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Prisão
Nesta cidade
quatro mulheres estão no cárcere.
Apenas quatro.
Uma na cela que dá para o rio,
outra na cela que dá para o monte,
outra na cela que dá para a igreja
e a última na do cemitério
ali embaixo.
Apenas quatro.
Quarenta mulheres noutra cidade,
quarenta, ao menos,
estão no cárcere.
Dez voltadas para as espumas,
dez para a lua movediça,
dez para pedras sem resposta,
dez para espelhos enganosos.
Em celas de ar, de água, de vidro
estão presas quarenta mulheres,
quarenta ao menos, naquela cidade.
Quatrocentas mulheres
quatrocentas, digo, estão presas:
cem por ódio, cem por amor,
cem por orgulho, cem por desprezo
em celas de ferro, em celas de fogo,
em celas sem ferro nem fogo, somente
de dor e silêncio,
quatrocentas mulheres, numa outra cidade,
quatrocentas, digo, estão presas.
Quatro mil mulheres, no cárcere,
e quatro milhões – e já nem sei a conta,
em cidades que não se dizem,
em lugares que ninguém sabe,
estão presas, estão para sempre
– sem janela e sem esperança,
umas voltadas para o presente,
outras para o passado, e as outras
para o futuro, e o resto – o resto,
sem futuro, passado ou presente,
presas em prisão giratória,
presas em delírio, na sombra,
presas por outros e por si mesmas,
tão presas que ninguém as solta,
e nem o rubro galo do sol
nem a andorinha azul da lua
podem levar qualquer recado
à prisão por onde as mulheres
se convertem em sal e muro.(Cecília Meireles)
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RESUMO

Esta dissertação refere-se a um estudo geográfico com análise de gênero que
possui a intenção de apresentar a forma como as mulheres encarceradas na
Penitenciária Feminina Estadual de Rondônia - PENFEM percebem e representam o
espaço carcerário, seu lugar neste contexto, as relações estabelecidas neste
ambiente, sejam sociais ou de gênero e suas expectativas para a vida pós-cárcere.
Para alcançar os objetivos propostos, adotamos como método, a abordagem
fenomenológica, com metodologia qualitativa aliada a observação participante, e
entrevistas que foram analisadas segundo a técnica da história oral. Também
optamos pelo uso dos mapas mentais, que foram posteriormente confrontados com
as informações coletadas durante as entrevistas e observação. Os resultados
obtidos permitiram perceber a possibilidade de múltiplas representações sobre um
mesmo espaço e deixaram clara a relação entre as experiências vividas e as
subjetividades presentes na representação e identidade com o lugar. O espaço
reservado à estas mulheres é uma representação da tentativa de invisibilização,
uma vez que não foi projetado ou adaptado para atender as demandas femininas e
está espacialmente localizado de forma que a sociedade não possa percebe-las.
Esta condição é reforçada pela ausência de políticas públicas que atendam suas
demandas e que possam empoderar esta população. Percebemos também que o
perfil socioeconômico destas mulheres está em consonância com o perfil nacional e
que as desigualdades em relação ao gênero estão presentes tanto nas relações
sociais estabelecidas antes do cárcere, quanto nas condições de estadia durante o
cárcere. Outro fator observado foi a trajetória de vida marcada pela violência,pela
negligência e abandono durante a infância que são reproduzidas na vida adulta em
forma de relacionamentos afetivos destrutivos e dependência emocional. Todo o
exposto contribui para a ausência de apreço, sentimento de pertencimento e
negação a este lugar, mas devido à falta de atividades e programas que possam dar
autonomia à estas mulheres o índice de reincidência é grande.
Palavras-chave: Mulheres, Prisão, Gênero, Espaço, Lugar.
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ABSTRACT

This dissertation refers to a geographic study with gender analysis that intends to
present how the women incarcerated in the Penitentiary of the State of Rondônia PENFEM perceive and represent the prison space, its place in this context, the
relations established in this environment, Whether social or gender, and their
expectations for post-prison life. To reach the proposed objectives, we adopted as a
method the phenomenological approach, with qualitative methodology allied to
participant observation, and interviews that were analyzed according to the technique
of oral history. We also chose to use the mental maps, which were later confronted
with the information collected during interviews and observation. The results allowed
to perceive the possibility of multiple representations about the same space and
made clear the relation between the lived experiences and the subjectivities present
in the representation and identity with the place. The space reserved for these
women is a representation of the attempt to become invisible, since it was not
designed or adapted to meet the demands of women and is spatially located so that
society can not perceive them. This condition is reinforced by the absence of public
policies that meet their demands and that can empower this population. We also
noticed that the socioeconomic profile of these women is in line with the national
profile and that gender inequalities are present both in the social relations established
before the prison and in the conditions of stay during the prison. Another factor
observed was the life trajectory marked by violence, neglect and abandonment
during childhood that are reproduced in adult life in the form of destructive affective
relationships and emotional dependence. All of the above contributes to the lack of
appreciation, feeling of belonging and denial to this place, but due to the lack of
activities and programs that can give autonomy to these women the rate of recidivism
is great.
Keywords: Women, Prison, Genre, Space, Place.
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APRESENTAÇÃO

A observação das relações de gênero e militância feminista sempre foi uma
constante em minha vida, porém a compreensão deste fato só aconteceu
posteriormente, já durante a vida adulta. Venho de uma família onde em minha
geração sou a única mulher, cresci com muitos primos. A cada nova notícia de
gravidez anunciada crescia a expectativa da chegada de uma menina para
compartilhar o universo feminino comigo, mas esse dia não chegou e ainda hoje
durante as reuniões de família sou a única mulher da minha geração, motivo que
traz a grande responsabilidade de apresentar as demandas femininas e lutar em
desvantagem para o atendimento delas.
A experiência se repetiu durante a graduação no curso de Ciências
Econômicas; uma das quatro mulheres presentes em uma turma de 20 homens.
Ainda durante a graduação iniciei minha experiência profissional como
docente da educação profissional e pude perceber as diferenças em relação ao
ingresso e permanência das mulheres no mercado de trabalho, principalmente em
nichos profissionais considerados masculinos, ao mesmo tempo em que a
sociedade delimitava o espaço profissional da mulher ao atribuir profissões ideais a
cada gênero. Porém durante muito tempo essa foi para mim apenas uma triste
constatação.
A percepção e o conhecimento mais profundo sobre as relações sociais de
gênero e feminismo só aconteceu em 2014 quando uma amiga me apresentou o
trabalho do Grupo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Mulher e Relações de
Gênero (GEPGÊNERO). Lá pude conhecer o trabalho desenvolvido pelo
grupo,aprender mais sobre pesquisa de campo e aprofundar meus estudos sobre
atemática e onde com alegria ainda permaneço.
A partir deste contato fui capaz de aliar minhas constatações profissionais
aos conhecimentos científicos e assim nasceu o desejo em desenvolver pesquisas
sobre temas que relacionassem as questões de gênero ao universo profissional. Foi
com este desejo que ingressei no Programa de Mestrado em Geografia da
Universidade Federal de Rondônia – UNIR no primeiro semestre de 2015. Porém
minha atuação profissional me reservou uma grata surpresa: fui convidada a
lecionar para uma turma do curso de Recepcionista que seria composta
integralmente por mulheres que estavam presas na Penitencia Estadual Feminina
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de Rondônia, inclusive as aulas aconteceriam neste espaço, uma vez que estas
mulheres não possuíam autorização judicial para circular fora destas dependências.
Fui tomada por uma mistura de euforia e curiosidade que imediatamente
contaminaram minha orientadora. Só mais tarde, durante as aulas de Epistemologia
da Geografia, ministrada sabiamente pelo professor Josué da Costa Silva, pude
perceber que se tratava da tal curiosidade científica e que essa era uma das
marcas do “espírito científico”.
Tive a oportunidade de viver um duplo aprendizado: ao mesmo tempo em
que construía meus conhecimentos acadêmicos durante o cumprimento das
disciplinas, realizava minha pesquisa de campo. Cada novo conhecimento era
apreendido sob a luz do meu objeto. Conseguia perceber a relação entre os novos
conhecimentos e minha pesquisa em tudo! Tudo que ouvia e via parecia estar de
alguma forma ligada àquelas mulheres e àquele lugar.
A pesquisa de campo não foi fácil e foi marcada por sentimentos extremos
dignos de uma telenovela. Mas como desde cedo meu avô me ensinou: as
mulheres são fortes a ponto de cair aqui e levantar aqui mesmo! Repeti várias
vezes esse mantra durante os momentos de desespero no campo, confiando que
minha resposta às situações desagradáveis presenciadas seria minha pesquisa.
Ao mesmo tempo em que me apaixonava pela Geografia, me apaixonava
pela minha pesquisa. Hoje compartilho a paixão pela família com a paixão pela
Geografia e pelas questões de gênero, esta última aflorou durante a disciplina de
Geografia e Gênero, ministrada pela professora Gracinha e cursada por uma turma
quase que exclusivamente (meu colega Tiago representa o quase) feminina. Neste
espaço pudemos desenvolver um novo olhar sobre o mundo e sobre as mulheres,
enquanto classe social.
Muitas vezes me emocionei e ainda me emociono ao perceber a teoria
tomando forma através da minha pesquisa, ao perceber como a ciência pode ser
uma ferramenta valiosa para dar visibilidade e voz à sujeitos invisibilizados.
Hoje me sinto um ser humano melhor e como pesquisadora tenho a certeza
de que a ciência pode e precisa ter bases mais flexíveis, dar espaço ao subjetivo
como forma de compreensão dos diferentes, pois eles também são a sociedade e
também se relacionam com o espaço e com o mundo.
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INTRODUÇÃO

Apresentada a trajetória enquanto pesquisadora, torna-se necessário
apresentar detalhes sobre o tema da pesquisa.
A partir da década de 80 houve um aprofundamento dos estudos
acadêmicos relativos à participação da mulher na sociedade e os estudos sobre
gênero buscaram compreender este ser e suas relações com a sociedade
investigando as causas das diferenças nas experiências sociais, não apenas do
passado, mas também da atualidade. Dentre essas experiências desiguais está
inserido o espaço destinado às mulheres que vivem em situação de cárcere,
incluindo as oportunidades de trabalho, educação e as oportunidades para a vida
pós-cárcere.
Apesar do século XXI possuir como marca as características de mundo
globalizado e a emergência de uma nova sociedade chamada de sociedade do
conhecimento, as transformações na sociedade humana em quesitos relacionados
à forma como a mesma percebe e às oportunidades de inclusão social para as
mulheres encarceradas e egressas do sistema prisional ainda apresentam as
marcas de uma sociedade patriarcal e tradicional, onde as políticas públicas e as
condições do mercado de trabalho, oportunidades de trabalho e emprego são
escassas.
O objetivo da pesquisa é investigar e analisar o espaço da Penitenciária
Feminina do Estado de Rondônia, a partir da percepção das mulheres que lá
encontram-se encarceradas, ressaltando as características físicas e sociais do
espaço por elas ocupado. Considerando que os cursos profissionalizantes
ofertados pelo governo às mulheres da Penitenciária Feminina de Rondônia
possuem como objetivo principal a ressocialização através da educação
profissional e inserção no mercado de trabalho, faz-se importante investigar se as
características deste espaço, bem como se as relações estabelecidas neste
ambiente propiciam tais perspectivas.
A pesquisa foi realizada nas dependências da Penitenciária Estadual
Feminina de Rondônia, localizada na área central do município de Porto Velho,
especificamente na Avenida Farquar, 1533, Centro.
Na intenção de compreender de que forma as questões de gênero podem
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relacionar-se com o espaço ocupado, bem como as perspectivas profissionais e
pessoais das mulheres encarceradas, buscaremos conhecer as características do
espaço, a trajetória de vida antes do cárcere e as perspectivas de futuro desta
parcela da população. Desejamos que este trabalho contribua para construções
teóricas que possibilitem outras pesquisas futuras em torno deste importante tema
e estimulem a criação de políticas públicas destinadas a atender as demandas
destas mulheres.
Dessa forma, o trabalho estrutura-se em cinco capítulos. No primeiro
capítulo intitulado “Geografia Fenomenológica e o espaço, lugar e território” foram
abordadas as perspectivas teóricas que embasam o trabalho, escolhemos então, a
geografia cultural e humanística, bem como os conceitos-chave da geografia como
espaço, representação e lugar.
No segundo capítulo, denominado “Metodologias e método segundo o olhar
fenomenológico” são apresentadas as metodologias de interpretação e de
investigação utilizadas no trabalho, bem como os instrumentais adotados para a
coleta de dados, a metodologia de análise para os mapas mentais e o local de
realização da pesquisa de campo.
O terceiro capítulo, denominado “A Penitenciária Feminina de Rondônia:
características sócio espaciais segundo a percepção das mulheres encarceradas”
apresenta uma discussão sobre parte dos resultados obtidos durante a pesquisa e
através de um passeio entre o passado e o presente dessas mulheres, desvela a
relação entre percepção, representação do espaço e do lugar e as experiências
vivenciadas em diferentes períodos de vida.
O quarto capítulo, intitulado “As disputas territoriais e a luta entre grades: das
grades visíveis às grades invisíveis”, apresenta a maneira como as mulheres
percebem e representam os microterritórios da cadeia e de que forma elas
vivenciam as disputas territoriais existentes nesse lugar. O capítulo discute as
peculiaridades subjetivas que também aprisionam durante a estadia na cadeia, como
é o caso das emoções, sentimentos e estigmas.
O quinto e último capítulo, “O gênero aprisionado: uma discussão sobre
gênero, direitos humanos, sonhos e a realidade da cadeia”, se propõe a confrontar
os sonhos e expectativas para o futuro dessas mulheres com a realidade cruel do
presente e a realidade igualmente cruel que as aguarda na “rua”. Através de um
paralelo entre demandas desta população que precisam ser atendidas e as políticas
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públicas existentes (ou não), apresentamos uma discussão sobre os sonhos que são
por elas idealizados e a realidade que as aguarda, enquanto egressas do sistema
prisional.
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CAPITULO I:
GEOGRAFIA FENOMENOLÓGICA E O ESPAÇO, LUGAR E TERRITÓRIO.

Figura 1: Vista da área utilizada como lavanderia e varal improvisado.

Fonte: ALVES, Hellen Virginia da Silva. Acervo pessoal. 2016.

“Porque esse lugar eu não desejo nem pro meu pior inimigo, esse lugar
aqui não é lugar!” (Esperança, 30 anos, encarcerada)
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1. GEOGRAFIA FENOMENOLÓGICA E O ESPAÇO, LUGAR E TERRITÓRIO.

Neste capítulo serão apresentadas as perspectivas teóricas que embasam o
trabalho. Apresentamos um passeio pelas origens da geografia cultural e
humanística e o contexto histórico e social em que nasceu a fenomenologia.
As categorias discutidas neste trabalho, ou seja, espaço, lugar e território, são
apresentadas no decorrer no capítulo, bem como alguns dos conceitos-chave que
são fundamentais para a compreensão da geografia fenomenológica, como
percepção e representação.

1.1 FENOMENOLOGIA E GEOGRAFIA: o espaço, o lugar e o território

A fenomenologia surgiu entre o final do século XIX e início do século XX, com
a publicação em 1901 da obra Investigações Lógicas, idealizada por Edmund
Husserl onde se originam as reflexões sobre uma nova forma de pensamento da
lógica, cujo princípio fundamental são as experiências básicas da consciência não
interpretadas, tomando como máxima o compreender as coisas em si mesmas
(COBRA, 2004; VON ZUBEN, 2004; MERLEAU-PONTY, 2015).
Aliando-se à Ciência Geográfica surgiu a Geografia Fenomenológica como
crítica ao objetivismo positivista, um questionamento ao excesso de racionalismo, de
materialização, de teorização e ao dogmatismo da racionalidade científica, que
desconsidera o sujeito da percepção. A abordagem fenomenológica integra ciências
como a Geografia, Psicologia e Sociologia em uma nova proposta para análise
espacial que visa o resgate da integralidade humana em oposição à visão
reducionista.
Na busca da Geografia por novos caminhos epistemológicos a fenomenologia
apresenta-se como um método sistêmico, que valoriza os ideais humanistas e
questiona os padrões exclusivamente quantitativos, objetivos e cartesianos com que
a ciência costuma perceber os fenômenos, pois segundo Lencioni (2003, p. 149) “a
fenomenologia prioriza a percepção e entende que qualquer ideia prévia que se tem
sobre a natureza dos objetos deve ser abolida”.
Dessa forma, a fenomenologia busca pelo princípio básico do pensamento
filosófico, que é ampliar constantemente a compreensão da realidade, no sentido de
apreendê-la na sua totalidade, destacando a importância das percepções, das
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vivencias e da intersubjetividade do pensamento através do qual construímos a
nossa visão de mundo e esta, por sua vez, está diretamente relacionada àshistórias,
sentimentos, valores, etc.
A principal conquista da fenomenologia foi a capacidade de unir o extremo
subjetivismo ao extremo objetivismo em sua noção do mundo ou da racionalidade já
que para a fenomenologia o mundo é fruto da intersecção das experiências vividas
pelo “eu” e pelos “outros” (Merleau-Ponty, 2015). Dessa forma, o sentido da
fenomenologia está em nós mesmos, na forma como percebemos e na imagem que
construímos no mundo vivido e na relação espaço-tempo.
A partir da fenomenologia, a relação do ser humano com a natureza passa a
ser

percebida

como

um

fenômeno

que

ocorre

através

da

percepção

(LENCIONI,2003). O comportamento humano, de acordo com a fenomenologia,
fundamenta-se em imagens subjetivas que construímos do mundo e esta construção
ocorre a partir da nossa percepção sobre os fenômenos e não no conhecimento
objetivo do mundo real (LENCIONI, 2003).
Para Lencioni (2003, p. 150-151) “a consideração da percepção advinda das
experiências vividas é, assim, considerada etapa metodológica importante e
fundamental”. De acordo com a fenomenologia, a experiência vivida constrói a
consciência e coloca o indivíduo em contato com o mundo de objetos exteriores por
via da percepção.
A Geografia da percepção, segundo Corrêa (2001, p. 30):
(...) está assentada na subjetividade, na intuição, nos sentimentos, na
experiência, no simbolismo e na contingência, privilegiando o singular e
não o particular ou o universal e, ao invés da explicação, tem na
compreensão a base de inteligibilidade do mundo real.

Portanto, a fenomenologia proporciona à Geografia abordagens que
consideram o mundo percebido, o mundo vivido e mundo imaginado pelos
indivíduos, nesta perspectiva, proporciona uma nova forma de analisar categorias
geográficas como o espaço, o lugar e o território. Nesta perspectiva uma paisagem,
um espaço e um lugar possuem sentidos únicos para cada indivíduo, de acordo com
Merleau-Ponty (2015, p. 27); “Há muitos espetáculos confusos, como uma paisagem
em um dia de névoa, mas justamente nós sempre admitidos que nenhuma paisagem
real é em si confusa. Ela só o é para nós.”
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Na abordagem fenomenológica é sugerido o resgate das noções de espaço e
de lugar, pois para ambos é de suma importância a ideia de percepção, valores,
comportamento, atitudes e motivações, consequentemente são priorizados aspectos
que anteriormente eram negligenciados como subjetividade, intuição, simbolismo,
sentimentos e experiências e o espaço torna-se concebido pelo espaço presente
(Merleau-Ponty, 2015).
Pensar o espaço de forma geográfica segundo a abordagem fenomenológica
é pensar em um espaço diferente daquele pensado pelo geômetra, pois o espaço
geométrico é homogêneo, uniforme, neutro enquanto o espaço geográfico é feito de
espaços diferenciados. A Geografia nos auxilia no processo de compreensão do
espaço já que tem como objeto esclarecer signos através dos quais a Terra revela
ao homem sua condição humana e seu destino (DARDEL, 2011, p.3).
Considerando o espaço como um fenômeno, podemos compreendê-lo como
objeto de manifestação dos sentidos e da percepção humana, uma organização
estrutural que depende da existência e da significação, da interação da humanidade
com o mundo e das imagens construídas a partir destas interações.
A partir dos estudos da Geografia das Percepções questões relativas a
maneira como determinados grupos percebem os meios onde vivem, bem como as
representações que são feitas pelas demais populações sobre estes grupos e os
espaços por eles ocupados passaram a despertar o interesse científico dos
geógrafos. Qual é a imagem que as mulheres encarceradas possuem sobre a
prisão? E sobre a cidade que as cerca? Qual a imagem que uma pessoa “livre”
possui sobre estes mesmos espaços? Será que existem diferenças consideráveis?
Kant (2003) contribuiu de forma significativa para uma nova compreensão da
noção de espaço, segundo ele, o conhecimento deriva da experiência, porém
existem certas condições a priori que transformam as impressões sensíveis em
conhecimento e a nossa experiência do espaço seria a última instancia desse
conhecimento específico.
Dardel (2011) corrobora com Kant ao afirmar que a Geografia não diz respeito
apenas ao conhecimento material da realidade, é uma técnica de irrealização, sobre
a própria realidade. Nesta perspectiva, a geografia seria para o homem a relação
que este estabelece com o lugar da sua infância, o lugar onde vive, sua rua, seu
vale, seu horizonte, dessa forma ela se torna mais vivida que exprimida.
Em concordância com Kant, Bollnow (2008, p. 16) apresenta o conceito de

24

espaço vivenciado como sendo “... experiência do espaço no sentido de uma
simples circunstancia psíquica, em oposição ao espaço vivido, já que este não
possui nada de psíquico, mas do próprio espaço, uma vez que o homem nele vive e
com ele vive”. Desta forma o espaço não é apenas diverso para os diversos tipos de
homem, mas para o próprio indivíduo que vivencia o mesmo espaço de

formas

diversas, que dependerão da “sua constituição e humor circunstanciais”. Cada
mudança no homem, resulta uma mudança no espaço vivido.
Bollnow (2008) diferencia o espaço vivenciado do espaço matemático, pois
para ele, o espaço vivenciado possui densidade variável e seu centro fixo é a casa
que exerce um efeito gravitacional no homem, ou seja, é para lá que ele sempre
retorna para descansar. O espaço possui nuances que vão além da orientação
espacial ou do aspecto físico, estão marcados por aspectos subjetivos e estes são
fundamentais para a relação que estabeleceremos com os lugares.
Para Dardel (2011) o espaço material não é uma coisa indiferente, fechado
sobre ele mesmo. A espacialização geográfica não se produz apenas em virtude de
um comportamento ativo, o homem também é agenciado pelo ambiente geográfico,
ele sofre influência do clima, do relevo, do meio vegetal. A linguagem geográfica é
capaz de transmitir as características das regiões como as surpresas, privações,
sofrimentos ou alegrias, pois as regiões não significam apenas uma direção (como o
norte ou sul) são um conjunto de recordações e imaginações (vento seco e gélido, o
frio, o gelo, os mares).
Para Merleau-Ponty (2015, p. 328):
O espaço não é o ambiente (real ou lógico) em que as coisas se dispõem,
mas o meio pelo qual a posição das coisas se torna possível. Quer dizer,
em lugar de imaginá-lo como uma espécie de éter no qual todas as coisas
mergulham, ou de concebê-lo abstratamente com um caráter que lhe seja
comum, devemos pensa-lo como a potência universal de suas conexões.

