do que na condição em que se encontram. Partimos do pressuposto da
dignidade humana, de modo que comparamos as mulheres em privação de liberdade às
flores de cactos, em analogia ao processo que vivenciam em sua realidade de
cumprimento da pena imposta pelo Estado, com o intuito de “objetivarmos” discussões
acerca da "ressocialização feminina" no espaço carcerário.

Palavras-chave: Documentário, violência de gênero, sistema prisional e direitos
humanos.
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1.INTRODUÇÃO

O presente trabalho é fruto da incursão que temos realizado no sistema prisional
feminino de Mossoró/RN desde o período de 2011. Inicialmente, realizei uma pesquisaação junto ao Centro de Detenção Provisória Feminino de Mossoró/RN – CDPFM para a
elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso – TCC da Especialização Latu Sensu em
Direitos Humanos, ministrada pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte – UERN, com o fito de expor e denunciar a condição de
encarceramento das mulheres, proporcionando uma reflexão crítica acerca das
desigualdades de gênero socialmente construídas e das relações patriarcais dentro
cárcere.
A intervenção no CDPFM foi procedida através de visitas, estudo de prontuários,
coleta de dados com o exercício de escuta ativa, aliado à aplicação de questionários junto
a 46 (quarenta e seis) mulheres em situação de cárcere, bem como através de entrevista
junto a 11 (onze) Agentes Penitenciários. Meu objetivo era analisar as condições de
inserção das mulheres na instituição carcerária, bem como as condições do referido
estabelecimento. Os dados levantados permitiram a elaboração de um diagnóstico que se
tornou um instrumento hábil para efetuarmos uma denúncia da referida situação na mídia
local e estadual (VIDE ANEXOS), observando o dever estatal de concretizar os direitos
fundamentais das mulheres.
A partir das singularidades identificadas no cárcere mossoroensse, decidi ampliar os
estudos através de uma pesquisa participante voltada aos atores sociais do Complexo
Penal Agrícola Mário Negócio, enquanto pesquisadora do Programa de Mestrado
Acadêmico em Planejamento e Dinâmicas Territoriais no Semiárido – PLANDITES da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Agora, os desafios só
aumentaram, pois a partir dos contatos e dados coletados na pesquisa de campo, além
do aprofundamento teórico, outras questões importantes e, não necessariamente
previstas, emergiram, notadamente a partir da observação das graves limitações e
dificuldades estruturais que perpassam o cárcere feminino, especialmente no que diz
respeito à emancipação das mulheres em privação de liberdade para uma nova vida, uma
vez que, enquanto sujeitos sociais, são impedidas de concretizar qualquer noção mais
material de dignidade humana, aqui compreendida como acesso a determinados bens
que são distribuídos de forma absurdamente desigual em nosso país.
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Por entender que os problemas ora apontados não se resolvem “por si só”, a
presente pesquisa insere-se conscientemente neste cenário contraditório e dialético,
buscando relacionar uma leitura sobre os Direitos Humanos das mulheres privadas de
liberdade no Município de Mossoró/RN e o sistema que lhes é ofertado para reabilitação,
a partir da sistematização de experiências oriundas da vivência dentro do complexo
carcerário feminino mossoroense.
A ideia de utilizar a expressão “flores de cactos” em substituição ao termo “mulheres
apenadas” ou “mulheres encarceradas” coloca-se nessa perspectiva, como alternativa
poética e metafórica, focando mais na pessoa de cada uma delas do que na condição que
vivenciam dentro da realidade do cárcere. De um modo geral, as mulheres encarceradas
são como os cactos, têm espinhos, adaptam-se à solidão de um lugar árido, mas mantêm
suas reservas internas para a conservação da vida. A flor de cactos tem fragilidade na
aparência, mas especializa-se em viver exposta a muita insolação, adaptando-se a
manter as cores e o vigor, embora atravesse grandes períodos de seca. Acredito que,
assim como as flores de cactos, as mulheres também podem florescer dentro do
espinhoso sistema carcerário.
Entender essas flores de cactos que estão no cárcere é importante porque
constituem uma parcela da população que ainda não foi, de fato, visibilizada sob os
diversos olhares de pesquisadores, educadores e autoridades de nosso país, possuindo
demandas e anseios ainda não observados, especialmente, no que diz respeito à
efetivação dos direitos humanos nas prisões femininas brasileiras.
2. ENTRE ESPINHOS NASCEM FLORES
Através de pesquisas passadas, foi possível verificar que, apesar de vários
dispositivos legais protegerem a mulher de forma especial, considerando suas
peculiaridades, principalmente, no âmbito da execução penal, ações afirmativas ainda são
necessárias como parte do conjunto de ações compensatórias em face das
desigualdades de gênero que imperam contra a mulher no Brasil, especialmente dentro
do sistema carcerário, como preceito do respeito ao princípio da dignidade humana.
Em busca de uma possibilidade reflexiva acerca dos conflitos já apresentados,
formulamos os seguintes questionamentos: O gênero é determinante dentro do
sistema penitenciário? As mulheres são punidas com mais severidade dentro do
sistema pelo fato de serem mulheres? Que tipo de vida e quais as estratégias de
sobrevivência as mulheres inseridas dentro de um sistema carcerário ensejam? O
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sistema possibilita a emancipação dessas mulheres para a ressocialização? Essas
perguntas passaram a nortear meus estudos e, visando responde-las, passei a tratar das
condições de vida e emancipação da mulher em situação de privação de liberdade em
Mossoró/RN, observando a condição feminina e os agentes sociais envolvidos na
realidade pesquisada.
Urge destacar que, quando relacionamos o tema dos direitos humanos com o
universo disciplinar do cárcere feminino, percebemos que os objetivos almejados com a
concessão de direitos à mulher em privação de liberdade no Brasil ainda estão longe de
serem realizados no atual quadro de sociabilidade. Visando assegurar melhores
condições de ressocialização a essa parcela da população, sobretudo, oprimida,
especialmente, pelo fato de ser mulher, passei a sopesar as dificuldades que encerram
essas questões tão profundas do ponto de vista político, histórico, filosófico e ideológico.
A rigor, a redoma que envolve este campo tão específico do saber, tem servido tanto para
justificar decisões políticas diretivas da formação social que é prestada nos presídios
quanto para formalizar regras e normas prescricionais de conduta, que são cada vez mais
impermeáveis no que diz respeito à construção de soluções para o problema da
reinserção social das mulheres após o cumprimento da pena.
Importa destacar que a presente pesquisa é extensão de nossa trajetória
existencial, profissional e acadêmica e resulta da somatória de diversas aproximações
com a questão das desigualdades ainda presentes nas relações de gênero. A pretensão é
dialógica, em uma interlocução voltada ao Complexo Penal Feminino Mossoroense,
visando à observação das vivências das mulheres inseridas no cárcere. A nossa
preocupação com a temática é justificada pelas estatísticas reveladoras da posição e
condição social ainda inferiorizada das mulheres, materializada nos altos índices de
discriminação e violência dos quais são alvos privilegiados, especialmente, quando se
encontram inseridas dentro do sistema carcerário, sendo imprescindível a análise dessa
realidade in loco e a experimentação de alternativas de combate a esse problema.
A base biológica que fundamenta diferenças entre homens e mulheres gera
desigualdades naturais inevitáveis, especialmente quanto às funções reprodutivas. A
humanidade, contudo, privilegiadamente consciente de sua própria existência, tem
agigantado essas diferenças, através da dominação patriarcal, que é construída, sócio e
culturalmente e pode ser alterada nas relações sociais, através de práticas que promovam
a igualdade entre os gêneros, desafio tão presente no debate acadêmico.
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Nesse sentido, a utilização da expressão “flores de cactos” em substituição ao termo
“mulheres apenadas” ou “mulheres encarceradas” surge como alternativa poética e
metafórica aos termos que focam mais na condição em que estão do que propriamente na
pessoa de cada uma delas. E, como partimos do pressuposto da dignidade da pessoa
humana, resolvi comparar as mulheres em privação de liberdade às flores de cactos, em
analogia ao processo que vivenciam em sua realidade de cumprimento da pena que lhes
foi imposta pelo Estado.
De um modo geral, as mulheres encarceradas são como os cactos, têm espinhos,
adaptam-se à solidão de um lugar árido e mantêm suas reservas internas para a
conservação da vida. A flor de cactos nasce apenas uma vez ao ano de um broto
pequeno que, ao aparecer fora do tronco que o abriga durante meses, parece um
“pontículo estranho”, entretanto, quando começa a dar o ar da graça, tem a ternura de
algo que cria vida de forma sublime e delicada, denunciando certa fragilidade em sua
aparência. Entretanto, a flor de cactos especializa-se em viver em regiões de clima seco
e, mesmo expostas à insolação, buscam manter as cores e o vigor, atravessando grandes
períodos de seca, adaptando-se a diversos locais, podendo florescer mesmo dentro de
um sistema espinhoso, assim como é o sistema carcerário.
A ideia de utilizar o termo “flor de cactos” em alusão às mulheres encarceradas no
sistema feminino do Complexo Penal Estadual Agrícola Doutor Mário Negócio surgiu
dentro do próprio complexo, onde vez por outra é possível vislumbrar-se uma flor de
mandacaru, apontando na direção do céu em meio aos pontiagudos espinhos, já que na
área de localização do presídio, que se configura como agrícola, temos vários exemplares
desse tipo de vegetação. Assim, inserida naquele ambiente no intuito de pesquisar as
mulheres ali encarceradas, descobri, de forma extraordinária, a semelhança entre elas e
as flores que ali nasciam em meio aos espinhos: ambas sobrevivem dentro de um sistema
espinhoso, têm a sutileza da resistência e a delicadeza na aparência.
Realmente, assim, como as flores de cactos, as mulheres no cárcere passam
despercebidas de muitos, totalmente envolvidas pela aridez e pela escuridão do lugar
onde estão em privação de liberdade. E, não sei se por serem espinhosas ou por
resistirem às secas, essas flores parecem mais belas que as outras, certamente por
trazerem um quê de impossível que ressoa insistente e corajosamente ante a promessa
de vida. Passei a refletir no quanto as mulheres do complexo penal estudado podem,
juntas, representar um jardim que, assim como as flores de cactos, florescem no anoitecer
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de suas vidas, em meio aos muitos espinhos, longe dos olhos de nossa sociedade e foi
impossível não fazer a comparação entre essas flores tão incríveis e de exótica beleza.
Por curiosidade, fui pesquisar a palavra “cactos” e descobri que esta vem do grego
“kaktos” e foi empregada há cerca de 300 anos antes de Cristo pelo grego Teofrastus, em
seu trabalho chamado “Historia Plantarum”, no qual associa o nome às plantas com fortes
espinhos, para designar uma espécie de cardo espinhoso.3 De um modo geral, os cactos
são plantas espinhosas que crescem em ecossistemas como os desertos, caatingas e
cerrados, regiões áridas que recebem pouca água na forma de chuva. As plantas que
habitam essas áreas secas apresentam diversas adaptações para sobreviver nestes
ambientes, como a produção de uma seiva amarga e leitosa, em seu interior. Como regra
de adaptação às regiões secas, os cactos nunca perdem suas folhas completamente;
somente reduzem seu tamanho de modo a reduzir a área de superfície pela qual perdem
a água, desenvolvendo espinhos para que o menor conteúdo de água evapore pela
transpiração, protegendo-se do sol e se defendendo dos predadores. 4
Mesmo sendo flores de regiões secas, todas as variedades de cactos florescem e
suas flores representam a perseverança, assim como elas, as mulheres encarceradas são
FLORES DO DESERTO e precisam ser um GRANDE RESERVATÓRIO de força na luta
pela sobrevivência em um ambiente hostil e espinhoso de suas vivências cotidianas e
desabrochar em FLOR. No deserto, os cactos servem de abrigo a muitas espécies de
animais e pássaros, que se protegem construindo suas tocas e ninhos em meio aos seus
espinhos, o que impede o ataque de predadores. Assim, também são as mulheres
encarceradas, buscam proteger os “seus”, sacrificando a própria liberdade em nome do
amor pelos maridos, companheiros, namorados e filhos.
As mulheres em privação de liberdade são especialistas em driblar a sede na teia
da vida, pois apesar de seus “sofrês” dentro do presídio não se intimidam, assim como os
cactos, esse vegetal desafiante das secas do sertão, essas mulheres, em meio à
realidade árida de suas celas, formam um jardim, não perdem a fé, acreditam em dias
melhores, mesmo condenadas e em regime fechado, sabem o que querem, duvidam dos
direitos humanos e do perdão, pensam em seus pais, filhos, companheiros e na vida e
buscam uma direção, e fazem planos mesmo em meio ao desespero e ao abandono.

