1

V Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão
09 a 11/12/2019, FFLCH-SUP, São Paulo-SP
Grupo de Trabalho: Gênero, sexualidade e prisão

Histórias livres de mulheres presas:
As violências sobrepostas e o cárcere da omissão estatal

Fernanda Pimentel Sá
(Universidade Católica do Salvador – PPG/PSC)

São Paulo, SP
Novembro, 2019

2
RESUMO: Este trabalho conta com pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo
observacional – por meio de trabalho voluntário em 2018 –, bem como com
entrevistas semiestruturadas realizadas em 2019 com mulheres privadas de
liberdade no Conjunto Penal Feminino de Salvador, Bahia, Brasil. Tal pesquisa terá
como produto final, além da dissertação do Mestrado em Políticas Sociais e
Cidadania (UCSAL), um livro de crônicas contando as histórias de cada uma das
entrevistadas – com as devidas permissões e resguardado o sigilo da identidade –,
dando visibilidade das vivências, sentimentos e necessidades dessas mulheres para
além dos muros que cerceiam a liberdade. Para tanto, foram empregadas
ferramentas de comunicação empática, baseada na Comunicação Não-violenta,
bem como uma aproximação humana. Neste recorte específico será compartilhada a
história de uma das mulheres entrevistadas, para que a apresentando não enquanto
objeto de pesquisa, mas enquanto sujeito de direitos, sejam problematizadas
algumas questões pertinentes ao que a levou ao cárcere e outras tantas acerca do
encarceramento feminino, como, por exemplo, as violências sobrepostas. Trata-se
de uma investigação sobre a (in)visibilidade do encarceramento feminino, tendo
como objetivo externar não apenas as mazelas do sistema penitenciário, mas,
principalmente, as histórias dessas mulheres, retirando-as, pouco a pouco, do
calabouço do silenciamento, revelando suas dores e transformando-as em arte,
através de uma voz e uma escrita libertária.
Palavras-chave: invisibilidade; encarceramento feminino; violências sobrepostas;
omissão estatal; emancipação.
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Considerações Iniciais
Em setembro de 2019, dezesseis mulheres do Conjunto Penal Feminino de
Salvador – localizado no Complexo Penitenciário Lemos Brito – foram entrevistadas
pela autora deste artigo para a dissertação de Mestrado em Políticas Sociais e
Cidadania. O método de pesquisa foi composto por questionário semiestruturado,
porém com abertura para o formato história de vida. Metodologicamente, o jogo
Grok foi adaptado como ferramenta para facilitar a comunicação e a entrevista. Além
disso, a autora frequentava semanalmente a mesma unidade prisional, como
voluntária do projeto Prison Smart (ONG Arte de Viver)
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, durante o primeiro

semestre de 2018.
No ambiente prisional, há internas que confirmam os fatos que justificam a
aplicação de suas penas. Há, todavia, aquelas que negam e, mesmo sem
perspectiva dessa resistência mudar a situação em que se encontram, seguem
irresignadas com suas condenações, como é o caso de quatro mulheres
sentenciadas por homicídio, analisadas na dissertação de Mestrado da autora.
Este artigo analisa um caso específico em que uma das a internas
entrevistadas nega a autoria do crime – de tráfico de drogas –, mas ainda se
encontra fase processual, e está presa sem julgamento. E o objetivo é observar as
violências institucionais e sobrepostas sofridas por essa interna, buscando analisar
um Estado surdo às vozes das mulheres encarceradas.
1. As entrevistas e a ferramenta desenvolvida a partir do GROK
Dezesseis

mulheres

foram

entrevistadas

no

formato

questionário

semiestruturado e história de vida. Com treze delas foi possível utilizar, de forma
adaptada, as 150 cartas
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do jogo GROK 3. Este jogo foi desenvolvido a partir das

