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1 - Vidas aprisionadas 
a caracterização das reclusas da cadeia pública de Franca (SP) 

 

Amanda Daniele Silva 



1  
VidAs APrisionAdAs: A cArActerizAção 

dAs reclusAs dA cAdeiA PúblicA de 
frAncA (sP)

“É impossível passar por uma prisão e sair sem 
marcas e feridas. Acontece com todos. Com os que 
pra lá são mandados, para cumprir uma pena. 
Com funcionários e visitantes. E, por que não, 
com pesquisadores?”

(Lemgruber, 1983, p.13)

A atual conjuntura social, marcada por frequentes episódios e 
contextos de violação de direitos e ampliação da desigualdade social, 
incrementa, cada vez mais, o rol de possíveis temáticas de estudo a 
serem aprofundadas e refletidas por diversos pesquisadores, prin-
cipalmente das áreas das Ciências Humanas e Sociais, por se cons-
tituírem em estudiosos cujos estudos voltam-se, em maior número, 
para a compreensão das relações humanas e os condicionantes que 
as determinam. Todavia, a atividade de definir um recorte temático 
para dedicar os estudos e atenções não é neutra e desprendida de in-
tencionalidade, pelo contrário, há motivações que podem ser de cunho 
pessoal, profissional ou acadêmico, que conduzem o pesquisador a 
determinada realidade social, de forma a buscar a produção de um 
conhecimento mais fundamentado sobre a mesma.
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18  AMANDA DANIELE SILVA

Estabelecer um objeto de pesquisa representa debruçar-se sobre 
sua realidade concreta com um novo olhar, de modo que os ínfimos 
detalhes e as informações tidas como desnecessárias tomem uma 
relevância tal, que passem a requerer do pesquisador o exercício de 
transcendência do revestimento de superficialidade e imediaticida-
de do objeto, em busca de significações que se encontram além do 
comumente conhecido e esperado; significações estas repletas de 
condicionantes históricos, sociais, econômicos, culturais e políticos, 
os quais determinam as relações e vivências constituídas em torno 
deste objeto.

Há contextos e temáticas que, por sua relevância e apelo social – co-
mo é o caso do abuso sexual e maus tratos de crianças e adolescen-
tes, violência contra idosos, violência de gênero –, tornam-se mais 
visíveis e recorrentes no meio científico, resultando em uma diver-
sificada produção bibliográfica. Entretanto, existem temas que, 
semelhantemente ao que acontece na sociedade de uma forma mais 
ampla, são repelidos pela comunidade acadêmica em função do tabu 
ou preconceito propagado pelo senso comum, o qual não se preocu-
pa em desmistificar o subitamente posto; ao contrário, empenha-se 
em consolidar um discurso cada vez mais baseado na rejeição do 
que é diferente, do que não se adapta às normas. Exemplificando tal 
situação, citamos a temática da qual se ocuparão nossas reflexões no 
trabalho aqui proposto: família e encarceramento feminino.

Como relatado, a repercussão social e o “modismo”,1 também 
presente na academia, podem constituir-se como os principais im-
pulsionadores de pesquisas em determinados recortes temáticos. 
Entretanto, acreditamos que, da mesma forma, a rejeição, o desco-
nhecimento e a obscuridade que acompanham algumas temáticas 
apresentam-se para muitos estudiosos como os fatores motivado-
res de interesse pelo conhecimento da dinâmica que perpassa tais 

 1 Tal expressão pode ser caracterizada por tendências que se afirmam no meio 
acadêmico e passam a conduzir os estudos e pesquisas de forma ampliada. 
Como exemplo, podemos citar a predominância do método quantitativo de 
pesquisa até, por volta, dos anos 1970 e, em seguida sua rejeição e adoção do 
método qualitativo.
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realidades. Assim, a direção dada a nossos estudos à temática do 
encarceramento feminino teve como força propulsora a consciência 
da necessidade de dar voz a pessoas cujos silenciadores encontram-
-se presentes não apenas nos meios de repressão e segregação das 
classes menos abastadas, mas também nas muralhas e grades que, 
muito mais do que aplicar uma sanção penal como punição ao co-
metimento de um ato infracional, acabam por negar-lhes direitos e 
roubar-lhes a cidadania.

Metodologia de pesquisa: o trajeto que “nos levou 
até as grades”

Visando maior proximidade e compreensão dos indicadores 
que, individual ou coletivamente, impelem os indivíduos (neste 
caso especificamente as mulheres) a se envolverem com a prática 
de atos ilícitos, é que nos empenhamos no estabelecimento de um 
contato direto e pessoal com mulheres reclusas da Cadeia Pública 
Feminina de Franca.2 Entendemos, após a consulta e análise de di-
ferentes publicações sobre a temática, que a complexidade cotidiana 
que envolve o cárcere e as pessoas que a ele estão sujeitas só podem 
ser, gradualmente, compreendidas quando passamos a identificar 
as peculiaridades que envolvem e caracterizam a trama de relações 
estabelecidas neste ambiente.

A vida cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem 
participa na vida cotidiana com todos os aspectos de sua individuali-
dade, de sua personalidade. Nela, colocam-se “em funcionamento” 
todos os sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas habi-
lidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideias, ideologias. 
(Heller, 1992, p.17, grifo do autor)

 2 No decorrer da obra haverá a caracterização do referido estabelecimento penal.
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20  AMANDA DANIELE SILVA

Assim, como afirma a autora, o indivíduo está sempre inserido 
em uma cotidianidade e desenvolve nela suas habilidades, sentimen-
tos, ideias, sentidos, entretanto, “[...] não pode aguçá-los em toda 
sua intensidade” (ibidem, p.18), ou seja, o caráter multifacetado da 
estrutura cotidiana não permite, nem mesmo à pessoa que a viven-
cia, assimilar todos os seus aspectos. Desse modo, conscientes da 
mínima, mas necessária, proximidade com a rotina diária de uma ca-
deia, objetivamos analisar junto às reclusas chefes de família, presas 
na Cadeia Pública Feminina de Franca, o rebatimento da condição 
de encarceramento na dinâmica familiar das mesmas. Adotamos 
como objetivos específicos e complementares para este trabalho o 
aprofundamento do estudo do conceito de gênero e sua correlação 
com o ambiente carcerário e familiar das reclusas; a investigação 
dos principais desafios existentes para que as detentas efetivem seu 
papel de mulher/mãe mesmo nas condições de extrema anulação 
do “eu” que o sistema prisional proporciona; e o apontamento da 
necessidade de articulação entre a rede de proteção social pública e 
a rede familiar para a manutenção e sustento da família das reclusas 
durante o período de aprisionamento.