Portanto, precisamos compreender o espaço não como algo imutável em que
as coisas estão inseridas (ambiente das coisas), precisamos refletir sobre o espaço
a fim de perceber a relação do espaço com as coisas ao seu redor que precisam de
algo que as suporte (sendo este algo o próprio espaço). Dessa forma, percebendo a
relação que temos com o espaço, perceberemos que tanto nos influenciamos com
espaço quanto somos influenciados por esse.
Bollnow (2008, p. 73) afirma que “... cada lugar é portador de significados
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especiais. Distinguem-se regiões preferidas, outras evitadas”. As lembranças
exercem papel fundamental neste contexto de preferências, pois, lembranças
agradáveis estão relacionadas aos lugares preferidos, enquanto as desagradáveis
podem nos levar a evitar certos lugares.

Já os novos lugares são livres de

significados, pois ainda não relacionamos a eles experiência vivida, através da
nossa experiência atribuímos sentimentos e significados ao lugar.
Frémont concorda com Kant, Dardel, Bollnow e Merleau-Ponty ao destacar a
significação da experiência que as pessoas têm do contexto em que se
desenvolvem. É a partir da ideia de espaço vivido que surgem duas orientações que,
para a análise geográfica, serão extremamente importantes; a primeira é a noção de
que é preciso dar atenção científica à maneira como as pessoas se exprimem e a
segunda é que as experiências vividas pelas pessoas que habitam um lugar dão
uma significação consciente e especial aos lugares habitados. Nesta perspectiva a
geografia precisar ir além da visão daquele que olha uma paisagem de forma
distraída, de buscar o significado da paisagem, do campo, da cidade, da natureza,
dos lugares para as populações locais.
Se as vivências de uma pessoa possibilitam que esta construa uma
determinada imagem e atribua determinada importância e significado à um lugar ou
espaço, a mesma lógica pode ser estendida à percepção dos territórios,
considerando que:
... um território, antes de ser uma fronteira, é um conjunto de lugares
hierárquicos, conectados por uma rede de itinerários... No interior deste
espaço-território os grupos e as etnias vivem uma certa ligação entre o
enraizamento e as viagens .... A territorialidade se situa na junção destas
duas atitudes: ela engloba ao mesmo tempo o que é fixação e o que é
mobilidade ou, falando de outra forma, os itinerários e os lugares
(BONNEMAISON,1981,253-254).

Pensando o território como uma construção antes de tudo cognitiva que
depende da articulação de uma rede de lugares que estabelecem entre si uma
hierarquia e onde vivem grupos sociais é possível pensar que estes grupos
estabelecem entre si também uma hierarquia ou limites para ocupação do território,
ou seja, são estabelecidos limites geográficos para a vivência nos territórios. Logo,
um território além de representar uma fronteira geográfica, representa também
limites ao exercício do poder.
Para Raffestin (1993, p. 144) “... o espaço é a “prisão original”, o território é a
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prisão que os homens constroem para si”. O “aprisionamento” do ser humano em
territórios possui uma relação direta com o exercício do poder que está presente nas
diversas relações estabelecidas em uma sociedade.
Raffestin (1993), afirma ainda que espaço e território são termos distintos,
ressaltando que o espaço é constituído antes de se estabelecer o território. As ações
desenvolvidas por determinada sociedade estabelecem as relações sociais,
culturais, econômicas, políticas e de poder. Saquet (2007) comenta que as relações
de poder são um comportamento indispensável à efetivação de um território.
Se as relações de poder são de fato fundamentais para a efetivação de um
território haveria diferenças nas relações de poder entre homens e mulheres de uma
sociedade? Considerando mulheres verdadeiramente aprisionadas, que tipo de
relações seriam estabelecidas neste espaço e de que forma estas contribuiriam para
a organização espacial e territorial? Haveria alguma diferença nestes espaços e
relações em função do gênero?

1.2 UM OLHAR GEOGRÁFICO SOBRE AS PRISÕES: origem e desigualdades
espaciais
Antes de qualquer discussão sobre as condições e as relações estabelecidas
no espaço ocupado pelas mulheres encarceradas, faz-se necessário remontar as
origens do sistema prisional a fim de compreender as relações sociais e espaciais
da atualidade e a origem de possíveis diferenças existentes entre os espaços
carcerários feminino e masculino.
É possível afirmar que desde sempre as prisões foram espaços destinados
aos marginalizados pela sociedade, aos transgressores, àqueles cuja existência
ameaçava de alguma forma a ordem estabelecida e por esta razão talvez, as prisões
sempre foram “paisagens do medo” (TUAN, 2005), espaços inseridos na urbe,
porém não integrados. Na Europa medieval estes lugares mesclavam uma
arquitetura majestosa com celas cheias de grilhões, ferramentas de tortura, com
péssimas condições de higiene, impróprios à seres humanos. Posteriormente, os
palácios que antes alojavam as prisões deram lugar aos espaços invisibilizados no
meio da paisagem urbana.
O sistema prisional é muito antigo e relaciona-se com as disputas territoriais
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vivenciadas pelas primeiras sociedades humanas, já que existem relatos históricos
de povos antigos como africanos, hebreus, celtas, egípcios, persas, babilônicos,
dentre outros que ao dominar um povo, junto com o território conquistado ganhavam
também espólios de guerra que eram aprisionados, torturados e escravizados
(MACHADO ET AL, 2013). Desde esta época remota, as mulheres aprisionadas já
ocupavam um lugar diferente dos homens cativos, pois as mulheres costumavam
ser aprisionadas e escravizadas para a prática de serviços domésticos e sexuais,
servindo também de matriz para produção de mão-de-obra também escrava que
poderia posteriormente ser utilizada em serviços predominantemente agrícolas,
enquanto aos homens a morte costumava ser o destino mais comum.
As prisões antigas tinham um caráter temporário e não possuíam como
função controlar pessoas indisciplinadas, eram um meio de castigo. Um devedor
poderia aguardar no cárcere seu julgamento, podendo ser inocentado e liberto ou
punido com pena de morte.
Durante a Idade Média, na Europa, para a sociedade feudal a prisão
continuou possuindo uma relação direta com as conquistas territoriais, mas agora
não tratava-se apenas de nações distintas que disputavam porções de terra, tratavase também de uma guerra ideológica onde a desobediência aos dogmas religiosos
assumiu o papel de principal justificativa para

a prisão. Nesta perspectiva a prisão

assume como função principal a punição e o castigo àqueles que questionassem ou
se opusessem à ordem estabelecida pela igreja, partir de então o perfil das pessoas
aprisionadas passou de homens e mulheres de nações vencidas em guerras à
religiosos, filósofos e qualquer cidadão (sendo mulher, criança ou homem) que não
comungasse dos dogmas impostos pela igreja.
Na idade média, a igreja, foi precursora na aplicação da prisão, como
forma de castigo àqueles que infringissem seus preceitos, fazendo recolher
os monges rebeldes ou infratores em celas individuais, onde mercê de
orações e reflexos reconheciam seus próprios pecados e não voltava a
cometê-los (NUNES, 2005, p. 46).

A prisão da Idade Média cumpria a função exclusiva de punir através do
suplício, não existia o interesse em aproveitamento da mão-de-obra encarcerada,
tampouco a preocupação com a vida do transgressor, já que o castigo poderia
chegar ao extremo da morte. Para ilustrar tal afirmação Foucault (2012, p. 9) retrata
fato ocorrido com um transgressor na França no ano de 1757:
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[...] a pedir perdão publicamente diante da porta principal da Igreja de
Paris [aonde devia ser] levado e acompanhado” numa carroça, nu, de
camisola, carregando uma tocha de cera acesa de duas libras; [em
seguida], na dita carroça, na Praça de Grève, e sobre um patíbulo que aí
será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas, e barrigas das
pernas, sua mão
direita segurando a faca com que cometeu o dito
parricídio, queimada com fogo de enxofre, e às partes em que será
atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em
fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo
será puxado e desmembrado por quatro cavalos e seus membros e
corpo consumidos ao fogo, reduzido a cinzas, e suas cinzas lançadas ao
vento.

A prisão era um mecanismo utilizado pela Igreja para preservar e expandir
seu domínio territorial, pois para a “fé” não deveriam existir fronteiras, qualquer
negativa à investida religiosa poderia ser considerada uma afronta ao próprio Deus.
Na era do suplício não havia preocupação com o aproveitamento da mão-de-obra
aprisionada ou em manter a integridade dos corpos aprisionados já que a prisão era
apenas um espaço ocupado temporariamente por aqueles que receberiam a
liberdade ou a morte.
Após a era do suplício, surgiu de forma lenta e gradual um novo tipo de
punição; a privação de liberdade. Esta mudança ocorreu durante o início da
transformação da sociedade feudal em sociedade capitalista, e só foi possível
quando surgiu um equivalente de troca, ou seja, de valor; a moeda. A aplicação de
leis matemáticas ao processo punitivo foi resultado da contabilidade capitalista de
mensuração do tempo, como trabalho medindo valor, o que orientou como seu
equivalente, para punição de cada delito, uma determinada duração do tempo de
isolamento dos condenados como nos explicam Melossi e Pavarini (1985, p. 20):
A ideia de trabalho humano medido pelo tempo foi a medida para se
encontrar na privação de tempo um equivalente para o delito, ao contrário
do sistema feudal onde o equivalente do dano produzido pelo delito era
encontrado nos bens considerados como os maiores valores sociais: a vida,
a integridade física, o dinheiro, a perda de status.

Nesta nova perspectiva capitalista, a punição ao condenado deve se basear
não somente na perda dos valores sociais, mas e principalmente na perda dos
valores econômicos e morais, que possam de certa forma, se equiparar ao dano que
o condenado causou à sociedade, dessa forma o tempo de trabalho humano,
matéria-prima para geração do valor, é o mesmo tempo socialmente útil retirado do
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condenado, como principal modulação de duração da pena privativa de liberdade, a
pena criada pela sociedade capitalista, a qual é coerente com seu próprio
funcionamento contraditório na gestão das vidas humanas.
Há uma forma-salário da prisão que constitui, nas sociedades industriais,
sua “obviedade” econômica. E permite que ela pareça como uma reparação.
Retirando tempo do condenado, a prisão parece traduzir concretamente a
ideia de que a infração lesou, mais além da vítima, a sociedade inteira.
Obviedade econômico-moral de uma penalidade que contabiliza os castigos
em dias, em meses, em anos e estabelece equivalências quantitativas
delitos-duração. Daí a expressão tão frequentemente, e que está tão de
acordo com o funcionamento das punições, se bem que contrária à teoria
estrita do direito penal, de que a pessoa está na prisão para pagar sua
dívida. A prisão é “natural” como é “natural” na nossa sociedade o uso do
tempo para medir as trocas (FOUCAULT, 2012, p. 196).

O tempo de duração da pena é a ligação entre o condenado e a totalidade
social, ou seja, é através da duração do cumprimento da pena e dos trabalhos que
serão realizados durante o cárcere, somados à perda do status social que o
condenado possuía na condição de homem livre que haverá a reparação do dano
que este causou à sociedade e à(s) vítima(s) diretas. Essa nova perspectiva
apresenta-se de forma contraditória à medida que “pagar sua dívida” com a
sociedade torna-se objetivo principal das prisões, na medida em que o exercício do
poder dos abastados sobre os marginalizados é legitimado e o aspecto
ressocializador assume aspecto coadjuvante.
De acordo com Foucault (2012, p. 70):
(...) a passagem dos suplícios para a punição se deu como uma fronteira
legítima do poder de punir. O homem que os reformadores puseram em
destaque contra o despotismo do cadafalso é também o homem da medida,
não das coisas, mas do poder.

Para ser bem sucedida a ideia de privação de liberdade precisava de
mecanismos

capazes

de

promover

uma

adaptação

e

harmonização

dos

instrumentos que se encarregavam de vigiar e controlar o comportamento cotidiano
das pessoas presas, assim também seria capaz de “doutrinar” através da oração
todos aqueles que apresentassem comportamento “inadequado” aos padrões
sociais da época.
Foi somente a partir do século XVI que houve mudança na ideia da cadeia
como um mecanismo de punição e para a cadeia vista como um mecanismo de
aprisionamento e controle (TUAN, 2005).

30

Para compreendermos melhor em que contexto e quais os motivos dessa
mudança na visão ideológica da prisão faz-se necessário analisarmos o contexto
vivenciado pela Europa ocidental durante os séculos XV e XVI, que passava por um
período de intensa desarticulação econômica e social; a transição do feudalismo
para o capitalismo, o intenso êxodo rural, o aumento do desemprego e como
consequência destes dois últimos, o aumento da massa de pobres, mendigos e
criminosos (TUAN, 2005).
As guerras deixaram um legado de caos social e propensão à violência,
somavam-se aos desempregados e mendigos os desertores, homens desengajados
do exército e vagabundos.
As instituições religiosas que antes se ocupavam dos asilos e hospitais agora
estavam sucateadas e sem condições de atender à nova demanda do pós-guerra,os
governantes passaram a se incomodar com a crescente massa de desocupados que
eram considerados como uma “praga invisível” (TUAN, 2005).
A

massa

de

pessoas inicialmente

desempregadas aos poucos

se

transformava em uma massa de mendigos e saqueadores que roubaram, matavam
e estupravam mulheres. Reconhecendo a “vadiagem” como uma ameaça pública os
monarcas Tudor da Inglaterra criaram leis com o decreto de 1495 e a lei de 1531
que impunham penas físicas severas aos vagabundos e que os obrigavam à
retornar às suas paróquias de origem. O problema é que mesmo sabendo que os
pobres precisavam ficar quietos em algum lugar, as paróquias de origem não tinham
condições de atender a todos os exilados, logo, para os pobres mais vigorosos
pensou-se em uma alternativa: eles seriam colocados em uma casa de correção,
onde através do trabalho e da reza iriam adquirir hábitos “aceitáveis”.
É importante ressaltar que estas mudanças ocorridas na forma de pensar as
cadeias e nos métodos prisionais coincidem com os interesses da nova burguesia
que precisava de uma vigilância penal mais eficaz e inteligente, já que agora a mãode-obra, antes torturada, reclusa e ociosa nas prisões, passava a despertar a
atenção dos capitalistas sendo considerada como um insumo importante ao
processo produtivo. Os capitalistas buscavam uma forma de garantir seu espaço, de
consolidar um novo regime econômico e social e estabelecer seu território e para
que isto fosse possível era preciso deixar bem claro quem era do dominador e quem
deveria ser dominado.
Dessa forma, o verdadeiro objetivo da reforma no sistema prisional não era
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fundamentar uma punição com princípios mais equitativos, mas estabelecer uma
nova economia do poder de castigar. Assegurava, assim, melhor distribuição desse
poder, repartindo-o em circuitos homogêneos, para ser exercido em toda a parte e
de maneira contínua em todo o corpo social, tornando o poder de punir mais regular,
mais eficaz, mais constante e mais bem detalhado em seus efeitos (LEMOS &
KLERING, 1998, p. 131).Tal especificidade do sistema penitenciário é retratada por
Foucault na obra Microfísica do Poder (1979, p. 131):
(...) a prisão esteve, desde sua origem, ligada a um projeto de
transformação dos indivíduos. Habitualmente se acredita que a prisão era
uma espécie de depósito de criminosos, depósito cujos inconvenientes se
teriam constatado por seu funcionamento, de tal forma que se teria dito ser
necessário reformar as prisões, fazer delas um instrumento de
transformação dos indivíduos.

Pensando a prisão como um instrumento de transformação de pessoas, surge
uma questão importante: Mas a que tipo de transformação estamos nos referindo?
Que tipo de transformações seriam possíveis de serem realizadas em uma prisão?
Quais as condições que as prisões apresentavam para promover mudanças? Ou
melhor, que tipo de transformação era almejada pelos capitalistas? Qual o real
interesse dos capitalistas em relação à transformação da massa aprisionada?
Para que fosse possível uma mudança funcional nas prisões foi criado um
modelo próprio chamado de panóptico, que se fundamenta em uma construção em
que se pode visualizar e controlar todos os integrantes por uma única pessoa, a qual
não necessariamente se sabia se estava ou não controlando. Este modelo foi
desenvolvido por Benjamin Bentham, um jurista e filósofo inglês no século dezoito.
Figura 2: Dispositivo Panóptico.

Fonte: Internet. Disponível
em:http://images.wikia.com/inciclopedia/images/2/27/Pan%C3%B3ptico.jpg acesso em 10/09/2016.
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Michel Foucault destacou a importância do panóptico como ferramenta de
poder ao afirmar que “... quanto maior o número de informações em relação aos
indivíduos, maior a possibilidade de controle de comportamento desses indivíduos”
(Foucault, 2012, p. 136). Nesta perspectiva, torna-se evidente que o sistema
prisional passou a assumir a finalidade de “doutrinar” pessoas para o “convívio em
sociedade harmonioso”, ou seja, deixar o cidadão encarcerado pronto para atender
aos interesses do Estado de forma dócil.
A relação da prisão com os interesses territorialistas fica clara ao analisarmos
sua configuração um pouco mais moderna, que está diretamente relacionada às
prisões eclesiásticas e às casas de correção.
As casas de correção surgiram na segunda metade do século XVI. A primeira
surgiu em 1556 em Londres, na Inglaterra e ficaram conhecidas como houses of
correction e bridewells (casas de correção e prisão); no mesmo período na Holanda
surgiram instituições parecidas que ficaram conhecidas como rasphuis (para
homens) e spinhuis (para mulheres), esta foi a primeira iniciativa de prisão distinta
para homens e mulheres (CARVALHO FILHO, 2002).
Na França, em Paris, também existiu uma instituição chamada Salpétrière
que era destinada à meninas e mulheres, mas que também abrigava homens
velhos. Dentre as mulheres abrigadas nesta instituição havia grande variedade de
tipos, desde doentes mentais até mães doentes.
As Casas de Correção inglesas justificavam sua existência através da Lei dos
Pobres que foi promulgada em 1597 na Inglaterra e determinava que:

(...) todos os atendidos pelo sistema de assistência pública vivessem
confinados em locais tão-somente a eles destinados. Nesses locais,
denominados Casas de Correção, pois a pobreza era considerada
geneticamente um problema de caráter, eram obrigados a realizar todo tipo
de trabalho independentemente de salário, uma vez que o atendimento pela
Lei dos Pobres implicava a destituição da cidadania econômica
(MARTINELLI, 2011, p. 56).

Os pobres que viviam nas Casas de Correção não tinham domínio sobre a
própria vida e podiam ser cedidos para os cofres públicos para sanar a escassez da
mão-de-obra em determinados períodos, logo o armazenamento de pobres passou a
representar um negócio lucrativo para a burguesia.
As Casas de Correção holandesas eram mais cruéis que as inglesas e na
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doutrina imposta aos reclusos o forte temor à Deus era uma das fontes de controle
que fez com que estas se transformassem rapidamente em “fábricas municipais com
mão de obra cativa cruelmente explorada em benefício de comerciantes e
fabricantes de manufaturas” (TUAN, 2005).
As Casas de Correção não foram criadas com a finalidade de serem lugar de
castigo, seu objetivo era aproveitar a mão-de-obra dos pobres, ensinar um ofício aos
jovens e reformar os vadios, porém pouquíssimas instituições dessa natureza
obtiveram sucesso em reformar os internos e integra-los em uma vida ordenada, fato
que fez com que no final do século XVII elas se tornassem um cárcere comum,
passando a não ter projeto algum para os encarcerados. Neste período a sociedade
respeitável da Europa estava cada vez menos tolerante ao convívio com pessoas
insubordinadas ou que, de alguma forma, fugissem dos padrões de normalidade
fazendo com que os proscritos e marginais fossem considerados como uma ameaça
física ou como uma fonte de vergonha para a sociedade. Nesta última categoria
estavam os deficientes físicos, pobres, devedores, alcoólatras e doentes mentais.
Junto aos criminosos, essas pessoas possuíam motivo suficiente para serem
afastadas da sociedade respeitável por meio do cárcere.
Na primeira metade do século XIX as Casas de Correção passaram a receber
uma nova categoria de indivíduos, passaram também a ser largamente utilizadas
como forma de reprimir e excluir os indivíduos que se opunham à ordem
estabelecida pela burguesia dominante, como afirma Martinelli (2011, p. 57):
Durante praticamente toda a primeira metade do século XIX, a burguesia se
utilizou de seu poder de classe para manipular livremente salários e
condições de trabalho. (...) A simples recusa, denunciada às autoridades
locais, implicava o recolhimento compulsório em Casa de Correção, onde os
trabalhos forçados e a restrição alimentar eram as penas mais brandas,
para todos, independente de idade.

As pessoas presas, incluindo homens, mulheres e crianças, eram forçadas a
trabalhar e a condição fundamental para ser preso era representar perigo à ordem
dominante. A privação alimentar residia na teoria comum de que os pobres e
doentes mentais eram animalescos e por isso poderiam ser “domesticados” com
práticas muitos semelhantes à doma de cavalos ou de elefantes.
Em pouco tempo os capitalistas europeus passaram a ter interesses pelas
Casas de Correção, pois perceberam que elas eram um potencial em termos de
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mão-de-obra gratuita. Visando seus próprios interesses, os capitalistas passaram a
defender a ideia de transformação das Casas de Correção em Casas de Trabalho,
onde a atividade laborativa seria obrigatória para todos os internos em troca da
“hospedagem” (MARTINELLI, 2011).
As condições de existência nesses lugares eram desumanas e eles não eram
projetados para atender às demandas específicas das pessoas que ali estavam,
incluindo as necessidades mínimas de higiene, saúde e educação.
Os primeiros sistemas penitenciários surgiram nos EUA – Estados Unidos da
América, no estado da Filadélfia, entre o final do século XVIII e início do século XIX
e traziam de forma clara tanto a influência religiosa quanto a capitalista. O sistema
penitenciário da Filadélfia isolava o detento dos demais, os momentos de
socialização eram restritos aos momentos em que se trabalhava, inicialmente até as
refeições eram realizadas de forma isolada sendo que posteriormente passaram a
ser realizadas de forma coletiva. Os presos ficaram sob a vigilância constante dos
agentes que eram encarregados de impedir qualquer contato humano entre as
pessoas reclusas. Neste sistema permitia-se apenas a leitura da Bíblia Sagrada,
sendo este movimento inspirado na filosofia dos Quakers, religiosos do movimento
cristianismo carismático. A ideologia do isolamento com leitura da Bíblia visava o
remorso e o arrependimento, esperando que a partir de tais sentimentos iniciasse a
recuperação do detento que “se desviou” do bem (CARVALHO FILHO,2002).
Posteriormente surgiu um novo modelo chamado de sistema Progressivo que
considerava vários estágios durante o período de encarceramento, estes deveriam
acontecer de acordo com o comportamento e boa conduta do preso e deveriam
evoluir até a liberdade. De acordo com Machado et al (2013, p. 203):
O sistema Progressivo surgiu na Inglaterra do século XIX e considerava o
comportamento e aproveitamento do preso, verificados por suas boas
condutas e trabalho e dividindo seu período em estágios, tendo por fim a
liberdade condicional se passasse por todas as fases de forma adequada. É
o que mais se aproxima do sistema adotado no Brasil, apesar de ter
algumas modificações.