3

Informações disponível em: <http://www.mulhervirtual.com.br/flor/Cacto.html.>. Acesso em: 23 jul.
2014.
4
In:
“Cactos
y
suculentas:
plantas
de
colecionismo”,
disponível
em:
<http://www.arbolesornamentales.com/cactus%20y%20suculentas.htm.>. Acesso em: 23 jul. 2014.
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3.A PESQUISA SOBRE AS FLORES DE CACTOS
A presente pesquisa visa contribuir para evidenciar o conhecimento sobre a
realidade da mulher no cárcere e a necessidade da construção de políticas públicas mais
efetivas, tendo em vista que tais ações são previstas e estimuladas em normas que
versam sobre o ambiente prisional, entretanto, há uma falta de informações sistemáticas
que permitam identificar as motivações, as intencionalidades e os objetivos que regem
tais iniciativas e verificar quais são as diferenças entre os presídios masculinos e
femininos.
Tratando-se de uma pesquisa sócio-jurídica, o maior desafio é deixar plantado no
jardim de cactos do Complexo Penal Feminino Mossoroense uma semente que permita o
aperfeiçoamento de ações e políticas públicas voltadas à mulher na condição de privação
de liberdade, com impactos positivos que estimulem uma luta incansável por prisões mais
humanizadas, de modo que se possa contribuir para a reinserção social da mulher após o
cumprimento de pena.
Os Estudos de Michel Foucault acerca das prisões e suas análises da microfísica do
poder têm norteado a compreensão dos fenômenos que ensejam a vulnerabilidade social
e carcerária das mulheres, conduzindo-nos à necessidade de entender as engrenagens
do poder dentro do sistema prisional. Nesse sentido, a trajetória teórica do presente
trabalho deve ser contextualizada dentro da compreensão da prisão que nos foi legada
por Foucault.
Para além dos lugares usuais e imperativos da pesquisa, o presente estudo tem nos
conduzido a superar o discurso social de normatividade, usualmente obrigatório no
sistema jurídico tradicional, focando na importância da visibilidade da questão da
execução penal especial para a mulher no âmbito das políticas públicas, além de
problematizar a intervenção, reabilitação, reintegração e prevenção da criminalidade
feminina, visando contribuir minimamente para ações voltadas à diminuição da cultura da
violência, da intolerância, da exclusão, da reincidência, da vulnerabilidade social e
carcerária das mulheres.
Partindo de reflexões sobre o princípio da dignidade da pessoa humana,
proveniente do Direito Constitucional Brasileiro, e tomando-o como um paradigma que
tem um substrato axiológico, temos analisado as leis e normas brasileiras que amparam a
mulher em privação de liberdade, juntamente com as disposições dos Tratados
Internacionais ratificados pelo Brasil, no sentido de inventariar as garantias e direitos
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existentes nessa seara em nosso país, explorando e expondo a real condição da mulher
em nossa sociedade.
No tocante aos estudos de gênero, temática que permeia o objeto do presente
estudo, utilizamos como fonte de pesquisa autores, tais como: Heleieth Saffioti, Joan
Scott, Pierre Bourdieu, Alain Touraine, Simone de Beauvoir e Judith Butler, no intuito de
tentar romper com procedimentos metodológicos que cumprem o erro de vitimizar a
mulher, silenciando-as. A ideia do presente trabalho é dar voz e vez às mulheres que
estão no cárcere sem reduzi-las ou manipulá-las, ou seja, valorizando sua subjetividade.
Para a consecução desse objetivo, observo as relações de poder, a estrutura física
prisional e o discurso que é construído em torno da mulher interna a partir do ponto de
vista dela, posto que nos filiamos à Foucault quando argumenta que

No caso da prisão não haveria sentido em limitarmo-nos aos
discursos formulados sobre a prisão. Há igualmente aqueles que
vêm da prisão: as decisões, os regulamentos que são elementos
constituintes da prisão, o funcionamento mesmo da prisão, que
possui suas estratégias, seus discursos não formulados, suas
astúcias que finalmente não são de ninguém, mas que são, no
entanto, vividas, assegurando o funcionamento e a permanência
da instituição (FOUCAULT, 1979: p.130).
Importa destacar que o presente estudo é transdisciplinar, com asserções
articuladas a partir de autores como Edgar Morin, Basarab Nicolescu, Rogério Lustosa
Bastos, Boaventura de Sousa Santos, Michelle Perrot, Erving Goffman, Norbert Elias,
Pierre Bourdieu e Clifford Geertz, dentre outros.
A "Teoria da Prática" de autoria do cientista social Pierre Bourdieu pontua que a
investigação científica denota ir ao cotidiano, questionar o banal para nele ver não o
imediato e o banal, mas as grandes estruturas; significa pesquisar histórias de gente
comum, das ditas camadas subalternas, sua trajetória, seu cotidiano, entrevistá-las, para
assim analisar o significado real das macroestruturas, sendo esta uma metodologia
indicada para as Ciências Humanas e Sociais5, visto que permite a aplicação de técnicas
de pesquisa científica a situações e problemas concretos, para os quais buscamos
respostas e novos conhecimentos.
Nesse sentido, o presente estudo constitui-se em uma Pesquisa-Participante
voltadas ao Complexo Penal Agrícola Doutor Mário Negócio, que fica localizado na Zona
5

BOURDIEU, Pierre. Sociologia. [Org.] Renato Ortiz. [Trad.] Paula Montero e Alicia Auzmendi.
São Paulo: Atica, 1983.
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Rural do município de Mossoró/RN, e a todos os atores sociais envolvidos nessa
realidade englobando a diretora, os agentes penitenciários, membros do Conselho
Carcerário e da Pastoral Carcerária, professores e grupos que promovem atividades e
visitações nesse espaço do cárcere.
A escolha dessa modalidade de pesquisa para o presente estudo é justificada pela
necessidade de uma ruptura com o paradigma positivista de ciência, exigência do
programa de pós-graduação no qual se insere que, por ser interdisciplinar, visa à
promoção do encontro entre o saber científico com outros saberes como o senso comum
e popular.
Nesse sentido, Schmidt argumenta que se deve “situar a pesquisa participante
como pesquisa etnográfica”6. Para a autora,

O termo participante sugere a controversa inserção de um
pesquisador num campo de investigação formado pela vida social
e cultural de um outro, próximo ou distante, que, por sua vez, é
convocado a participar da investigação na qualidade de
informante, colaborador ou interlocutor. Desde as primeiras
experiências etnográficas, pesquisador e pesquisado foram, para
todos os efeitos, sujeitos e objetos do conhecimento e a natureza
destas complexas relações estiveram, e estão, no centro das
reflexões que modelam e matizam as diferenças teóricometodológicas. (SCHMIDT, 2006: p. 14)
Desta forma, Schmidt cita a posição de Carlos Rodrigues Brandão7 esclarecendo
que
A Antropologia inventou um método participante, a observação
participante, sem que, contudo, tivesse se tornado, ela mesma,
politicamente participante. Sob a influência do marxismo, a
observação participante que buscava “conhecer para explicar” o
outro transmuta-se em pesquisa participante, procurando, então,
“compreender para servir”. Convivência e compromisso articulamse para dar sentido a uma prática científica que participa do
trabalho político das classes populares (BRANDÃO, 1999).

6

SCHMIDT, Maria Luisa Sandoval. Pesquisa participante: alteridade e comunidades
interpretativas. Ensaio na tese de livre docência Ensaios indisciplinados: aconselhamento
psicológico e pesquisa participante, defendida em agosto de 2005, junto ao Instituto de Psicologia
da
Universidade
de
São
Paulo.
São
Paulo:
USP,
2006.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/pdf/pusp/v17n2/v17n2a02.pdf>. Acesso em: 01/08/2014. p. 14.
7
Apud SCHMIDT, Ob. cit. 2006: p. 15

9

Assim, o plano de trabalho dessa pesquisa participante tem se desenvolvido de
forma bastante empírica, acumulando dados da experiência de um trabalho semanal que
realizo com as mulheres da unidade prisional em apreço como tutora do Projeto Releitura.
O Projeto foi institucionalizado pela Lei nº 10.182/2017, que consiste em possibilitar aos
internos sentenciados em regime fechado e semiaberto a remição da pena pela leitura, o
qual, associa a proposta da educação às ações complementares de fomento à leitura,
atendendo, deste modo, pressupostos de ordem objetiva e subjetiva da Lei de Execução
Penal Brasileira. A participação dos reeducandos dá-se de forma voluntária, sendo-lhes
disponibilizado um exemplar de obra literária, clássica, religiosa, entre outras, para que
leiam e elaborem resenhas e resumos. Todos os custodiados alfabetizados do Sistema
Penal do Estado do Rio Grande do Norte, inclusive em prisão cautelar, podem participar
das ações do Projeto, especialmente aqueles que ainda não têm acesso ou não estão
matriculados em Programas de Escolarização. E, a cada livro lido, 3 (três) dias de pena
são remidos.
Essa experiência tem permitido o contato direto com o funcionamento do cárcere
mossoroensse. Nesse sentido, a consecução do documentário constitui-se em uma etapa
analítica do estudo ora empreendido junto aos atores sociais envolvidos, desde as
mulheres em privação de liberdade, alcançando agentes penitenciários e professores, no
intuito de expor as peculiaridades do sistema prisional em apreço; visando à construção
de táticas que permitam a emancipação feminina rumo à ressocialização.
Para Geertz8, o etnógrafo tem como exercício, perceber o que seu informante
percebe, tentar entender o que ele pensa, entrar em sua subjetividade, desenvolver
capacidades tais para ser aceito, tolerado e visto como um ser com quem vale a pena
conversar. Nesse sentido, posso afirmar que o trabalho de campo e a observação direta
foram de fundamental importância para a percepção das questões expostas por este
trabalho, posto que

Há uma série de fenômenos de suma importância que de forma
alguma podem ser registrados apenas com o auxílio de
questionários ou documentos estatísticos, mas devem ser
observados em sua plena realidade. A esses fenômenos podemos
dar o nome de os imponderáveis da vida real.9

8

GEERTZ, Clifford. O Saber Local: Novos Ensaios em Antropologia Interpretativa. Petrópolis:
Vozes, 1997.
9
MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo: Abril Cultural, 1976. p.
29.
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Segundo Hout10, proposições e teorias científicas sociais para serem úteis devem
ser testadas no mundo real. Assim, a Ciência Pós-moderna leva em consideração o
conhecimento empírico, atribuindo a devida importância a todas as formas de
conhecimento. Desse modo, a Ciência Pós-Moderna dialoga com outras formas de
conhecimento, deixando-se penetrar por elas, reabilitando o senso comum enquanto
conhecimento empírico que pode ser adquirido em campo, podendo-se enquadrar como
cultura popular ou conhecimento popular, reconhecendo nesta forma de conhecimento
algumas virtudes que podem enriquecer a nossa relação com o mundo.
E, apesar do conhecimento do senso comum ser considerado um conhecimento
mistificado e conservador, este tem uma dimensão utópica e libertadora que pode ser
ampliada através do diálogo com o conhecimento científico. Em outras palavras, podemos
afirmar que a pesquisa de campo é de suma importância no presente estudo, uma vez
que tem permitido catalogar, através de fotografias e filmagens, o espaço prisional, para
analisarmos, de forma lúdica, contribuindo na construção de identidades das pessoas e
dessa realidade.
Segundo Da Matta11, o pesquisador deve estar preparado para discriminar a
realidade, transformando a experiência vivida em dados sociológicos e, para obter essa
transformação, é conveniente que desenvolva um sistema de trabalho, através da escrita
de um diário e/ou caderneta de campo; mantenha uma boa convivência social; utilize
gravador/câmara para a consecução das entrevistas; escreva notas; selecione
informantes de acordo com a disponibilidade de falar acerca de seu conhecimento sobre o
assunto tratado na pesquisa, bem como de acordo com o relacionamento empático que
se baseia na relação de confiança com o pesquisador.
Para Morin12, “o método é obra de um ser inteligente que ensaia estratégias para
responder às incertezas”. Dentro dessa perspectiva, a presente pesquisa tem sido
construída com base em três estratégias, sendo as duas primeiras concomitantes: uma,
sendo teórica, tem a perspectiva de estudo exploratório, com o cunho de construir uma
significação conceitual, abordando considerações e fundamentações acerca do universo
da mulher na condição de encarceramento; a outra, mais empírica e voltada para o
10