Estando a imagem do cárcere condicionada à interpretação pre-
valecente atribuída pelo senso comum, ou seja, dotada de “[...] um 
conjunto de crenças, valores, saberes e atitudes que julgamos natu-
rais porque transmitidos de geração a geração, sem questionamen-
tos, nos dizem como são e o que valem as coisas e os seres humanos, 
como devemos avaliá-los e julgá-los.” (Chaui, 1996/1997, p.116), 
não há muitos esforços contrários à sua estrutura hierarquizada e 
fechada, na qual a burocracia e o discurso da “segurança máxima” 
impedem o desvelamento, o conhecimento e a aproximação com 
o factual cenário de deterioração da condição humana e falência a 
que está fadado o sistema carcerário brasileiro. Discursos sensa-
cionalistas difundidos pela mídia, nos quais são mostradas apenas 
as bem-sucedidas ações policiais de afirmação da prática encarce-
radora, que tem como característica principal a criminalização da 
pobreza, fortalecem o ideário social de que o aprisionamento nas 
piores condições possíveis é a resposta mais eficaz para todos os 
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questionamentos políticos, econômicos e sociais da população, ou 
seja, “O muro da prisão faz mais do que prevenir fugas; ele também 
esconde os prisioneiros da sociedade [...] evitando que a visão de 
homens mantidos em custódia venha a atormentar a consciência 
daqueles que obedecem às normas sociais” (Sykes apud Lemgruber, 
1983, p.29).

Desse modo, este caráter totalizante, atribuído por Goffman 
(2008)3 à prisão, manifesta-se como uma resistência à realização 
de estudos e pesquisas neste ambiente. Assim, complementando 
o acúmulo teórico já obtido em nossos estudos anteriores sobre o 
cárcere, optamos por dar continuidade à pesquisa bibliográfica a 
fim de condensar as peculiaridades do aprisionamento feminino 
assim como das diversas relações que se estabelecem neste contexto, 
inserindo-se aí as relações de poder constituídas entre as autoridades 
policiais e as reclusas.

A percepção clara das micro e macrodimensões do encarcera-
mento feminino está relacionada à adoção de referenciais teórico-
-metodológicos que permitam a ultrapassagem do imediatamente 
dado e possibilitem a compreensão das particularidades que envol-
vem o contexto não apenas atual como anterior ao aprisionamento 
destas mulheres. Tais referenciais devem nos permitir superar a 
visão imediatista e popular do cárcere de mulheres, na qual estas 
não podem ser vistas como referências para suas famílias, pois pre-
feriram a criminalidade às responsabilidades maternas e domésticas. 
Como relatado anteriormente, uma das maiores dificuldades de se 
fazer uma leitura crítica da realidade e com novas interpretações do 

 3 Segundo este autor, as chamadas “instituições totais” são caracterizadas pela 
rígida regularização da vida social, por meio do afastamento do convívio social 
externo e da rotina cotidiana baseada em regras e relações hierarquizadas, 
nas quais grupos de internos são obrigados a conviver em grande número de 
pessoas e em locais destinados tanto à residência, quanto ao trabalho. Outra 
peculiaridade de tais instituições é a nulificação das identidades dos internos 
de forma que eles passam a ser vistos por categorias e não mais como seres 
singulares. A estrutura física é caracterizada por construções arquitetônicas 
fechadas, com máxima segurança e mínimo acesso aos confinados por pessoas 
não autorizadas.
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que já está posto, encontra-se no fato de que concepções e valores 
de uma parcela mínima da sociedade que detém o poder, principal-
mente econômico, acabam por se tornar universais, pois são mani-
puladas de forma que contemplem seus objetivos, mas de maneira 
mascarada, tornando-se natural. Assim, para uma sociedade como 
a brasileira, na qual a desigualdade e injustiça social são marcas la-
tentes, o afastamento do convívio comunitário de pessoas que não se 
inserem nos padrões de “normalidade” é ovacionado e incentivado 
pela maioria dos cidadãos. Nós, enquanto pesquisadores, também 
estamos inseridos nessa lógica e, em nosso meio social, até mesmo em 
nosso processo educativo, ideários de segregação populacional – seja 
por critérios de gênero, raça, condições econômicas e sociais – foram-
-nos repassados, o que requereu uma ressignificação das representa-
ções que tínhamos de sociedade para que, na execução da pesquisa, 
pudéssemos nos despir de determinados hábitos de pensamento 
e comportamento. “Por isso, a práxis utilitária imediata e o senso 
comum a ela correspondente colocam o homem em condições de 
orientar-se no mundo, de familiarizar-se com as coisas e manejá-las, 
mas não proporcionam a compreensão das coisas e da realidade” (Ko-
sik, 1976, p.14, grifo do autor).

À vista disso, concebemos a recorrência ao suporte teórico que 
versa sobre a temática estudada como um dos pilares que sustentam 
a investigação social, pois as percepções obtidas com a investigação 
in locus adquirem caráter vazio quando desvinculadas de teorias 
e conceitos que possam embasá-las e absorver seus verdadeiros 
significados. Entendemos que a conjugação entre teoria e prática 
viabiliza a vinculação mais estreita entre pesquisador e sujeito, 
proporcionando àquele se aproximar ainda mais das experiências 
vividas por este.

As maiores deficiências nos resultados de uma pesquisa podem 
derivar de um embasamento teórico para explicar, compreender e 
dar significado aos fatos que se investigam. Naturalmente, existem 
realidades simples que não precisam de nenhuma teoria para serem 
compreendidas em toda sua extensão e significado. Mas os fatos 
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sociais e educacionais, geralmente complexos, não só precisam como 
exigem um suporte de princípios que permitam atingir os níveis da 
verdadeira importância do que se estuda. (Triviños, 1987, p.99)

Propondo-nos executar esta etapa da pesquisa – estudo bibliográ-
fico –, encontramos nosso primeiro desafio: a escassez de produção 
teórica acerca do cárcere sob a perspectiva do gênero feminino. No 
início de nosso interesse pela temática, procuramos analisar o cárcere 
de forma geral, desde sua gênese até os tempos atuais para poder-
mos compreender como os antecedentes históricos da formação da 
pena privativa de liberdade refletem nas características da mesma 
na contemporaneidade. A partir de então, pudemos constatar o 
quanto o cárcere, no decorrer da história, foi pensado por homens 
e para homens em função da menoridade numérica de mulheres 
criminosas e da propagação de ideários desiguais e patriarcalistas de 
não aceitação e total repugnância à conduta delitiva da mulher. Por 
conseguinte, não apenas as instalações físicas e os dispositivos legais 
que regem a situação da mulher infratora apresentam-se insuficientes 
e incondizentes com o processo evolutivo, como também os estudos 
que buscam compreender e interpretar a conjuntura feminina em 
uma estrutura tão hierarquizada e baseada na relação de poder como 
o cárcere.