“A Arte de Viver é um princípio, uma filosofia sobre viver a vida ao seu máximo potencial. É mais
um movimento do que uma organização. Seus valores principais são encontrar a paz interna e
unir pessoas da nossa sociedade - de diferentes culturas, tradições, religiões, nacionalidade; e
lembrar a todos nós que temos apenas um objetivo: apoiar a vida em todos os lugares." Sri Sri
Ravi Shankar - fundador. Disponível em: https://www.artofliving.org/br-pt; Acesso em: 28 de junho
de 2019.
Ver imagem das cartas nos Apêndices.
Jogo de cartas desenvolvido por Jean Morrison and Christine King (https://jogogrok.com/), ambos
certificados como treinadores da Comunicação Não-Violenta (CNV), técnica desenvolvida por
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técnicas da Comunicação Não-violenta, no entanto, não foi utilizado como um jogo
em si, mas como uma ferramenta para facilitar as entrevistas.
As cartas dos sentimentos foram organizadas em ordem alfabética e foi tirada
uma fotografia. Essa imagem foi levada nos dias das entrevistas e disponibilizada
para as internas que quisessem e pudessem usá-la (soubessem ler e tivessem
tempo para uma entrevista mais longa). À medida que perguntas sobre sentimentos
eram feitas, a interna que estava sendo entrevistada poderia acessar a imagem
contendo essa “lista” com setenta e cinco opções de sentimentos disponibilizada e
escolher um (ou mais) que correspondesse ao que ela estava sentindo – ou sentiu,
caso a pergunta fosse sobre tempo pretérito. A interna tinha a liberdade para usar as
próprias palavras também. O mesmo foi feito com perguntas sobre as
“necessidades”.
Três internas não utilizaram as listas: duas por não serem alfabetizadas e
uma for ser semialfabetizada (não se sentiu confortável para utilizá-la). Com isso,
treze das dezesseis entrevistadas utilizaram as listas de sentimentos e
necessidades adaptadas a partir do GROK.
O questionário foi semiestruturado 4 e contava com perguntas, principalmente,
sobre a vida/ rotina da interna no cárcere. O último quesito estimulava a interna a
falar livremente sobre a própria história de vida.
2. A história da interna “J”
Para a elaboração deste artigo específico, foi dado enfoque na história de J.
Este caso foi escolhido por evidenciar algumas violências sobrepostas que precisam
ser debatidas e, também, porque a dissertação do Mestrado quedou limitada às
internas acusadas (e já sentenciadas) por homicídio.
J, mulher, tem 22 anos, não concluiu o ensino fundamental, se autodeclara
negra, e estava presa havia quatro meses no momento da entrevista. J morava
numa cidade do interior da Bahia., onde ela trabalhava fazendo e comercializando
bolos – trabalho autônomo e informal. Frequentava a igreja evangélica, e tem uma
filha de dois anos de idade.
4

Marshall Rosenberg (https://www.cnvc.org/).
Ver Roteiro de Perguntas nos Apêndices.
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Observa-se aqui, logo de início, que J é submetida a múltiplas questões que a
oprimem,

especialmente

quando

somadas.

É

o

que

se

chama

de

interseccionalidade:
“A interseccionalidade nos mostra como e quando mulheres negras
são discriminadas e estão mais vezes posicionadas em avenidas
identitárias, que farão delas vulneráveis à colisão das estruturas e
fluxos modernos”. (SOUZA, 2019)