Ao considerar o comportamento do preso como fator de grande importância
para a progressão da pena, esta nova concepção demonstra a influência do modelo
panóptico como forma de exercício do poder do Estado sobre os encarcerados.
Atualmente podemos conceituar prisão da seguinte forma:
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A prisão deve ser compreendida como a privação da liberdade de
locomoção, com o recolhimento da pessoa humana ao cárcere, seja em
virtude de flagrante delito, ordem escrita e fundamentada da autoridade
judiciária competente, seja em face de transgressão militar ou por força de
crime propriamente militar, definidos em lei (LIMA, 2012, p. 1168).

A partir da nova concepção de prisão, as penas baseadas em maus tratos ou
mesmo morte passaram a ser consideradas desnecessárias e ineficazes, a ponto de
países como o Brasil, não preverem esse tipo de pena em suas leis. Nesta
perspectiva, poucas são as condições em que a morte de um cidadão pode ser
considerada, estas são relatadas por Beccaria (2008, p. 52):
A morte de um cidadão apenas pode ser considerada necessária por
duas razões: nos instantes confusos em que a nação está na
dependência de recuperar ou perder a sua liberdade, nos períodos de
confusão quando se substituem as leis pela desordem; e quando um
cidadão, embora sem a sua liberdade, pode ainda, graças às suas
relações e ao seu crédito, atentar
contra a segurança pública, podendo
a sua existência acarretar uma revolução perigosa no governo
estabelecido.

Nesta perspectiva, mesmo que em nosso país não exista pena de morte,
ainda é latente a ideologia do uso da prisão como um lugar para conter aqueles que
de alguma forma ameaçam a ordem estabelecida pelo governo. Esta ordem faz uso
da legislação para conter e punir aqueles que são considerados como agressores da
ordem estabelecida e percorreu um longo caminho histórico para chegar à condição
atual que é da pena privativa de liberdade. Torna-se clara a função da prisão como
um lugar para conter aqueles que perturbam a ordem social, aqueles que de alguma
forma são presença indesejada na sociedade e que ameaçam o status quo.
Os estabelecimentos prisionais materializaram o progresso da forma de punir
e durante sua idealização foram considerados os antecedentes históricos,
chegando-se à conclusão que mais adequado do que o castigo ou morte ao infrator
da ordem seria a privação da liberdade, porém, cabem críticas ao poder de
ressocialização das prisões modernas, uma vez que nem sempre as condições
espaciais e sociais desses lugares são propícias ao desenvolvimento da autonomia
e empoderamento dessas pessoas que lá estão. Atividades como educação, lazer,
trabalho e formação profissional são comumente precarizadas ou negligenciadas
nos estabelecimentos prisionais, ao mesmo tempo em que a dinâmica da prisão
exerce uma pressão social direta sob o preso ao considerar o comportamento do
encarcerado como fator fundamental na progressão de regime, logo este modelo
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fortalece o projeto de transformação de indivíduos, mas podemos nos questionar
sobre o tipo de transformação proposta, já que o sistema sozinho não é capaz de
promover a ressocialização e pleno exercício da cidadania.
Na realidade as prisões são produzidas e pensadas dentro de uma lógica
própria da sociedade burguesa capitalista, desta maneira os processos externos aos
muros estão presentes e se reproduzem dentro da prisão, como a segregação
espacial, econômica e social. Desta forma, dentro da prisão também existem
relações e hierarquias que definem quem tem poder sobre o outro e demarcam os
territórios, como detalharemos nos capítulos três e quatro.
Historicamente percebe-se que as prisões antigas não foram pensadas ou
construídas com o propósito de transformar hábitos considerados nocivos, elas
foram adaptadas aos espaços existentes com a intenção de aprisionar, de
invisibilizar pessoas que fugiam dos padrões sociais considerados aceitáveis. Na
Inglaterra, por exemplo, as prisões (que costumavam ser adaptadas em palácios
majestosos), mesclavam uma arquitetura exterior esplêndida com celas fétidas,
grilhões e chicotes interiores. Esta situação não foge tanto à atualidade, pois ainda
existem muitas prisões adaptadas em antigas delegacias, ou que adaptam o espaço
disponível à crescente população através da superlotação, ou sem espaços
adequados para as visitas e outros.
A ressocialização proposta pelos discursos políticos assume um papel
coadjuvante neste cenário, uma vez que o controle exercido sobre a população
encarcerada nem sempre atende às demandas sociais, pedagógicas e profissionais
desta parcela da população, motivo que justifica os altos índices de reincidência
prisional.
Para Foucault (2012), a ideologia de ressocialização, seguida da criação do
sistema prisional e da pena privativa de liberdade possui uma relação direta com o
interesse em mecanizar os corpos através do encarceramento, para o trabalho
disciplinado nas fábricas. De acordo com Madeira (2005), ressocializar significa,
então, disciplina, trabalho e obediência à hierarquia das relações de poder.
O fato é que a prisão é um reflexo do urbano, apesar de corresponder à um
urbano que não está integrado ao espaço da cidade porque possui um espaçotempo próprio marcado pelas desigualdades sociais.
Neste reflexo turvo do urbano, a mulher encarcerada assume duplamente o
papel de coadjuvante da própria história, visto que anteriormente à prisão já cumpria
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o papel social atribuído pela sociedade patriarcal e durante sua estadia no cárcere
continua assumindo o papel secundário ao habitar um espaço que, muitas vezes,
não foi idealizado ou projetado para ela.
Talvez pelo fato de não estar perfeitamente integrada à paisagem das cidades
a prisão tenha sido há muito tempo ignorada pelos geógrafos, ou ainda esse
esquecimento seja justificado pelas dificuldades de acesso as unidades prisionais.
O estudo das prisões e da forma como acontecem as relações sociais e
espaciais em seu interior é tema pouco explorado na academia, fato que reforça
estereótipos sobre estes espaços, a crença de que todas as prisões são iguais e de
que as condições e experiências vivencias nela são semelhantes para homens e
mulheres encarceradas são comuns e acabam ofuscando a dinâmica incrível e única
do lugar e a intensidade de conflitos, as redes de cooperação, as relações pessoais
e as intensas e constantes disputas pelo poder.

1.3

GÊNERO,

O

ESPAÇO

E

O

LUGAR

DA

MULHER

NO

SISTEMA

PENITENCIÁRIO

O espaço adequado para a mulher foi designado há muito tempo pela
sociedade patriarcal e está diretamente relacionado ao imaginário da mulher ideal,
cheia de virtudes consideradas como próprias do gênero feminino como a
docilidade, a paciência e a delicadeza e principalmente a submissão ao poder
masculino, seja do pai, do marido, do chefe...
De acordo com Saffioti (2004), a condição da mulher brasileira deve ser
compreendia a partir de uma estrutura de sociedade em classes que é consequência
de um processo histórico de consolidação da divisão do trabalho e do
desenvolvimento do modelo econômico colonial capitalista.
Considerando que o gênero não é fruto da natureza e sim uma construção
social e histórica que atribui papeis a homens e mulheres com base em critérios
como as diferenças entre os sexos biológicos, culminando no estabelecimento de
dois gêneros; o feminino e o masculino, podemos afirmar que analisar as relações
de gênero que permeiam os mais diversos espaços da sociedade é antes de tudo
analisar as relações de poder entre homens e mulheres.
Importa mencionar Segnini (2006, p. 109), que sobre o tema afirma:
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(...) a categoria analítica gênero ‟possibilita a busca dos significados das
representações tanto do feminino quanto do masculino, inserindo-as nos
seus contextos sociais e históricos. A análise das relações de gênero
também implica a análise das relações de poder”; é nesse sentido (...) que
essa relação permite a apreensão de duas dimensões, a saber: - o gênero
como elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas diferenças
perceptíveis entre os sexos; - o gênero como forma básica de representar
relações de poder em que as representações dominantes são apresentadas
como naturais e inquestionáveis.

Logo, o gênero possui uma ligação direta com as relações de poder
estabelecidas em uma sociedade e com a forma como o poder é distribuído ou
concentrado de acordo com o sexo. Socialmente, homens e mulheres recebem
orientações diferentes em relação à conduta desejável na sociedade. De acordo
com Saffioti (2004, p.35):
As mulheres são “amputadas”, sobretudo no desenvolvimento e uso da
razão e no exercício do poder. Elas são socializadas para desenvolver
comportamentos dóceis, cordatos, apaziguadores. Os homens, ao contrário,
são estimulados a desenvolver condutas agressivas, perigosas, que
revelem força e coragem.

A discussão sobre o exercício do poder e os espaços destinados às mulheres
nos remete à Foucault (2012) que ressalta a forma circular do poder e como este
seleciona e marca determinados segmentos das classes populares. Desta forma
estão delimitadas ilegalidades e marcadas as classes que terão poder ou que
estarão à margem deste poder.
Neste contexto, a dinâmica urbana favorece a inclusão e a exclusão de
pessoas e espaços de acordo com os critérios dos agentes que exercem o controle
espacial, logo aqueles que detêm o controle do espaço ditam as normas da
organização espacial. Corrêa (2002, p. 55) afirma que organização espacial é “(...)
conjunto de objetos criados pelo homem e disposto sobre a superfície da terra, é
assim um meio de vida no presente (produção), mas também uma condição para o
futuro (reprodução)”.
A invisibilidade feminina no Brasil em relação ao cárcere é antiga, remontado
o período Colonial e os motivos nem sempre estiveram relacionados à criminalidade.
Durante séculos, o baixo índice de criminalidade cometida por mulheres,
contribuiu decisivamente para o descaso do Estado quanto a iniciativas que se
preocupassem com a situação das infratoras. Somente a partir de 1920, com o
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aumento do número de mulheres delinquentes, o Estado passaria, pouco a pouco, a
exercer uma maior autoridade sobre as mulheres presas. A postura contrária ao
estabelecido pela sociedade também foi motivo suficiente para o encarceramento
feminino. De acordo com Braunstein (2007, p. 28):

Os historiadores, há tempos, chamam a atenção para o fato de que a
mulher raramente foi registrada na documentação oficial, a não ser quando
perturbava a ordem estabelecida, ou quando exercia papéis que a
sociedade não lhe atribuía. Outra questão salientada pelos pesquisadores,
é a de que, nos arquivos públicos a documentação que retratava a vivência
feminina foi produzida por homens com todo o aparato intelectual da época.

No Brasil, as primeiras iniciativas em espaços carcerários destinados às
mulheres surgiram a partir de 1940 com a promulgação do Código Criminal
Brasileiro, sendo que anterior a este período não havia distinção entre os espaços
destinados à mulheres e homens (SALLA, 1997). Evidencia-se que a preocupação
com a existência de espaços carcerários adequados para mulheres é algo recente e
que não está presente em todos os estados do país, o que demonstra que a
condição de invisibilização das mulheres encarceradas não é algo novo, apesar de
ser persistente e atual.
Ao pensar um recorte que contemple as mulheres encarceradas, evidencia-se
um grande desafio: a redução das desigualdades de gênero e a superação das
diferenças

que

contribuem

para

a

ineficácia

do

sistema

(INFOPEN

MULHERES,2014).
A matriz histórica do patriarcado, que possui como características nucleares a
dominação-exploração das mulheres pelos homens a partir de um ciclo vicioso
fundamentado no medo (SAFFIOTI, 2004) contribui para que sejam perpetuadas as
diferenças em relação às condições físicas, relações estabelecidas e oportunidades
(seja de estudo ou de trabalho) para mulheres e homens encarcerados.
O Brasil possui uma população de aproximadamente 579.7811 pessoas
custodiadas no Sistema Penitenciário, sendo 37.380 mulheres e 542.401 homens, o
crescimento da população feminina encarcerada é um fator preocupante, pois no
período de 2000 a 2014 houve um aumento de 567,4%, nesta população, enquanto
o crescimento da população masculina em situação de cárcere aumentou 220,20%
no mesmo período (INFOPEN MULHERES, 2014).
O perfil nacional das mulheres encarceradas aponta para uma mulher jovem,
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com filhos, que é responsável principal pelo sustento familiar, com baixa
escolaridade, originária de classe social baixa (desfavorecida economicamente) e
que antes do cárcere exercia atividade profissional sem vínculo formal. O perfil
também revela que 68% dessas mulheres cumpre pena por envolvimento com o
tráfico de drogas, porém sem vínculo às redes de organizações criminosas
(INFOPEN MULHERES, 2014).
Dessa forma, podemos concluir que estas mulheres atuavam como
“ajudadoras” de terceiros nas atividades do tráfico, realizando atividades como
transporte de drogas e comércio. O estereótipo da mulher como a “ajudadora” do
homem, seja do pai ou do marido (NASCIMENTO SILVA & SILVA, 2014) parece
também encontrar espaço nas atividades ilícitas.
Considerando que as mulheres encarceradas possuem perfil diferenciado em
relação aos homens encarceradas no que refere-se às relações estabelecidas com
as redes de organização criminosa, com os familiares e com as companheiras da
prisão, conclui-se que as demandas destas mulheres possuem especificidades que
geralmente relacionam-se aos traumas consequentes de violência familiar,
maternidade, nacionalidade, perda financeira, uso de drogas, entre outros fatores
(INFOPEN MULHERES, 2014).
Por diversos fatores que nem sempre estão explícitos, apesar de serem
facilmente percebidos, como a ordem patriarcal ou até mesmo a história e
expressividade da população masculina encarcerada, os sistema penitenciário
brasileiro é percebido como um espaço projeto por homens e para homens
(FOUCAULT, 2012) e que pouco contribui para a ressocialização, uma vez que
exerce melhor a função de punir e controlar do que a de socializar (FOUCAULT,
1997), situação que contribui ainda mais para a invisibilização das mulheres
encarceradas. Tal fato pode ser constatado pela existência de espaços prisionais
que abrigam mulheres, sem, contudo ter sido projetado para elas (sem espaços
adequados para a realização das atividades maternais, sem local adequado para
receber crianças durante os dias de visita, sem atividades laborais que possam
empoderar as mulheres, ausência de dados específicos e regionalizados sobre as
demandas das mulheres encarceradas etc...).
Há uma deficiência grande de dados e indicadores sobre o perfil de mulheres
em privação de liberdade nos bancos de dados oficiais dos governos, o que contribui
para a invisibilidade das necessidades dessas pessoas (INFOPEN MULHERES,
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2014).
Ao analisar as características sociais do espaço ocupado pelas mulheres
encarceradas, percebe-se que estas encontram-se triplamente aprisionadas, pois
trata-se da prisão original representada pela representação do imaginário de mulher
ideal, da prisão secundária, que assume forma nas grades da Penitenciária e da
prisão terciária, em que as grades são invisíveis e representam situações de prisão
que são vivenciadas única e exclusivamente pelo fato de serem “mulheres
encarceradas”. Esta última prisão; as grades invisíveis, não termina com a liberdade,
torna-se uma prisão eterna na forma de estigmas que serão carregados pela mulher
(em muitas vezes pela sua família) durante todo o pós-cárcere.
Nesta perspectiva, urge a necessidade de estudos científicos e em especial
dos estudos de Gênero coordenados pela Geografia sobre este universo, já que este
tema é ainda é pouco explorado pela academia. A sociedade e o Estado precisam
conhecer as características e necessidades das mulheres encarceradas para atuar,
seja através da criação e execução de políticas públicas direcionadas à esta
população que se fundamentem nos conceitos de gênero e empoderamento
feminino, seja através do planejamento, construção e adequação dos espaços
prisionais e, principalmente, através de ações que reduzam as desigualdades de
estadia e oportunidade para a vida pós-cárcere para homens e mulheres. Cabe ao
Estado o respeito aos Direitos Humanos e o cumprimento das leis destinadas à
população carcerária, no que refere-se à garantia dos direitos fundamentais de
acesso à educação, saúde, dignidade e ao trabalho, pois nesse caso específico
empodera-se através do conhecimento, da renda e da autoestima.

1.4 ESTRUTURA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO

A estrutura do sistema penitenciário brasileiro, em sua configuração atual é
dada pela Lei 7.210, Lei de Execução Penal (LEP), criada em 11 de julho de 1984.
Uma das características marcantes desta Lei é que ela se esforça para destacar a
garantia dos direitos individuais do apenado, podendo ser interpretada como uma lei
preocupara com a inclusão social das pessoas em situação de cárcere.
A Lei de Execução Penal – LEP é de ser interpretada com os olhos
postos em seu art. 1º. Artigo que institui a lógica da prevalência de
mecanismos de reinclusão social (e não de exclusão do sujeito apenado)
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no exame dos direitos e deveres dos sentenciados. Isso para favorecer,
sempre que possível, a redução de distância entre a população
intramuros penitenciários e a comunidade extramuros. Essa particular
forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP) é a que mais
se aproxima da CF, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa
humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 1º). A
reintegração social dos apenados é, justamente, pontual densificação de
ambos os fundamentos constitucionais. (HC 99.652, Rel. Min. Ayres
Britto, julgamento em 3-11-2009, Primeira Turma, DJE de4-12-2009).

O relato do ministro Ayres Britto deixa evidente que para o judiciário a prisão
é um espaço que, apesar de estar contido nos limites da cidade não faz parte dela.
Ao dividir a sociedade em “população intramuros penitenciários” e comunidade
“extramuros”, torna-se clara a verdadeira ideologia por trás do discurso; que é a de
um espaço com regras próprias que nem sempre poderão estar próximas das regras
vivenciadas na “comunidade extramuros”. Outro aspecto importante é o da
“reintegração social dos apenados”, já que a reintegração pressupõe integração
anterior e é sabido que a massa carcerária é composta por pessoas que quase
sempre estiveram à margem da sociedade; negros, pobres, com baixa escolaridade
e com um passado marcado pela violência.
O estado se esforça para demonstrar a sua preocupação com a
ressocialização, já que no artigo 10 da Lei de Execução Penal é definido que a
assistência ao preso e ao internado é um dever do Estado e que o objetivo desta é
prevenir o crime e orientar o retorno do apenado a convivência social. A mesma lei
em seu artigo 22, prevê à pessoa presa o direito à assistência social que deveria ser
entendida e acontecer como uma ligação do(a) apenado(a) com o meio exterior
preparando de forma efetiva e paulatina o seu retorno ao convívio social inclusive
com a participação da família e de toda a sociedade.
As diretrizes para o sistema prisional, divisões e classificações também são
encontradas na referida lei, especificamente nos art. 82 a 86. O art. 82,
especificamente, classifica os diferentes tipos de estabelecimentos penais
destinados à execução da pena privativa de liberdade; à execução da medida de
segurança; à custódia do preso provisório e aos cuidados do egresso, atendendo ao
princípio da classificação penitenciária, que é prevista na Constituição Federal, art.
5º, inciso XLVIII.
O art. 83 trata sobre o estabelecimento

penitenciário

de

forma

geral

(masculino e feminino), prevendo a necessidade de existência de dependências com
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áreas de serviços para as atividades do processo socioeducativo, sobrepondo-se às
imposições de segurança, logo, nenhuma medida de

segurança

justificaria

a

ausência de instalações destinadas à atividades socioeducativas a exemplo do
pátio, do berçário, da sala para amamentação, das salas de

aula

e

demais

instalações em que atividades relacionadas ao convívio social, ao processo
educativa e ao trabalho pudessem ser desenvolvidas. A realidade percebida nestes
espaços está distante dos pressupostos legais.
Os tipos de estabelecimentos prisionais também são definidos na LEP e
possuem relação com as diferentes fases do regime progressivo adotado em nosso
país. As fases são do mencionado regime são: 1ª fase - prisão provisória; 2ª fase condenado; 3ª fase - sujeito a medida de segurança; 4ª fase - liberdade condicional;
5ª fase - egresso.
A pessoa em situação de cárcere poderá ser designada para diferentes tipos
de estabelecimentos prisionais, o lugar será determinado de acordo o tipo de regime
de cumprimento da pena.
O Centro de Observação é o local adequado ao exame criminológico do
condenado destinando-o ao regime de liberdade em que "melhor se enquadra" (art.
96 LEP).
Já a Penitenciária seria o local adequado ao cumprimento da pena em regime
fechado (art. 87 LEP). Devido ao tipo do regime, a penitenciária se define como
estabelecimento de segurança máxima. Quanto às características físicas deste local,
pode-se afirmar que nas prisões de segurança máxima, devido a ideia de prevenção
contra fuga, os edifícios são de forte e sólida construção, rodeados de alto muro,
intransponível e dotados de torre, com guardas fortemente armados, bem como
refletores para prevenção de fuga à noite (CATÃO et al, 1991).

A mencionada

descrição está de acordo com o arquétipo do panóptico, em que a arquitetura
favorece o domínio das pessoas presas e a sensação de vigilância é constante,
apesar da incerteza da presença de terceiros.
A Colônia Agrícola ou Industrial é o local adequado ao cumprimento de pena
em regime semiaberto, enquanto a Casa do Albergado seria destinado aos
apenados em regime aberto.
Segundo o artigo 102 da LEP, a Cadeia Pública é destinada à custódia do
preso provisório e cumprimento de pena de breve duração, sendo que tal
estabelecimento poderá contar com salas para o trabalhador social ou Sociólogo,
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para o Psicólogo e Psiquiatra, além de salas para o pessoal administrativo,
advogados e demais autoridades.
O estabelecimento destinado aos inimputáveis, bem como ao apenado em
situação de dependência à substancias químicas entorpecentes é o Hospital de
Custódia e Tratamento Psiquiátrico.
De acordo com a LEP os adultos em idade de 18 a 21 anos incompletos,
independente do sexo, devem cumprir pena na Penitenciária para o Jovem adulto,
sendo que os mesmos podem permanecer no estabelecimento por necessidade do
tratamento reeducativo e problemas de personalidade. Este estabelecimento é
adequado ao sujeito em regime aberto e semiaberto e possui instalações femininas
e masculinas.
A preocupação do Estado com a situação das mulheres encarceradas é
recente, tornou-se visível a partir do final do século XX, quando a população
feminina carcerária aumentou consideravelmente gerando tensões sociais que
demandaram intervenção do poder público. Em virtude dessa nova realidade a LEP
precisou passar por modificações para atender as demandas da população feminina.
Apesar de já assegurar às mulheres, assim como já garantia aos homens, a
conquista ao alojamento em celas individuais e salubres, sendo as mulheres
recolhidas em ambientes próprios e adequados à sua condição pessoal, em 2009
houve duas modificações na Lei de Execução Penal pelas Leis nº 11.942/09 e nº
12.121/09 que representaram conquistas das mulheres encarceradas.
Dentre as conquistas citadas está a obrigatoriedade dos estabelecimentos
penais femininos possuírem berçário para as mulheres cuidarem de seus bebês e
amamentá-los. A amamentação deve ocorrer até seis meses de idade, e estes
estabelecimentos deverão possuir, exclusivamente, agentes do sexo feminino. Outra
recente alteração diz respeito à obrigação das penitenciarias femininas possuírem
um lugar adequado para gestante e parturiente e de creche que abrigue crianças de
seis meses até sete anos.
Cumprindo as diretrizes legais estabelecidas pela Lei de Execução Penal, o
estado de Rondônia possui um sistema penitenciário feminino estruturado da
seguinte forma; na capital do estado, Porto Velho, situa-se o Presídio Provisório
Feminino – PEPFEM, a Penitenciária Estadual Feminina – PENFEM e Unidade
Aberto e Semiaberto Feminino- USAAF.
O Presídio Provisório Feminino localiza-se em uma região conhecida por
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abrigar um complexo de penitenciárias e casa de detenção masculina. Apesar do
complexo está localizado na Zona Rural de Porto Velho, boa parte das pessoas que
reside no município tem conhecimento que nesta localidade existem pessoas
encarceradas. É verdade que nem todos têm conhecimento que neste complexo
prisional existe um Presídio Provisório destinado às mulheres.
A associação da região aos presos do sexo masculino ocorre em virtude do
fato ocorrido em 2004, quando o estado de Rondônia ganhou uma projeção
mundialmente negativa por meio da Chacina na Casa de detenção José Mário Alves,
mais conhecida como Presídio “Urso Branco”.
Os fatos ocorridos neste lugar foram levados à Corte Interamericana de
Direitos Humanos e o Brasil foi julgado e condenado a garantir os direitos de vida,
integridade e proteção aos seus custodiados, bem como identificar e punir os
responsáveis pela tragédia de mais de 90 presidiários mortos em confrontos entre si
e carceragem. Desde então, o complexo penitenciário ficou associado à tragédia
ocorrida entre os presos do sexo masculino, relegando o Presídio Provisório
Feminino ao papel secundário.
As mulheres que aguardam o julgamento na capital do estado devem
aguardar nesta instituição a sentença do juiz, que determinará a liberdade em caso
de absolvição ou, em caso de condenação, o cumprimento da pena. Caso
condenadas, as mulheres são transferidas para cumprir a pena na Penitenciária
Estadual Feminina – PENFEM.
A realidade espacial da PENFEM é um pouco diferente da realidade do
Presídio Provisório, pois este lugar não está localizado no complexo penitenciário,
nem tampouco na Zona Rural. A PENFEM localiza-se na área central do município,
especificamente na Avenida Farquar, 1533, Centro, porém ela é invisível. A
invisibilidade deste lugar confunde-se com sua história.
A PENFEM foi formalmente inaugurada em fevereiro de 1993. Está localizada
em um prédio que por muito tempo serviu como penitenciária masculina, depois
passou a ser um anexo da delegacia responsável pela área central. Hoje, anexo à
penitenciária feminina ainda existe resquícios do passado, pois onde antes
funcionou uma delegacia agora há a Direção Geral da Delegacia de Polícia Civil.
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Figura 3: Fachada da Direção Geral da Polícia Civil.