Para tentar suprir esta carência teórica, realizamos pesquisas no 
banco de dados das três universidades públicas de maior concei-
tuação no estado de São Paulo – Universidade de São Paulo (USP), 
Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade de Cam-
pinas (Unicamp) –, assim como no portal de periódicos da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e 
na biblioteca virtual da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp) para identificarmos pesquisas e publicações 
que, nos últimos cinco anos, tenham abordado exclusivamente a 
temática do encarceramento feminino. Como resultado, obtivemos 
que a maior parte dos estudos desenvolvidos tinha enfoque na área 
da saúde feminina e na maternidade atrás das grades. Tais trabalhos 
nos foram úteis para enriquecer nossas reflexões acerca das diversas 
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dimensões afetadas pelo cárcere no cotidiano da mulher, principal-
mente em função da violação de direitos e privação dos meios básicos 
de subsistência.

Utilizamos também dados e elementos produzidos por obras 
clássicas para o estudo desta temática – Lemgruber (1983); Perruci 
(1983); Cesar (1996); Soares e Ilgenfritz (2002); Espinoza (2004) – 
assim como as publicações recentes que, em função do conteúdo de 
proximidade intensificada aos nossos estudos, tornaram-se essen-
ciais para o embasamento dos mesmos – Stella (2006); Rita (2007); 
Angoti (2011).

Caracterizando a pesquisa documental, que também compôs 
este estudo por acreditarmos que

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa 
para todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, 
insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado 
relativamente distante, pois não é raro que ele represente a quase 
totalidade dos vestígios da atividade humana em determinadas épo-
cas. Além disso, muito frequentemente, ele permanece como o úni-
co testemunho de atividades particulares ocorridas em um passado 
recente. (Cellard, 2008, p.295)

Assim sendo, fizemos uso de dados obtidos em censos peniten-
ciários (que são estudos estatísticos realizados sobre a população 
carcerária brasileira, desde o ano de 1994, a fim de traçar seu perfil 
sociológico e demográfico) e de legislações que preceituam direitos 
e deveres dos encarcerados – principalmente a Lei de Execução 
Penal (LEP) de 1984, que é a jurisprudência magna em termos de 
execução penal. Utilizamos também decretos, acordos e convenções 
que deliberam sobre a situação da mulher em todas as instâncias e 
espaços da sociedade.

Conscientes de que os conhecimentos adquiridos com a explo-
ração bibliográfica são de contribuição inestimável para a melhor 
compreensão do cárcere, mas captam e transmitem a experiência e 
contexto de realidades singulares, ou seja, não podem ser tomadas 
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como gerais, pois cada sujeito e cada locus devem ser concebidos 
como individuais, procuramos, por meio da pesquisa de campo, 
identificar as peculiaridades que se inter-relacionam para compor 
a estrutura econômica, social e política da cadeia Pública Feminina 
de Franca. Intencionamos dar visibilidade às mulheres que, por 
diversos motivos, interromperam seu direito à liberdade e passaram 
a resistir dia após dia às consequências do encarceramento em suas 
vidas e na dinâmica de suas famílias.

[...] há uma série de fenômenos de grande importância que não 
podem ser registrados através de perguntas, ou em documentos 
quantitativos, mas devem ser observados em sua plena realidade, 
denominemo-los os imponderáveis da vida real. Entre eles se in-
cluem coisas como a rotina de um dia de trabalho; os detalhes do 
cuidado com o corpo, da maneira de comer e preparar as refeições; o 
tom das conversas e da vida social ao redor das casas da aldeia; a exis-
tência de grandes amizades e hostilidades e de simpatias e antipatias 
passageiras entre as pessoas; a maneira sutil, mas inquestionável, em 
que as vaidades e ambições pessoais se refletem no comportamento 
do indivíduo e nas reações emocionais dos que o rodeiam. Todos 
estes fatos podem e devem ser cientificamente formulados e regis-
trados. (Malinovski apud Lemgruber, 1983, p.19)

A caracterização quantitativa da população prisional é algo 
recorrente em vários estudos sobre a temática e uma prática anual 
de órgãos como o Sistema Integrado de Informações Penitenciárias 
(InfoPen). Os resultados obtidos com esta abordagem nos permitem 
mensurar as problemáticas existentes no cárcere, mas não nos pos-
sibilita apreender as acepções e valorações que as reclusas atribuem 
ao processo de aprisionamento. Dessa maneira, o cerne de nossa 
pesquisa não foi construir perfis para as reclusas, mas possibilitar 
que se expressem, interpretem e deem significado a suas próprias 
vivências e experiências. Com isso, realizamos a coleta de dados 
quantitativos, por meio da aplicação de questionário estruturado 
respondido pelas próprias reclusas, para utilizá-los conjuntamente 
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com elementos qualitativos, a fim de clarificar e complementar ain-
da mais a descrição e entendimento das incidências que ocorrem no 
cárcere feminino.

As informações recolhidas nos possibilitou identificar a popula-
ção carcerária da instituição quanto ao sexo, idade, estado civil, raça/
cor/etnia, escolaridade, ocupação profissional antes do aprisiona-
mento, delito cometido, reincidência, situação processual, existência 
ou não de filhos e recebimento de visitas.4 Por consequência, dis-
tribuímos os questionários entre as reclusas explicitando, em cada 
cela, as motivações da pesquisa e o caráter voluntário de participação 
nesta. Um tempo foi dado para a devolução dos questionários e 
toda a execução desta etapa foi feita de forma que não se prejudicou 
a rotina das reclusas que se recusaram a participar. De um total de 
135 mulheres que se encontravam detidas na data da aplicação dos 
questionários,5 98 colaboraram com o preenchimento destes. A 
análise dos dados quantitativos se deu em forma gráfica, de modo a 
agrupar e ilustrar as informações numéricas do ambiente carcerário, 
alcançando a objetividade proposta pela abordagem quantitativa.

Por outro lado, embasamos nossa busca pelos dados qualitati-
vos nos três pressupostos apontados por Martinelli (1999, p.22-3): 
o reconhecimento da singularidade do sujeito; o reconhecimento 
da importância de se conhecer a experiência social do sujeito e o 
reconhecimento de que conhecer o modo de vida do sujeito pres-
supõe o conhecimento de sua experiência social. Estes propósitos 
guiaram nosso contato direto com os sujeitos da pesquisa em todos 
os momentos, de maneira que passamos a considerá-los momentos 
ímpares nos quais a singularidade de cada participante foi revelada 
em seus gestos, discursos e ações. Por se tratar de uma abordagem 
na qual medidas estatísticas não eram nossos principais interesses, 
mas as valorações e interpretações que cada reclusa dava à relação 

 4 A exposição destes dados será feita no próximo tópico, juntamente com a carac-
terização das participantes da pesquisa.

 5 Importante se faz enfatizar que, por se tratar de um estabelecimento penal 
destinado à reclusão provisória, há uma variação entre o número das reclusas 
dia a dia.
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encarceramento-família, não selecionamos as participantes de forma 
aleatória, mas utilizamos de uma intencionalidade que nos oportuni-
zou constituir o grupo de reclusas que participariam das entrevistas.