HOUT, Réjean. Métodos quantitativos para as ciências humanas. Tradução de Maria
Ludovina Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2002.
11
MATTA, Roberto Da. Relativizando: Uma Introdução à Antropologia Social. Rio de Janeiro:
Rocco, 1993.
12
MORIN, Edgar; CIURANA, Emilio-Roger; MOTTA, Raúl Domingo. Educar na era planetária. O
pensamento complexo como Método de aprendizagem no erro e na incerteza humana. Tradução
de Sandra Trabucco Valenzuela. Revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho. São Paulo: Cortez,
2003. p. 29.
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trabalho de campo, tem a perspectiva de análise interpretativa crítica dos dados colhidos
dentro do Complexo Carcerário Feminino Mossoroense; e, a terceira e última estratégia,
constitui-se em uma conceituação autoral, visando à construção de meta-conceitos
capazes de promover o encontro da qualidade acadêmica com métodos e técnicas
voltados às garantias fundamentais asseguradas às mulheres na condição de
encarceramento em nosso país.
Os demais meios de investigação tais como a realização de entrevistas, a
observação, a fotografia e filmagem constituem a matéria instrumental subsidiária aos
operadores cognitivos desta intervenção, que, no percurso da investigação, foram
incorporadas como técnicas da pesquisa. Importa destacar que a antropologia, desde o
seu início, nas primeiras décadas do século XX, utiliza-se de imagens, através do cinema
e da fotografia. Boas e os seus precursores utilizaram o método, mas foram Gregory
Bateson e Margaret Mead, segundo Winkin13, que estabeleceram a Antropologia Visual
como método de investigação em seu trabalho sobre os balineses, na década de 1930.
Nesse sentido, as ferramentas e tecnologias tais como gravações em vídeo e a
fotografia digital vêm há tempos contribuindo para que pesquisadores possam
desenvolver a análise dos seus objetos de pesquisa de forma lúdica, especialmente agora
em que vivemos em uma sociedade de seres visuais, na qual cada vez mais se observa
uma integração entre texto e imagens, por revelar aspectos antes invisíveis a olho nu.
Assim, a gravação em vídeo do cotidiano das mulheres tem servido como base para
a tessitura da pesquisa por possibilitar uma análise mais apurada dos dados obtidos em
campo bem como para a montagem de um documentário sobre a vida das mulheres no
sistema prisional mossoroense, de modo que o método fílmico ocupa espaço importante
na presente pesquisa. Segundo Natália Ramos14, a elaboração do filme constitui um
método científico para estudar, observar, analisar de forma ordenada, rigorosa, repetida e
minuciosa, a vida nos mais diversos ângulos e planos. O filme e a fotografia possuem
uma riqueza de informações inesgotáveis.

13

Trabalho apresentado no Seminário "BALINESE CHARACTER (1942)": O SURGIMENTO DA
ANTROPOLOGIA VISUAL, proferido pelo Prof. Dr. Yves Winkin, da Universidade de LiègeBélgica, promovido pelo PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MULTIMEIOS E
DEPARTAMENTO DE MULTIMEIOS/ INSTITUTO DE ARTES / UNICAMP em 1998. Disponível em
<http://www.iar.unicamp.br /eventos/seminarioWinkin.htm>. Acesso em: 16 dez. 2015.
14
RAMOS, Natália. Perspectivas Metodológicas em Investigação: o Contributo do Método
Fílmico. In: Revista Portuguesa de Pedagogia. Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação, Universidade de Coimbra. 2003.
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Outra técnica utilizada é a decupagem15 das imagens gravadas em vídeo, uma vez
que essas imagens são importantes, pois trazem à tona a realidade pesquisada, com o
objetivo de elaboração do documentário para a tessitura da dissertação, enfocando as
mulheres em situação de cárcere como reeducandas que se constituem em sujeitos
aprendentes, o espaço prisional e suas histórias de vida, objetivando construir um produto
que possa contribuir para o campo dos estudos do cárcere, visando fomentar a promoção
de uma transformação social da realidade carcerária feminina, cumprindo com a parcela
que se convencionou chamar de responsabilidade social desta pesquisa.
Para o presente trabalho, o processo de decupagem das imagens gravadas foi
realizado por meu esposo, o cientista social Thalles Chaves Costa, que também é
formado em cinema. Coube a ele auxiliar-me na captação e finalização das filmagens,
realizando a edição e transformando-as no documentário intitulado “Flor de cactos”.
Baseados na experiência de Gregory Bateson e Margaret Mead, adentramos no sistema
prisional desenvolvendo o mesmo tipo de estratégia que foi utilizada pelo casal quando da
consecução de pesquisas em parceria, assim, enquanto eu conversava com os atores
sociais da pesquisa e escrevia o Diário de Campo, ele captava as imagens dessas
incursões para que pudéssemos transformá-las em filme.
Nesse sentido, conforme afirma Pierre Jordan16, “o filme etnográfico transforma-se
em antropologia visual”, sendo a documentação audiovisual uma forte aliada da pesquisa
ora empreendida no campo, através da “câmera participante” e do “cinema verdade”.
Segundo o referido autor, a complexidade das culturas foge ao olhar de hipermiopia do
pesquisador a ponto de que este só percebe o que lhe é semelhante, sua própria sombra

15

Decupagem – do francês découpage, derivado do verbo découper, que significa recortar. Esse
conceito é aplicado no audiovisual, no cinema e na comunicação, para descrever a divisão do
planejamento de uma filmagem em planos e cortes. O termo passou a ser empregado no meio do
cinema por volta de 1910, com o início das produções padronizadas, sendo a última parte do
planejamento de um filme, funcionando como um roteiro técnico, indicando no papel posições de
câmera, posicionamento de atores, de objetos em cena, movimentações de câmera, parte do
cenário a ser enquadrada na cena, entre outros detalhes. Mais tarde, na década de 1940, a
decupagem passa a ser utilizada também pela crítica, designando a estrutura do filme através da
montagem das cenas, detalhadas pelo telespectador. Em 1969, Noël Burch descreve em seu livro
“Práxis do Cinema”, sob os conceitos da corrente neoformalista, a noção de decupagem. Ao
considerar o filme uma série de fatias de imagem unidas a uma série de fatias de tempo, Burch
redimensiona a noção de decupagem incluindo detalhadamente a indicação dos planos de cada
cena do filme analisado e os cortes. A decupagem, sob o olhar do autor, tem relevância desde a
planificação, durante a filmagem e até na montagem da obra cinematográfica. Esse conceito de
Decupagem
é
de
Gabriella
Porto
e
está
disponível
no
site
http://www.infoescola.com/cinema/decupagem/ que foi acessado em 21 de setembro de 2016.
16
JORDAN, Pierre. Primeiros contatos, primeiros olhares. Cadernos de Antropologia e Imagem
1. 1995. pp. 11-22.
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refletida na tela, posto que assim afirma: “Como represento a vivência do outro? Como
um tipo de duplicação da minha”. Assim, a observação prolongada e o compartilhar do
cotidiano, misturados ao distanciamento necessário de um pesquisador, tornam possível
uma representação das mulheres privadas de liberdade em Mossoró isenta de
etnocentrismo.
Pierre Jordan afirma que ao lançarmos os nossos olhares ao nativo

o que estes olhares nos ensinam é que não existe

cultura

incomensurável e incompreensível ao autóctone, ao não-nativo e
que a imagem pode, nestes casos, desempenhar um papel
determinante e permitir o acesso à complexidade cultural dos
outros.17
Nesse ponto, importa destacar o que vem a ser “o nativo” e o “não-nativo” e, para
tal, trago a perspectiva de Eduardo Viveiros de Castro18, quando explica as regras do jogo
antropológico:
O „antropólogo‟ é alguém que discorre sobre o discurso de um
„nativo‟. O nativo não precisa ser especialmente selvagem, ou
tradicionalista, tampouco natural do lugar onde o antropólogo o
encontra; o antropólogo não carece ser excessivamente civilizado,
ou modernista, sequer estrangeiro ao povo sobre o qual discorre.
Os discursos, o do antropólogo e sobretudo o do nativo, não são
forçosamente textos: são quaisquer práticas de sentido. O
essencial é que o discurso do antropólogo (o „observador‟)
estabeleça uma certa relação com o discurso do nativo (o
„observado‟). Essa relação é uma relação de sentido, ou, como se
diz quando o primeiro discurso pretende à Ciência, uma relação de
conhecimento.

Mas

o

conhecimento

antropológico

é

imediatamente uma relação social, pois é feito das relações que
constituem reciprocamente o sujeito que conhece e o sujeito que

17

JORDAN, Pierre. Ob. cit.p. 11. 1995.
CASTRO, Eduardo Viveiros de. O nativo relativo. Mana. Rio de Janeiro, v.8, n. 1, Apr. 2002.
pp.113-148.
18
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ele conhece, e a causa de uma transformação (toda relação é uma
transformação) na constituição relacional de ambos.
(...)
A ideia antropológica de cultura coloca o antropólogo em posição
de igualdade com o nativo, ao implicar que todo conhecimento
antropológico de outra cultura é culturalmente mediado. Tal
igualdade é, porém, em primeira instância, simplesmente empírica
ou de fato: ela diz respeito à condição cultural comum (no sentido
de genérica) do antropólogo e do nativo. A relação diferencial do
antropólogo e o nativo com suas culturas respectivas, e portanto
com suas culturas recíprocas, é de tal ordem que a igualdade de
fato não implica uma igualdade de direito – uma igualdade no
plano do conhecimento. O antropólogo tem usualmente uma
vantagem epistemológica sobre o nativo. O discurso do primeiro
não se acha situado no mesmo plano do discurso do segundo: o
sentido que o antropólogo estabelece depende do sentido nativo,
mas é ele quem detém o sentido desse sentido – ele quem explica
e interpreta, traduz e introduz, textualiza e contextualiza, justifica e
significa

esse

sentido.

A

matriz

relacional

do

discurso

antropológico é hilemórfica: o sentido do antropólogo é forma; o do
nativo, matéria. O discurso do nativo não detém o sentido de seu
próprio sentido. De fato, como diria Geertz, somos todos nativos;
mas de direito, uns sempre são mais nativos que outros.19

Nesse sentido, o papel da fotografia e das filmagens tem o condão de mostrar a
realidade, permitindo uma comparação não formal entre a Ala feminina e a Ala masculina,
já que tive acesso a ambos os espaços. Posto isso, cumpre explicar que, nesse trabalho,
buscamos perscrutar os significados que as mulheres inseridas dentro do sistema
prisional atribuem às suas ações e a si mesmas, visando mais do que simplesmente
descrever os fatos, mas analisa-los para conhecer a cultura carcerária e interpretá-la,
buscando os significados contidos nos atos, ritos, performances humanas, tratando o
“jogo” da "semântica social", propondo, assim como Geertz, que "as formas culturais