Fonte: Google Maps, 2016.

O prédio conserva as mesmas características do passado, sem sinais de
adaptação às demandas femininas.
O espaço é pequeno para a quantidade de mulheres que lá estão, este fato
pode ser constato pela quantidade insuficiente de camas, o que faz com que
algumas mulheres durmam no chão. O tamanho do pátio também evidencia a
insuficiência de espaço ao ponto de ser necessária a divisão das mulheres em
turnos diferentes para o banho do sol, esta medida também possui relação com a
manutenção da segurança, pois para as poucas agentes que trabalham no local não
é recomendado aglomerar tantas mulheres ao mesmo tempo em um espaço tão
reduzido.
Ao progredirem do regime fechado para o regime semiaberto, as mulheres
são transferidas para a Unidade Aberto e Semiaberto Feminino- USAAF. Esta
unidade é muito próxima, em termos geográficos, da PENFEM. Também se localiza
na área central de Porto Velho, especificamente na rua Rui Barbosa, 517, Bairro
Arigolândia e compartilha de igual invisibilidade. Poucas pessoas saberiam indicar o
endereço desta unidade.
Nem todos os demais municípios do estado de Rondônia possuem unidades
prisionais destinadas às mulheres, dessa forma, aquelas que se encontram em
situação de cárcere provisório ou condenação devem ser encaminhadas às
unidades mais próximas, segundo o entendimento do juiz.
No município de Vilhena, fronteira com Mato Grosso, existe o Presídio
Feminino, localizado na rua Rosalina Adélia Marangone, 3590, Bairro Jardim
América.
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Em Guajará Mirim, município que faz fronteira com a Bolívia, existe a Casa de
Prisão Albergue Feminino de Guajará- Mirim, localizada na avenida Antonio Correia
de Costa, s/n, Bairro Industrial.
No município de Jaru, existe o Presídio Feminino de Jaru, localizado na rua
Raimundo Catanhede, n° 824, Setor 03.
Em Pimento Bueno, há a Casa de Detenção de Pimenta Bueno que atende
em regime fechado, semiaberto e Aberto e é mista, atendendo aos gêneros
masculino e feminino, semelhante à situação da PENFEM, esta localiza-se na área
central do município na Avenida Presidente Dutra, S/N, Bairro Centro.
Podemos constatar que em todo o estado de Rondônia são poucas as
instituições que abrigam mulheres em situação de cárcere, seja provisoriamente ou
até o cumprimento da sentença.
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CAPITULO II: MÉTODO E METODOLOGIAS SEGUNDO O OLHAR
FENOMENOLÓGICO

Figura 4: Vista do corredor que dá acesso ao prédio da PENFEM e das instalações que abrigam o
atelier de costura.

Fonte: ALVES, Hellen Virginia da Silva. Acervo pessoal. 2016.

“Apesar de estar aqui a um bom tempo eu nunca vou me acostumar com
esse lugar, nunca vou me acostumar com isso, mas eu aprendi que eu
tenho que esperar porque as portas não vão se abrir de uma hora pra
outra, não vai acontecer um milagre.” (Mirtes, 28 anos, encarcerada)
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2. MÉTODO EMETODOLOGIASSEGUNDO O OLHAR FENOMENOLÓGICO

2.1 A BUSCA PELO MÉTODO

Toda e qualquer pesquisa científica necessita de um método que a norteie e
estabeleça diretrizes que serão consideradas durante a produção do conhecimento,
sendo esta regra perfeitamente aplicável para as pesquisas da Geografia Humana.
Cada método usado nas pesquisas geográficas está impregnado de
ideologias e posições epistemológicas, motivo pelo qual para cada objeto estudado
e de acordo com o posicionamento ideológico do geógrafo deverá ser adotado o
método que se apresentar como mais adequado (GEORGE,1972).
A definição do método a ser utilizado nas pesquisas da Geografia Humana
nem sempre é fácil, pois esta é uma ciência plural onde há espaço para pesquisas
em diversos universos e com diversas abordagens. Devido à pluralidade de
possibilidades de temas pesquisados pela Geografia é que esta “... tem que ser
metodologicamente heterogênea (...) entre as ciências da terra e da natureza (...) é
esta a razão pela qual ela se encontra continuamente empenhada na busca de sua
unidade” (GEORGE, 1972, p. 8).
A compreensão a respeito do conceito de método pode ser definida por Gil
(1994, p.27), segundo o qual método “(...) é um conjunto de procedimentos
intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento.”
Portanto de acordo com o método utilizado e partir do olhar do pesquisador a
investigação ganhará forma e abrangência. Suertegaray (2002) destaca que: “Assim,
vemos o campo pelo olhar do método. O método escolhido é a expressão de nossa
concepção do mundo. Método, portanto, é uma escolha que diz respeito ao nosso
ritmo e a nossa compreensão/ética”.
Morin (2005, p. 36) alerta para a forma como o pesquisador deve escolher o
método ao afirmar que “O método só pode se construir durante a pesquisa; ele só
pode emanar e se formular depois, no momento em que o termo transforma-se em
um novo ponto de partida, desta vez dotado de método”. Desta forma constatamos
que a ansiedade em determinar e estabelecer as características que serão próprias
da pesquisa nos conduzem ao equívoco de, precipitada e erroneamente, tentar
ajustar o fenômeno ao método quando deveríamos estar empenhados em
o oposto: ajustar o método ao fenômeno.

realizar
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Neste contexto, o posicionamento ideológico do pesquisador frente ao método
que utiliza deve ser fruto da sua visão de mundo, da maneira como deseja abordar e
compreender determinado fenômeno, fato que demonstra que a escolha do método
não deve ocorrer ao acaso, tampouco na tentativa de optar pelo caminho que possa
nos parecer mais sereno ou rápido. Deve haver uma experiência prévia entre
pesquisador e o fenômeno pesquisado e a partir destas vivências deve-se optar pelo
método que mais se ajusta ao fenômeno e que melhor representa a forma de ver o
mundo compartilhada pelo pesquisador.
A fenomenologia possui função importante quando voltada para a pesquisa
geográfica, pois é capaz de elucidar a experiência humana no espaço.
Considerando que o espaço é o lócus da experiência humana, Minkowski (1993,
p.400) afirma que “Nós vivemos e atuamos no espaço e nossas vidas pessoais, tão
bem como a vida social da Humanidade, desdobram-se no espaço”.
O autor destaca a importância da compreensão do espaço como uma
perspectiva subjetiva, a fim de viver, perspectiva esta que rompe com a tendência
positivista e cientificista de supervalorização das perspectivas geométricas e
matemática e da quantificação e reprodução dos fenômenos.
Nesta perspectiva fenomenológica a interação entre sujeito e objeto não só é
possível como enriquece a percepção dos fenômenos por permitir que o pesquisador
faça uso das subjetividades humanas na análise dos fenômenos, ou seja, tenha uma
postura filosófica diante dos fenômenos. Na abordagem fenomenológica a intuição e
a busca pela essência são valorizadas e existe a convicção de que cada fato possui
uma essência permanente, motivo pelo qual a fenomenologia é conhecida como a
doutrina universal das essências (GALEFFI,2000).
De acordo com o método fenomenológico, ao contrário da ciência moderna
em que há uma dicotomia entre objetivo e subjetivo, idealismo e empirismo,
metafísica e positivismo, deve haver um rompimento entre tais dicotomias na ciência
e uma aproximação entre o sujeito e o objeto, devendo o pesquisador (enquanto
sujeito) voltar-se para si para dessa maneira retornar às coisas mesmas, e perceber
essas coisas como elas são (MERLEAU-PONTY, 2015).
A Geografia Fenomenológica atende lacunas antes desconsideradas pelos
métodos positivistas padronizados uma vez que ressalta a importância de estudos
dos fenômenos, considerando-os como únicos e integrando o ser humano de forma
ativa no processo de construção do conhecimento científico. Busca uma abordagem
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sistêmica dos fenômenos, onde a relação entre o indivíduo e o espaço é responsável
por características subjetivas relacionadas à percepção e à visão de mundo.
Para Pereira (2003), em linhas gerais a Geografia Fenomenológica propõe
uma orientação metodológica que utilize técnicas de observação, questionário,
entrevistas, depoimentos, entre outros; valoriza o estudo de eventos únicos em
oposição aos estudos e técnicas padronizadas, dessa forma torna possível incluir o
indivíduo no processo de construção do conhecimento uma vez que há o
entendimento que cada indivíduo apresenta especificidades para apreensão e
avaliação do espaço.
Nesta pesquisa optou-se pelo método fenomenológico por compreendermos
que a fenomenologia “(...) é a tentativa de uma descrição direta de nossa
experiência tal como ela é, e sem nenhuma deferência à sua gênese psicológica e
às explicações causais que o cientista, o historiador ou o sociólogo dela possam
fornecer” (MERLEAU-PONTY, 2015 p.01-02). Uma vez que se objetiva apresentar a
percepção das mulheres encarceradas sobre o espaço da Penitenciaria Feminina de
Rondônia, o lugar que ocupam neste espaço e questões relacionadas ao gênero
neste ambiente, o método fenomenológico é a abordagem capaz de captar as
representações que os sujeitos pesquisados possuem sobre o espaço carcerário e a
relação destas representações com a história de vida destas mulheres.

2.1.1 Fenomenologia e o estudo do espaço

A origem da representação do espaço bem como seu conceito foi um dos
“problemas” objeto dos estudos de Husserl (2006) que se dedicou à investigação
filosófica do conceito de espaço. Husserl (2006) traçou passos para que a
fenomenologia resolvesse o que ele denominou como “problema” da origem da
representação do espaço:
O problema da “origem da representação do espaço”, cujo sentido mais
profundo, fenomenológico, jamais havia sido apreendido, se reduz à análise
fenomenológica da essência de todos os fenômenos noemáticos (e
noéticos) nos quais o espaço se exibe intuitivamente e se “constitui” como
unidade das aparições, dos modos descritivos da exibição da
“espacialidade”(HUSSERL, 2006, p. 335).

A abordagem fenomenológica, nesta concepção é compreendida como o

52

“sentido mais profundo” do problema, neste caso, o problema da representação do
espaço e podemos afirmar que, neste contexto, somente a fenomenologia poderia
resolver os problemas desconsiderados pelos métodos positivistas e padronizados,
já que este método é capaz de considerar as experiências do sujeito com o espaço
na construção da percepção e da representação deste.
Merleau-Ponty (2015) também dedicou-se ao estudo do espaço segundo a
abordagem fenomenológica e criticou a dicotomia entre espaço e mundo físico
presentes no pensamento moderno. Segundo essa perspectiva, “(...) o espaço é o
meio homogêneo onde as coisas estão distribuídas segundo três dimensões e onde
elas conservam sua identidade, a despeito de todas as mudanças de lugar”
(MERLEAU-PONTY, 2015, p. 10).
Na perspectiva descrita por Merleau-Ponty (2015), o espaço

seria

considerado como algo homogêneo, de percepção idêntica para sujeitos diversos e
onde as experiências vividas, o modo de vida e a personalidade do sujeito em nada
afetariam ou alterariam a percepção do espaço e das mudanças de lugar. Tal
perspectiva de enxergar o espaço passa por um reposicionamento a partir do
momento em que a Filosofia e a Psicologia vão “(...) atentar para ao fato de que
nossas relações com o espaço não são as de um puro sujeito desencarnado com
um objeto longínquo, mas as de um habitante do espaço com seu meio familiar”
(MERLEAU-PONTY, 2015, p.16). De acordo com a fenomenologia a ideia de espaço
homogêneo cede lugar à ideia de espaço heterogêneo e a partir daí se aproxima
mais da visão atual da Geografia da Percepção:
A ideia de um espaço homogêneo completamente entregue a uma
inteligência sem corpo é substituída pela ideia de um espaço
heterogêneo, com direções privilegiadas, que têm relação com nossas
particularidades corporais e com nossa situação de seres jogados no
mundo (MERLEAU- PONTY, 2015, p.17).

Ao considerar a heterogeneidade do espaço e a importância das experiências
vividas e da subjetividade corporal para a percepção do ser humano sobre o espaço,
a fenomenologia torna-se uma forma de abordagem científica utilizada pela
Geografia.
A fenomenologia passa a inspirar a Geografia através da abordagem
subjetiva da realidade ao considerar que a intuição constitui um elemento importante
no processo de conhecimento (LENCIONI, 2003).
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Os estudos relacionados direta ou indiretamente ao espaço são realizados
por diversas ciências, recebendo diferentes interpretações conceituais. Na Geografia
este fenômeno se repete; cada corrente geográfica cria uma definição e
interpretação de espaço próprias.
A corrente fenomenológica na Geografia define:
O espaço é vivido e percebido de maneira diferente pelos indivíduos, uma
das questões decisivas da análise geográfica que se coloca diz respeito
às representações que os indivíduos fazem do espaço. Essa Geografia
procurou demonstrar que para o estudo geográfico é importante conhecer
a mente dos homens para saber o modo como se comportam em relação
ao espaço (LENCIONI, 2003, p. 152).

De acordo com a abordagem fenomenológica do espaço, tão importante
quanto o estudo das características espaciais é o estudo das representações que os
seres humanos fazem a respeito deste e neste contexto torna-se muito importante
para a análise e compreensão das representações espaciais conhecer a história de
vida e a forma como pensam as pessoas, pois a forma como percebemos e
representamos o espaço recebe forte influência das experiências que vivemos neste
espaço.
Através das narrativas das mulheres encarceradas, impregnadas pela
percepção e experiências vividas, buscamos compreender o espaço e o lugar por
elas ocupado na Penitenciária Feminina do Estado de Rondônia. Esta compreensão
orienta-se pelo arcabouço metodológico fenomenológico.
A fenomenologia permite às abordagens na pesquisa em Geografia e Gênero
amplitude de dimensões que possibilitam evidenciar as representações simbólicas
do espaço, logo, torna possível o desenvolvimento de pesquisas que destacam as
produções simbólicas que evidenciam as particularidades humanas provenientes
das experiências vividas e da percepção. É possível exemplificar esta peculiaridade
do método fenomenológico ao pesquisar a percepção e compreensão do espaço da
Penitenciária Feminina do Estado de Rondônia e sua relação com as experiências
vividas pelas mulheres que lá estão encarceradas. Relph (1979) historiciza o estudo
fenomenológico na Geografia, destacando que o lugar de experiência é o referencial
base para o entendimento do simbólico:
Em particular, faço uso explícito de ideias fenomenológicas do mundo-
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vivido (“life-world”) e dos métodos fenomenológicos; também argumento
que as experiências variadas e mesmo contraditórias que nós temos de
espaços, paisagens e lugares combinam as qualidades e aparências
destes com os nossos modos e atitudes, e que essas experiências são
fundidas em “geograficidade”, a base preconsciente e preconceitual da
Geografia. Geograficidade não é primariamente ser agradável (como
muitos dos escritos de Tuan e Lowenthal parecem sugerir), mas pode ser
desagradável e “topofóbico”, tanto como “topofílico”. Finalmente desejo
introduzir a consideração sobre a consciência geográfica feita por Eric
Dardel em seu livro L‟Homme et la Terre: Nature de La Réalité
Géográphique, publicado em 1952, ainda aparentemente desconhecido
pelos geógrafos mas é a descrição mais completa das bases
fenomenológicas da geografia. Dardel combina efetivamente o trabalho
de fenomenologistas, como Heidegger, Minkonski e Bachelard, com
descrições de experiência geográfica feitas por poetas, novelistas e
geógrafos (RELPH, 1979, p. 02).

Os sentimentos do ser humano para com a Terra, seu lugar de vivência e
experienciação cotidiana, combinados com a aparência destes espaços e com a
personalidade e o modo de vida do sujeito originam a geograficidade indicada por
Relph. Os sentimentos decorrentes da combinação da aparência dos espaços com
as experiências vividas influenciam, segundo Relph, a percepção sensorial do
sujeito que dará origem a comoção emotiva, esta por sua vez, poderá ser prazerosa
e consequentemente induzir à topofilias ou desagradável, induzindo à topofobias.
Portanto, um mesmo espaço poderá ser percebido de forma topofílica ou topofóbica
por diferentes indivíduos, motivo pelo qual as percepções sensoriais que o indivíduo
mantém com o lugar vivido devem ser estudadas e compreendidas pela Geografia.

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para compreender o universo vivido e os aspectos que caracterizam a
percepção, o entendimento e o sentido sobre o espaço vivido, as relações sociais de
gênero e o lugar das mulheres encarceradas neste espaço, nossa pesquisa adotou
uma abordagem qualitativa visando a interpretação dos fenômenos e da realidade
socioespacial.
Nesse contexto, a pesquisa qualitativa reconhece “... os atores sociais como
sujeitos que produzem conhecimentos e práticas” (MATOS e PESSÔA, 2009, p.
281), tal compreensão é fundamental para esta pesquisa, uma vez que ela acontece
a partir das narrativas que relatam a trajetória de vida das mulheres encarceradas,
sendo evidenciadas durante tais narrativas período que representam a vida antes do
cárcere, durante o cárcere e expectativas para o pós-cárcere. Daremos voz

à
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sujeitos que comumente são invisibilizados, pois nesta pesquisa as mulheres não
ocupam o lugar de entrevistadas ou de sujeitos observados, elas são as
protagonistas da própria história que por nós foi primeiramente vivenciada

sob

alguns aspectos, posteriormente ouvida e registrada em forma de áudio e mapas
mentais que nos ajudarão a compreender o cotidiano deste universo, seus símbolos,
suas regras, as relações sociais de gênero que neste espaço são estabelecidas e as
trajetórias por elas percorridas até o presente momento. A abordagem qualitativa
também nos permitiu conhecer e compartilhar os sonhos destas mulheres, uma vez
que conosco foram divididas expectativas para a vida após o cárcere. Portanto, foi
possível estabelecer conexão entre as experiências vivenciadas fora e dentro do
cárcere e a forma como estas influenciam na percepção sobre o espaço e as sobre
as relações sociais estabelecidas, incluindo as de gênero.
Compartilhamos o mesmo ponto de vista de Maanen (1979, p. 520) quando
afirma que: “(...) a pesquisa qualitativa tem como objetivo traduzir e expressar o
sentido dos fenômenos do mundo social, trata-se de reduzir a distância do indicador
e indicado, entre teoria e dados, entre o contexto e ação”.
O primeiro procedimento por nós adotado após a pesquisa bibliográfica foi a
observação sistemática.
Na intenção de reduzir as distancias entre indicador e indicado e de perceber
as conexões entre o passado, o presente e as pretensões para o futuro, bem como
as conexões entre a percepção que as mulheres encarceradas possuem sobre o
espaço e o lugar que ocupam (ou não) neste ambiente é que optamos por iniciar o
campo da pesquisa através da observação participante. Compreendemos que a
observação é um elemento significante para uma pesquisa, pois oferece ao
pesquisador detalhes sutis que podem revelar variáveis importantes a serem
exploradas. Compactuamos do mesmo posicionamento de Nascimento Silva & Silva
(2002, p.67), que afirmam que “A observação é um elemento imprescindível na
coleta de informações, é através dela que se inicia o primeiro contato com o
entrevistado”.
A observação participante é uma técnica que propiciou o contato com o grupo
pesquisado, permitiu o entendimento de suas práticas culturais, e nesse mesmo
sentido, a compreensão das relações que as sociedades e os grupos estabelecem
entre si e com o espaço. Desse modo, a observação participante nos permite a
observação e a participação na vida do grupo pesquisado (BORGES, 2009).
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Turra Neto (2004, p.42-3), entende por Metodologia de Observação
Participante:

(...) uma metodologia, na qual o pesquisador se coloca no campo como
uma antena de rádio, captando de forma sensível os elementos que
interessam para sua proposta, interagindo com o grupo, vivendo com ele
e influenciando e sendo influenciado. Uma relação humana, na qual a
empatia é importante, mas o confronto, quando exigido, também o é, já
que se torna o pressuposto para relações baseadas na autenticidade
pessoal e não na representação de papéis.

A observação participante permite ao pesquisador participar do universo
simbólico de um determinado grupo e perceber o sentido dos significados, pois “(...)
a cultura, assim, não seria um poder ao qual se pode atribuir casualmente o ato e o
gesto, mas é um contexto dentro do qual eles podem ser lidos e descritos” (TURRA
NETO, 2004, p.83). Compactuando de tal concepção percebemos que para realizar
uma

leitura

da

realidade

é

necessário

participar

do

universo

simbólico.