A escolha das reclusas que contribuiriam para a pesquisa obte-
ve, além da disponibilidade voluntária em participar, um critério 
crucial: a chefia de uma família monoparental feminina antes da 
reclusão. Optamos por este meio, pois,

[...] a pesquisa qualitativa tem como pressupostos de ordem episte-
mológica outros paradigmas, que não os da pesquisa quantitativa. A 
realidade é uma construção social da qual o investigador participa. 
Os fenômenos são compreendidos dentro de uma perspectiva histó-
rica e holística – componentes de uma dada situação estão inter-rela-
cionados e influenciados reciprocamente, e se procura compreender 
essas inter-relações em um determinado contexto. O pesquisador e 
o pesquisado estão em interação em um processo multidirecionado 
no qual há ampla interação entre o sujeito e o objeto do conhecimen-
to. (Baptista, 1999, p.35-6)

Com este procedimento, identificamos um total de vinte e cinco 
(25) mulheres que se adequavam aos critérios da pesquisa. Foi feita 
a aproximação com cinco (5), as quais aceitaram, prontamente, 
integrar-se à pesquisa no dia e horário por elas marcados.

Elegemos a entrevista como técnica da aproximação qualitativa 
por entendermos que não se baseia no simples repasse de infor-
mações livres, desconectadas de um contexto ou intencionalidade, 
mas a consideramos como um recurso que, aliado à atitude ética, 
coerente e metodológica do pesquisador, converte-se em um meio de 
vociferar histórias de vida silenciadas pelas grades da prisão.

[...] queremos privilegiar a entrevista semiestruturada porque esta, 
ao mesmo tempo que valoriza a presença do investigador, oferece 
todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance a 
liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investiga-
ção. (Triviños, 1987, p.146)
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Para guiar-nos durante a interlocução com as reclusas, utiliza-
mos um formulário – roteiro de entrevista – cujas perguntas busca-
ram englobar as consequências do encarceramento na configuração 
familiar das reclusas. Consideramos, em princípio, o uso de um 
formulário fechado, porém, a necessidade de expressão, muitas ve-
zes presente no cotidiano de pessoas que se encontram afastadas do 
convívio social, fez que informações impensadas, mas de extrema 
relevância para a pesquisa, surgissem no decorrer da entrevista, o 
que passou a configurar nosso instrumental como semiestruturado 
(Dalbério, 2006, p.81).

As entrevistas foram realizadas em dois dias de uma mesma se-
mana em horários escolhidos pelas reclusas (por coincidência, todas 
optaram pelo período da manhã). A duração média dos encontros foi 
de 15 minutos e, ao contrário do estabelecido, foram 6 (seis) mulhe-
res entrevistadas. A adição de mais uma reclusa ao rol de participan-
tes se deu pelo fato de que ela nos procurou pedindo para participar, 
o que foi concedido.

Empenhamo-nos em não interromper a fala das entrevistadas e, 
tampouco, opinar em suas trajetórias e decisões. As únicas intercep-
tações ocorridas se deram para maior entendimento do significado 
que as reclusas queriam dar para determinadas colocações que, na 
fala ficaram obscuras. O relato de histórias extremamente marcadas 
por atos de violências, violações e desamparo, tanto político-social 
quanto afetivo, fizeram-nos, como relata Lembruger (1983) na pas-
sagem posta na epígrafe deste capítulo, sentir também, de alguma 
forma, a dor das marcas e feridas deixadas na vida dessas encarce-
radas durante toda a trajetória vivida, no entanto, buscamos nos 
posicionar conscientes de que

[...] toda pesquisa ou discurso racional e objetivo deve ser construído 
com distanciamento entre observador e observado, de modo a pro-
teger o pesquisador da subjetividade própria de todo ser humano, 
porém esse discurso não pode desconhecer os graus de empatia que 
podem surgir nas interações humanas. (Espinoza, 2004, p.75)
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Almejando assimilar, coerentemente, o conteúdo absorvido da 
fala das reclusas com as conceituações e teorias elaboradas pelo apor-
te teórico utilizado, assim como, com a realidade objetiva do sistema 
carcerário, utilizamos como método de análise dos dados qualitati-
vos o materialismo histórico-dialético por julgarmos que ele nos ofe-
rece as bases para identificar e analisar as diretrizes que caracterizam 
e regulam a vida em sociedade e nos permite conhecer a realidade, 
muitas vezes, encoberta por tais diretrizes. Esforçamo-nos em si-
tuar histórica, geográfica e socialmente os conceitos e expressões 
manifestos nas linguagens das reclusas com o intuito de desvelar 
conteúdos reprimidos ou imprecisos, mas carregados de significado 
e sentido dentro da estrutura na qual estas mulheres estão inseridas.

Na interação dos materiais (documentos ou não e ainda das 
respostas de outros instrumentos de pesquisa), no tipo de pesquisa 
que nos interessa, não é possível que o pesquisador detenha sua 
atenção exclusivamente no conteúdo manifesto dos documentos. 
Ele deve aprofundar sua análise tratando de desvendar o conteúdo 
latente que eles possuem. O primeiro pode orientar para conclusões 
apoiadas em dados quantitativos, em uma visão estática e a nível, no 
melhor dos casos, de simples denúncia de realidades negativas para 
o indivíduo e a sociedades; o segundo abre perspectivas, sem excluir 
a informação estatística, muitas vezes, para descobrir ideologias, ten-
dências, etc. das características dos fenômenos sociais que se analisam 
e, ao contrário da análise apenas do conteúdo manifesto, é dinâmico, 
estrutural e histórico. (Triviños, 1987, p.162, grifo do autor)

Fortalecendo a interpretação histórico-dialética dos dados, uti-
lizamos o conjunto de técnicas estabelecido pelo método de análise 
de conteúdo cuja fundamentação se baseia na verificação numérica 
da frequência e relevância de determinados assuntos/temas nas falas 
dos sujeitos e, por meio da informação coletada, realiza a apreciação 
da mensagem. Esta metodologia aprofunda o conhecimento das 
comunicações entre os sujeitos e realça o conteúdo das mensagens, 
de forma que elementos, anteriormente desconsiderados em falas 
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isoladas, alcançam perceptibilidade dentro do contexto e referencial 
teórico em que é analisado. Segundo Bardin (1994), a análise de 
conteúdo visa alcançar dois principais objetivos: a superação da in-
certeza e o enriquecimento da leitura, ou seja, este método auxilia os 
pesquisadores a confirmar ou refutar hipóteses levantadas no início 
do estudo, permitindo a validade ou não dos significados atribuídos 
pelo autor às falas dos sujeitos. Ao mesmo tempo, exige uma leitura 
e reflexão mais atenta às mensagens analisadas para que a interpre-
tação feita não seja totalmente pautada em percepções pessoais do 
pesquisador e tomada de forma generalizada; isso requer uma explo-
ração exaustiva do conteúdo estudado a fim de esgotar a totalidade 
das mensagens. A análise de conteúdo demanda do pesquisador um 
movimento de inferência, ou seja, que se passe da descrição dos fatos 
para sua interpretação (ibidem, p.34).