19

CASTRO, Eduardo Viveiros de. Ob cit. 2002. pp.113-115.
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podem ser tratadas como textos", no sentido da busca de "produtos imaginativos
construídos de material social”.
Assim, o presente, através da observação direta e da catalogação por meio de
registro fílmico, apresenta parte da história de mulheres em privação de liberdade, o que
se enquadra na perspectiva da História vista de baixo, perspectiva que procura
problematizar a produção social das identidades, propondo uma metodologia que parte da
definição da história como uma fenomenologia, numa dimensão espaço-temporal que é a
própria vivência social, superando a proposição da História tradicional baseada na
aproximação apenas dos fatos históricos, voltando-se para as práticas e vivências
cotidianas, considerando a memória e os valores culturais locais como um cenário que
também merece ser contado.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criminalidade feminina, para ser compreendida, deve receber um enfoque social,
visualizando a inserção da mulher historicamente na sociedade, posto que, através do
presente estudo é possível constatar que as experiências prisionais vivenciadas pelas
mulheres da unidade prisional estudada são fundamentais para a reflexão acerca das
representações sociais de gênero em nossa sociedade, bem como sobre seus reflexos
em face do universo prisional, uma vez que ainda é pouco evidente a real dimensão deste
fenômeno social.
Desta forma, importa traçarmos o perfil das mulheres privadas de liberdade em
Mossoró/RN, que é revelador do quanto às mulheres de nosso país ainda agregam as
estatísticas de vulnerabilidade e exclusão social, sendo 90% (noventa por cento) das
mulheres participantes do estudo, jovens de baixa renda, que já possuem filhos, com
baixa qualificação profissional, pouca escolaridade e, comumente envolvidas com o tráfico
de tóxicos e entorpecentes por intermédio de relacionamentos nos quais predominavam o
desrespeito e a imposição de práticas delituosas com companheiros, pais, irmãos, filhos e
namorados.
Em geral, a grande maioria das mulheres é de jovens pardas e negras, com grau de
instrução de Ensino Fundamental incompleto e ocupação em trabalhos informais como
empregada doméstica, zeladora, garçonete e etc. Assim, podemos observar a relação
entre a criminalidade e o grau de exclusão das mulheres em nossa sociedade, sendo a
discriminação no cárcere um reflexo da discriminação que a mulher padece fora dele.
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Nesse diapasão, cumpre ressaltar que a criminalidade feminina vem crescendo
assustadoramente, principalmente, se considerarmos que a população carcerária
feminina em Mossoró mais do que duplicou entre os anos de 2011 e 2017, período em
que venho empreendendo a pesquisa.
De um modo geral, as mulheres que fazem parte da pesquisa são coautoras dos
crimes e aparecem como cúmplices de homens, sejam eles seus filhos ou companheiros,
em processos que se relacionam ao tráfico de tóxicos e entorpecentes, fato que reflete as
questões de gênero atreladas às condições de inserção da esmagadora maioria das
mulheres no universo do crime, refletindo que os papéis sociais historicamente
construídos ainda fixam para a mulher uma posição de vulnerabilidade e fragilidade em
relação ao homem, sendo oportuno destacar que a participação das mulheres na
criminalidade tem diferentes explicações mas passa pela herança patriarcal histórica de
nosso país.
Muitas das mulheres do estudo aferiram dependência química que não é tratada
adequadamente face à estrutura da unidade prisional. Nesse sentido, importa esclarecer
que o sistema prisional oferecido às mulheres em Mossoró/RN fere veementemente o que
preceitua a Lei de Execução Penal – LEP, prejudicando-lhes o convívio social e alterando
sua conduta dentro do cárcere, uma vez que a instituição apresenta o jugo da violação
dos direitos humanos. Esse quadro decorre da ausência de uma política institucional
definida e estruturada em níveis nacional, estadual e municipal que vise efetivamente à
construção de novos parâmetros e objetivos para o sistema penitenciário, para além da
segurança e do encarceramento.
Uma das características mais marcantes na fala das mulheres da amostra é a
alegação da morosidade do processo judicial, visto que a prestação de assistência
advocatícia gratuita é incipiente. É comum as mulheres aferirem não ter informações
sobre o andamento dos seus processos por meses a fio, permanecendo invisibilizadas
dentro do sistema penitenciário.
Importa observar que, em todas as celas, há mulheres que cometeram infrações de
alta periculosidade misturadas com outras criminosas ocasionais, dificultando o processo
de reinserção social. E, no que diz respeito às atividades laborais desenvolvidas, apenas
seis detentas cuidam da limpeza e da conservação do estabelecimento, tendo direito ao
trabalho para remissão da pena. Atualmente, há atividade educativa desenvolvida na
unidade, mas somente para 10 (dez) mulheres, através do projeto Releitura. Destaque-se
que todas as mulheres aferiam ociosidade em sua rotina diária dentro da unidade
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prisional, manifestando em sua grande maioria, o desejo de fazer cursos do ensino básico
ou profissionalizante, havendo atualmente apenas um Curso de cabeleireira ministrado
para 16 (dezesseis) mulheres.
Assim, importa refletir sobre a realidade concreta da unidade prisional avaliada, que
se mostra incapaz de reabilitar as mulheres para o convívio social e ressocializá-las, já
que as obriga a habitar dentro de cubículos superlotados, em condições insalubres e
desumanas de higiene, mediante enfático desrespeito aos direitos fundamentais das
encarceradas, emergindo tal condição, na presente pesquisa, como uma evidência da
penúria da execução penal brasileira, considerada indigna, em desacordo com o que as
normas de execução penal preceituam.
Nesse sentido, a prisão que deveria ser a esperança das estruturas formais do
Estado e do Direito para combater o processo de criminalidade dentro da sociedade
brasileira, destinadas a prevenir e reprimir os atentados mais graves aos direitos de toda
a sociedade e do Estado, apresenta-se em regime de insolvência, a mercê da
criminalidade e distante de alcançar seus objetivos, sejam eles individuais ou sociais,
posto que o maior sofrimento relacionado ao processo de prisão diz respeito ao
cumprimento antecipado da pena que sequer fora imposta, pois as mulheres
entrevistadas na pesquisa expõem a perda de status, ao se transformarem, de uma hora
para outra, em pessoa anônima encarcerada, em meio à austeridade, às restrições e à
violência do cárcere, sem que sequer tivesse uma sentença definitiva com condenação já
imposta.
Assim, o discurso retórico dominante de que a pena da prisão tem como
fundamento punir e tratar as “criminosas” sentenciadas ou não, para que possam
reinserir-se na sociedade de forma civilizada e disciplinada é uma expressão pouco
condizente com a verdadeira realidade que se mostra no documentário “Flor de Cactos”
que expõe a realidade de uma das prisões de nosso país. Pelo contrário, como pode ser
visto, o recrudescimento da prisão incrementa a vulnerabilidade das internas e a relação
de antagonismo com a sociedade, ensejando grande dificuldade na recuperação dessas
mulheres para o convívio social, uma vez que levarão consigo, inevitavelmente, as
sequelas provocadas pela vulnerabilidade vivenciada no cárcere.
Por fim, importa destacar que a presente pesquisa ainda está em construção. E,
como a obra de cada um de nós, independentemente do campo, é sempre autobiográfica,
está diretamente ligada à nossa história de vida e ao nosso capital cultural. Afinal, a nossa
cabeça pensa onde nossos pés pisam, por isso temos o anseio de que nossa pesquisa
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enseje a implementação de políticas públicas e leis capazes de promover a efetivação
dos direitos humanos das mulheres que estão inseridas no sistema carcerário do
município de Mossoró/RN. Nesse sentido, esperamos que os desdobramentos da
pesquisa encontrem eco e resposta em nossa sociedade!
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Resumo: a proposta deste paper é apresentar uma reflexão que tem como destaque um ambiente
específico, a penitenciária, objetivando abordar a relação entre maternidade e ambiente prisional
na ala materno infantil da Penitenciária Feminina de Cariacica (PFC/ES). Essa reflexão é
promovida a partir da experiência que vivi em 2016, período das gravações do curta metragem
C(elas), documentário que dirigi e roteirizei e que foi gravado na ala, e justifica-se pela urgência
de debate sobre o tema, face ao alarmante e contínuo crescimento da população carcerária
feminina no Brasil nos últimos 15 anos, que foi de 567,4%.
Palavras-chave: mulheres em privação de liberdade; ala materno infantil; ambiente prisional;
maternidade; clausura.

Apontamentos iniciais
A temática da maternidade na prisão tem sido presente em meus estudos desde 2014,
quando a partir das reflexões sobre feminismo e violência contra a mulher me deparei com o
altíssimo e crescente número de mulheres encarceradas no Brasil. O tema, então, passou a ser o
objeto central de minha pesquisa acadêmica, cujo projeto de pesquisa se entitula Clausuras, e
também de minha produção artística, na realização de documentário e roteiros que tratam da
temática. O objetivo, nos próximos anos da pesquisa acadêmica e artística, é refletir sobre os
territórios e sentidos de outras clausuras femininas, institucionalizadas ou não, em ambientes
além da penitenciária: hospital psiquiátrico, o espaço urbano e o lar.
Este paper é, assim, um recorte dessa pesquisa e foi construído a partir de minha
experiência com as mulheres presentes na ala materno infantil da Penitenciária Feminina de
Cariacica (PFC/ES), em setembro de 2016, durante as gravações do filme C(elas), documentário
de curta metragem que roteirizei e dirigi e que trata da relação entre maternidade e ambiente
prisional a partir das experiências e sentimentos das mulheres grávidas ou recém mães que
estavam em período de privação de liberdade na ala durante esse período.
Sobre o aporte teórico que assumo, ele parte da percepção do patriarcado como uma
estrutura social e cultural excludente e que constrói práticas cotidianas a fim de favorecer sua
perpetuação, e por consequência, as relações desiguais entre os gêneros, estabelecidas muitas
vezes a partir de situações de violência, física e/ou simbólicas, contra as mulheres. Na luta pelo
fim dessas desigualdades e discriminações, o feminismo contrói-se como um empenho ético e um
movimento social que objetiva evidenciar as múltiplas formas em que essas práticas, ao que

comumente chamamos de machismo, se entrelaçam e se reforçam mutualmente: leis, costumes,
universo simbólico, instituições, categorias conceituais, organização econômica, mensagens
midiáticas, novelas, filmes e etc (Monteiro, Navarro, 2002). O feminismo é, portanto, a luta por um
direito humano universal.
Na obra Los cautiverios de las mujeres, a antropóloga Marcela Lagarde aponta o que
entende e classifica como cativeiro, categoria teórica que expressa o funcionamento e o
reconhecimento das formas de ser mulher em várias culturas: apesar das conquistas obtidas até
hoje, a vida de todas nós no mundo contemporâneo ainda está condicionada à hegemonia
patriarcal, estejamos na condição de mães-esposas ou religiosas, prostitutas, presas ou loucas. A
partir dessas referências simbólicas de estereótipos sociais e culturais e que sintetizam normas
paradigmáticas de gênero, a autora contrói sua análise não só dos cativeiros femininos mas
também das formas de sobrevivência das mulheres em situação de opressão (2014). A partir da
reflexão de Marcela, apresento a questão chave que examino neste artigo: o extremo da clausura
feminina vivido pelas mulheres que estão em situação de privação de liberdade e, especialmente,
nesse universo, as mulheres que vivenciam no cárcere um dos períodos mais simbólicos da
condição feminina: a gravidez e o puerpério.
Um dado importante e impulsionador desta reflexão é o aumento, entre os anos de 2000 e
2014, da população carcerária feminina no Brasil, que cresceu 567,4%, o que corresponde a 37
mil presas, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) – neste mesmo
período, o aumento do número de homens presos foi de 220,20%. Para além desse dado,
acredito ser importante refletir sobre questões de gênero no sistema carcerário brasileiro, que
trata as mulheres exatamente como trata os homens, não atentando para práticas cotidianas e
necessárias, como por exemplo, maior quantidade de papel higiênico, exames pré-natais e
preventivos e fornecimento de absorventes.