Necessariamente não precisamos nos tornar parte do grupo, mas precisamos estar
em condições de manter um diálogo com o grupo de forma participativa e não
apenas na condição de estranhos, dessa forma será mais provável que o grupo
permita ao pesquisador acessar informações que para estranhos seriam
inacessíveis.
Um dos primeiros passos durante a observação participante é o processo de
negociação da pesquisa. Nesta fase iniciamos a busca da conquista da confiança
em que a pesquisadora demonstrou que não representava nenhum perigo ao grupo.
Esta fase foi viabilizada através de dinâmicas de grupo, exibição de vídeos
motivacionais seguidos de reflexão sobre temáticas relacionadas à família, à vida
antes do cárcere e os sonhos para o futuro. Nesta etapa a pesquisadora participou
ativamente das atividades propostas, compartilhando experiências e vivências
pessoais com o grupo, com o intuito de estabelecer uma relação pessoal entre
pesquisadoras e objetos da pesquisa. Segundo Turra Neto (2004, p. 85) “(...) a
relação pessoal é a dimensão mais relevante para a aceitação no grupo. O
pesquisador deve mostrar- se como pessoa, disposta ao diálogo e a convivência.
Cicourel (1980) e Becker (1999) argumentam da mesma forma”.
Lüdke e André (1986, p.26), afirmam que a observação participante é uma
metodologia que permite ao observador chegar mais perto da “(...) perspectiva dos

57

sujeitos”, um importante alvo nas abordagens qualitativas. Em suas palavras, “(...)
na medida em que o observador acompanha in loco as experiências diárias dos
sujeitos, pode tentar aprender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles
atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações”. Logo, o observador
como participante deve deixar claro ao grupo sua identidade, os objetivos e riscos do
estudo desde o início. Conseguindo a cooperação do grupo o pesquisador poderá
ter acesso a informações até mesmo confidenciais, contudo, ele deverá aceitar e
respeitar o controle do grupo sobre o que será tornado público pela pesquisa.
Para Brandão (2002), o grupo ou comunidade deve ser enxergado de dentro
para fora, motivo pelo qual devemos respeitar o tempo e o ritmo de cada grupo.

2.2.1 Os mapas mentais
A base teórica que nos levou a optar pelos mapas mentais como forma de
representação do espaço e lugar fundamenta-se sob a ótica dos geógrafos
humanistas Yi-Fu Tuan e Salete Kozel.
A utilização de imagens como formas de representação do espaço é uma
técnica utilizada desde a pré-história, com o aparecimento da linguagem simbólica,
quando o homem através das pinturas rupestres gravou na pedra as cenas do seu
cotidiano, da sua história, das distancias e direções percorridas.
Atualmente as representações do espaço são realizadas através de
normatizações e referendadas pela técnica e acurácia em algumas sociedades e
culturas, mas ainda assim existe a necessidade de conhecimento e compreensão
das construções simbólicas, denominados mapas mentais ou cognitivos. As
representações simbólicas são capazes de capturar aspectos subjetivos que as
fotografias, os mapas cartográficos e os desenhos técnicos nem sempre são
capazes de expressar.
Compreendemos os mapas mentais como desenhos concebidos a partir das
observações sensíveis, da experiência vivida e da experiência humana no lugar.
Eles não estão fundamentados em informações precisas e rigorosamente
estabelecidas, uma vez que, “a razão objetiva, [...] se refere à existência humana
mesmo que esta não possa ser expressa em categorias de quantidade” (HOLZER,
2006, p. 202). Nos mapas mentais a existência é intermediada por símbolos, já que
segundo Tuan, o homem possui uma capacidade altamente desenvolvida para o
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comportamento simbólico e a Geografia é a ciência capaz de se apropriar dessa
capacidade simbólica para dar lugar às expressões dos sujeitos, pois “uma
linguagem abstrata de sinais e símbolos é privativa da espécie humana. Com ela, os
seres humanos construíram mundos mentais para se relacionarem entre si e com a
realidade externa” (TUAN, 1980, p.15). Dessa forma os mapas mentais seriam
capazes de representar não apenas os aspectos físicos de um espaço ou lugar, a
representação neste caso vai além e contempla os simbolismos que representam os
aspectos subjetivos (emocionais, experienciais) do espaço, portanto, nos referimos a
uma representação mais ampla, já que o símbolo “é uma parte, que tem o poder de
sugerir um todo” (idem, p. 26). Sendo assim, o método fenomenológico nos permite
estabelecermos uma conexão com os mapas mentais, pois sendo este um método
que analisa o fenômeno sob a luz da percepção e sendo os mapas mentais produtos
da imagem percebida pelo ser humano, os dois atuam de forma complementar na
análise proposta para o fenômeno pesquisado.
Uma das primeiras limitações percebidas para a realização da pesquisa e
coletas de dados foram as rígidas regras de segurança impostas pela Penitenciária
Feminina de Rondônia. Tais regras têm como finalidade preservar informações
sigilosas relacionadas à manutenção da segurança de todos que ali estão,
contemplando gestores, agentes penitenciários, servidores da área de saúde e as
mulheres encarceradas.
Com o compromisso de cumprir as regras da instituição pesquisada como
poderíamos responder aos questionamentos fundamentais para a pesquisa? Como
o espaço carcerário da Penitenciária Feminina de Rondônia é construído? Que
relações as mulheres encarceradas na PENFEM estabelecem com este espaço?
Será que neste espaço estas mulheres encontram seu lugar? Será que neste
espaço é possível perceber alguma diferença relacionada ao gênero? Que tipo de
influência este espaço causa à vida destas mulheres?
Na intenção de responder à estas questões, optamos em utilizar os mapas
mentais como forma de representação da realidade vivida e do espaço, já que a
Geografia Humanista faz uso da “cartografia cultural” ou “mapas mentais” como
ferramenta auxiliar para obter respostas dessa natureza, pois ao tomarmos
conhecimento que não seria permitida a captura de imagens através de fotografias
percebemos que haveria necessidade de uma outra forma de retratar o local. Neste
contexto os mapas mentais apresentaram-se como uma fotografia muito mais
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profunda, pois eles seriam capazes de capturar não apenas o superficial, mas
também os aspectos mais profundos relacionados ao espaço, ao lugar e as pessoas
que contribuiriam com a pesquisa.
Os mapas mentais poderiam captar a real percepção dessas pessoas sobre
os aspectos pesquisados. Através deles poderíamos conhecer além do que nossos
olhos poderiam alcançar, saberíamos como aquelas que conhecem o visível e o
invisível daquele espaço percebem os aspectos que pretendíamos investigar. Os
mapas mentais nos permitiriam ver aquele espaço através dos olhos e do coração
das mulheres encarceradas.
Para a análise proposta, utilizou-se como base a metodologia Kozel (2007),
adaptada, que objetiva decodificar a mensagem impressa nos desenhos elaborados
por aqueles que vivenciam experiências num determinado espaço. O grupo inicial
compôs-se de um universo de 40 mulheres.
Seguindo a metodologia de análise de KOZEL (2007), o conteúdo dos mapas
foi analisado sob os seguintes quesitos:
a) interpretação quanto à forma de representação dos elementos na imagem
(cores e formatos utilizados);
b) interpretação quanto à distribuição dos elementos na imagem;
c) interpretação quanto à especificidade dos ícones: (elementos da paisagem
natural; elementos da paisagem construída; elementos móveis e imóveis; elementos
humanos);
d) interpretação de outros aspectos ou particularidades como letras, formato
(mapa ou desenho), linhas, figuras geométricas;
Através desta metodologia de análise é possível identificar os sentimentos e
emoções, as formas, as expressões em forma de letras ou palavras que
complementam o desenho com uma explicação na linguagem formal.
O diálogo entre Kozel (2007), Dardel (1990), Lynch(1980) e Tuan (2005-2012)
favorece o entendimento da relação homem-Terra com outros itens observados
durante a análise, como por exemplo a questão da afetividade presentes nos laços
afetivos representados; as ações e as intenções humanas (seja do sujeito ou de
terceiros); questões relacionadas aos limites físicos e afetivos.
As contribuições de TUAN (2005/2012) fundamentam o entendimento das
sensações de topofilia e topofobia e a questão do medo relacionados à
determinadas paisagens. Portanto, ao analisar os mapas mentais é preciso
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compreende-los não apenas como meros desenhos sem sentido e focar na intenção
do que se quis representar, como aponta KOZEL (2007).
Assim procedemos à leitura e análise dos mapas mentais como se as
mulheres participantes da pesquisa fossem artistas que lembram da sua vida antes
do cárcere, ao mesmo tempo em que se deparam com a realidade da cadeia e
imaginam e sonham com a vida pós-cárcere, relembrando e imaginando fatos
marcantes a ponto de merecerem um registrado em forma de obra de arte. Dessa
maneira, pretende-se revelar os fatos marcantes (positiva e negativamente) da
infância, as intenções e sentimentos do cotidiano atual e as expectativas para o
futuro das pessoas que estão neste espaço por meio dos desenhos, da sua análise
e das vivências. Não temos o objetivo de apresentar conclusões definitivas, uma vez
que se trata de interpretação de mapas mentais e sim deixar o leitor receptível à
outras análises, bem como despertar a inquietação dos leitores, pesquisadores,
cidadãos e gestores públicos para problemáticas que apesar de antigas ainda são
muito atuais.
2.2.2 Entrevistas e história oral
Como forma de auxílio à compreensão dos mapas mentais, realizamos
entrevistas que foram analisadas de acordo com a técnica da história oral. A história
oral é um recurso moderno usado para elaboração, arquivamento e estudos de
documentos referentes à vida social de pessoas. É sempre uma história do tempo
presente (MEIHY, 1996).
História Oral é o registro da história de vida de indivíduos que, ao focalizar
suas memórias pessoais, constroem também uma visão mais concreta da dinâmica
de funcionamento da trajetória do grupo social ao qual pertence. A História Oral é
um procedimento destinado à constituição de novas fontes para a pesquisa histórica,
com base nos depoimentos orais colhidos sistematicamente em pesquisas
específicas (LOZANO, 2000).
Através do desenvolvimento do método da história oral o pesquisador passou
a não mais depender exclusivamente de textos escritos por terceiros para estudar
fenômenos ocorridos no passado, uma vez que a história oral possibilita que
indivíduos pertencentes a categorias sociais geralmente excluídas da história oficial
possam ter voz própria, possam ser ouvidos e possam deixar registradas para
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análises futuras sua própria visão de mundo, ou ainda a visão de mundo do grupo
social ao qual pertencem. Neste contexto, a história oral permite ao pesquisador
uma compreensão do presente de forma dinâmica, relacionando fatos do passado
que possuem influência direta em fatos do presente e futuro.
As entrevistas realizadas com as mulheres que contribuíram com esta
pesquisa ocorreram mediante a técnica da história oral, ou seja, os depoimentos
foram registrados em forma de áudio com o auxílio de um gravador de voz digital,
em atendimento às normas de segurança da PENFEM, as fotografias foram
registradas com o auxílio de uma câmera digital em ângulos que preservaram a
identidade das colaboradoras. Os arquivos de áudio permitiram o registro das
experiências vividas no passado e no presente pelos sujeitos sociais, bem como as
expectativas para o futuro, uma vez que são capazes de captar emoções e
sentimentos expressões pela voz.
O emprego da história oral neste estudo é de fundamental importância, uma
vez que ao dar voz a cada uma das entrevistadas e ao dar oportunidade de que as
mesmas registrem de forma única e original sua a história de vida, esta técnica
contribui para empoderar e dar visibilidade à estas mulheres.
Através dos relatos orais das mulheres encarceradas torna-se possível o
confronto entre fontes escritas e imagéticas, dessa forma os relatos analisados
através do método da história oral atuam de forma auxiliar e complementar na
compreensão dos mapas mentais.
Do grupo inicial de 40 mulheres que contribuíram na etapa de criação dos
mapas mentais, selecionados um grupo menor de seis mulheres que participaram da
etapa de entrevista. Os critérios estabelecidos para a seleção desta segunda
amostra foram a disponibilidade em nos conceder entrevista, o local de origem (pois
tínhamos a intenção de entrevistar mulheres originárias de Porto Velho e de outros
municípios) e o tipo de delito cometido, já que tínhamos a intenção em entrevistar
mulheres que cumpriam pena por diferentes crimes.
A intenção em entrevistar mulheres que haviam cometido diferentes delitos
fundamenta-se no desejo de desvelar se as relações estabelecidas antes do cárcere
possuíam alguma semelhança, se os motivos pelos quais estas mulheres
encontravam-se em situação de cárcere eram reflexos de tais relações e se a
percepção destas mulheres em relação ao espaço carcerário apresentava pontos de
convergência, apesar da diferença entre os delitos cometidos.
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2.3

LOCAL DA PESQUISA

No município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia existem três
estabelecimentos penais para mulheres; Presídio Provisório Feminino que é
destinado às mulheres que aguardam a sentença do juiz; a Penitenciária Estadual
Feminina, localizada em Porto Velho e destinada às mulheres que cumprem pena
em regime fechado e o Albergue Feminino, localizado também em Porto Velho e
destinado às mulheres que cumprem pena em regime semiaberto.
O local que nos escolheu para a realização da pesquisa foi a Penitenciária
Estadual Feminina (PENFEM), localizada na Av. Farquar, 1533, bairro Centro, no
município de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia.
Afirmamos que o local nos escolheu porque segundo Saffioti (2011, p. 42):

(...) a história de vida de cada pessoa encontra-se com fenômenos a ela
exteriores, fenômeno denominado sincronicidade por Jung, e que permite
afirmar: ninguém escolhe seu tema de pesquisa, é escolhido por ele.

No contexto descrito por Saffioti é importante mencionar nossa trajetória até
esta escolha. Chegamos a este local por intermédio de compromissos profissionais
que encontraram parceria perfeita nos interesses acadêmicos. Atuando como
docente da educação profissional, em outubro de 2015 recebemos o convite do
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, repleto de reticências e
incertezas sobre nosso interesse, para lecionar nos cursos de Recepcionista e
Recepcionista em Meios de Hospedagem que seriam oferecidos para as mulheres
encarceradas por meio de um convênio firmado entre esta instituição de educação
profissional e a Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS. O motivo de tais
incertezas e reticências residia no fato de que as aulas precisariam acontecer
exclusivamente no ambiente carcerário, não havendo nenhuma possibilidade de
realização de visitas técnicas ou de deslocamento das alunas para outros ambientes
pedagógicos. As aulas aconteceriam em uma pequena sala de aula dentro da
PENFEM e não haveria possibilidade de acompanhamento das atividades por
nenhum agente penitenciário devido à baixa quantidade de efetivo. Apesar de já ter
contato com este público em outras ocasiões, jamais houvera uma experiência
semelhante, pois, as turmas do passado eram compostas por pessoas (homens e

63

mulheres) que cumpriam pena em regime semiaberto e dessa forma não havia
mudança no cotidiano das aulas, elas aconteciam no ambiente pedagógico do
SENAC e o docente tinha a sua disposição todos os recursos e a segurança
necessária para desenvolver seu trabalho.
Nossa reação ao receber tal convite foi totalmente contrária à esperada pelos
gestores: comemoramos com grande alegria e empolgação este desafio. Sabíamos
que esta seria uma experiência transformadora para todos os envolvidos no
processo e de imediato vimos nesta oportunidade a chance de conhecer este
universo tão restrito e repleto de regras e simbologias próprias.
Antes de iniciarmos a atuação docente participamos de duas reuniões com as
gestoras da PENFEM que tinham a finalidade de nos apresentar as regras
institucionais e de nos apresentar o espaço físico disponível para a realização das
atividades. Nestas ocasiões informamos sobre o interesse em desenvolver uma
pesquisa acadêmica que daria origem à esta dissertação e nossa proposta
imediatamente foi bem recebida pela gestão da instituição.
Passamos pela nossa primeira revista em treze de outubro de 2015.

A

primeira revista obrigatória foi realizada em uma pequena sala onde funciona a
guarita de acesso. Neste ambiente assinamos o livro de visitantes, entregamos os
celulares e passamos pelo detector de metais. Ao cruzar a porta de saída nos
deparamos com um corredor largo o suficiente para abrigar uma viatura, porém sem
espaço para a realização de manobras. Este corredor dava acesso à uma
sala/guarita maior localizada na lateral direita. Neste ambiente ocorreu a segunda
parada obrigatória para a entrega dos documentos pessoais, relógio e guarda de
chaves ou outro item considerado impróprio para o ambiente. Fomos conduzidas
pelo corredor até uma das salas que ficavam no final do prédio. Posteriormente
descobrimos que estas salas eram ocupadas pela administração, salas de aulas,
berçário e sala de atendimento de saúde.
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Figura 5: Berçário da PENFEM.

Fonte: Internet. Disponível em: http://correiodenoticia.com.br/?p=5060

Esta foi a primeira vez de um ritual que se repetiu minuciosamente em todos
os meses em que tivemos acesso a estes ambientes.
Apesar da simpatia com que os servidores nos receberam, a atmosfera era
pesada e um clima de tensão constante tomava conta do ambiente. O ar parecia
“mais denso” que o respirado antes de cruzar a porta da penitenciária, uma dor de
cabeça insistente e cansaço inexplicável se tornaram nossos companheiros
constantes. Alguns servidores nos olhavam com preocupação, como se temessem
que não fôssemos capazes de cumprir o tempo necessário ao desenvolvimento do
nosso trabalho naquele lugar. Ao mesmo tempo, as mulheres que estavam
encarceradas em celas próximo ao pátio nos olhavam com curiosidade através das
grades.
Ao chegar à sala da administração nos deparamos com instalações
(mobiliários, equipamentos, computadores, impressora, telefones) simples, porém
necessários ao trabalho e com pessoas acolhedoras. Percebemos que todas as
servidoras envolvidas nas atividades administrativas eram mulheres, cabendo à
poucos homens, em conjunto com outras mulheres, a atuação como agentes
penitenciários.
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Figura 6: Parte da equipe de agentes penitenciárias e gestora da instituição.

Fonte: Internet. Disponível em: http://www.rondonia.ro.gov.br/2014/02/12345/

Durante as reuniões com a gestão da PENFEM nos foram apresentadas as
dependências a que teríamos acesso, assim como as regras para circularmos pelos
ambientes e nos relacionarmos com as alunas. Constatamos que a Penitenciária
Estadual Feminina possui escola, atelier de costura e berçário com capacidade
máxima para treze mulheres gestantes ou lactantes, além de três salas de aula,
sendo uma destinada à escola carcerária que atende estudantes do nível
fundamental e médio e duas que no período de realização da pesquisa estavam
desocupadas e logo foram transformadas em laboratório de informática e sala de
aula de capacitação em recepcionista. Também percebemos (e posteriormente
discutimos) o fato deste local, apesar de estar localizado no centro da capital de
Rondônia ser um lugar invisível aos olhos de muitos, já que poucas pessoas sabem
que anexo à Direção Geral da Delegacia de Polícia Civil existe uma penitenciária
feminina estadual.
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Figura 7: Guarita e portão de acesso à Penitenciária Estadual Feminina.

Fonte:
Google
Maps.
Disponível
em:
https://www.google.com.br/maps/@-8.7628754,63.9087664,3a,75y,217.46h,86.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXXafC_7f0Nyud3rmKS0zEQ!2e0!7i1331!8i
6656

Prontamente percebemos, e posteriormente tivemos a confirmação das
gestoras, que a maior dificuldade que encontraríamos para desenvolver a formação
profissional das alunas era a mesma encontrada para desenvolver atividades
relacionadas à reintegração social da mulher encarcerada: a falta de espaço na
unidade prisional, tanto disponível como para a ampliação e para construção.
Percebemos que o espaço da sala de aula era reduzido para classes de 20
alunas e que, por questões de segurança, não teríamos autorização para utilizar o
espaço do pátio para o desenvolvimento de atividades que necessitassem de
espaço amplo, logo nossa atuação estaria restrita ao confinamento da pequena sala
de aula. Também estávamos de certa forma encarceradas.
Figura 8: Espaço destinado aos cursos de formação profissional.

Fonte: internet. Disponível em: http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/01/39220/
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Quanto às mulheres que ali estavam, fomos informadas que durante aquele
período encontravam-se 167 mulheres encarceradas, dentre as quais 87% eram
reincidentes no crime de tráfico de drogas. Destas, uma grade parte além de exercer
atividades relacionadas ao tráfico de drogas também eram

usuárias de

entorpecentes. As origens eram diversas, tendo a maioria cometido delitos em Porto
Velho e havendo uma parcela um pouco menor que adentrou na unidade por meio
de transferência de outros municípios.
Também nos foi informado sobre os dias em que não poderiam haver aulas,
neste caso todas as sextas-feiras, dias em que as alunas que possuem
companheiros presos no complexo carcerário de Porto Velho são deslocadas na
viatura da PENFEM para a visita íntima aos seus cônjuges. Além destas situações
fomos alertadas que esporadicamente poderíamos receber mensagens de texto ou
telefonema da diretora da instituição avisando sobre a necessidade de suspensão
de aulas em casos de rebeliões, epidemias ou o motivo mais frequente: falta de
água para realização dos serviços de higiene básica das instalações e das alunas.
Nesta última situação, as mulheres costumam ficar agressivas e devido à quantidade
reduzida de agentes não haveria condições de resguardar nossa segurança.
Outra situação possível seria a ausência de alunas em virtude da realização
de tratamentos médicos. Na PENFEM existe uma sala onde ocorrem os
atendimentos básicos de saúde, como preventivo, curativos e atendimento
odontológico de baixa complexidade, porém nas situações em que houvesse
necessidade de exames médicos ou tratamentos complexos haveria o deslocamento
da aluna através de escolta para o local do tratamento. Mas na ocorrência dessas
situações receberíamos notificação formal para justificar a ausência das alunas em
diário escolar.
Percebemos que as regras da instituição seriam rígidas não apenas para nós,
mas principalmente para as alunas. As gestoras deixaram claro que teríamos um
bebedouro na sala de aula motivo pelo qual não deveríamos autorizar que a saída
destas para o bebedouro externo. Também não deveríamos autorizar idas
frequentes ao banheiro. Posteriormente algumas alunas nos confidenciaram o
motivo desta regra. Assim como não poderíamos doar nenhum tipo de material
escolar as alunas, principalmente papel e caneta, esta recomendação nos pareceu
cruel, mas durante o campo também descobrimos o motivo de tal regra e no capítulo
seguinte detalharemos os motivos para tais recomendações.
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Todo e qualquer material cortante também deveria ser evitado e em situações
em que realmente precisássemos de tesoura para recorte de revistas, estas
deveriam ser sem ponta, contadas ao início da aula e novamente ao final. Caso
faltasse algum material deveríamos imediatamente solicitar um agente para realizar
a revista e localizar o item.
Tomamos conhecimento de um detalhe importante; durante as aulas
seríamos só nós, ou seja, alunas e professora. As agentes penitenciárias ficariam de
prontidão ao lado de fora da sala para agir em caso de necessidade. Teríamos
privacidade para estabelecer uma relação pedagógica comum, percebemos neste
momento que a privacidade teria um preço: o risco.