Para isso, realizamos a decomposição do conjunto das falas das 
reclusas, com posterior destacamento dos trechos mais significativos 
que, por sua proximidade temática, passaram a integrar uma catego-
ria de análise. Destacamos então sete categorias que, conjuntamente 
com o embasamento teórico e a apresentação dos excertos subtraídos 
das entrevistas, serão discutidas no decorrer deste trabalho. São elas: 
predominância do pensamento masculino na elaboração das con-
dutas criminais; valorização da consanguinidade para definição de 
família; protagonismo feminino na criação dos filhos; prostituição e 
tráfico como meios de obtenção de renda; rede familiar e benefícios 
sociais como complementos da renda; destituição do poder familiar; 
perda da autoridade sobre os filhos.

Como forma de concluir nosso contato com os sujeitos da pes-
quisa desenvolvemos um momento coletivo de discussão e reflexão, 
o qual se constituiu por uma oficina cuja temática central foi a con-
dição de uma mulher chefe de família monoparental atrás das grades, 
designamo-la de central, pois ao adotar esta oficina como “[...] um 
trabalho com grupo em que a fala das mulheres é o meio pelo qual 
perseguimos o resgate da luta das mulheres, procurando cuidadosa-
mente que todas tenham oportunidade de relatar suas experiências 
e ações” (Magalhães, 2001, p.98) outras temáticas, decorrentes 
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das vivências e experiências das reclusas e suas famílias, surgiram. 
Assuntos como machismo, maternidade, mercado de trabalho, re-
lações familiares e educação também ganharam relevância durante a 
discussão que ocorreu em um espaço relativamente reservado da Ca-
deia e teve a duração de aproximadamente quarenta e cinco minutos. 
Como forma de incitar e iniciar as falas, foi lida uma reportagem 
(Portal EBC, 2013) que discute a respeito do Projeto de Lei apro-
vado pelo Senado Federal (PLC 16/2013) que autoriza o registro 
dos recém-nascidos apenas por suas mães. Esta reportagem suscitou 
lembranças de algumas das participantes que tinham se encontrado 
nesta situação de ausência do pai da criança e não tiveram o amparo 
ou conhecimento de legislações.

Enquanto resultados deste momento, destacamos um entro-
samento maior entre as reclusas que relataram não terem tido 
oportunidade de se expressarem sobre esta temática e que tinham 
desconhecimento de que as colegas haviam passado por circunstân-
cias semelhantes. Pudemos observar também que, em algumas falas, 
a autorresponsabilização e culpabilização pela atual condição dos 
filhos é muito presente, sendo proferidas, igualmente, manifestações 
de submissão e inferioridade em relação ao homem, tanto no que 
diz respeito à vida doméstica, quanto em relação ao cometimento de 
práticas ilícitas.

Outro ponto que conseguimos salientar com este momento foi o 
caráter socioeducativo do Serviço Social por meio da mediação que 
fizemos entre estes indivíduos aprisionados e as diversas expressões 
da questão social que interferem em suas rotinas familiares, mas de 
forma inteligível, o que os fazem parecer naturais. Conseguimos 
levantar questionamentos, reflexões e discussões de determinados 
preceitos considerados inquestionáveis pelas reclusas (como o de 
que a responsabilidade por evitar gravidez é da mulher), as quais 
manifestaram, por meio da fala, disposição à elaboração de novas 
releituras de suas convicções.

[...] os assistentes sociais, a partir de uma competência crítica, autô-
noma, ética e política em consonância com o Projeto Ético-Político 
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profissional, sinalizam que em sua trajetória histórica brasileira, 
apresenta-se como um intelectual orgânico, que tem como objeti-
vo o desvelamento da realidade e depuração da cultura das classes 
subalternas como forma de luta pela hegemonia e, por conseguinte, 
pela emancipação humana e política. (Cavalcante, 2010, p.152)

O contato pessoal com as encarceradas da Cadeia Pública de 
Franca não nos permitiu apreender a totalidade das modificações 
que a reclusão pode causar na vida de um indivíduo, especificamen-
te, de uma mulher cujas responsabilidades familiares foram deixadas 
para fora das grades. Todavia, conseguimos, mesmo que minima-
mente, perceber o alto grau de responsabilidades e compromissos 
ainda atribuídos à figura materna, fazendo que esta seja depreciada 
quando não consegue cumpri-los e, se o descumprimento se dá pela 
prática de atos ilícitos, o processo condenatório deixa de ser impos-
to por um juiz de Direito e é transferido a pessoas que julgam por 
meio de parâmetros ditos morais, o que pode relegar não somente a 
reclusa, mas toda sua família ao repúdio social, como veremos mais 
adiante no desenvolvimento de nossas reflexões.

Quando “as vozes se libertam”: quem são as 
reclusas da Cadeia Pública Feminina de Franca/SP?

Como exposto anteriormente, empenhamo-nos na coleta de 
dados quantitativos das reclusas como caminho para se traçar um 
perfil destas para nos assistir na correlação entre determinados 
condicionantes e a situação de encarceramento. Por isso, no mês 
de novembro de 2013, foram distribuídos os questionários às 135 
detentas, dos quais obtivemos uma devolutiva de 98.

Quanto ao sexo, considerando-se o estabelecido nas principais 
legislações que regem a respeito da pena privativa de liberdade no 
Brasil – LEP/1984 e Constituição Federal/1988 –, o questionamen-
to sobre o sexo das apenadas repercute de forma redundante, pois, 
segundo tais leis:
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XLVIII – A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, 
de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. 
(Brasil, 1988)

Art. 82 – § 1º A mulher e o maior de sessenta anos, separada-
mente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua 
condição pessoal. (Brasil, 1984)

O que sugere que, se os dados coletados não expressarem a tota-
lidade do sexo feminino, alguma irregularidade deve ser apontada no 
estabelecimento penal, pois este deve ser reservado exclusivamente 
para mulheres ou para homens, ou ainda, dispor de alas separadas por 
sexo para abrigar os indivíduos. Contudo, em pesquisa realizada, an-
teriormente, para traçar o perfil das reclusas no Estado de São Paulo, 
constatamos a presença de mulheres que, no momento da indicação 
do sexo, se identificaram como sendo do sexo masculino, o que nos 
levou a considerar a importância de permitir que as pessoas se expres-
sem por meio do sexo que mais se identificam. Tal fato não ocorreu 
na Cadeia de Franca, a qual apresentou unanimidade de pessoas que 
se reconhecem no sexo feminino, conforme se observa no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Sexo
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Fonte: Elaborado por Amanda Daniele Silva
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Quanto à idade, foi-nos possível observar que a grande maioria 
das mulheres estudadas, 45%, tem apenas até 25 anos (Gráfico 2), o 
que as caracteriza como jovens e em plena fase de reprodução bio-
lógica, dado este que corrobora com a grande quantidade de reclusas 
que possuem ao menos um filho, o que pode ser ilustrado no Gráfico 3.