Mulheres em situação de privação de liberdade no Brasil: patriarcado e sua teia invisível
Na estrutura quase invisível que é o patriarcado, o próprio uso do conceito é pouco
difundido, até mesmo para demarcar a necessária diferença entre machismo e patriarcado:
enquanto o primeiro é uma atitude ou uma conduta, que pode ser tanto individual quanto coletiva,
o segundo está ligado a toda uma estrutura social, evidente desde ações cotidianas, como a
responsabilidade pelas tarefas domésticas e a criação dos filhos, até a diferença salarial no
mercado de trabalho, que hoje no Brasil é de 30%, ou seja, as mulheres recebem em média 70%
dos salários pagos aos homens para executarem as mesmas tarefas e funções.
Certamente constituído desde a pré história, esse sistema de dominação que valoriza e
sobrepõe homens em relação a mulheres chega a ser tão universal que várias de suas ações são
consideradas naturais, inclusive presentes na nossa linguagem: quem nunca pensou ou disse, ao
ver uma criança em ato de rebeldia, birra ou choro: “onde está a mãe dela/e?”. Por que não se diz:

“onde está o pai?”, ou então quando mãe e/ou pai em idade avançada ficam doentes, qual
imagem é criada no imaginário coletivo associada à ideia do cuidado? A da filha ou a do filho?
Esses são exemplos pontuais de manifestações do sistema patriarcal mas é possível
pensá-las em várias outras instâncias, como sócio-econômica (trabalho não remunerado e a
dependência econômica), cultural (educação androcêntrica - quantos livros assinados por
mulheres há nas bibliotecas das universidades brasileiras?) e psicológica (falta de expectativa de
sucesso e limitação de seus próprios interesses). Todas elas são, no fundo, ações de
cerceamento das condutas femininas, com o objetivo de criar padrões, muitas vezes únicos, de
comportamento, pensamento e ação para as mulheres. São demarcações tão invisíveis e
naturalizadas quanto o próprio patriarcado mas que trazem às mulheres limitações expressivas. É
o que Marcela Lagarde classifica como cativeiro, categoria teórica apresentada no início deste
texto (2014).
O quadro teórico construído por Marcela é de extrema relevância para os estudos
feministas, já que possibilita reflexões das mais variadas sobre as condições e cotidianos das
mulheres, presas em tantas normas de conduta. O que caracterizo neste texto é o cativeiro
institucional, ou seja, mulheres que vivem em penitenciárias, o que pode ser entendido com a
situação de mulheres re-presas, ou presas duplamente, cuja casa é a prisão.
Nessa condição paradigmática de re-prisão, o cárcere feminino físico no Brasil é composto
por números alarmantes: os dados levantados pelo Depen e expressos no relatório de 2014
apontam para uma curva ascendente do encarceramento em massa de mulheres no Brasil: houve
um salto espantoso, entre os anos de 2000 a 2014, período em que a população carcerária
feminina subiu de 5.601 para 37.380 detentas, o que significa um crescimento de 567% em 15
anos.
Pelos dados do World Female Imprisonment List, relatório produzido pelo Institute for
Criminal Policy Research da Birkbeck, University of London, existem mais de 700.000 mulheres
presas em estabelecimentos penais ao redor do mundo: “em números absolutos, o Brasil tinha em
2014 a quinta maior população de mulheres encarceradas do mundo, ficando atrás dos Estados
Unidos (205.400 mulheres presas), China (103.766), Rússia (53.304) e Tailândia
(44.751)” (Depen, 2014, p. 8).
Os dados do Depen permitem, também, compreender a maior vulnerabilidade da mulher
encarcerada no Brasil: jovem (metade tem até 29 anos), solteira (57%), negra (67%), com
escolaridade extremamente baixa (50% não concluiu o ensino fundamental). Mostram, ainda, que
as detentas são, em geral, chefes de família e responsáveis pelo sustento dos filhos, sendo que
80% delas são mães. Essas mulheres representam, justamente, o perfil mais vulnerável à
opressão de gênero no Brasil.
Várias pesquisadoras tem sido sensíveis ao tema e pesquisado esse preocupante cenário.
Entre elas destaco as contribuições de Nana Queiroz, com o livro “Presos que menstruam”, e de
Debora Diniz, autora de “Cadeia”. Debora empreendeu longo trabalho de pesquisa na
Penitenciária Feminina do Distrito Federal e de pesquisadora passou a escutadora e escritora
sobre o presídio. Em quase seis meses de escutas quase que diárias às mulheres, pode buscar e
construir histórias “no miúdo”, ou seja, formas particulares de viver e sobreviver entre as grades.

Seu objetivo não era fazer perguntas e sim, escutar; queria esquecer os números e recuperar as
vozes. Essa biografia das “mulheres da máquina do abandono” é permeada por histórias contadas
de forma singular mas que refletem uma realidade coletiva, marcadas por abandono e dor:
Eu estou grávida tem de 1 mês e 13 dias que minha menstruação não desse, e
gostaria de pedir roupas e sandália não tenho vizita e sou moradora de rua e
queria aviza meu irmão que estou presa. Telefone. Anderson, meu irmão”. (DINIZ,
2015, p. 26)

O livro de Nana é resultado de cinco anos de pesquisa, realizada entre 2010 e 2015 em
todas as regiões do país. Seu ponto de partida foram os poucos dados e um grande silêncio
relacionados ao tema. Assim como a maioria das pesquisadoras que se propõem a refletir sobre o
assunto, também se deparou com uma série de dificuldades para acessar o sistema prisional,
geralmente impostos pelas secretarias de segurança pública dos estados que visitou – o que me
parece uma clara tentativa de tornar o cotidiano dessas mulheres ainda mais invisibilizado. A
autora foca sua narrativa na história de sete presidiárias e suas experiências, que funcionam
como uma amostra da realidade vivida pelas mais de 30 mil mulheres presas hoje no Brasil.
Uma das grandes contribuições da autora para o debate e conscientização em relação à
população carcerária feminina no Brasil é sobre a situação das gestantes e recém mães nas
penitenciárias brasileiras, também marcada pela falta de estrutura e cuidado no atendimento.
Além desse descaso, há casos de tortura, como o da detenta que deu à luz dentro de uma cela de
solitária na Penitenciária de Talavera Bruce, no Complexo Penitenciário de Bangu, zona oeste do
Rio de Janeiro, no final de 2015.
Os dados do Depen sobre a infraestrutura das penitenciárias femininas e mistas (as que
recebem homens e mulheres) também oferecem informações relevantes: a existência – primeiro
passo para garantia de acesso – de equipamentos e espaços que tornem a maternidade, no
ambiente prisional, minimamente viável, ou seja, a existência de cela específica para gestantes,
de berçário, de creche e de centro de referência materno-infantil nas prisões. Em relação à
infraestrutura das unidades que custodiam mulheres, menos da metade dos estabelecimentos
femininos dispõe de cela ou dormitório adequado para gestantes (34%). Nos estabelecimentos
mistos, apenas 6% das unidades dispõem desse espaço.
Quanto à existência de berçário ou centro de referência materno infantil, 32% das unidades
femininas dispunham do espaço, enquanto apenas 3% das unidades mistas o contemplavam,
sendo que apenas 5% das unidades femininas dispunham de creche, não sendo registrada
nenhuma creche instalada em unidades mistas. O número total de detentas grávidas ou recém
mães nas penitenciárias brasileiras é de difícil mensuração, já que devido ao baixo número de
celas ou dormitórios adequados, as chamadas alas materno-infantil recebem mulheres que
cumprem pena e também as que ainda não foram julgadas, o que torna a rotatividade desses
espaços muito alta.
“Nascer nas prisões” é o primeiro estudo a descrever, em nível nacional, exclusivamente o
perfil da população feminina encarcerada que vive com seus filhos em unidades prisionais
femininas das capitais e regiões do Brasil, assim como as características e as práticas

relacionadas à atenção, à gestação e ao parto durante o encarceramento. Realizado pela
Fundação Fiocruz entre os anos de 2012 e 2014 a partir de um censo nacional e sob coordenação
das pesquisadoras Maria do Carmo Leal e Alexandra Roma Sánchez revela, por exemplo, que
mais de um terço das mulheres presas grávidas relataram o uso de algemas na internação para o
parto, 83% tem pelo menos um filho, 55% tiveram menos consultas de pré-natal do que o
recomendado, 32% não foram testadas para sífilis e 4,6% das crianças nasceram com sífilis
congênita (Portal Fiocruz, 2017).
Ainda segundo dados do estudo, na maioria dos estados brasileiros a mulher grávida é
transferida no terceiro trimestre de gestação de sua prisão de origem para unidades prisionais que
abrigam mães com seus filhos, geralmente localizadas nas capitais e regiões metropolitanas.
Essas mulheres são levadas ao hospital público para o parto e retornam à mesma unidade onde
permanecem com seus filhos por um período que varia de seis meses a seis anos: a maioria,
contudo, permanece com a criança entre seis meses e um ano, dada a falta de estrutura dessas
alas para abrigarem crianças. Depois desse período, geralmente as crianças são entregues aos
familiares maternos/paternos, ou, na ausência destes, vão para abrigos e a mãe retorna à prisão
de origem.
Para Gardênia, uma das personagens do livro de Nana Queiroz, o direito ao parto com o
mínimo de estrutura e cuidado no atendimento não foi assegurado, já que ficou algemada à cama
durante boa parte do trabalho de parto e foi transportada às pressas para a maternidade: “entre
uma contração e outra, ela foi observando a rua, as pessoas que olhavam o carro com medo, com
curiosidade, com hipocrisia. A ninguém importava Gardênia ou o bebê que carregava. Eles eram o
resto do prato daquela sociedade. O que ninguém quis comer. E seu filho já nascia como
sobra” (Queiroz, 2015, p. 102).
C(elas) e a ala materno-infantil da Penitenciária Feminina de Cariacica (PFC/ES)
O curta metragem C(elas) nasceu como uma proposta de realizar uma narrativa
audiovisual sobre mulheres grávidas e/ou mães em situação de privação de liberdade que
retratasse as mulheres, a ala materno infantil da Penitenciária Feminina de Cariacica/ES (PFC) e
a vivência da maternidade nesse espaço a partir de um olhar positivo em relação a elas e às suas
experiências. Acredito que o audiovisual, em especial o documentário, é uma ferramenta potente
para a construção de visibilidade de temas, pessoas e situações que não encontram espaço de
representatividade na mídia tradicional (telejornais, jornais impressos, portais de notícias) ou
quando encontram, deparam-se com narrativas marcadas por linguagens e estéticas muitas vezes
preconceituosas e excludentes.
O filme foi gravado durante o mês de setembro de 2016, em 6 (seis) visitas (diárias de
gravação) que duravam 4 (quatro) horas cada e que foram supervisionadas pela equipe da PFC e
também pela equipe de Assessoria de Comunicação da Secretaria de Justiça do Espírito Santo. A
ala materno infantil recebe mulheres que estão nos últimos meses de gravidez e/ou com filhos
recém nascidos de todo o estado do ES, já que a PFC é a única que conta com estrutura para

receber as mulheres em situação de privação de liberdade que estão vivenciando a reta final da
gravidez e /ou o puerpério.
A fim de atender à orientação dada pela Secretaria de Justiça do Espírito Santo, os rostos
das mães, bem como os das crianças, não são mostrados no filme, bem como nas imagens que
apresento a seguir. Essa orientação busca atender ao Estatuto da Criança e do Adolescente no
que tange ao direito de preservação da imagem e da identidade da criança — nesse contexto,
identificar a mãe é uma forma de, indiretamente, identificar a criança. A fotografia do filme, assim,
é construída de forma a promover essa preservação.
A ala materno infantil está instalada em um pavilhão exclusivo da PFC e conta com 6
quartos, sendo que cada um deles pode abrigar duas mulheres e dois recém nascidos. Cada
quarto possui duas camas, dois armários, dois berços e um banheiro próprio. Na entrada da ala
há uma brinquedoteca, com alguns brinquedos, pequenas mesas e cadeiras. Seguindo na direção
de seu corredor, há três quartos do lado esquerdo e três do lado direito e ao final da ala há um
pátio, com tanque, varal para roupas e cadeiras de plástico. Ha também uma gaiola com dois
periquitos, provenientes de doação. Ainda na entrada da ala há mais um quarto, em frente à
brinquedoteca, destinado à mulheres que cumprem algum tipo de punição, geralmente por mau
comportamento, e que ficam, portanto, privadas do contato com as demais mulheres da ala.
A imagem abaixo, assim como todas as que são apresentadas neste artigo, são frames do
filme e possuem, por isso, autorização para serem exibidas. Nesta primeira imagem é possível
visualizar o corredor da ala, no sentido contrário ao de sua entrada principal, que está no fim do
corredor. Vê-se, também as entradas de acesso aos quartos:

As imagens abaixo são referentes ao espaço da ala em que as mulheres, e nós da equipe
de filmagem, passávamos mais tempo: o pátio, ou quintal, espaço da ala de acesso livre e onde
as mulheres e as crianças realizavam várias de suas atividades, como lavar as roupas dos bebês,
estendê-las, estar com as crianças nos carrinhos — como a maioria são bebês recém nascidos,
costumam ficar menos tempo nos colos das mães. Lá foi onde conversávamos sobre vários
assuntos, desde amamentação, parto, relação entre as mulheres da ala, até o assunto mais
delicado de todos e que é a questão principal do filme: o que é ser melhor mãe? É aquela que, ao
ter a criança, entrega-a para que seja de imediato criada do lado de fora, não amamentado-a e,
por conseguinte, não gerando um vínculo ainda maior entre mãe e bebê ou é melhor mãe a que
tem a criança e decide amamentá-la, passando alguns meses com o bebê na ala e entregando-o
em seguida, garantindo a amamentação mas quebrando esse vínculo fundamental de maneira
ainda mais brusca e violenta?
Não há resposta simples para essa questionamento. O melhor caminho, acredito, é o da
prisão domiciliar, em que mãe e bebê possam estar juntos. O cotidiano de mulheres grávidas e/ou
com filhos recém nascidos que vivem na ala é duro e marcado por várias violências, tanto físicas
quanto simbólicas, que vão desde a realização deficitária de exames pré natais até a permanente
e cruel dúvida sobre o que fazer em relação ao bebê que nascerá. É urgente repensarmos e
modificarmos a forma como temos tratado as gestantes e recém mães em regimes de privação de
liberdade.