2.3.1 Os desafios e conquista do trabalho de campo

O trabalho de campo proporciona ao pesquisador confrontar suas hipóteses
iniciais com a realidade do campo de pesquisa.
Iniciaremos nossos relatos de campo mencionando a forma como se deu a
identificação com o tema, pois compreendemos que este é um fator fundamental
para o estímulo à “curiosidade científica” que posteriormente resultará em
entusiasmo e motivação durante a realização da pesquisa de campo.
Em nosso caso houve mudanças durante a trajetória do mestrado que nos
conduziram à pesquisa das subjetividades presentes neste universo misterioso e
instigante que é a PENFEM.
O caminho inicialmente planejado e que nos proporcionou o ingresso no
Mestrado em Geografia da Universidade Federal de Rondônia estava situado em um
nicho específico do mercado de trabalho, uma vez que pesquisaríamos as
oportunidades de ingresso e permanência de mulheres técnicas em informática no
mercado de trabalho sob a perspectiva das relações de gênero. A intenção inicial
era de aliar os conhecimentos profissionais como docente da educação profissional
aos conhecimentos relacionados ao estudo de Geografia e Gênero, porém fomos
surpreendidos por uma grata surpresa: a oportunidade de lecionar o curso de
Recepcionista para as mulheres da Penitenciária Estadual Feminina de Rondônia –
PENFEM. Concordamos que direcionar os estudos e pesquisas científicas para o
ambiente carcerário e as relações sociais e de Gênero que nele são estabelecidas
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seria uma excelente oportunidade para atender a lacuna existente nos estudos
científicos sobre tal temática.
Já no primeiro semestre do mestrado (segundo semestre de 2015) realizamos
boa parte das leituras de artigos e teses relacionadas ao tema, ocasião em que
constatamos o pioneirismo do trabalho dada à escassez de estudos publicados
sobre este universo.
Os trabalhos de campo iniciaram ao final do segundo semestre de 2015, onde
fizemos as primeiras visitas à PENFEM, participamos das primeiras reuniões com as
gestoras e realizamos as primeiras observações sobre o espaço. Em outubro de
2015 tivemos nosso primeiro contato com aquelas que seriam o sujeito de nosso
estudo, inicialmente na condição de docente, posteriormente na condição de
confidente e finalmente na condição de pesquisadora. Desde o primeiro contato
foram apresentados os objetivos e instrumentos da pesquisa, da mesma forma que
foi explicado que somente aqueles que desejassem de fato contribuir de forma
voluntária participariam da pesquisa, porém os detalhes sobre os instrumentos, bem
como sua aplicação aconteceriam apenas dentro de dois meses, período que
coincidiria com o término do curso profissionalizante. Nossa intenção era deixar
claro à todas as mulheres a importância desta pesquisa como forma de empoderar
esta classe social, de dar voz às mulheres que geralmente são invisibilizadas, de
compreender como estas perceber o espaço e o lugar que atualmente ocupam para
a partir de tal percepção apresentar ao mundo às demandas específicas destas
mulheres, ao mesmo tempo em que queríamos deixa-las livres para decidir sobre a
sua participação de forma natural.
O contato estabelecido estendeu-se do início de outubro de 2015 a março de
2016, religiosamente de segunda à quinta-feira, nos períodos da manhã e tarde.
No dia 06 de outubro de 2015, durante o segundo dia de aula, uma das
alunas teve a iniciativa de realizar as três primeiras perguntas de muitas que
responderíamos ao longo da pesquisa: “A senhora não tem medo de estar aqui?”
“Porque te mandaram pra esse lugar?” “Seu marido deixou você vir pesquisar aqui?”
Nossa resposta marcou definitivamente a relação de confiança que futuramente se
estabeleceria. Respondemos estávamos extremamente felizes pela oportunidade de
conhecer pessoas com tanta história para contar e que diante de tanta motivação e
curiosidade em conhecer aquele lugar e aquelas mulheres não havia restado lugar
para o medo. Acrescentamos dizendo que não havíamos sido “mandadas” para
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aquele lugar, havíamos escolhido estar naquele lugar e conhecer aquelas pessoas.
Finalizamos contando sobre a relação de companheirismo estabelecida entre meu
amado e eu, que fazia com que ele acompanhasse todas as minhas decisões,
compartilhando meus desejos e torcendo pelo meu sucesso.
A partir dessa resposta passamos a ser objeto de curiosidade para aquelas
mulheres: elas queriam entender o porquê dentre tantos possíveis temas de estudo
havíamos escolhido logo elas! Também queriam saber sobre questões diversas,
incluindo as de gênero: “O seu marido não tentou te proibir de vir pra esse
lugar???!!” “Você tem filhos?” “Quantos?” “Meninos ou meninas?” “De que idade?”
“Quem cuida deles enquanto você está estudando e trabalhando?” “Eles sabem que
você pesquisa na cadeia? Sabem que você vem pra cá todo dia?” “O que eles
acham sobre você pesquisar na cadeia?” “Eles não têm medo?”
Essas foram algumas das perguntas que nortearam nosso segundo encontro.
Me esforcei para não deixar nenhuma pergunta sem resposta, pois julgava justo que
nos conhecêssemos um pouco mais. Esta decisão contrariava as orientações que
recebi de uma agente penitenciária que foi categórica ao afirmar: “Elas vão te fazer
muitas perguntas. Não responda. Não dê confiança para as presas!”
A partir do terceiro encontro, em 7 de outubro de 2015, passamos a alternar
momentos didáticos com momentos de roda de conversa, dinâmicas de grupo e
elaboração de mapas mentais. Tudo corria na mais perfeita harmonia apesar das
características peculiares daquele lugar.
Durante o mês de outubro começamos nosso aprendizado sobre a linguagem
da cadeia e durante esta dissertação em muitos momentos faremos uso dela para
nos referir a objetos e situações próprias deste ambiente.
Uma das primeiras preocupações que tivemos foi sobre qual palavra
utilizaríamos para nos referir àquelas mulheres; ora utilizávamos encarceradas, ora
reeducandas, ora apenadas... Na dúvida, e sabendo que já tínhamos alguma
relação de confiança estabelecida, decidimos aproveitar uma roda de conversa e
perguntar à elas como deveríamos chama-las, como gostariam que nos
referíssemos à elas. A resposta nos surpreendeu pela simplicidade e sinceridade:
presas. “É assim que nos sentimos, é assim que estamos (Mirtes).” A fala de uma
mulher ganhou o reforço de todas as demais, pois segundo sua opinião não são
reeducandas, já que muitas receberam nenhuma ou pouquíssima educação antes
do cárcere, também não são apenadas já que a pena poderia ser cumprida em
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liberdade ou no regime semiaberto. Portanto elas sentem-se como são: presas.
Considerando a linguagem da cadeia e a realidade destas mulheres esta será uma
das palavras que utilizaremos para nos referirmos a elas.
Com o passar do tempo uma outra forma de chama-las ganhou força:
“meninas”. Inicialmente este termo que usávamos de forma carinhosa encontrou
certa resistência por parte de algumas que afirmavam que elas eram mulheres e não
meninas. “Aqui não tem nenhuma menina não, aqui tudo é mulher! (Lucia)”
Aos poucos a vida destas mulheres ganhou uma nova dimensão: a sala de
aula, onde aceitavam ser chamadas carinhosamente de meninas. Naquele lugar (a
sala de aula) elas também ousavam se chamar de meninas. “É tão bom estar aqui!
Até esqueço que estou presa! Aqui não sou tratada como presa, sou tratada como
aluna”.(Ana Claudia)
Em 20 de dezembro de 2015 realizamos uma celebração natalina destinada
às nossas alunas e colaboradoras. Esta foi uma experiência significativa para a
pesquisa, pois pudemos retribuir em parte o carinho e a atenção a nós dedicados.
Organizamos um lanche festivo, entregamos brindes e apresentamos uma
dramatização musicada em que tivemos a oportunidade de compartilhar com estas
mulheres mapas mentais que representavam nossas expectativas para o futuro. A
intenção desta atividade, além de estreitar os laços de confiança, foi compartilhar
sonhos, gerar empatia e enquanto apresentávamos nossos mapas mentais foi
possível que estas mulheres, de certa forma, antecipassem a forma que seus mapas
mentais e sua história de vida tomariam futuramente, a forma como aspectos
subjetivos da sua percepção seriam revelados ao término desta dissertação.
Figura 9: Equipe pedagógica durante a confraternização natalina realizada na PENFEM.

Fonte: ALVES, Hellen Virginia da Silva. Acervo pessoal, 2015.

72

A experiência foi muito motivadora para as mulheres encarceradas e nos
preparou para suportar o breve recesso que aconteceria de 20 dezembro de 2015
até o dia 11 de janeiro de 2016, pois a esta altura, além de empatia, já sentíamos o
desejo de estarmos juntas.
Até esta etapa da pesquisa nossa atuação consistia em observações
participantes, dinâmicas de grupo, rodas de conversas e elaboração de mapas
mentais. O ambiente era amistoso e as aulas aconteciam com leveza. A motivação
em estar em um lugar em que não eram mulheres presas e sim alunas era visível
em todas as mulheres e esta era uma fala que se repetia com frequência durante as
rodas de conversas.
Retornamos a encontrar nossas colaboradoras em janeiro de 2016, mas
agora algo havia mudado no grupo.
Nosso primeiro encontro após o recesso aconteceu no dia 11 de janeiro de
2016, conforme o previsto. Esperávamos encontrar todas com o mesmo entusiasmo
e disposição do ano anterior, mas logo percebi que o clima era outro: tenso, na
expressão facial daquelas mulheres era possível ver nitidamente a angústia.
A primeira notícia que recebi é que uma delas havia “ido embora1” e que uma
outra que estava ausente naquele dia seria a próxima a “ir embora”. Durante as três
horas em que permanecemos juntas percebi o peso que qualquer mudança na rotina
causa em toda a cadeia; das dezenove mulheres que ali estavam quatro não
participaram integralmente das atividades alegando que em breve “iriam embora” e
não poderiam dar continuidade aos trabalhos. Foi quase impossível trabalhar
naquele dia, muita conversa paralela, muitos boatos... Logo entendi a dinâmica:
quando uma “vai embora” cresce a expectativa em todas as outras de progredir para
o semiaberto também.
No dia seguinte duas mulheres faltaram às atividades e os boatos e
conversas paralelas ainda eram uma constante.
No dia 13 de janeiro uma mulher faltou e uma que havia faltado no dia
anterior retornou às atividades, porém sem a menor capacidade de concentração.
Ela estava louca para “sair”, contando os dias. Em conversa com esta, descobri que
durante o recesso houve uma atividade do Ministério Público Estadual para calcular
o tempo restante do cumprimento da pena em regime fechado. Este era o motivo de

1

Expressão utilizada para indicar que uma mulher progrediu para o regime semiaberto.
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tanta euforia entre elas. Decidimos agendar uma reunião com a direção para decidir
sobre a melhor forma de lidar com tal situação.
No dia seguinte, durante a reunião com a direção, fomos informadas que a
agitação na cadeia é algo constante após os “cálculos2” da sentença e que não
havia confirmação da progressão de nenhuma das mulheres antes do término das
atividades referentes ao curso e ao andamento da pesquisa. A direção já estava
ciente sobre as faltas e sobre as “desculpas” inventadas para justificar as ausências.
Tivemos a garantia de que todas participariam das atividades pedagógicas enquanto
estivessem na cadeia. Não havia espaço para desistências injustificadas.
No dia 14 uma das duas mulheres que havia faltado em aulas anteriores
chegou na sala de aula visivelmente desmotivada e aborrecida. Posteriormente fui
informada por suas colegas de cela que ela havia chorado, não queria mais
participar das aulas, queria estar disponível para sair da cadeia na hora em que
chegasse o aviso da sua progressão. Percebi o risco desta conduta normativa: ao
mesmo tempo em que tínhamos todas as mulheres presentes na sala de aula,
começávamos a ter resistência em participar das atividades propostas devido às
expectativas de progressão e da imposição da direção. Precisávamos iniciar um
processo de reconquista.
Em 18 de janeiro, após planejar a reconquista, percebemos a presença de
todas as mulheres ao mesmo tempo em que percebemos a redução das conversas
paralelas, porém ainda havia muita dificuldade em se concentrar nas atividades
propostas. Decidimos que aquele seria um momento de liberdade. Durante as três
horas que passaríamos juntas as mulheres participariam de pequenas rodas de
conversas com temas livres e ao final da aula faríamos uma grande roda de]
conversa. Foi uma aula muito produtiva em que elas tiveram espaço para discutir a
vida na cadeia. Os temas das rodas de conversa oscilavam sobre a vida na cadeia e
fora dela, principalmente sobre a família e as expectativas para o futuro. Durante a
roda de conversa final elas pediram que contássemos sobre a nossa família, sobre a
vida das crianças na escola, sobre o que gostávamos de fazer durante os momentos
de lazer em família. Ouvir sobre a vida em família fora da cadeia era realmente um
momento especial e sagrado para elas.
2

Expressão utilizada para as atividades realizadas pelo Ministério Público para atualização do tempo
de estadia das presas no regime fechado. Nesta atividade são considerados o tempo sentenciado
originalmente e a existência de processos administrativos durante a estadia na cadeia.
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No dia seguinte o clima já não era tão tenso, voltava a se assemelhar com o
de antes do recesso. Porém elas começaram a pedir por coisas antes nunca pedidas
e que sabiam que não eram permitidas: algumas mulheres pediram que eu levasse
“bereus3” para fora da cadeia. Esta foi uma situação muito difícil, pois poderia
colocar em jogo a relação de confiança estabelecida entre pesquisadora e objeto, ao
mesmo tempo em que também colocava em risco a confiança entre pesquisadora e
direção da PENFEM. Qualquer erro na condução desta situação poderia prejudicar
ou até mesmo inviabilizar nossa permanência naquele lugar. Pedi um tempo para
pensar. Prometi responder no dia seguinte. Uma das colaboradoras da pesquisa me
pediu livros e contou sobre as mudanças positivas que estavam acontecendo o na
vida dela a partir do curso, das dinâmicas, rodas de conversa e reflexões. Vi o
quanto nosso trabalho é importante para elas e como o resultado da pesquisa
poderá dar visibilidade à estas pessoas. Agora passávamos a entender o motivo da
proibição da entrega de papel, caneta ou lápis para as presas sem o conhecimento
prévio da direção, tratava-se de matéria-prima para os bereus. Esse tipo de
comunicação é proibida e considerada como extra oficial, já que existem as cartas
enviadas e recebidas para familiares e amigos que passam pelo processo de revista
e leitura. Logo, escrever e enviar bereu é uma conduta que para a presa pode
resultar em um processo administrativo que pode ser somada ao tempo
cumprimento da pena em regime fechado e para nós poderia resultar no fim da
estadia neste universo e inviabilizar a continuidade da pesquisa.
No dia 20 de janeiro levamos livros, apostilas e revistas sobre diversos temas
para doar às “meninas”. Pedimos autorização da direção anteriormente e passamos
pela revista de todos os materiais como de costume. Pedimos que cada uma
escolhesse ao menos uma obra para ler na cela. Quase todas escolheram alguma
coisa. Me esforcei para adiar a resposta ao pedido inusitado.
No dia seguinte organizamos uma sessão de cinema. Levamos filmes de
vários gêneros: ação, terror, suspense, drama baseado em histórias reais, aventura,
romance e comédia. Pedimos que elas escolhessem de forma democrática um filme.
Durante o processo de escolha restaram apenas as comédias e aventuras. “Chega
de drama e vida real professora! Queremos fantasia! (Dandara)” Ao término do
cinema conversamos sobre a necessidade que todas tínhamos em seguir as regras
3

Bilhetes manuscritos que levam notícias da cadeia e são enviados em sigilo à parentes e amigos.

75

da instituição para que a nossa estadia ali fosse breve. Deixamos claro que qualquer
desobediência às normas poderia inviabilizar nossa pesquisa, falamos sobre o
carinho que tínhamos por todas elas e pedi para que todas compreendessem meu
posicionamento.
Depois desse dia e por todos os dias em que se deu a pesquisa, as “meninas”
passaram a nos procurar para conversar, para contar informalmente sobre suas
histórias. Aos poucos e voluntariamente elas afirmavam o desejo em colaborar coma
pesquisa. Ao todo mais de dezesseis mulheres se apresentaram como voluntárias
para participar de todas as etapas da pesquisa; elaboração de mapas mentais,
discussões informais e entrevista. Em função do tempo disponível e métodos de
análise empregados na pesquisa optamos por trabalhar todas as etapas descritas
com apenas sete mulheres. As demais, ou seja, as quarenta mulheres, contribuíram
com a etapa de elaboração de mapas mentais.
Os registros referentes às atividades específicas relacionadas ao próximo
capítulo desta dissertação serão descritas posteriormente.

2.4 INSTRUMENTOS DA PESQUISA

Seguindo as indicações de Silva & Nascimento Silva (2002), iniciamos a
coleta de dados através da observação, etapa em que foram realizadas dinâmicas
de grupo com as quarenta mulheres e houve apresentação da pesquisadora, dos
riscos e objetivos da pesquisa. Nesta etapa foi esclarecido ao grupo sobre o sigilo e
seriedade no tratamento das informações coletadas e sobre a possibilidade de optar
em participar ou não de todas as etapas da pesquisa, cabendo tal decisão às
sujeitas pesquisadas.
Devido às restrições impostas pela gestão do local da pesquisa relacionadas
ao uso e divulgação de imagens do ambiente carcerário e por considerarmos que na
fenomenologia ocorre a discussão das representações, do imaginário e das
fantasias e que os seres humanos podem criar mapas mentais do mundo, para
representação do espaço, optamos em trabalhar com mapas mentais que seriam
posteriormente analisados.
Compreendemos que análise das representações sociais contidas em mapas
mentais e demais estruturas auxiliares com textos e depoimentos constitui-se em
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uma tentativa de aproximação da realidade vivida e percebida pelas mulheres que
são objetos desta pesquisa, pois segundo Moscovici (2003, p. 424):
A análise das representações sociais não pode fazer mais que tentar, por
um lado, identificar o que, em determinado nível “axiomático” em textos e
opiniões, chega a operar como “primeiros princípios”, “ideias propulsoras”
ou “imagens” e, por outro lado, esforçar-se para mostrar a “consistência”
empírica e metodológica desses “conceitos”, ou “noções primárias”, na
sua aplicação regular ao nível de argumentação cotidiana ou acadêmica.

Dessa forma admitimos que “(...) os mapas mentais podem ser elaborados
com objetivos variados, com o intuito de desvendar trajetos, lugares, conceitos e
ideias” (KOZEL, 2005, p. 145).
Os mapas mentais em muito diferem dos mapas cartográficos na
representação do espaço. Segundo Lencioni (2003), os mapas cartográficos fazem
uma representação objetiva do espaço, enquanto os mapas mentais fazem uma
representação subjetiva a partir da percepção que o ser humano elabora das
imagens sobre esse espaço. Numa perspectiva geográfica e fenomenológica o
espaço vivido passa a ser construído socialmente através da percepção e da
interpretação dos indivíduos, revelando as práticas sociais.
A análise dos mapas mentais como representações do cotidiano de grupos
sociais é repleto de símbolos e signos, como afirma Kozel (2007, p. 125):
(...) Todo signo integra um sistema de representações (nas suas
diferentes linguagens), porém não é desse sistema que se assimila os
significados, mas do uso dos signos em situações reais, vividas nas
relações. Quando os signos são retirados do contexto da comunicação no
real vivido, transformam-se apenas em sinais, cujos valores e significados
só podem ser entendidos dentro do sistema que o integra, o sinal é
identificado, enquanto o signo é decodificado. (...) Dessa forma todo
sistema de representação é constituído social e historicamente como
forma e significado, seja em nível de sinais ou significados (...).

Na perspectiva da autora o sentido contido em um mapa mental assume um
papel de linguagem representativa das formas simbólicas apreendidas do espaço
através das experiências cotidianas. Desta maneira o mapa mental torna-se uma
forma de representação social.
Analisamos mapas mentais criados por quarenta mulheres encarceradas,
neste estudo alguns destes “... servirão de aporte visual visto, e também como uma
forma de linguagem” (KOZEL, 2007, p.111) captando aspectos de suas
subjetividades relacionadas à percepção e representação do espaço e do lugar.
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Também servem de aporte para a compreensão da trajetória de vida e
representação das perspectivas e sonhos das mulheres encarceradas.
Em uma terceira etapa houve o mapeamento das mulheres que desejavam
contribuir com informações mais profundas sobre os temas pesquisados. Etapa em
que utilizamos como instrumento de coleta de dados um questionário aberto com a
finalidade de conhecer melhor os aspectos do contexto socioeconômico das
mulheres e suas famílias, os motivos que as levaram ao cárcere, a percepção do
espaço e lugar, as questões referentes às diferenças espaciais relacionadas ao
gênero e as perspectivas para o futuro. Em conjunto com a aplicação do
questionário houve a realização de entrevista que ocorreu mediante um roteiro que
tinha como objetivo principal coletar informações adicionais sobre a vida antes e
durante o cárcere e as expectativas para o futuro. Nesta etapa da pesquisa
participaram oito mulheres.
Como aporte de apoio para a pesquisa, porém com limitações impostas pelas
regras da instituição carcerária, utilizamos o registro fotográfico das mulheres que
participaram de todas as etapas da pesquisa.
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CAPÍTULO III – A PENITENCIÁRIA ESTADUAL FEMININA DE RONDÔNIA:
CARACTERÍSTICAS

SÓCIOESPACIAIS

SEGUNDO

A

PERCEPÇÃO

DAS

MULHERES ENCARCERADAS

Quem sou eu
Queres saber quem sou?
Sente-se aqui do meu lado
Te contarei muitas histórias
Lembranças do meu
passado
Te farei entender
bem O porquê de
agir assim
Sempre com poucas palavras
Apesar de ter muito dentro de
mim
Das janelas da minha
alma É de onde sai
minha voz
Gritando por um ser humano de outro mundo
Que saiba decifrar quem somos nós
No meu interior guardo um
universo
Do qual falar não admito
Tenho medo de descobrir que não é meu
Por isso mantenho escondido
Sou certa de
incertezas Completa
por muito faltar
Quando caminho a passos
tardios
É porque tenho pressa de
chegar
Enquanto não chego, me afasto dos
sonhos Vou de encontro à esperança
No meio da estrada morro de saudades
E no fim, ressuscito nas minhas lembranças
Mirtes Ribeiro (Presa)
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3. A

PENITENCIÁRIA

ESTADUAL

FEMININA

DE

RONDÔNIA:

CARACTERÍSTICAS SÓCIOESPACIAIS SEGUNDO A PERCEPÇÃO DAS
MULHERES ENCARCERADAS

Este capítulo apresenta a discussão sobre parte dos resultados obtidos
durante a pesquisa. Estrutura-se em forma de uma viagem pela vida de cada
mulher, viagem esta que se divide em períodos específicos sendo a primeira parte
denominada “De onde vim?”, onde são apresentados mapas mentais que retratam a
vida das mulheres antes do cárcere e subjetividades outras presentes na infância e
família que podem manter relação com o presente e expectativas para o futuro.
A segunda parte chama-se “Lendo o mapa da mina: analisando as
representações do vivido antes do cárcere” e apresenta um confronte entre as
representações dos mapas mentais e dos dados coletados durante as entrevistas a
respeito da história de vida dessas mulheres, além de representações que estas
fazem sobre si mesmas na tentativa de compreender de que forma estas
experiências influenciam a percepção socioespacial sobre a PENFEM.
A segunda parte intitula-se “Onde estou?” e traz representações físicas e
subjetivas do lugar onde estas mulheres encontram-se atualmente, ressaltando suas
características espaciais, físicas e sociais.
Na terceira parte, denominada “Diversas histórias de vida por trás da história:
uma viagem pelos mapas mentais guiada por diferentes histórias de vida”,
apresentamos as mulheres que participaram da etapa da entrevista, detalhando
através de trechos das entrevistas concedidas, aspectos marcantes de suas vidas.
Na quarta parte, denominada “Onde estou?” são apresentados mapas
mentais e trechos de entrevistas que retratam o lugar onde estas mulheres estão
encarceradas; a PENFEM. Neste capítulo são retratadas as características físicas e
subjetivas do lugar e se inicia uma discussão sobre identidade.