Gráfico 2 – Idade
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Fonte: Elaborado por Amanda Daniele Silva

Gráfico 3 – Maternidade
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Fonte: Elaborado por Amanda Daniele Silva
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Confirmando-se nossas hipóteses iniciais de que no cárcere 
feminino há um número significativo de mulheres que, sozinhas, 
são responsáveis pela manutenção tanto do lar como da família, 
identificamos uma significativa parcela – 48% – de mulheres que se 
autodeclararam solteiras. Todavia, não podemos deixar de registrar 
que há uma incerteza, para as reclusas, no que concerne à definição 
de seus estados civis, pois algumas se apegam à situação legal para 
fazê-la e outras à situação real, ou seja, há reclusas que convivem 
em uma união estável há muito tempo, mas, em função da falta de 
formalização, se consideram solteiras, e outras, na mesma situação, 
reconhecem-se como casadas.

Gráfico 4 – Estado civil
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Fonte: Elaborado por Amanda Daniele Silva

Ponderando-se o fato de que a população estudada constitui-se, 
em sua maior parte, de mulheres que, durante a juventude, deparou-
-se com o exercício da maternidade, a baixa escolaridade destas 
(Gráfico 5) pode ser vista como um reflexo das inúmeras responsa-
bilidades que adquiriram durante o período em que frequentavam a 
escola, o que as forçou a abandoná-la.
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Gráfico 5 – Escolaridade
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Fonte: Elaborado por Amanda Daniele Silva

Configurando-se uma realidade vivenciada não apenas pelos en-
carcerados, mas por toda a população vulnerabilizada do país, a falta 
de escolarização e profissionalização leva a dois caminhos: o desem-
prego (Gráfico 6) ou a inserção em cargos tidos como desvalorizados 
pela sociedade mais ampla (Gráfico 7), gerando salários irrisórios 
e ampliando o quadro de desproteção social, uma vez que a quase 
totalidade não tem vinculação com a Previdência Social.

Gráfico 6 – Trabalho antes da reclusão
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Fonte: Elaborado por Amanda Daniele Silva
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Gráfico 7 – Ocupação profissional antes da reclusão
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Fonte: Elaborado por Amanda Daniele Silva

Contrariando o ideário propagado não somente na população 
como um todo, mas também nas manifestações midiáticas e aca-
dêmicas, o predomínio de raça/cor das encarceradas não é visto na 
raça negra, pois como aponta o Gráfico 8, as reclusas, preponde-
rantemente, declararam-se da raça branca – 42%. No entanto, este 
dado é sobrecarregado de subjetividades e pode também encobrir 
determinados preconceitos raciais que advém das próprias reclusas 
ao tentarem negar sua origem racial.

Gráfico 8 – Raça/Cor/Etnia
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Fonte: Elaborado por Amanda Daniele Silva
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Para algumas pessoas, a exclusão do mercado de trabalho e da 
Política de Previdência Social, assim como a insuficiente inserção 
na Política de Assistência Social, significa uma situação de total 
desamparo por parte da sociedade e do Estado que, emergido por 
propostas neoliberais, acaba por adotar o discurso de minimização 
de suas ações. Sendo o tráfico de drogas uma prática ilícita associada 
à idealização de grandes ganhos oriundos de pequenos esforços que 
podem ser efetivados até mesmo dentro do próprio lar, este crime 
se apresenta como uma das alternativas viáveis para estas mulheres, 
cuja fragilidade econômica, social e emocional as tornam alvos cons-
tantes de aliciadores e de policiais (Gráfico 9).

Gráfico 9 – Delito cometido
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Fonte: Elaborado por Amanda Daniele Silva

Estando aprisionadas, muitas são as privações pelas quais pas-
sam as mulheres. Atingidas ainda mais por idealizações sociais pre-
conceituosas que recriminam muito mais a mulher que o homem em 
mesmas condições, as reclusas são compelidas a vivenciar inúmeras 
expressões da supressão de seus direitos, dentre eles a informação 
(Gráfico 10) e a convivência familiar e comunitária (Gráfico 11).
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Gráfico 10 – Acompanhamento processual
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Fonte: Elaborado por Amanda Daniele Silva

Gráfico 11– Recebimento de visitas
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Fonte: Elaborado por Amanda Daniele Silva

A reclusão de uma mulher chefe de família monoparental 
demanda o protagonismo de outra figura que possa passar a re-
presentar o eixo emocional, econômico, social e educacional para 
os demais integrantes da família. Os dados levantados demons-
traram que, para as detentas, esta figura, em sua grande parte, se 
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personifica nos avós maternos – 44% – (Gráfico 12), os quais tam-
bém são os que mais realizam visitas às encarceradas (Gráfico 13). 
Podemos notar que há uma distribuição entre os filhos da mesma 
reclusa por seus familiares, como maneira de não sobrecarregar 
apenas um parente.

Diante do exposto, foi-nos propiciado identificar tanto peculia-
ridades das detentas de Franca quanto características mais genera-
lizadas que retratam não apenas as mulheres encarceradas, como os 
homens e as pessoas em liberdade que, pela condição de pobreza e 
vulnerabilidade social, são constantemente atingidos por ações que 
explicitam a criminalização da pobreza e as expressões da questão 
social.

Gráfico 12 – Responsáveis pelos cuidados dos filhos após a prisão6
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Fonte: Elaborado por Amanda Daniele Silva

 6 A soma total ultrapassa os 100% em função da possibilidade de múltiplas 
respostas pela mesma reclusa.
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Gráfico 13 – Pessoas que realizam visitas7
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Fonte: Elaborado por Amanda Daniele Silva

Um novo mundo sob nossos olhares: a Cadeia 
Pública Feminina de Franca

A Cadeia Pública Feminina de Franca teve, em sua origem, a 
finalidade de acomodar os homens da cidade e de toda a 14ª região 
Administrativa;8 contudo, a partir do ano de 2010, com a construção 
do Centro de Detenção Provisória (CDP) masculino, as mulheres, 
encarceradas na cidade de Batatais, foram transferidas à cadeia de-
sativada, comprovando uma característica muito peculiar do cárcere 
feminino que é a ausência de estabelecimentos penais construídos 
exclusivamente para as mulheres, considerando, em sua arquitetura, 
os aspectos relacionados ao gênero. Com isso, a cidade passou a dis-

 7 Conforme nota anterior.
 8 Esta Região Administrativa é composta pelos seguintes municípios: Aramina, 

Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituvera-
va, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio 
Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São 
Joaquim da Barra e São José da Bela Vista.
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por de três estabelecimentos prisionais: o CDP e a Fundação Casa9 
(masculinos) e a Cadeia Feminina.