Considerações finais
O ascendente e alarmante número da população carcerária feminina no Brasil, que
cresceu 567,4% em um intervalo de 15 anos é, sem dúvida, um fenômeno que demanda reflexão
e ação. Marcadas por um cotidiano de invisibilidade, exclusão e abandono, essas mulheres vivem
o extremo das várias clausuras que o patriarcado impõe às mulheres diariamente, em prisões
institucionais mantidas por um Estado que ignora as especificidades de gênero no sistema
prisional do seu país. Elas são, justamente, o perfil mais vulnerável à opressão de gênero no
Brasil. Os dados do Infopen Mulheres e do Portal Fiocruz mostram como as pesquisas sobre elas
é recente e essa ausência histórica de informações reafirma a invisibilidade do tema e das
mulheres.
O conceito de invisibilidade é central quando se trata das mulheres e do feminismo. O
movimento recente, ou a chamada terceira onda do feminismo, exige, como uma de suas pautas,
visibilidade e inserção das mulheres em todos os espaços que histórica e socialmente nos foram
negados – a rua, a escola, o bar, a política. E quando se trata da mulher em situação de privação
de liberdade essa invisibilidade é ainda maior, dada toda a carga de preconceito que esse espaço
carrega: quantos homens estão na fila para o dia de visita? Onde fica a penitenciária feminina
mais próxima da sua casa, você saberia chegar nela? O que pensam e dizem essas mulheres?
Como tornar esse tema visível, em especial os da mulheres grávidas e recém mães que vivem
hoje em prisões?
Acredito que o audiovisual é uma ferramenta potente para a construção dessa visibilidade.
Acredito também que através da construção de narrativas com mulheres (a proposição com é
importante: não é de, não é para, é com!) é possível contribuir para que espectadoras e
espectadores construam experiências positivas com essas mulheres, para que seja possível vêlas, ouvi-las e sermos empáticas e empáticos com sua atual condição de privadas de liberdade –
com ou sem filhos.
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O CÁRCERE TEM SEXO: A CONDIÇÃO DO SER MULHER NO PRESÍDIO FEMININO DE
CAJAZEIRAS – PB
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Mariana Moreira Neto4
Resumo: A experiência e a vivência com as atividades e ações do Projeto de Extensão O
feminino Aprisionado: direitos humanos e relações de gênero no Presídio Feminino de
Cajazeiras – PB possibilitou a produção de um espaço de discussões acerca de questões
como relações de gênero e direitos humanos. Os textos, as atividades manuais, os vídeos,
as dinâmicas viabilizam associações entre o conhecimento formal da academia e
experiências de vida das detentas, possibilita o entendimento de como elas são relegadas,
invisibilisadas e, ao mesmo tempo, por meio desse reconhecimento, permite a construção
de lutas por respeitos aos seus direitos enquanto cidadãs, enquanto mulheres,
desconstruindo estigmas, preconceitos e estereótipos que, socialmente, lhes são impostos
seja por sua condição de presidiárias, seja por sua condição de mulheres. O presente texto
realiza uma análise das relações de gênero que transversalizam e orientam as discussões e
reflexões produzidas ao longo das oficinas e demais atividades, discutindo às condições de
vida e de direitos das presidiárias, sobretudo no que concerne aos aspectos políticos, legais,
éticos, culturais e de gênero que, normalmente, são negligenciados, e desconsiderados.
Palavras-chave: Direitos, presidiárias, gênero.

INTRODUÇÃO
Com a construção de um presídio masculino, no ano de 2010, o prédio onde
funcionava a Cadeia Pública de Cajazeiras passa a abrigar o Presídio Feminino. A
mudança, contudo, não considerou as especificidades peculiares ao público atendido, não
sendo anotada qualquer reestruturação física do espaço preservando a inadequabilidade do
ambiente para atender a demanda das presas. Exemplificando, observa-se que, a média de
presas oscila entre 60 a 70, distribuídas em um espaço com capacidade para, no máximo 30
presas. Registra-se ainda a ausência de espaços, como creches, berçários, sala de aula,
biblioteca, sala de leitura, sala de jogos, consultório médico, odontológico e outros
equipamentos essenciais para que as detentas tenham asseguradas as condições mínimas
de sobrevivência e de dignidade humana.
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Tendo este contexto como cenário as ações extensionistas realizadas pelo
projeto “O feminino aprisionado: direitos humanos e relações de gênero no Presídio
Feminino de Cajazeiras” procuram criar espaços de discussões sobre direitos humanos,
invisibilidade social, criminalidade, relações de gênero, violência possibilitando reflexões e
instigando a que as presas percebam e se apropriem da compreensão de como a estrutura
social que as produz, as torna invisíveis e, portanto, despidas de direitos.
O desenvolvimento das ações extensionistas tem como um dos suportes
metodológicos a pesquisa-ação que, na concepção de Thiollent,
(...) é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo
cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 2005, p.16)

Por

intermédio

desta

proposta

metodológica

tem

sido

possível

criar

oportunidades de discussões que geram possibilidades de apreensão e compartilhamento
de experiências, saberes e dizeres. Ou seja, são desnudas as implícitas relações de podersaber que estão presentes no cotidiano das relações sociais e que, marcadas pela
dinamicidade das mudanças sociais, políticas e culturais, também operam transformações
nos discursos e nas formas de ver e dizer a realidade, sobretudo, de um contingente
populacional suspenso na condição de profunda invisibilidade social.
EXPERIÊNCIAS PRESIDIÁRIAS CONSTRUINDO DIÁLOGOS E REFLEXÕES
Os desafios instituídos a partir das condições de funcionamento do Presídio e
das especificidades políticas, culturais, de gênero emergem, com recorrência, instigando a
reelaboração de conceitos e discursos que tentam naturalizar o crime, a violência, a partir de
posições que são, constantemente, manifestas como corriqueiras. Dessa forma, a
compreensão do crime e, em decorrência, do criminoso, é elaborada, compreendida e
vivenciada a partir de perspectivas que trazem explícita relação com o enquadramento de
gênero. Assim, percebe-se que as mulheres criminosas são classificadas a partir de filtros
que apresentam o crime como atributo natural masculino, como elemento inerente ao
exercício e afirmação da masculinidade, da dominação, do respeito. Consequentemente, as
mulheres que cometem delitos rompem com padrões culturais estabelecidos, destoando da
conformação de sujeitos dóceis, pacatas, subservientes, justificando e explicando o fato de
que muitas são “esquecidas” no Presídio por familiares. Ou seja, “são nódoas” que
“envergonham”.

3

As ações extensionistas, portanto, por meio de atividades como oficinas de
leituras e discussão de textos, notícias, publicidade, exibição de vídeos, dança, procuram
direcionar as reflexões no sentido de reelaborar e desnaturalizar esses ditos e escritos. Ou
seja, ressignificar relações discursivas que são elaboradas como modos de dizer e fazer,
que não estão externas ou internas ao discurso, mas estão no “limite do discurso”, portanto,
(...) oferecem-lhes objetos de que ele pode falar, ou antes (...) determinam o
feixe de relações que o discurso deve efetuar para poder falar de tais ou tais
objetos, para poder abordá-los, nomeá-los, analisá-los, classificá-los,
explicá-los etc. Essas relações caracterizam não a língua que o discurso
utiliza, não as circunstâncias em que ele se desenvolve, mas o próprio
discurso enquanto prática. (FOUCAULT: 2015, p. 56).

Essas ponderações são imperativas no desenvolvimento das atividades como na
oficina que foi utilizada a charge a seguir:

Fonte: Página SoRisoMail.com

5

A discussão que se estabelece após a análise da charge é exemplar de como
dizeres traduzem elaborações conceituais sobre lugares, posições, sentidos que vão sendo
instituídas no compasso de ações, reações, interações que revelam mudanças discursivas,
mas também expressam continuidades.
- Isso é um absurdo.
- Não concordo.
- Tá errado.
- Hoje em dia ainda tem esse pensamento, de mulher nasceu pra cozinha.
- Pois eu acho que acabou. As mulheres casam de toda cor. Antes tinha
uma besteira de mulher casar virgem, ai só vestia branco. Hoje em dia tem mais isso
não.
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- É errado só a mulher cuidar da casa. Mas hoje tá muito mudando. Os
filhos ajudam a mãe.
- O problema é que quando os homens ajudam nas coisas chama logo de
veado, bicha, mulherzinha.
Os relatos das presidiárias suscitam e tematizam questionamentos acerca de
aspectos como a vivência da sexualidade e de como esta vivência é, culturalmente,
apontada como elemento determinante do ser homem e do ser mulher, e como estas
condições instituem como feminino as “obrigações de casa” e como masculino “o mundo
público”. Sinalizam ainda como as transgressões, os desvios, as usurpações destas
posições são compreendidas, explicadas e conceituadas como infração ao determinado,
pois, mesmo ante as mudanças culturais empreendidas na modernidade, as mulheres
carregam o peso do respeito e reconhecimento de suas habilidades e competências, o
desafio em conciliar emprego com afazeres de casa, o cuidado dos filhos. Como demonstra
Perrot (2007, p.115),
O trabalho doméstico resiste às evoluções igualitárias. Praticamente, nesse
trabalho, as tarefas não são compartilhadas entre homens e mulheres. Ele é
invisível, fluido, elástico. E um trabalho físico, que depende do corpo, pouco
qualificado e pouco mecanizado apesar das mudanças contemporâneas. O
pano, a pá, a vassoura, o esfregão continuam a ser os seus instrumentos
mais constantes. É um trabalho que parece continuar o mesmo desde a
origem dos tempos, da noite das cavernas à alvorada dos conjuntos
habitacionais.

Os argumentos de Perrot se afinam com relatos das presidiárias quando afirmam
e reforçam as classificações de “veado”, “mulherzinha” para os homens que exerce uma
atividade tida como inerente ao sexo feminino. Desse modo, o sexo delimita e define a
identidade individual e social, não permitindo que a diversidade se manifeste e se escancare
na pluralidade de situações, posições e elaborações discursivas.
As discussões suscitadas na oficina são ingredientes que compõem o contexto
de um entendimento político acerca de como as relações de gênero, ou seja, do que é ser
homem e do que é ser mulher, são construídas. As presas elaboram seus argumentos
sustentando posições que são culturalmente correntes e podem ser sistematizadas em
afirmações como: “os maridos devem ajudar”, “que homens são folgados, usam muitas das
vezes nós de empregadas”, “eles tem que fazer as lutas domésticas em casa”, “que não é
só as mulheres que deve assumir a responsabilidade na vida doméstica”, “que os homens
nascem com as mesmas capacidades, e podem desenvolver habilidades para o exercício de
atividades domésticas”.
Elaborações