3.1 “DE ONDE EU VIM?”

Sabendo que a maneira como concebemos e percebemos o espaço e os
lugares está intimamente ligada às experiências que acumulamos ao longo da nossa
existência e aos nossos sentidos e que estes conferem subjetividade à nossa
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interpretação de mundo, torna-se importante conhecer a vida destas mulheres antes
do cárcere. Conhecer as origens de nossas colaboradores e fatos marcantes de
suas vidas nos ajudaram a perceber as nuances presentes nos mapas mentais e
depoimentos que revelaram outra cadeia, que vai muito além do que os nossos
olhos podem enxergar e do que pudemos vivenciar neste lugar. Conhecendo melhor
estas mulheres nos tornamos capazes de enxergar parte das grades invisíveis da
cadeia.
É necessário saber que apesar de cada mulher ser uma pessoa única, são ao
mesmo tempo três: uma da vida antes da cadeia, da vida na “rua”4, outra que está
“presa”5 (e esta nem sempre se parece com a primeira) e a terceira que é um
desdobramento da segunda, pois mesmo sendo presa ela também é aluna, é
“menina”6. A menina às vezes até esquece que está presa porque a vida na sala de
aula é diferente, lá ela é tratada como aluna e não como presa. Ao longo deste
capítulo compreenderemos melhor esta ambiguidade e os motivos que a fazem
necessária.
Inicialmente, pretendíamos compreender a forma como as mulheres
encarceradas percebiam o espaço carcerário e as relações de gênero nele
estabelecidas em função da sua condição e lugar ocupado (ou não). Para que isso
fosse possível decidimos interpretar as representações contidas em mapas mentais.
Porém, durante a pesquisa de campo vivenciamos uma situação que nos fez
perceber a necessidade de conhecer todas as mulheres contidas em uma mulher,
para então interpretarmos de forma mais completa as representações criadas.
Logo nos primeiros encontros, durante a realização da chamada da classe,
fomos advertidas por uma das presas de que deveríamos chama-la apenas pelo
segundo nome, deveríamos evitar pronunciar o nome composto e jamais usar o
primeiro nome. Ao final da aula procuramos a aluna para indagar o motivo do seu
pedido, ouvimos: “Aqui eu sou Sofia. Rafaela Sofia eu era lá fora na rua. E na minha
casa eu sou a Rafaela, Rafinha. É assim que minha mãe me chama.” Perguntamos
quais as diferenças entre a Sofia e a Rafaela Sofia, ouvimos: “A Sofia é briguenta, é
bruta. A Rafaela é brincalhona, é carinhosa.” Entendemos que a Rafaela não
sobreviveria ali, muito menos a Rafinha. Ali só a Sofia era capaz de ficar.
4

Expressão utilizada para representar o mundo extra-muros e a rotina fora da cadeia.
Expressão utilizadas pelas mulheres encarceradas para se referir a sua atual situação.
6Termo carinhoso, por nós utilizamos para nos designar as presas durante as atividades da pesquisa.
5
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Esse foi apenas um dos fatos, mas talvez para nós o mais significativo, que
nos levou a compreender a necessidade de conhecer todas as mulheres contidas
em uma, pois juntas elas criariam representações que deveriam ser por nós
interpretadas.
Partindo dessa necessidade, optamos em conhecer primeiramente a matriz
de identidade dessas mulheres, ou seja, suas origens, os fatos marcantes que estão
relacionados à infância e a vida antes do cárcere. Parte dos resultados obtidos,
apresentaremos em forma de mapas mentais que foram elaborados por algumas de
nossas colaboradoras.
Em acordo com a metodologia de análise de KOZEL (2007), o conteúdo dos
mapas foi analisado sob os seguintes quesitos:
a)

quanto à forma de representação dos elementos na imagem (cores e

formatos utilizados);
b)

quanto à distribuição dos elementos na imagem;

c)

quanto à especificidade dos ícones: (elementos da paisagem natural;

elementos da paisagem construída; elementos móveis e imóveis; elementos
humanos);
d) interpretação de outros aspectos ou particularidades como letras, formato
(mapa ou desenho), linhas, figuras geométricas;
Propomo-nos a interpretar o material buscando entender a lógica do sentido
de lugar, já que tratava-se da representação das lembranças relacionadas ao lugar
de origem destas mulheres. Foi possível a percepção de interconexão entre os
elementos representados, em acordo com Bakhtin (1999) que relata a representação
coletiva, esta envolve processos uma rede compartilhada de significados espaciais,
por tal motivo os mapas serão analisados em acordo com aspectos comuns à
representação. Os nomes utilizados para designar as mulheres que colaboraram
com esta pesquisa são fictícios, sendo de livre escolha das mesmas.
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Figura 10: Mapa mental 1 Matriz de Identidade. Carla, 42 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Figura 11: Mapa mental 2 Matriz de Identidade. Mirtes, 28 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Figura 12: Mapa mental 3 Matriz de Identidade. Alegria, 27 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Figura 13: Mapa mental 4 Matriz de Identidade. Esperança, 30 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Figura 14: Mapa mental 5 Matriz de Identidade. Carla Cristina, 29 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Figura 15: Mapa mental 6 Matriz de Identidade. Sofia, 27 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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3.2 O MAPA DA MINA: análise das representações do vivido antes do cárcere

Nos mapas mentais 1, 2 e 3 existe a representação da imagem com o uso de
ícones, letras e figuras que representam o lugar e origem dessas mulheres e
aspectos da vida antes do cárcere, como a infância, a escola, os amigos e a família.
O termo “representação” é compreendido por Kozel (2005, p. 140-141) “(...)
como o processo pelo qual são produzidas formas concretas ou idealizadas, dotadas
de particularidades que podem também se referir a um outro objeto, fenômeno
relevante ou realidade”. Nesse contexto, a Geografia das Representações, enquanto
abordagem geográfica dentro da Geografia Humanista, assume uma importante
posição nas pesquisas geográficas, pois suas proposições são fundamentais para o
entendimento das representações construídas por um grupo de sujeitos sociais,
neste caso as mulheres encarceradas.
As formas de representação dos elementos na imagem comuns são
relacionadas à ausência de cores (mapas 2 e 3) ou emprego de cores escuras, no
caso o preto, para representar lembranças negativas da infância (mapa 1).

3.2.1 Análise das representações da violência vivida antes do cárcere

Nos três mapas as lembranças negativas da infância estão relacionadas à
algum tipo de violência sofrida; no mapa 1 fica evidente o registro de violência
sexual, incluindo ícones como símbolos (furacão) e palavras que possuem a função
de deixar claro o registro de tal agressão.
Durante a entrevista, as violências sexuais representadas no mapa mental 1
foram descritas da seguinte forma:

Eu lembro que minha mãe biológica e meu padrasto
moravam na Vila de Samuel, apesar de ter uma casa aqui. A
casa da cidade eles usavam pra guardar as coisas porque a
casa da Vila de Samuel o trabalho do meu padrasto deu
mobiliada pra eles morarem. Eu lembro que ela ia pra Vila de
Samuel e me deixava sozinha na casa da cidade. Quando meu
padrasto tava trabalhando na cidade ele não ia pra vila e eu
lembro que quando ele chegava do trabalho ele sempre tentava
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me abusar. Ele nunca chegou a cometer “o ato”, mas ficava
falando

besteira,

dizendo

que

me

amava,

ficava

me

lambendo... coisas terríveis que eu nem gosto de lembrar.
(...)
Aí, eu lembro que eu tava na parada de ônibus e acho
que meu vizinho já ficou observando quando eu saí de casa.
Ele me ofereceu carona de moto e eu na inocência de criança,
aceitei, mas ele não me levou pro centro, ele me levou prum
lugar distante que eu não sei onde é. Era tipo uma chácara, um
sítio. Quando chegou lá, lembro que tinha uma casa
abandonada e um banheiro mal construído. Eu tava com muito
medo, mas eu tinha medo de pular da moto e me machucar. Aí
ele me levou pra essa casa e me abusou sexualmente. Ele fez
o que quis comigo, botou uma arma na minha cabeça. (Carla,
42 anos)

A agressão sofrida durante a infância e representada no mapa mental 2 é
descrita por Mirtes durante a entrevista da seguinte forma:

Eu tinha três anos quando a minha mãe arrumou outro
marido, meus irmãos e eu consideramos ele como pai. Só que
ele batia muito na gente, as vezes tinha motivo porque criança
apronto muito mesmo, mas as vezes não porque ele bebia e
fumava muito. Quando ele bebia ele batia na gente do nada!
Eu apanhei muito do meu padrasto e sofri muito por isso.
(Mirtes, 28 anos).

Finalmente, no terceiro mapa mental, a violência psicológica sofrida ao
presenciar a prisão da mãe também foi representada por imagens e frases. Durante
a entrevista as a representação do mapa a respeito da violência foi descrita da
seguinte forma:
Então, como eu não estava mais lá pra esconder a droga, a
polícia chegou lá e prendeu minha mãe. (Alegria, 25anos)
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Nos casos dos mapas 2 e 3 não foram utilizadas cores para representar as
lembranças da infância relacionadas à violência.
Quanto à distribuição dos elementos na imagem, observa-se que as formas
aparecem de forma horizontal, porém em ambos os casos os elementos estão
dispersos em toda a folha, agrupados segundo blocos de lembranças e apresentam
elementos da paisagem natural como as árvores, o rio, o céu, o sol, nuvens e
também com elementos da paisagem construída como as casas, escola, a viatura da
polícia, os muros da prisão.

3.2.2Análise das representações e o contexto da infância: amigos e escola

Os elementos móveis e elementos humanos representados revelam muito
sobre o contexto da infância destas mulheres. Pudemos constatar que nos mapas 2
e 3 a infância ocorreu em um ambiente rural devido à riqueza dos detalhes revelados
através dos ícones utilizados como a representação de galinhas, vacas, um rio
repleto de peixes, muitas árvores e muito espaço para as brincadeiras da infância.
Nestes dois casos percebemos uma infância dinâmica, repleta de movimento, de
brincadeiras que as mulheres pesquisadas participavam ativamente. O sol foi
representado nos dois mapas, indicando que as brincadeiras da infância aconteciam
durante o dia.
Nos dois casos a escola também foi representada em conjunto com os
amigos, revelando que este lugar representa não apenas o aprendizado, mas
também as amizades, o momento de socialização com outras pessoas. Os dois
mapas utilizaram frases como mecanismo auxiliar de representação.
O contexto rural do mapa mental 2 pôde ser confirmado na etapa da
entrevista:

Trabalhei bastante na roça porque a gente morava no
sítio, mas eu não reclamo de trabalhar porque nunca achei que
isso fosse um sacrifício. (...) Então meus irmãos e eu
trabalhamos bastante catando milho, na roa de arroz, feijão
ecafé, mas acho que foi fundamental na minha infância. Hoje
eu não me lembro disso com tristeza e sim com saudade. Eu
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sinto o cheiro dos pés de café, eu sinto o cheiro do milho, do
sereno. Lembro da gente levantando de madrugada e tomando
café, saindo no escuro pra trabalhar, sinto saudade...

A entrevista concedida por Esperança também pôde confirmar o contexto de
simplicidade em que viveu sua infância:

Às vezes a gente tinha que acordar cedo e não tinha o
que comer. Tínhamos que comer mandioca cozida pra matar a
fome e às vezes ela (a mãe) ficava sem comer pra poder dar
comida pra gente, porque nós éramos muitos filhos.

Apesar dos mapas 1,2 e 3 serem marcados por violências que ocorreram
durante a infância, a combinação de violência e abandono registrada no mapa 1
deixou claro que o grupo de boas lembranças é representado exclusivamente pela
lembrança dos amigos, sendo este o único grupo de lembranças em que há
representações humanas. Os únicos elementos humanos presentes neste mapa
foram utilizados para representar os amigos.
Nos mapas 2 e 3, temos a representação de ambientes rurais, com animais,
pessoas, elementos da natureza como o rio com os peixes e pessoas em
grupos(família e amigos), passando a ideia de dinamismo e de um contexto em que
ocorrem interações sociais. Também há o registro de brincadeiras infantis nos dois
mapas.
Outro aspecto que merece destaque no mapa 1 é a representação da escola;
apesar de utilizar o mesmo ícone utilizado pelos mapas 2 e 3, no mapa 1 não
existem elementos humanos relacionados à escola. Não há a representação de
amigos ou da professora, como se a escola fosse um lugar vazio, sem os momentos
de socialização com os colegas e professores. Uma possível explicação para tal
representação nos foi revelada por Carla, a autora do mapa mental 1, durante a
etapa da entrevista:

Nessa época a minha situação oficial era de foragida de
casa, porque eu era menor de idade e minha mãe queria que
eu voltasse pra casa, então o DEMEC vivia correndo atrás de
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mim. Então eu também não estudava com medo deles me
acharem.

No mapa 4 o lugar de origem possui um contexto rural representado por
aspectos da paisagem natural como animais (vaca e coelho), árvores, plantas,
nuvens e aspectos da paisagem construída como a casa. Mais uma vez a casa é
representada pelo mesmo ícone utilizado nos mapas anteriores, mas dessa vez as
cores utilizadas para representar o lugar de origem são vibrantes. Neste mapa a
orientação das imagens segue uma ordem horizontal, agrupadas mais uma vez por
blocos, sendo “família”, “de onde eu vim”, “boas lembranças”, “amigos” e “escola”.
Em todos os blocos foram utilizadas cores vibrantes.
As representações humanas do mapa 4 estão presentes nos grupos “amigos”
e “escola”. O grupo de amigos é representado em uma atividade de lazer, jogando
em volta de um rio, paisagem que reforça o contexto rural da infância e liberdade. Já
a escola está representada pelo ícone clássico de casa, mas é possível perceber
que este também é o lugar do lazer devido à quantidade de pessoas jogando futebol
em um campo na frente da escola. Neste mapa não há representação de más
lembranças ou de traumas do passado, prevalecendo uma atmosfera rural de alegria
e cores, onde há uma família numerosa e amigos divertidos e onde a escola é
lembrada com entusiasmo devido às atividades recreativas.
Quanto à especificidade dos ícones, em ambos os mapas os elementos da
paisagem natural referem-se à árvores e flores. Por se tratar de um contexto urbano
não existe a representação de muitos animais. No mapa 5 existe a representação de
um rio em que as pessoas se divertiam e no mapa 6 também existe a representa
ação de um rio repleto de peixes próximo ao ícone da casa. Os principais elementos
da paisagem construída em ambos os mapas são casas, o ícone semelhante a casa
que representa a escola e veículos como bicicletas e automóveis estão presentes
nos dois mapas. No mapa 5 existe a representação de edifícios e de um bar. Os
elementos humanos estão presentes em todos os grupos de representações, dando
a ideia de movimento e de uma vida social agitada onde a presença da família e dos
amigos é constante.
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3.2.3Análise das representações da família e do lar
Vale ressaltar que um elemento da paisagem construída presente nos mapas
1, 2 e 3 foi e representado pelo mesmo ícone (mesmo formato e destaque) foi a
casa. Esta foi representada como uma lembrança boa, relacionada à família.
O agrupamento das imagens em forma de blocos sistêmicos e distribuídas por
toda a folha pode ser explicado por Kozel e Galvão (2008, p. 39), que afirmam
que: “Um mundo que é visto e experienciado não como uma soma de objetos, mas
como um sistema de relações onde estão imbricados valores, sentimentos, atitudes,
vivências, entre outros.”
Nos três mapas os elementos humanos representam os membros da família e
os amigos. Em dois casos os agressores também foram representados através de
elementos humanos.
No mapa 1 a família foi representada de forma ambígua; ao mesmo tempo
que é fonte de amor também é fonte de tristeza. O ícone utilizado para representar a
família foi o coração, mas as cores utilizadas são distintas: vermelho para a
representação de amor e preto para a tristeza. O motivo para a ausência de
elementos humanos é apresentado no mapa em forma de frase explicativa: “Fui
criada pela minha tia até os treze anos, depois fui morar na rua”.
A representação presente no mapa mental 1 referente ao abandono e
negligencia familiar foi detalhada durante a entrevista concedida:

Eu só tenho mãe, não tenho pai. Só vi meu pai uma vez
quando eu era criança. Acho que até hoje sou um pouco
rebelde por isso. Minha mãe biológica só me teve, depois ela
pagou uma senhora pra cuidar tomar conta de mim. Um dia
minha vó foi me visitar e me viu muito magrinha jogada numa
rede e resolver me pegar pra criar. Eu sei dessa história porque
minha vó conta, minha mãe mesmo nunca me contou nada.
Minha vó gostava muito de viajar e sempre me levava
nas viagens, mas por causa disso eu passei da idade de
começar a estudar. Então pra que eu não ficasse muito
atrasada na escola minha tia resolveu me criar, já que a minha
vó viajava demais.
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A ausência dos pais é reforçada no grupo de lembranças ruins, representado
sem elementos humanos e com a seguinte frase explicativa: “Sem pai, sem mãe,
abusos sexuais, etc...” (Carla, 42 anos).
A ausência de elementos humanos pode ser constatada na representação da
casa apresentada no mapa 1; trata-se de uma casa sem família, sem nenhum
elemento adicional ao ícone da casa, como se esta fosse um elemento vazio e
desconectado de tudo, sem sentido, sem demais elementos construtivos de uma
paisagem, por exemplo. Não houve representação do sol, de nuvens ou de nenhum
outro elemento da paisagem natural. Não houve o registro de nenhuma forma de
lazer ou brincadeira que costumam ser comuns à fase da infância.

Apesar da gente ser liberto porque ela fazia título do
Botafogo, do Ferroviário, do Itajanguá e tudo mais, mas eu não
queria mais sair de casa. Apesar dela se esforçar pra dar o
melhor pra nós ela não entendia que toda aquela carga fazia eu
me sentir muito presa. (Carla, 42 anos).

As informações socializadas durante a entrevista que Carla nos concedeu
revelam que, para ela, a casa não era um lugar agradável e seguro e sim uma
prisão, a morada do medo.
Ao mesmo tempo em que Tuan considera que “os acontecimentos simples
podem com o tempo se transformar em um sentimento profundo pelo lugar”
(1983:158) e introduz o conceito de topofilia que incorpora sentimentos de afeição,
simpatia e admiração estética por lugares e paisagens valorizadas, “incluindo todos
os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material. Estes diferem
profundamente em intensidade, sutileza e modo de expressão”, ele também afirma
que as vivencias e experiências das pessoas com o meio onde se vive pode gerar,
ao contrário de afeição, o desprezo, a repulsão e a aversão por lugares que são
considerados feios ou desagradáveis por provocarem “sentimentos de repulsa,
desconforto ou medo” (AMORIM F., 1996: 145). Na intenção de definir tais
sentimentos pelo lugar, Tuan (1980) apresenta o conceito de topofobia. De acordo
com o conceito de topofobia, podemos afirmar que análise no mapa 1 revela o
sentimento de topofobia pela casa, pela escola e pela família, pois as
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representações para estes grupos e lugares são marcadas pela ausência de
representações humanas, de elementos da paisagem natural ou construída, e as
cores (ou a ausência delas) e ícones utilizados para representar a família remetem à
sentimentos de tristeza.
O mapa 2 ainda apresenta uma particularidade; no grupo da família os muros
da prisão são representados como o elemento responsável em separar a mulher de
sua filha, deixando clara a representação da vida intra e extra-muros. Esta “leitura”
do mapa foi reforçada durante a entrevista que Mirtes nos concedeu:

Quando eu sair daqui quero primeiro resolver minha vida
pessoal e depois minha vida profissional. Eu preciso matar
primeiro a saudade que sinto da minha família.

Vimos que nos mapas 1, 2 e 3 aparecem elementos comuns à infância e a
vida antes do cárcere, como as casas e a escola que são representadas por ícones
semelhantes. Estes são os elementos construídos pelo ser humano. Dentre os
elementos naturais temos as árvores e o sol representando a natureza. Este é um
aspecto comum ao imaginário coletivo sobre a representação de uma casa e da
natureza, pois “(...) nas representações, o aspecto imaginativo é inseparável do
aspecto significativo, que, por sua vez, não se caracteriza enquanto uma reprodução
passiva de um exterior num interior, perpassando pelo imaginário, individual e social”
(KOZEL E GALVÃO, 2008, p. 37).
A representação da mãe como uma pessoa amada e importante está
presente em ambos os mapas. Nos dois mapas também houve a representação dos
agressores, no mapa dois houve a representação do padrasto no grupo das más
lembranças e no mapa três houve a representação do policial, no momento em que
a criança presenciou a prisão da mãe. Nos dois mapas não houve o emprego de
cores para representar o grupo de más lembranças.
Considerando

que

apesar

das

vivências

serem

pessoais,

existem

similaridades nos três mapas analisados e considerando a semelhança dos ícones
utilizados em determinadas representações é possível perceber subjetividades na
forma de compreensão e representação do espaço por meio de imagens que
comunicam pensamentos que nem sempre são expressados de forma direta.
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A imagem é uma forma de representação que resulta de uma abstração,
que perde quando representada, seu isomorfismo estrutural advindo da
percepção, conferindo a imagem uma grande parte de seu valor
funcional, compreensão da linguagem e a resolução de problemas. [...] a
representação como um conhecimento que permite ao indivíduo se
apropriar do mundo exterior, acompanhado de palavras e ideias
comunicáveis (KOZEL, 2009, p. 223).