A mudança do público-alvo da cadeia (de homens passou para 
mulheres) não resultou na alteração substancial do quadro de fun-
cionários que lidam diretamente com as reclusas, que continuou 
sendo formado, quase que integralmente, por homens,10 contrarian-
do o que preconiza a legislação:

Art. 77:
[...]
§ 2º No estabelecimento para mulheres somente se permitirá o 

trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pes-
soal técnico especializado. (Brasil, 1984)

Apesar de a cadeia não apresentar um cenário de superlotação,11 
o fato de apenas duas carcereiras serem as responsáveis pela revista 
das presas e dos familiares do sexo feminino resulta em uma sobre-
carga de serviço sobre elas, dificultando seus trabalhos. Um dos 
pontos vistos como positivos para as reclusas em relação à mudança 
da localidade da cadeia é a possibilidade maior que elas têm de 
receber visitas, pois a grande maioria reside na cidade de Franca. 
Todavia, juntamente com este facilitador há um entrave: as visitas 
dos familiares ocorrem durante as sextas-feiras no período em que 
muitos trabalham e/ou estudam (das 8 horas às 14 horas).

A Cadeia conta, atualmente, com uma rotina diária ociosa e 
monótona, uma vez que não disponibiliza atividades laborativas, 
educacionais ou recreativas às reclusas. Há apenas três trabalhos 
oferecidos, por procura das próprias instituições: cultos religiosos, 

 9 Fundação Casa (antiga Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor – Fe-
bem) é uma autarquia do governo do estado de São Paulo destinada a aplicar 
as medidas socioeducativas impostas pelo Poder Judiciário aos adolescentes 
autores de atos infracionais.

 10 Dos 22 carcereiros presentes na cadeia, apenas 2 são mulheres.
 11 A capacidade total da cadeia é de 148 reclusas, mas sua população oscila entre 

120 a 130 mulheres.
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atendimento psicológico realizado por estagiárias do curso de Psico-
logia de uma universidade da cidade; e atendimentos sociojurídicos 
oferecidos por estudantes de Direito e Serviço Social de outra insti-
tuição de ensino superior. Segundo as próprias reclusas, a ausência 
de atividades faz que a vida no cárcere seja mais tortuosa e demo-
rada, levando muitas a se isolarem em suas celas e a desenvolverem 
problemas emocionais como a depressão.

Com relação ao fornecimento de materiais/alimentos, a cadeia 
apenas dispõe de três refeições diárias, não sendo viabilizado o 
acesso a nenhum produto de higiene pessoal (sabonete, absorvente, 
papel higiênico, etc.), de limpeza (sabão, detergente, vassoura, etc.) 
e nem de manutenção da cadeia (lâmpadas, chuveiros, etc.), sendo as 
reclusas responsáveis por sua a obtenção, seja por meio de familiares 
seja pela permutação entre elas mesmas.

Isso posto, a realidade expressa pela Cadeia de Franca não difere 
radicalmente dos demais estabelecimentos prisionais espalhados pelo 
país, mas, em meio a todas suas falhas e faltas, destaca-se pelo reduzi-
do número de reclusas, comparando-se à estrutura física que desfruta.

Somos mulheres, mães e presas, mas eu sou 
diferente de você: a singularidade de cada sujeito

Faremos, neste momento, uma breve caracterização das reclusas 
que, individualmente, viabilizaram a produção dos dados qualitati-
vos da pesquisa. Seguindo-se os pressupostos éticos para pesquisas 
com seres humanos, mantivemos o sigilo da identidade das parti-
cipantes por meio da troca do nome destas por outros fictícios, os 
quais foram escolhidos cuidadosamente para não corresponderem à 
identificação de nenhuma outra detenta da Cadeia de Franca.

Intentamos, no início da pesquisa, ampliar as entrevistas para 
abranger também os familiares das reclusas, de forma a conseguir 
captar de maneira mais aprofundada a atual situação de suas famí-
lias, especificamente de seus filhos; no entanto, conforme podemos 
demonstrar por meio das próprias falas das reclusas, há uma grande 
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dificuldade em alcançar estas pessoas, pois a realização de visitas 
ocorre de forma muito indefinida ou nem mesmo ocorre, não tendo, 
as detentas, possibilidade de nos afirmar uma data exata para nos 
encontramos com seus parentes.

Somente minha filha continuou a manter contato comigo depois 
que eu vim presa, mas não é toda semana, ela sempre aparece de 
surpresa, não dá para ficar esperando, porque nunca tenho a certeza 
se ela vai vir ou não, porque ela estuda e não pode faltar da escola. 
(Lucinda)

Minha filha veio três vezes, a mais velha, só três vezes, só. Os 
pequenininho veio uma vez só que minha filha trouxe escondido 
ainda dos pais porque ele não aceita [...] Minha família é da Bahia. 
(Valdirene)

Meu pequeno, o [...] está com 2 anos e 7 meses. Ele sabe que eu 
tô presa, ele fala: mamãe tá pesa! Ele vinha me visitar no começo, 
mas agora já faz 6 meses que eu não vejo ele. (Pilar)

Somente a minha mãe e minha filha continuou a manter contato 
comigo depois que eu vim presa. Mas como eu não sou daqui, sou de 
Guará, é muito difícil receber visitas. (Carmelita)

Já tem 3 meses que eu não tenho visita, que eu não vejo ninguém. 
O último dia que eu vi meu filho foi no aniversário dele de 1 ano. 
(Marilda)

O engano

Lucinda, 40 anos, viúva, parda, sapateira, mãe de três filhos, pri-
mária, acusada do crime de tráfico de drogas, o qual alega inocência. 
Segundo esta, seu filho mais velho é usuário de drogas e alvo cons-
tante da polícia, o que resultou na busca dos policiais por ele na casa 
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de Lucinda que, na ocasião estava sozinha e não sabia o paradeiro de 
seu filho, o que, de acordo com ela, fez que os policiais a levassem co-
mo “substituta”. Entretanto, a prisão de seu filho não acarretou em 
sua soltura, fazendo que permaneça, já há quatro meses, por engano.

Com sua prisão, seus filhos mais novos foram levados para a casa 
de uma tia, local onde passam por necessidades econômicas e por 
problemas de mau comportamento. Somente sua filha continuou 
mantendo contato com a reclusa após sua prisão, entretanto, de for-
ma muito esporádica e tudo o que esta fatura com a costura manual 
de sapatos é repassado para os cuidados dos filhos.

Em seus planos futuros encontram-se desejos como trabalho 
para todos os familiares, a tão sonhada casa própria e o total desliga-
mento de seus filhos do mundo das drogas.

Lugar errado, na hora errada

Valdirene, 34 anos, negra, solteira, garota de programa, mãe 
de cinco filhos, reincidente pela segunda vez, acusada do crime de 
tráfico de drogas, do qual alega inocência, pois relata que estava no 
lugar errado, com pessoas erradas e na hora errada. Segundo ela, 
encontrava-se trabalhando em um local com “amigos”, os quais 
portavam drogas e armas no momento do flagrante policial, ocasio-
nando a prisão de todos.

Antes do encarceramento, vivia com quatro filhos e os sustenta-
va unicamente por meio da prostituição. Com sua prisão, diversas 
modificações ocorreram na rotina de seus filhos que tiveram de se 
dividir em casas de parentes ou de seus pais. Houve até mesmo o 
casamento adiantado de sua filha mais velha.