J enfrenta os desafios de ser mulher, negra, nordestina do interior da Bahia,
pouco escolarizada e de pouco poder econômico. Claramente são inúmeros os
fatores que se somam.
Segundo J, o seu irmão que vendia droga - “ele era dessa vida errada”, diz J.
A família quase não o via, porque ele vivia se escondendo da polícia, e todos davam
conselho pra ele se entregar, para ele não morrer.
Na terça-feira ele chegou na casa de J pedindo pra tomar banho. J foi com a
filha para a casa da mãe (do outro lado da rua) para deixar o irmão tomar banho.
Quando ela voltou, ele não estava mais lá. Estava apenas a roupa suja dele, que ele
havia deixado para ela lavar.
Na quarta-feira, a mãe de J saiu pra rua, J deixou a filha na creche e estava
em casa com seu namorado, seu cunhado (“deficiente”) e a sobrinha, quando
policiais bateram à porta. J estava fazendo o cavanhaque do namorado e pediu para
a sobrinha abrir para os policiais entrarem. Os policiais entraram e perguntaram pelo
irmão dela. Ela disse: “meu irmão não mora aqui, não”. Eles continuaram insistindo
na pergunta, depois expulsaram todos da casa e começaram a revistar toda a casa
e saíram de lá com um “saquinho de pão com um pouquinho de droga embalada”.
Segundo J, “O policial me mostrou, minha pressão baixou, fiquei tonta, porque
eu nunca passei por uma situação daquela. comecei a chorar e fiquei assustada.
cheguei a pensar que eles tinham forjado, mas depois pensei que poderia ter sido do
meu irmão, que ele poderia ter esquecido na minha casa. expliquei isso pra polícia,
que meu irmão tinha tomado banho lá no dia anterior. aí um policial falou: tá vendo
aí? Eu sei que você não vende droga. eu sei que é do seu irmão. mas a gente vai te
levar mesmo assim. e o delegado disse: é, bora levar ela, porque pelo menos assim
a gente mete a mão nele. eles arrombaram a casa da minha mãe, revistaram lá. não
tinha nada.”
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“Os policiais me levaram pra delegacia e me prenderam. Depois o policial
bateu na grade e falou: ‘matei seu irmão, seu irmão tá morto’. Eu não acreditei
porque não vi ninguém da minha família pra me falar. E eles depois ainda ficaram
debochando, falando que meu irmão estava todo furado. E eu não fui pro enterro, eu
não vi…o policial sabia que a droga não era minha. Que eu não vendo droga. Todo
mundo lá na cidade me conhece. Eu só errei em ter ficado com aquele menino só.
Mas depois que eu fui pra delegacia eu não quis mais ficar com ele. Aí eu voltei com
meu marido que é o que cria minha filha. Eu tenho uma filha. E não to precisando
vender droga. E o que me dói é isso… que eu vim pra cá sem ter feito nada. E a
minha mãe tem problema de pressão e eu que fazia as coisas da minha mãe. Eu
nunca fui presa, eu nunca usei droga. Todo mundo lá me conhece. Eu só ia pra
igreja e levar minha filha pra creche. Eu não sou rica, mas vendia bolos. Eu to
perdendo também, porque o povo me procura pra fazer bolo e eu não to”.
J não teve direito ao luto pela morte do irmão. Não pôde comparecer ao
velório e foi informada da morte do irmão da forma mais cruel possível.
“E eu ainda não acredito que meu irmão morreu… eu não vi ele morto. ontem
ele fez 4 meses morto e eu presa. porque foi no mesmo dia… aí eu fico pedindo a
deus pra não deixar eu ficar maluca… nem depressiva… a minha mãe fala que
minha filha me procura e eu não to lá…. a minha mãe vem aqui e eu não posso nem
me desabafar com ela porque ela tá sofrendo pior. aí eu tento me segurar, tento ser
forte pra ela pensar que eu to bem. mas eu não to… mas eu não me sinto bem.”
“A minha filha tem dois anos, minha filha mamava ainda, aqui me deram
injeção pra secar meu leite sem eu saber. meu peito ficava vazando. cada vazada
que dava eu sentia uma tristeza. é horrível aqui. tem muitas que se conformam, mas
é porque elas sabem porque elas estão aqui. mas eu não me conformo, porque eu
não fiz nada. só deus sabe que eu to falando a verdade. eu não quero que esses
cadeados se abram pra mim se eu estiver mentindo. é a verdade.”
J foi afastada da filha de dois anos de idade, foi encarcerada num
Estabelecimento prisional localizado três horas de distância da cidade de onde a sua
família mora.
“Eu sei que todo mundo lá da rua me conhece e sabe que eu não me envolvo
com isso, que o único errado da família era meu irmão. Mas hoje eu tenho medo de
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outras pessoas me matarem achando que eu sou de facção. Porque eles sujaram
meu nome”.
“Mas se eu confio em Deus, eu não posso ter medo de nada. eu sou forte e
eu vou vencer essa cadeia aqui. eu já vim da delegacia sem comer. na delegacia me
deixaram 9 dias sem tomar banho. eu fiquei fraca, eu emagreci. quando vi pra cá, eu
fiquei doente, tive febre, desmaiei.”
“Meu irmão era errado sim, mas ele tinha o coração bom. ele não merecia
morrer. eu preferia ele preso do que ele morto. mas aqui a polícia não deu chance. e
eles não mataram só meu irmão não… eles mataram meu irmão e mais dois
adolescentes que estavam com meu irmão. mataram os três. e meu irmão largou
três filhos. as crianças só choram falando que quer o pai.”
“Fiquei com raiva por terem matado meu irmão, por terem me botado aqui,
por terem me afastado da minha filha… minha filha era tão apegada a mim… mas
eu entreguei tudo na mão de deus. A minha família toda está sofrendo.
“Minha filha está ficando com minha mãe e com minha irmã. minha mãe tá
trabalhando muito, vendendo doces pra pagar os 12 mil do advogado que não sabe
de onde tirar. eu falo pra ela deixar, ela fala que não. ela fala que é a única coisa que
ela tem que fazer. ele cobrou caro demais. minha mãe tá sofrendo. só deus pra
ajudar. minha mãe sabe que eu sou inocente, por isso que ela vem.”
“Quando dá a hora de trancar, que a gente vai pra cela, eu fico mais triste
ainda, eu começo a chorar. que eu me vejo trancada atrás de dois portões, no meio
de um bocado de gente diferente, cada uma com uma natureza diferente. se eu
pudesse eu ajudaria até elas, sabe? Eu tenho 4 meses aqui, pra mim eu já tenho
anos nesse lugar. bate mais a falta quando eu lembro da minha filha. já tem 4 meses
que eu não vejo minha filha. Quando eu lembro dela eu fico desesperada.”
3. A história de “J” e as violências sobrepostas
Ao sentar para ser entrevistada, J estava angustiada e com muitas dores
precisando ser ouvidas e compartilhadas. A primeira coisa que J perguntou foi
“Posso falar tudo? Do início mesmo, com detalhes? Você vai me ouvir?” Porque J,