discursivas

que

se

instituem

como

possibilidades

de

descolonização e desnaturalização dos espaços que, geralmente, não são desenhados
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como construções históricas, mas como peculiares a “condição feminina”. Observam-se,
dificuldades, resistências, digressões na elaboração de entendimentos sobre a diversidade
de identidades que se forjam culturalmente no universo das relações sociais e que se
perfilam em designações e classificações como “gays”, “lésbicas”, “trans”, “veados”.
Designações que suscitam discussões acerca da necessidade de repensar situações em
que, a atuação do homem em espaços “tipicamente femininos”, são determinantes na
definição da orientação sexual. Ou seja, o ato de lavar, passar, cozinhar são atividades que
independem do sexo, e que a presença masculina no desempenho dessas atividades não
deve ser considerada como ausência de masculinidade.
A problematização dessas questões com as mulheres do cárcere oportuniza que
elas repensem suas atuações e práticas nos diferentes espaços e contextos em que viviam
antes da prisão e vivenciam no presídio. Tenta-se de possibilitar questionamentos sobre as
assimetrias que envolvem o ser mulher no cárcere e que traz especificidades e
particularidades culturais, políticas, sociais, em relação ao ser homem encarcerado.
Especificidades que podem ser referenciadas no aspecto das visitas quando se registra que
o número de visitas que as mulheres recebem é inexpressivo, e que se torna quase
imperceptível quando se refere à visita íntima.
Algumas ponderações emergem como entendimento da questão, destacandose, dentre elas, a compreensão e o tratamento dispensado à mulher que assume condutas
criminosas. Ela é duplamente punida. De um lado, pela lei que a enquadra na penalidade
prevista para a natureza do delito cometido. De outro, pelas práticas, posturas e convenções
culturais que consideram ousadia, transgressão, desvio da “natureza meiga da mulher” o
envolvimento com algo que, socialmente, não se harmoniza com “sua natureza”, sendo
“comum e natural” para os homens, refletindo sua “natural” inclinação para a violência, a
“firmeza”, a “macheza”.
Essas questões não consideram o fato de que, lançada no mercado de trabalho
como “complemento da mão de obra masculina”, as mulheres, em muitas circunstâncias,
passam, também a assumir a responsabilidade pela manutenção da casa e que, em
circunstâncias várias, elas são impelidas ao crime como derradeira possibilidade de
sobrevivência sua, e dos seus dependentes. De acordo com Queiroz:
(...) entre 2007 e 2012, a criminalidade cresceu 42% entre as mulheres –
ritmo superior ao masculino. Uma tese em voga entre ativistas da área é a
de que a emancipação da mulher como chefe da casa, sem a equiparação
de seus salários com os masculinos, tem aumentado à pressão financeira
sobre elas e levando mais mulheres ao crime no decorrer dos anos. (2015,
p.63).
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Os dados trazidos por Queiroz são corroborados pelas detentas do Presídio
Feminino de Cajazeiras que, em seus relatos, apontam o envolvimento com o tráfico como
motivação principal da origem dos seus delitos. As justificativas de complementação de
renda para a escolha desta modalidade de crime ganham quase que a unanimidade das
motivações. Os discursos são que o tráfico é a maneira mais acessível “para ganhar uma
grana”, sobretudo quando os dados revelam o baixo nível de escolaridade da população
carcerária brasileira. Ou seja, os presídios, geralmente, são locais onde predomina o
analfabetismo associado a um considerável contingente de pessoas que sequer completou
as primeiras fases do ensino fundamental.
Pessoas analfabetas, alfabetizadas informalmente mais aquelas que têm
até o ensino fundamental completo representam 75,08% da população
prisional, contra 24,92% de pessoas com ensino médio completo ou
incompleto, ensino superior completo ou incompleto e acima de ensino
superior incompleto. Segundo dados apresentados pelo IBGE no Censo
Populacional de 2010, entre as pessoas com mais de 10 anos de idade no
Brasil, 32% tem ensino médio completo, enquanto na população prisional
em dezembro de 2014 apenas 9,54% havia concluído o ensino médio.
(INFOPEN, 2014, p. 46).

Um elemento interessante na composição dessa tessitura é o fato de que
algumas foram presas como cúmplices de maridos, companheiros, namorados que
comandavam o tráfico. Outras assumem a liderança do tráfico com a morte do cônjuge.
Outras estão presas por reagirem à violência de gênero que, cotidianamente, as atinge e
“fazem justiça com as próprias mãos”. São inúmeras as circunstâncias que levam as
mulheres a cometer crimes, porém o tráfico lidera esse ranking.
A saúde, ou a ausência de sua assistência, é outro elemento que transversaliza
a tematização das questões de direitos humanos e relações de gênero atualizando a
compreensão de que o cárcere tem sexo e que a condição do ser mulher no Presídio
Feminino de Cajazeiras carece ser reelaborada a partir de aspectos como corpo,
sexualidade, afetividade, reprodução. A realização de oficinas problematizando essas
questões revela a resistência que muitas expressam em falar sobre o corpo feminino, a
sacralização do corpo feminino como “repositório da vida”, como algo que não deve ser
discutido, debatido, como se falar, discutir, refletir sobre essa questão seja algo pecaminoso,
vergonhoso, indecente.
Na hora de desenhar o corpo feminino, por exemplo, elas desenham todas as
partes, a exceção das que envolvem mamas e vagina. Uma situação que manifesta e
expressa como, culturalmente, o feminino está associado a acessórios como roupas,
sapatos, batom, que são desenhados de forma espontânea. As regiões tidas como
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“indecentes” não são consideradas, ou são dissimuladas atrás de risos nervosos, cochichos,
olhares enviesados e encabulados.
O corpo feminino, no entanto, é onipresente: no discurso dos poetas, dos
médicos ou dos políticos; em imagens de toda natureza - quadros,
esculturas, cartazes - que povoam as nossas cidades. Mas esse corpo
exposto, encenado, continua opaco. Objeto do olhar e do desejo, fala-se
dele. Mas ele se cala. As mulheres não falam, não devem falar dele. O
pudor que encobre seus membros ou lhes cerra os lábios é a própria marca
da feminilidade. Nas profundezas da floresta, ocultado, escondido, está o
sexo que, como se diz, faz a mulher que ele impregna totalmente. Ali jaz o
mistério, "a origem do mundo", para evocar o título de um quadro de
Courbet que representa um sexo de mulher: pintura de tal modo
escandalosa que ficou muito tempo escondida na casa de um rico
colecionador, dissimulada atrás de uma cortina, até que o museu d'Orsay a
adquirisse e expusesse ao público, agora indiferente: sinal de uma
evolução, indício de uma história. (PERROT, 2003, p. 13-14).

Essa interdição institui e legitima uma opacidade do corpo feminino enquanto
espaço político de vivência de autonomia, de prazer, de livre usufruto feminino. Uma
interdição que autoriza e consente somente o que a ética conservadora e proibitiva, de
inspiração cristã, define como “natural”, no enquadramento do exercício sexual apenas e
tão somente como promotor da procriação e reprodução da espécie e a maternidade como
a experiência de sacralização da mulher.
Vimos então que além de ser uma questão que tradicionalmente não é
incorporada pela filosofia, a sexualidade se tornou alvo dos
desdobramentos de sua exclusão do discurso filosófico como algo
repreensível, passando a ser sujeita a rígidas restrições de cunho ético.
Percebe-se que é milenar a construção de ética sexual e que, no caso da
cultura ocidental judaico-cristã em que estamos inseridos, é uma ética
voltada para a promoção da procriação, e para a proibição do prazer. Os
valores cristãos que se desenvolveram em relação à sexualidade
contribuíram para uma cultura fortemente marcada pela associação de
culpa à expressão da sexualidade. (REIS, 2006, p. 16)

Um discurso, quando, não proibitivo, nebuloso, subterrâneo, mas consentido
dentro de determinadas regras e regimes. Como lembra Foucault, a elaboração de relações
discursivas sobre a sexualidade são instituídas como modos de dizer e fazer determinadas
práticas, de cartografar determinados espaços, de legitimar determinadas posturas, de ungir
determinados discursos de autoridade. Relações discursivas que não estão externas ou
internas ao discurso, mas estão no “limite do discurso”. Assim, qualquer discurso que
envolve o sexo e a sexualidade deve ser silenciado, ou quando muito, sussurrado de forma
dissimulada, camuflada, travestida.
Objetar-se-á, sem dúvida, que para falar do sexo foi necessário tanto
estímulo e tanto mecanismo coercitivo é porque reinava, globalmente, uma
certa interdição fundamental: somente necessidades precisas – urgências
de natureza econômica, utilidade políticas – poderiam suprir essa interdição
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e possibilitar alguns acessos ao discurso sobre o sexo, mas sempre limitado
e cuidadosamente codificados; falar tanto de sexo, organizar tantos
dispositivos insistentes para falar dele, mas sob estritas condições, não é
prova de que ele permanece secreto e que se procura, sobre tudo manter
assim? (FOUCAULT, 2015, p.38-39)

É perceptível nos diferentes espaços sociais, o quanto esse silenciamento, ou
dissimulação, ainda se faz verdade. Uma percepção materializada nos cuidados e sutilezas
de falas referentes ao corpo feminino, ao sexo, a sexualidade. Identificam-se diversas
questões que estão intrinsecamente ligadas, principalmente quando se refere ao sexo das
mulheres e da relação entre o sexo feminino e o corpo da mulher que, na
contemporaneidade, é cobiçado como “comida”, como “mercadoria”, como “peça
publicitária”, como alvo de violências diversas. Quando se trata do corpo das mulheres do
cárcere não é diferente. Elas sofrem os medos de assedio, a vergonha do próprio corpo.
Quando relatam alguma agressão nas relações com maridos, companheiros, namorados, é
comum assumirem a responsabilidade e a culpa pelo comportamento agressivo do outro.
Esse discurso pode ser expresso também no próprio entendimento do corpo
feminino. Ao discutir a saúde da mulher as detentas articulam falas e dizeres com visíveis
sinais da repressão, da interdição, da vergonha que o corpo feminino sofre e incorpora.
- Quando um enfermeiro veio aqui fazer aquele exame intimo, eu não tive
coragem, fiquei constrangida.
- Deveria ser uma mulher porque é muito ruim a pessoa se abrir pra fazer
um exame daquele com homem.
- Besteira eu não tenho problema com isso seja homem ou mulher.
Essas discussões desencadeiam diversos comentários tradutores de posturas,
posições, conceituações sobre a mulher, o corpo feminino, a sexualidade e como a
exposição do feminino, sobretudo, para a vigilância e o olhar masculinos, causam
transtornos, medos, vergonhas, pudores. Algumas presas manifestam o desconforto na
presença dos homens, mesmo sendo profissional da área de saúde, quando da
necessidade de realização de exames médicos, como o Papanicolau, - exame ginecológico
realizado na prevenção do câncer no colo do útero.
As inquietações na explicação do constrangimento são visíveis e traduzidas em
olhares, em silenciamentos, ou na utilização de expressões “jocosas” ou “depreciativas”
para designar as partes intimas e, particularmente, a genitália feminina. Quando se referem
a essas partes do corpo são visíveis às expressões utilizadas, o tom de voz mais baixo.
Quando o assunto é o sexo e a vivência da sexualidade feminina meio que inexistem
palavras, mas abundam murmúrios, sussurros, risos nervosos.
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Situações que possibilitam questionamentos ou tentativas de explicações sobre
as razões para o desconforto feminino na exposição de seu corpo a presença masculina.
Seria porque, historicamente, as mulheres sempre foram vistas, tratadas e manipuladas
como objetos sexuais dos homens? Será pelo assédio que, até o presente, vitimam às
mulheres?
Sem nenhuma consistência em pesquisa com as mulheres do Presídio Feminino
de Cajazeiras, mas escorando-se em outras elaborações é possível um entendimento da
repressão, do silenciamento, da mudez feminina acerca do constrangimento ante a
presença masculina, sobretudo, na exposição de seu sexo e de sua sexualidade. Esse
constrangimento resulta de construções históricas de marcada repressão quando a
interdição silenciava a fala sobre a sexualidade, atribuindo as transgressoras à condição de
pecadoras suspensas no limbo da condenação.
Se, por muito tempo, às mulheres é negado o direito de transitar socialmente em
espaços públicos, assim também seus corpos carregam o pesado fardo do pudor, do
silêncio, da castidade, da pureza. Qualquer tentativa de alterar esse curso é severamente
reprimida sob o argumento de prática libertina, promíscua, imoral e suas autoras e
protagonistas lançadas ao castigo da exclusão, da segregação, do apedrejamento. Como
demonstra Perrot,
As mulheres cuja sexualidade não tem freios são perigosas. Maléficas,
assemelham-se a feiticeiras, dotadas de "vulvas insaciáveis". Mesmo
quando ficam velhas, fora da idade permitida para o amor, as feiticeiras têm
a reputação de cavalgar os homens, de tomá-los por trás, o que, na
cristandade, é contrário à posição dita natural: em suma, têm a reputação
de fazer amor como não se deve fazer. (p. 66)