Atualmente, mantém contato com os filhos somente por meio de 
cartas – que dificilmente são respondidas. Recebe visitas dos filhos 
em dias muito incertos, já o restante dos familiares, deixou na Bahia. 
Trabalha na cadeia e tudo o que recebe é revertido para sua própria 
manutenção no cárcere. Enquanto sonhos futuros, Valdirene espera 
arrumar uma nova profissão, uma casa e reunir toda sua família.
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Sem rumo, nem direção

Pilar, 29 anos, parda, divorciada, desempregada, mãe de três 
filhos, reincidente pela décima vez, acusada do crime de tráfico de 
drogas, o qual se envolveu em função da dependência química e da 
necessidade de dinheiro para sustentar o vício e a família. Estando 
seu filho mais novo com 22 dias de idade, foi morar com ele em uma 
garagem onde a chuva atingia seus pertences e o bebê. Com isso, 
invadiu um apartamento desocupado e começou a receber o auxílio 
dos moradores no sustento e criação da criança. Seus dois filhos 
mais velhos foram retirados pela Justiça em consequência do vício e 
envolvimento no crime.

Hoje, tem conhecimento do paradeiro dos dois filhos mais novos: 
um está com uma amiga – contra sua vontade – e o menor está com uma 
pessoa que ela havia se envolvido antes de ir presa. Sobre o filho mais ve-
lho, nunca mais recebeu notícias. Não recebe visitas na cadeia porque 
seu filho ficou psicologicamente afetado com as idas à prisão. Tra-
balha com faxina de celas e lavagem de roupas para poder se manter.

Pretende, para quando sair da cadeia, conseguir um emprego, 
uma nova casa e reaver seus filhos.

Amor bandido

Nazaré, 38 anos, parda, divorciada, empregada doméstica, mãe 
de cinco filhos, primária, indiciada pelo crime de tráfico de drogas 
que cometeu visando assegurar sua vida e de seu filho mais novo. Se-
gundo a reclusa, o pai deste filho fez uma dívida com traficantes que 
passaram a ameaçar a ela e à criança, levando-a a fazer um “serviço” 
para eles em troca da quitação da dívida. Nazaré afirma que não foi 
a primeira vez que pagou dívidas de seu ex-marido e, que dessa vez, 
foi comunicada pelos credores que transportaria uma mercadoria 
sigilosa (que em sua concepção poderia ser armamento), mas, para 
sua surpresa, eram drogas e, ao mesmo tempo em que foi entregá-las 
aos traficantes, a polícia a capturou.
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Seus filhos ficaram sob a guarda de sua filha mais velha (que já 
havia se mudado da casa e constituído uma nova família), entretanto, 
o desobediente comportamento destes levou uma das crianças para a 
casa de um sobrinho da reclusa, assim como na quase interrupção do 
pagamento de benefícios sociais.

Não consegue exercer os trabalhos oferecidos na cadeia, mas 
busca se manter com a execução de pequenas trocas de favores e 
serviços. Seus filhos a visitam toda semana, mas não conseguem se 
acostumar com o fato de estar a mãe presa, principalmente o filho 
menor. Almeja romper de vez o contato com seu ex-marido, mudan-
do de residência e levar toda a família para a igreja.

Drogas, prisão e gestação

Carmelita, 23 anos, negra, solteira, trabalhadora rural, mãe de 
dois filhos, primária, denunciada pelo crime de tráfico de drogas, 
cuja motivação maior foi a dependência química e a complementa-
ção da renda. Encontra-se, em seu oitavo mês de gestação e não tem 
nenhum tipo de relacionamento nem com o pai do bebê e nem com 
o de sua outra filha.

Sua prisão resultou na mudança de sua filha para a casa de seus 
avós maternos, local para onde vai também o bebê que está esperan-
do. A primeira visita que recebeu de sua filha surtiu efeito impactante 
para a criança que, aos poucos, foi se acostumando com o ambiente, 
mas não vai com frequência à prisão. Carmelita não trabalha na cadeia 
e, consequentemente, não contribui financeiramente com sua família.

Para o futuro, espera poder cessar o uso de drogas e, desse modo, 
responsabilizar-se novamente pelo cuidado de seus filhos, educan-
do-os em sua casa.
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Prostituição e drogadição

Marilda, 26 anos, negra, solteira, garota de programa, mãe de 
quatro filhos, primária, incriminada pelo delito de tráfico de dro-
gas que, segundo a mesma, a droga apreendida era para consumo 
próprio, pois é dependente química e não conseguia ficar sem o 
tóxico. Com o dinheiro da prostituição, sustentava seus filhos que, 
no momento, encontram-se dois com a avó materna, um com a tia 
e um com o pai (contra a vontade da reclusa que, mesmo antes do 
encarceramento, já disputava a guarda na Justiça).

Sendo sua família do Estado de Minas Gerais, não recebe visi-
tas há mais de três meses, o que dificulta ainda mais sua estadia na 
prisão, pois sente muito a falta de seus filhos. Estes a visitaram pou-
quíssimas vezes e não estão se comportando bem na escola e em casa. 
Marilda trabalha costurando sapatos na cadeia para poder garantir 
sua manutenção.

Pretende, ao sair da cadeia, recuperar a guarda de todos os filhos, 
ficar unida a eles e recuperar todo o tempo perdido que o cárcere lhe 
ofereceu.

Varas de Execução Criminal e de Família: a 
interface entre o Poder Judiciário e o Sistema 
Penal

A existência de muitos casos relativos às reclusas e suas famílias 
que precisam ser tratados nas varas de Execução Penal e de Família12 
alertou-nos para a necessidade de se ouvir um profissional que lida 
diretamente com essa demanda, com o propósito de clarificar nossas 

 12 Em Direito, Vara é área judicial em que o juiz e demais profissionais atuam. 
Assim, na Vara de Execuções Criminais somente são tratados casos que versam 
sobre a fase de execução de um processo criminal. Já a Vara de Família é respon-
sável por apreciar situações e pedidos relacionados à constituição familiar, como 
por exemplo, ações de guarda, alimentos, dissolução de uniões, dentre outras.
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hipóteses e conhecimentos teóricos, principalmente no que diz res-
peito à perda do poder familiar por parte das detentas.

Por isso, um contato prévio foi realizado com uma assistente 
social que atua conjuntamente nas duas varas acima citadas, o qual 
foi prontamente aceito, sendo necessário, apenas por questões ad-
ministrativas e burocráticas, encaminhar um pedido de autorização 
ao juiz responsável pelas varas. Tal pedido também obteve imediata 
aprovação. A entrevista foi realizada com data e hora marcada pela 
profissional e seguiu um roteiro semiestruturado, o qual foi anterior-
mente entregue a ela, para que pudesse organizar dados e histórias 
mais representativas com as quais já interveio durante sua jornada 
de trabalho. Sua identidade também será preservada ao longo deste 
livro por meio da adoção de um nome fictício – Inês.
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