8
embora já estivesse há 4 meses encarcerada, ela ainda não tinha sido ouvida com
atenção plena.
Primeiramente, o irmão de J foi executado sumariamente pelos mesmos
policiais que a prenderam e J relata um deboche e um prazer mórbido por parte
deles ao comunicar o falecimento à interna. Além disso, não foi lhe dado o direito de
ver o seu irmão morto, de comparecer ao enterro. J fala com pesar que não pôde ver
o irmão morto. Este foi o assunto que mais fez J chorar.
Importante que se faça um adendo para a letalidade policial em face dos
considerados indignos de vida por instituições oficiais do Estado. Nesse sentido,
Zaccone adverte que “a periculosidade da presença de traficantes de drogas nas
favelas cariocas é observada como elemento a ensejar a legitimidade das ações
policiais na produção de cadáveres”. (2016, p. 195).
BUTLER (2015), não obstante, questiona como o conjunto normativo poderia
ser efetivamente mais inclusivo, atribuindo mais reconhecimento aos indivíduos. A
autora dá ênfase à questão do reconhecimento de uma nova ontologia corporal, uma
vez que as normas causam grande precariedade e segregação, tornando algumas
vidas passíveis de luto e outras não.
No relatório da Anistia Internacional (2015) a polícia brasileira foi apontada
como a que mais mata no mundo e, segundo a Human Rights Watch (2019), não é a
primeira vez que ela é denunciada pelo aumento nos abusos de legalidade e
legitimidade (execuções extrajudiciais). O número de pessoas mortas por policiais
no Brasil em 2017 foi de 5.159 de um total de 63.895, ou seja, mais de 8% dos
homicídios cometidos no país foram perpetrados por policiais. E esse número só tem
aumentado, conforme demonstrado pelo gráfico abaixo.
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J está respondendo por crimes que foram do seu irmão, hoje morto,
executado sumariamente por policiais na mesma noite em que ela foi presa. No
entanto, a Constituição Federal de 1988 – art. 5, XLV – prevê o princípio da
pessoalidade ou intranscendência, segundo o qual:
Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens
ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.

J sofre por ter perdido o irmão e ter sido injustamente acusada pelos crimes
que a levaram ao cárcere. Lamenta por nunca mais poder ver o irmão e chora por
saudade da filha. Mas J não é ouvida. A voz de uma mulher negra, pobre, periférica,
nordestina, tem nenhum valor ao órgãos do Estado.
Considerações Finais
O relato de J demonstrou o quanto uma mulher – especialmente quando sofre
outras opressões por motivo de raça e classe – é ignorada pelos órgãos de
Segurança Pública, Justiça e auxiliares do Estado. J perdeu a própria identidade,
tornou-se uma extensão do seu irmão – aprisionada para responder pelos crimes
que ele cometeu.
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São violências institucionais que se sobrepõem continuamente. Como se já
não bastasse o Estado ter sido omisso na educação de J – que só estudou até a 6 a
série do ensino fundamental –, o desemprego, a desigualdade, o Estado lhe impõe o
encarceramento por um crime pelo qual ela ainda não foi julgada, não lhe escuta,
executa sumariamente o seu irmão e nem ao menos permite que ela compareça ao
velório. São muitas violências institucionais que, somadas, tornam o cárcere o
resultado das suas próprias omissões.
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Apêndices
1. Cartas de Sentimentos por ordem alfabética (GROK):
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2. Cartas de Necessidades por ordem alfabética (GROK):
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3. Questionário Semiestruturado:
1. Nome;
2. Idade;
3. Local de nascimento;
4. Escolaridade;
5.Como você se autodeclara (raça, cor, etnia)?
6. Você tem alguma crença religiosa?
7. Quais atividades (lazer/trabalho/estudos/esportes) você faz aqui?
8. Quais necessidades suas precisam de mais atenção aqui?
9. Como você se sente aqui?
10. Como são as suas noites de sono?
11. Do que você sente mais falta aqui?
12. Fale um pouco sobre a sua história de vida…