Antes o que é nomeado de bruxa, feiticeira, pecadora atualmente ganha a
nomenclatura de prostituta, vadia, devassa. No cerne, entretanto, a mesma substância: a
sexualidade e o corpo feminino como arautos da “santidade”, da “moralidade”, do controle
sobre as transgressões e desvios. Uma substância que continua sendo alimentada por
dispositivos coercitivos e normalizadores acerca do sexo e, principalmente, da sexualidade
feminina, e que tem em práticas culturais, sociais, políticas, religiosas uma forte dimensão
que se manifesta e se personifica, por exemplo, em espaços e vivências como escolas,
empresas, mercados, mundos do trabalho.
Essas práticas são visíveis no cotidiano como procederes “naturalizados”. No
período do São João, por exemplo, é ventilada entre as presas a possibilidade de realização
de uma festa junina com quadrilha, comidas típicas, música característica. No momento de
elaborar a produção da quadrilha junina, com a formação dos pares, surgem vários
circunstâncias de resistência, de questionamento, de recusa.
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-Como vamos dançar sem ter par?
-Não tem graça dançar assim!
-Quem serão os homens?
As posturas foram, então, tematizadas e problematizadas a partir de argumentos
vários. Questiona-se, por exemplo, onde e como se institui a proibição de danças juninas
com pessoas do mesmo sexo? Como se elaboram conceituações e se legitimam práticas
que gozam de aceitação social, naturalizando as diferenças, as diversidades, os conflitos?
Como os fazeres são produções e invenções humanas que não trazem determinações de
sexo, gênero, geração, cor?
Os questionamentos e tematizações possibilitam ainda o diálogo acerca da
constituição das identidades, considerando as múltiplas singularidades que formam e forjam
os sujeitos.Como contexto para a discussão da questão foi utilizado o cenário cultural das
festas juninas buscando mostrar o que se mantêm e o que se altera na festa do São João,
ampliando as discussões para o fato de que as pessoas não são mais as mesmas, os
princípios mudam. Uma detenta indaga:
- Olhe eu não vou dançar porque é pecado.
Questionada sobre o porquê ela acha que dançar é pecado, respondeu:
- Eu me batizei agora sou evangélica, não posso dançar.
A discussão sobre a definição do que é pecado reflete e explicita como conceitos
e elaborações acerca da vida, de valores, de princípios trazem implícita relação com a
experiência e a prática cotidiana. Na fala das presas isso se manifesta:
- Isso é uma besteira. A pessoa já vive infeliz aqui. Pois eu vou é dançar.
- Tudo que o povo da igreja fala ela faz. Deixa ela!
O questionamento acerca de quais implicações culturais, políticas, morais,
éticas, religiosas seriam desencadeadas pelo fato da dança de mulher com mulher gera
interessantes e instigantes reflexões, por parte das presas. Reflexões que explicitam como o
conhecimento produz mudanças na concepção das coisas.
- Pois é mesmo não tem nada.
- Vamos dançar sim. A dança não vai mudar o que nós sentimos pelos homens.
- Bora fazer o casamento matuto.
- Quem vai gostar disso é o boy.
Iniciam-se os ensaios. Todas muito animadas. Uma empolgação sem limites. Um
contentamento visível no brilho do olhar, nos risos, tornando difícil a despedida ao final de
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cada ensaio. Os relatos ganham expressão com o comportamento da presa que falou ser
pecado dançar. Ela ficava sozinha encostada em um canto de parede assistindo as outras
dançarem. O clima era tão contagiante que mesmo as que estão fora, apenas assistindo, se
divertem. A situação serve também para mostrar como elementos culturais, como
enquadramentos religiosos, como práticas sociais vão dogmatizando comportamentos e
inventando procederes que se legitimam e passam a ser aceitos e reproduzidos como
verdadeiros, gerais, comuns. E, dessa forma, somos conduzidos a normas e regras que,
quando transgredidas, carecem ser confessadas, sendo a confissão, portanto, uma forma de
dominação.
Existe um mito de que a verdade sobre nós mesmos reside em nosso
âmago, e que precisamos do olhar de um outro superior para acessar a
nossa própria verdade. Esse outro pode ser um padre ou o psiquiatra,
psicanalista. É como se nós, sozinhos conosco, não conseguíssemos nos
acessar. Precisamos da mediação do olhar do outro. Foucault mostra que
isso é uma construção, uma imaginação nociva, porque nesse processo
está acontecendo uma forma de sujeição. Você está se olhando pelo olhar
do outro, e não por seu próprio olhar, e submetendo-se ao que o outro
compreende como certo e errado. Para Foucault, isso é uma forma de
dominação. (RAGO, 2010, p. 10)

Não dançar para não cair em pecado. Não assumir o papel de um personagem
masculino no casamento matuto. Não fazer exames ginecológicos com profissionais do sexo
masculino. Comportamentos, atitudes, expressões que podem ser compreendidos pelo viés
das repressões, resistências, pudores que vão se instituindo a partir de como nos
comportamos tendo como referencial o olhar do outro.
Na sociedade em que vivemos, que é de controle e vigilância contínuos,
estamos nos confessando 24 horas por dia. O que é esse confessar? É se
penalizar, se culpabilizar, porque iremos nos olhar com o olhar do outro, que
nos enxerga negativamente e tem um padrão de moralidade que pode ser o
nosso, ou não. (RAGO, 2010, p. 10).

Desse modo, é instigante, seguindo a trilha das ponderações elaboradas por
Foucault, ver como os discursos, que são proferidos e aceitos como verdades, são
instituídos e as resistências e entraves que ele produz para não ser destruído,
ressignificado. Ou seja, como romper com concepções gestadas e legitimadas no tempo, e
que, mesmo com avanços, transgressões, desobediências, ainda se revelam impermeáveis.
Afinal, que pecado existe em uma dança?
O pecado não se encerra somente na dança. O proibido, o interditado, o
censurado se apresenta no incomum de pessoas do mesmo sexo dançar, ou encenar o
espetáculo do casamento matuto, ou formar pares da dança da quadrilha junina. No que
concerne a heterossexualidade o fato de ser comum se relacionar apenas com pessoas do
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sexo diferente, foi o que dificultou a realização de uma simples dança entre as detentas.
Imposição atribuída e explicada pelo caminho das identidades únicas, fechadas,
monolíticas. Identidades definidas por espaços normalizadores e reguladores que revelam e
escondem formas de ser e dizer. Identidades definidas somente pela perspectiva do sexo,
numa posição contrária ao que define Butler,
O “sexo” é, pois, não simplesmente aquilo que alguém tem ou uma
descrição estática daquilo que alguém é: ele é uma das formas pelas quais
o “alguém” simplesmente se torna viável, é aquilo que qualifica um corpo
para a vida no interior do domínio da inteligibilidade cultural. (2016, p.154155).

O sexo como única chave definidora da identidade restringe, desconsidera,
desqualifica as práticas culturais, sociais, políticas que marcam as relações de gênero e a
vivência da sexualidade. Muitas mulheres presas assumem posições homoafetivas no
contexto do presídio, desmantelando, portanto, a concepção de uma identidade sexual
fechada, única, a priori.
A homossexualidade nas prisões femininas é consideravelmente maior do
que nos presídios masculinos. Em 1983, um estudo já estimava que ela
girasse em torno de 50%. Hoje, após uma relativa liberação sexual, o
fortalecimento do movimento gay e o aumento da aceitação, os casos
ficaram menos clandestinos. Isso não quer dizer, de maneira alguma, que
as homossexuais cometam mais crimes, mas que, para as mulheres, ao
menos na cadeia, a afetividade pode moldar - e, por que não, expandir - a
sexualidade. São, em sua maioria, mulheres que se consideravam
heterossexuais antes da detenção e afirmam que, ligadas pelo
companheirismo, o apoio na depressão e no medo, se envolvem com outras
mulheres. Nessas parcerias descobrem novos desejos e, às vezes, o amor.
Algumas chegam a dizer que não são, mas "estão lésbicas" (QUEIROZ:
2015, p. 251).

Assim, a atividade da festas junina revela como algumas detentas, que são
lésbicas, o são por opção e motivação do contexto onde estão inseridas, no momento.
Também se evidencia como os papéis sociais e sexuais vão sendo ressignificados no curso
das interações políticas e culturais. Assim, na formação dos pares, as detentas vão
assumindo papeis na dança, vão incorporando comportamentos, tentam demonstrar
cavalheirismo. Umas convidam as damas para o passeio. Outras, balançando as saias,
simbolizam atitudes “femininas” no desenrolar da dança. Ou seja, vão reelaborando
identidades que, antes, são encaradas como impossibilidades. Ora,
Estamos habituados a pensar pela categoria da identidade, e por isso
ficamos perdidos quando aparece alguém que foge aos parâmetros. Essa
categoria de identidade, na verdade, nos trouxe muito mais problemas do
que benefícios: criou exclusões, preconceitos, estigma, ódios e rancores.
Acabar com as identidades diminuiria o ódio no mundo. É uma barreira a
menos para “des-hierarquizar” o mundo. As sexualidades plurais colocam
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por terra essas hierarquias estabelecidas e tradicionais. Outra questão que
levanto é por que a identidade tem de ser estabelecida a partir da
sexualidade? Por que nos preocupamos tanto em relação à sexualidade?
Os gregos, por exemplo, preocupavam-se muito mais com a alimentação do
que com o sexo. (RAGO, 2010, p. 11)

No dia da apresentação elas utilizam fartamente a criatividade. A mulher que
representa o padre corta um lençol para simular a batina. Algumas mulheres vestindo calça,
cabelos presos, bigode feito com maquiagem. Outras com vestidos, com sais, usando
batom, trancinhas nos cabelos. É visível. Elas fazem questão de estar bem, definido quem é
quem, atua muito bem no casamento matuto. O texto sugerido elas fazem questão de
decorar. Rola beijo após a cerimônia. Todas riem, dançam, se divertem.
A atividade assume relevância política e conceitual. As mulheres lésbicas
conseguem romper algumas barreiras e “destravam” seus “armários”, que são encarados
com relativa tranqüilidade pelo grupo. O beijo que rolou na cena do casamento matuto foi
entre uma das detentas que é lésbicas. E aceito, com risos, mas também com reflexão.
Umas estão sorridentes. Outra fala: “eu sou o boy mais lindo dessa festa.”
São atitudes e comportamentos reveladores de como as relações de gênero
reelaboram,

definem

e

designam

espaços

e

sujeitos.

Posturas

tradicionalmente

consideradas masculinas, como alguns papéis no casamento matuto, revelam que todas
podem assumir posições de sujeito no entendimento de que os lugares, as condutas entre
homens e mulheres podem se inverter. Que ambos assumem as posturas que desejem e o
contexto propicie, criando espaços de aceitação da diversidade, de formas de ser,
ampliando o entendimento de que o gênero não define quem somos. De que as ações não
definem a sexualidade. De que não precisa pensar que não se gosta de homem só porque
dançou com uma mulher. Desnaturalizam-se espaços tipicamente masculinizados.

Considerações Finais
A discussão sobre relações de gênero e diretos humanos é desafiador por
instigar e desvelar questões que são naturalizadas socialmente. Dessa forma, as mulheres
presidiárias, com recorrência, reproduzem e praticam comportamentos, conceitos,
elaborações que mascaram as assimetrias entre o ser mulher e o ser homem. Um debate
que ganha outros matizes quando entra em cena o contexto de um espaço físico e político
marcado pela invisibilidade e onde, por exemplo, a luta por direitos básicos de subsistência
se potencializa cotidianamente.
O diálogo e a problematização, através das atividades de extensão, das
situações, vivências e experiências das mulheres do Presídio Feminino de Cajazeiras
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possibilita a desnaturalização de aspectos e temáticas que são reproduzidas e, assim,
articular a interação entre as questões de gênero e direitos humanos. Ou seja, como as
mulheres presidiárias, independente do delito cometido, da pena recebida, da cor da pele,
da idade, da opção sexual, do credo religioso, instituem em suas práticas e ações diárias
formas de viver que carecem ter reconhecimento e serem aceitas e respeitadas.
Revelar o modo dissimulado como, nas relações sociais, se legitima o discurso
sobre o corpo, sobre o sexo, sobre a sexualidade traduz possibilidades de que, nas agruras
da vida prisional, o ser mulher não se constitua senha para expressões de preconceito,
violência e tortura. Desvelar a pesada carga que investem os discursos sobre o corpo e o
sexo da mulher, e da mulher presidiária, permite que sejam construídas e arquitetadas
novas invenções que desfaçam as “verdades inacessíveis” que modelam e perfilam
identidades a priori. Falar estas questões no espaço do cárcere foi e é um ato de rebeldia
contra o sistema opressor atual. Porque, embora as detentas tenham cometido delitos,
preservam e carecem ter resguardada sua condição humana, com histórias, sonhos,
esperanças, desejos, afetos, dores que não podem submergir no “calabouço”, como muitas
classificam e nomeiam a cadeia que as acolhe.
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