Desta forma compreendemos que as imagens são capazes de dar forma aos
pensamentos e suas subjetividades, tornando-os compreensíveis e interpretáveis e
atuando também como forma de linguagem que comunica ao mundo situações,
ideias e problemas.
No mapa 4 não foram empregados elementos humanos para representar a
família, que representada por uma constelação de estrelas agrupadas em um ícone
de coração, representando sentimento e criando a ideia de uma família numerosa e
unida devido à quantidade de estrelas representadas e a proximidade entre elas.
As boas lembranças foram representadas pelo ícone de uma estrela com o
auxílio da frase explicativa: “Tudo isso resumido em um só.”
Os mapas 5 e 6 também estão agrupados segundo blocos, porém as imagens
seguem uma orientação vertical e ambos são ambientados em um contexto urbano,
representado pelas ruas com asfalto onde transitam veículos como bicicletas e
automóveis. A rua nestes dois mapas também cumpre a função de representar a
liberdade, pois ela representa o espaço onde se pode transitar livremente, sendo
este um direito assegurado pela Constituição Federal de 1988 (Direito de ir e vir).
Quanto à forma de representação dos elementos na imagem, nem todos
utilizaram cores para representar as situações retratadas, cabendo este recurso aos
mapas 4 em sua totalidade e ao mapa 6 apenas para retratar os elementos da
paisagem natural sol e nuvem, deixando em evidencia que as atividades
representadas ocorriam durante o dia. Houve o emprego do ícone tradicional de
casa para representar a casa e a escola, assim como nos mapas anteriores. Tanto a
casa quanto a escola são representadas em um contexto em que existem elementos
humanos, da paisagem natural e da paisagem construída.
Nos mapas 4, 5 e 6 os elementos na imagem estão distribuídos em forma de
blocos que giram em torno de uma temática central representada pela frase: “Matriz
de identidade”. Estão integrados à temática central de forma sistêmica e todos os
blocos apresentam um contexto situacional que integra elementos humanos, da
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paisagem natural e da paisagem construída.
O mapa 5 utiliza outros aspectos ou particularidades como frases explicativas.
Em um grupo representado por uma imagem que os remete a uma rodovia onde um
automóvel trafega e é possível ver pessoas dentro do veículo, consta a frase: “Boas
lembranças da infância, viajar.” Em outro grupo representado por uma imagem
semelhante à um clube próximo à uma casa e uma rua, consta a frase: “De onde eu
vim Manaus”. Em uma terceira imagem que apresenta elementos humanos do sexo
feminino, consta a frase: “Longe da minha mãe e filha”.
O mapa 6 também faz uso deste mesmo recurso ao apresentar a frase
explicativa ao lado de uma imagem feminina: “Avó brava pra eu e a Raiane ir para
dentro de casa”.
Nota-se então que nas representações presentes nos mapas 4, 5 e 6 a
família e a escola são a origem de um sentimento de topofilia já que os sentimentos
estão associados ao meio ambiente promovendo a ideia de lugar da alegria, do
prazer. Contudo, “(...) o meio ambiente pode não ser a causa direta da topofilia, mas
fornece o estímulo sensorial que, ao agir como imagem percebida, dá forma às
nossas alegrias e ideais” (TUAN, 1980, p. 129).
Claval (2010) afirma que o “homo geographicus” contemporâneo vê o mundo
através das experiências que estabelece com o mesmo através dos sentidos que
atuam como receptores da experiência, logo a forma como estas mulheres
perceberão o espaço carcerário e as relações sociais e de gênero estabelecidas
sofrerão influência direta da realidade representada nos mapas apresentados.
Através dos mapas percebemos uma nítida divisão em dois grandes grupos; o
primeiro representado pela infância marcada pela violência, pelos abusos e pelo
abandono e o segundo representado pela infância vivida em forma de brincadeiras e
do contado com a família.

3.3 DIVERSAS HISTÓRIAS POR TRÁS DA HISTÓRIA: uma viagem pelos mapas
mentais guiada por diferentes histórias de vida

Com o objetivo de compreender melhor as representações presentes nos
mapas mentais, buscamos conhecer um pouco da história de vida destas mulheres e
posteriormente confrontar elementos imagéticos com o discurso presente nos
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depoimentos a nós concedidos. Apresentamos trechos das histórias de vida que
foram apreendidas a partir de entrevistas de história oral e passaram pelos
processos de transcrição, textualização e transcriação.
Para ilustrar os trechos das narrativas apreendidas, apresentamos os mapas
mentais criados pelas entrevistadas, sob a temática “Quem eu sou”. Ao entrelaçar
trechos das narrativas com representações imagéticas, nossa intenção é confrontar
representação e narrativa e dar vida ao autorretrato pintado em forma de mapa
mental.

3.3.1 Carla Cristina: a mãezinha

Dentre as mulheres dispostas a compartilhar sua história de vida, a primeira a
ser entrevistada foi Carla Cristina. O principal motivo que nos levou a iniciar por esta
entrevista foi o fato de que Carla Cristina estava grávida de oito meses. Prestes a
completar os nove meses de gestação, Carla corria o risco de receber o filho
Messias a qualquer momento. Logo, não poderíamos deixar de ouvi-la de forma
prioritária.
Carla Cristina, na época em que nos concedeu a entrevista, tinha 29 anos e
estava muito ansiosa pela chegada do filho Messias.
Não era a primeira vez que cumpria pena por tráfico de drogas, segundo nos
foi relatado as drogas fazem parte da vida de Carla Cristina desde a infância.

(...) eu arrumei uns coleguinhas e com dez anos eu comecei a
ver meus colegas fumando maconha e fiquei na curiosidade...
Aí um dia um menino perguntou se eu poderia levar uma
“biribinha7” pra ele ali que ele me dava cinco reais. Eu falei: “Eu
quero”. Aí eu fui, levei, só que quando eu recebi dinheiro preferi
trocar pra experimentar o que era a maconha. Aí minha mãe
começou a ter dor de cabeça comigo (...)

Mas apesar de ser reincidente, era a primeira vez que sentia na pele o que é
aprisionar, já que se sentia culpada por impor o cárcere ao filho que carregava no

7Porção

pequena de droga embalada.
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ventre.
“Eu estou gravida, eu não imaginava que ia engravidar aqui
nesse lugar. Só eu sei o que eu estou passando nesse
momento aqui dentro. (Carla Cristina, 29 anos)”

Durante o período da pesquisa de campo, Carla Cristina não estava satisfeita
com a aparência e por esse motivo não se sentia à vontade para representar em um
mapa mental “quem era”. Mas ao mesmo tempo em que optou por não se
representar em um mapa mental, Carla Cristina compartilhou conosco sua forma de
perceber a si mesma, o que compreende sobre sua personalidade e sua forma de
conviver com as outras pessoas.

Aqui algumas gostam de mim e outras não porque umas
não gostam de ouvir a verdade. Quem gosta de mim gosta
porque eu sou verdadeira, eu falo o que é preciso ache ruim
quem achar. Quem quiser gostar de mim que goste, quem
quiser “virar a cara” pra “mim” que vire, eu não me importo... Eu
falo o que eu penso na hora. (Carla Cristina, 29 anos)

Apesar do contexto de pobreza em que viveu sua infância, Carla Cristina
admite que sua mãe sempre se preocupou em proporcionar aos filhos uma honesta.
“(...) a minha mãe sempre me colocou no caminho certo,
eu que sempre quis o caminho errado.” (Carla Cristina, 29
anos)
A relação com a família ficou mais delicada quando Carla Cristina se envolveu
com seu marido, que atualmente está preso. Esta relação a afastou de sua família e
causou uma aproximação maior com o crime.

Eu saí de casa porque conheci o pai da minha filha, eu
tinha dezoito anos. Ele foi preso e eu engravidei dentro da
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cadeia. Não tive oportunidade de conviver com ele. Eu fui
embora de casa, porque minha mãe mandou escolher entre ela
ou ele e eu preferi ele. E hoje eu sofro as consequências da
minha escolha. Minha mãe avisou que se eu fosse por esse
caminho eu ia quebrar a cara e realmente eu quebrei... Mas
isso tá servindo como lição de vida “pra mim”. (Carla Cristina,
29 anos)

3.3.2 Esperança: mulher prestativa e “bola pra frente”
Esperança nasceu em Itapuã D’Oeste – Rondônia. É uma mulher alegre e
prestativa de 33 anos de idade. É casada e mãe de três filhos.
Ao mesmo tempo em que é vaidosa e valoriza as atividades referentes ao
“cuidar da família”, admite não gostar dos trabalhos domésticos. Sua vocação
profissional está na construção civil e nos trabalhos de manutenção e reparos; era
assim que sobrevivia antes da prisão.

Antes de ser presa, mesmo sendo adulta eu era muito
meninona. Eu não gostava de trabalhar em casa, gostava de
ficar brincando de bola, de montar a cavalo, só coisa de
homem. Também gostava de ir pro mato com os meus irmãos
caçar, também gostava de carregar caminhão de madeira,
nunca gostei de ser mulher.
As pessoas falavam que eu ia ser sapatona por causa
do jeito que eu vivia e das coisas que eu gostava, mas não foi
isso que aconteceu. Só que ainda hoje eu não gosto muito de
serviço de casa. Eu trabalho em casa, faço minhas coisas,
arrumo as minhas coisas, arrumo minha casa, mas o que eu
gosto mesmo é de “assentar” tijolo e cerâmica e serrar de
motosserra, isso é tudo que eu gosto de fazer. (Esperança, 33
anos)

É reincidente no crime de tráfico de drogas, apesar de afirmar que não
sobrevivia da venda de drogas. Sua relação com este mundo começou ainda muito
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jovem, levada pelo irmão predileto.

Eu não vendia nada de droga. Eu só vim presa mesmo
porque eu estava com meu irmão. Eu gosto muito dele e
sempre gostava de ir pra festa com ele pra dançar com ele, só
que eu achava que pra mim isso não ia dar nada. Eu achava
que, uma vez que eu não estava fazendo nada, eu não corria o
risco de vir pra cá, mas não foi isso que aconteceu.
Independentemente de eu estar ali junto com ele não era
aquela vida que eu queria, eu não queria vender droga.
(Esperança, 33 anos)

Esperança se reconhece como uma mulher cheia de qualidades e defeitos,
que são representados no mapa mental abaixo, denominado por ela “Quem eu sou”.
Figura 16: Mapa Mental 7 “Quem eu sou”. Esperança, 30 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Na representação criada, Esperança é capaz de evidenciar os traços mais
marcantes de sua personalidade; sua alegria e simpatia contagiantes, sua atitude
colaborativa, sua determinação e disposição para trabalhar em busca dos objetivos
e principalmente o valor que atribui à família.
A representação da relação estabelecida com a família pôde ser confirmada
durante a entrevista que Esperança nos concedeu:

Depois que eu fui presa a relação com minha família
não mudou em nada. Nós sempre fomos muito unidos e vamos
continuar unidos até o fim da vida, se Deus quiser. (Esperança,
30 anos)

É

possível

constatar

que

Esperança

possui

um

bom

nível

de

autoconhecimento, pois o mapa mental por ela criado também demonstra com
clareza as características consideradas por ela como defeitos; impulsividade,
impaciência, ciúme, ansiedade... Algumas destas características foram observadas
durante a realização da pesquisa de campo. Neste período, Esperança literalmente
adoeceu de saudade do marido e da família. A ausência de visitas por tempo
prolongado levou esta mulher à uma crise de hipertensão e enxaqueca, havendo a
necessidade de atendimento médico e tratamento com medicamentos de uso
constante.
Enquanto elaborava o mapa mental “Quem eu sou”, indagamos sobre a
relação entre a ansiedade, a saudade e as passagens pela enfermaria:

Na rua eu não sentia o que sinto aqui (dor de cabeça,
dor no pé da barriga, enxaqueca...). Acho que a falta do meu
marido, meus filhos e da minha mãe me adoeceu. Aqui sempre
estou na enfermaria, lá fora só dia no médico pra ganhar
“menino”. (Esperança, 30 anos)
2.3.3 Mirtes: a cabeleireira vaidosa

Uma mulher de 28 anos que antes de ser presa era cabeleireira. Nasceu e
morava em Ji-Paraná, Rondônia. Apostou na fragilidade da justiça brasileira para
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resolver um caso de violência doméstica e hoje cumpre pena por homicídio.
Ao ser convidada a criar um mapa mental que fosse capaz de retratar quem
ela era, Mirtes nos fez um pedido: “Posso escrever um poema pra falar sobre isso
em vez de desenhar?”
Diante da resposta afirmativa ao pedido de Mirtes, compartilhamos a poesia
que, segundo Mirtes, é capaz de lhe descrever:

Quem sou eu
Queres saber quem sou?
Sente-se aqui do meu lado
Te contarei muitas histórias
Lembranças do meu passado
Te farei entender bem
O porquê de agir assim
Sempre com poucas palavras
Apesar de ter muito dentro de mim
Das janelas da minha alma
É de onde sai minha voz
Gritando por um ser humano de outro mundo
Que saiba decifrar quem somos nós
No meu interior guardo um universo
Do qual falar não admito
Tenho medo de descobrir que não é meu
Por isso mantenho escondido
Sou certa de incertezas
Completa por muito faltar
Quando caminho a passos tardios
É porque tenho pressa de chegar
Enquanto não chego, me afasto dos sonhos
Vou de encontro à esperança
No meio da estrada morro de saudades
E no fim, ressuscito nas minhas lembranças

Mirtes Ribeiro (Presa)
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O poema escrito por Mirtes revela muito do que pudemos constatar durante a
pesquisa de campo; uma mulher educada, inteligente, muito calada e reservada. É
difícil saber exatamente qual a opinião de Mirtes a respeito de muitas coisas, pois
ela só expressa seus pensamentos quando se sente segura. Compreendemos
melhor esta característica da personalidade desta mulher durante a etapa da
entrevista:

Então eu aprendi a ficar mais calada. Opinião eu
também só dou quando me pedem, principalmente porque eu
moro numa cela coletiva com 22 pessoas, então se está
acontecendo uma confusão com duas meninas eu não devo
me meter, se elas estão conversando ou brigando entre si
deixa pra lá, eu fico “na minha”. E se pedirem minha opinião eu
digo: “Na minha opinião...” Eu jamais me intrometo sem ser
chamada. Eu já fiz isso também por gostar muito da pessoa,
me meti na conversa e acabei me dando mal, então hoje em
dia eu sou mais calada. (Mirtes, 28 anos)

A entrevista também nos permitiu compreender melhor os versos: No meu
interior guardo um universo /Do qual falar não admito. Ao indagarmos o motivo pelo
qual Mirtes estava presa, ouvimos:

Eu preferia ir presa do que viver aquela vida pra
sempre porque daquele jeito eu estava presa também, só que
estava sofrendo mais do que se eu tivesse em uma cadeia. E
aí eu matei ele. Não gosto de contar os detalhes porque não
me faz bem, mas foi aí que aconteceu tudo isso e eu fui
presa...(Mirtes, 28 anos)

2.3.4 Alegria: uma menina-mulher carente de amor, respeito e estrutura familiar.

Alegria é uma mulher de 27 anos, com jeito de menina. É natural de Espigão
do Oeste - Rondônia, mas antes de ser presa residia em Ji-Paraná-RO, no bairro JK.
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Desde a adolescência passa por idas e vindas na cadeia e atualmente está
cumprindo pena por tráfico de drogas.
O mapa mental criado por Alegria intitula-se “Como me vejo” e é capaz de
representar uma mulher cheia de qualidades, defeitos e expectativas para a vida
após o cárcere.
Figura 17: Mapa Mental 8 “Como me vejo”. Alegria, 27 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.

Os sonhos para o futuro ocupam um lugar de destaque e para esta
representação são utilizados ícones e elementos textuais, deixando clara a intenção
da autora de explicitar suas idealizações para a vida em liberdade.
Através do mapa mental “Como me vejo”, podemos constatar que Alegria se
percebe como uma jovem mulher, pois a roupa que seu ícone veste na
representação tem características joviais e infantis. O amor e os sentimentos são
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priorizados por Alegria, uma vez que seu ícone está representado dentro de um
coração e existem outros ícones de coração presentes no mapa. As principais
qualidades que Alegria destaca são: persistente, verdadeira e amiga. Existem outros
traços da sua personalidade que merecem destaque na representação e que a
autora do mapa classifica como defeitos; egoísta, nervosa e chata.
O motivo pelo qual Alegria apontou um grupo de características que chamou
de “defeitos” foi revelada de forma clara durante a etapa da entrevista:

Eu não tava nem aí porque quando uma pessoa faz o
que quer é porque ela não tem amor nem por ela mesma, ela
não ta nem aí se ta pegando cadeia, se vai deixar de pegar, se
vai morrer... Antes dele, eu vejo que a única pessoa que eu
amei na minha vida foi meu irmão. Apesar de que eu tinha
pessoas importantes ao meu redor, eu não me importava com
ninguém, eu só queria saber dos meus prazeres. (Alegria, 27
anos)

Para se auto representar, Alegria optou em relacionar seu ícone à grupos e
elementos significantes, sendo: “Amor, Trabalho Recepcionista, Família, Pra onde
eu vou” e em destaque os sonhos.
Durante a entrevista foi possível confirmar a interpretação do mapa criado por
Alegria e compreender de maneira mais profunda seus sonhos e o grupo “Trabalho
Recepcionista”.

Hoje eu estudo, eu faço curso de recepcionista e esse
curso foi o que me fez ver a vida bem melhor também. Foi o
que me ajudou a passar por cima de ignorâncias, orgulho, me
ajudou a ser uma pessoa capaz de ajudar as outras pessoas.
(Alegria, 27 anos)

Logo, uma das expectativas para a vida pós-cárcere de Alegria é poder
utilizar os conhecimentos construídos durante o curso de Recepcionista que cursou
na cadeia. Trabalhar na ocupação de Recepcionista é uma das suas expectativas
em relação à vida profissional.
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A representação em destaque para os sonhos revela o desejo que Alegria
possui em poder cuidar da sua família e a devoção religiosa que nasceu na cadeia e
atualmente norteia a vida dessa mulher. A entrevista revelou muito sobre esta
vivencia espiritual na cadeia e de que forma a religiosidade influenciou a relação
estabelecida com as colegas de cadeia e com a família.

A melhor coisa que me aconteceu nesse tempo foi vir
pra cá. Já faz um ano que não fumo droga com a ajuda da
segurança do presídio e com conselhos de amigas. Hoje sou
uma pessoa feliz mesmo presa, mas meu espírito foi liberto
com a ajuda de pessoas que acreditam na minha mudança de
vida Estou feliz com a minha vida! (Alegria, 27 anos)

2.3.5 Carla: a faz-tudo da família
Carla é uma mulher vaidosa e de boas falas que tem 42 anos. É natural de
Porto Velho – Rondônia e residia no bairro Caladinho antes de ser presa.
Desde a infância aprendeu da pior forma que os homens não são confiáveis e
que para receber alguma coisa é preciso dar algo em troca.
Sofreu muitas formas de abuso durante toda a vida: negligência e abandono
familiar durante a infância, abuso sexual durante a infância e adolescência, violência
doméstica desde o início da vida adulta, dentre outros.
Como consequência de tantos abusos, Carla se envolveu em todo tipo de
relacionamento destrutivo e em virtude desses relacionamentos conheceu o que são
as demandas com a justiça.
Atualmente cumpre pena por tráfico de drogas.
Apresenta-se como uma mulher educada e entusiasta pelos estudos e
restringe suas amizades às colegas da coletiva 6.
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Figura 18: Mapa Mental 9 “Quem eu sou”. Carla, 42 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.

A representação que Carla construiu sobre si mesma é reforçada pela
entrevista que nos foi concedida. Carla optou em relacionar o ícone que a representa
a grupos denominados “Meus defeitos” e “Minhas qualidades”.
Muitas das características descritas por Carla são observáveis durante a
narrativa da sua trajetória de vida, como é o caso da dedicação que ela procura
empregar em tudo que se propõe a fazer.

Todo mundo fala que eu sou muito zelosa, eu gosto
muito de limpeza e higiene e cozinho muito bem. Então quando
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tem alguma coisa, alguma festa, todo mundo lembra de mim e
vai me buscar onde eu estiver, mas é pra trabalhar, pra
cozinhar, pra limpar as coisas... (Carla, 42 anos)

A característica da submissão pode ser observada em vários trechos da
narrativa de Carla, geralmente estes momentos estão relacionados à violência
doméstica ou às situações em que, apesar de se sentir explorada, ela cedia aos
apelos da família e de terceiros. Dentre os vários trechos que são capazes de
representar a personalidade submissa de Carla, destacamos alguns:

Na verdade, eu comecei a estudar quando me separei
do pai dos meus filhos. Nós vivemos juntos por quatro anos,
mas ele bebia muito, me espancava e me deixava presa em
casa. Muitas vezes ele me deixou grávida trancada em casa
pra ir pra rua namorar com outras. Ele me deixava trancada e
quando chegava em casa ainda me batia porque dizia que eu
tava com macho, então minha vida com ele foi só apanhando.
Ele me batia tanto que toda vez que eu assoava meu nariz,
saía sangue. Mas eu tinha muito medo de deixar ele porque eu
pensava que não ia poder levar meus filhos (...) Ele passava
uns dias fora de casa e depois voltava. Como ele tinha um
amigo que era plantonista na Termonorte e tinha carro, o amigo
saía do plantão e já saía buscando todo mundo pra ir pro
piseiro8. Só que eu não podia reclamar, porque quando eu
conheci o Verilson ele já tinha esse amigo, então da mesma
forma que ele me aceitou eu tinha que aceitar ele (...) Aí eu
resolvi voltar com ele, mas antes eu mudei de apartamento
com vergonha de tudo que tinha acontecido. Daí, a partir disso,
eu vivia mudando de apartamento com vergonha porque todo
mundo sentia o cheiro e ouvia as brigas. (Carla, 42 anos)

88Sinônimo

de festa.
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2.3.6 Tamires: a calada

Tamires é uma mulher reservada e calada que tem 25 anos. É natural de
Porto Velho – Rondônia e residia no bairro Tancredo Neves antes de ser presa.
De fala mansa, não gosta muito de comentar sobre sua vida pessoal. Apesar
de não estar disposta a participar da etapa da entrevista, contribuiu elaborando um
mapa mental que representa muitas coisas importantes na sua vida.
Cumpre pena por tráfico de drogas.
E durante a elaboração do mapa mental por ela denominado “Quem eu sou”,
revelou algumas coisas sobre sua vida pessoal que ajudarão a compreender melhor
a representação.
Figura 19: Mapa Mental 10 Quem eu sou. Tamires, 25 anos

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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A fim de se auto representar, Tamires uniu elementos da vida presente (na
cadeia) com elementos da vida passada e projeções para o futuro em liberdade.
Foi criado um grupo denominado “Defeitos” em que Tamires representa a raiva que
sente quando terceiros mexem em seus pertences pessoais.
No grupo “Como me vejo”, Tamires representou seu lar fazendo uso do ícone
clássico para representação da casa.
Ainda neste grupo a família foi representada através de elementos humanos.
Houve a intenção de representar uma família em que as demonstrações de carinho
e afeto são frequentes devido à presença do ícone clássico para representação de
corações e sentimentos. Porém, durante conversas que tivemos durante a pesquisa
de campo, Tamires nos revelou que passava por uma crise no casamento, pois sua
esposa não tinha envolvimento com o mundo do crime e trabalhava em uma loja do
comércio, logo, nem sempre podia faltar o trabalho para visita-la. Mas sua enteada
se fazia presente sempre que possível, levando mantimentos e enviando notícias da
mãe.
Ainda no grupo “Como me vejo” é possível constatar a presença de
elementos humanos que representam Tamires e as colegas da cadeia, porém, elas
estão em liberdade, a caminho de um prédio que representa a faculdade.
Em conversa informal durante a elaboração do mapa mental, Tamires revelou
o desejo de manter a amizade com algumas colegas fora da cadeia, em liberdade.
Existe ainda o desejo de, na companhia dessas colegas, voltar a estudar e cursar o
nível superior.
No grupo denominado “Minhas qualidades”, Tamires representou a amizade
que possui com algumas colegas de cela. Neste mesmo grupo houve a
representação da cela e da sala utilizada para receber visitas.
2.4 “ONDE ESTOU?”

Solicitamos

às

mulheres

encarceradas

que

respondessem

ao

questionamento “Onde estou” através de um mapa mental. A intenção que justifica
tal pedido é a possibilidade de que as mesmas representassem em um mapa mental
a percepção sobre a cadeia, captando elementos que compõem sua estrutura física
e subjetiva.
O que se apresenta a seguir foram algumas das representações sobre a
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cadeia produzidas por algumas das mulheres que colaboraram com nossa pesquisa.
Figura 20: Mapa Mental 11 A cadeia. Elen, 24 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Figura 21: Mapa Mental 12 PENFEM. Karolyne, 26 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Figura 22: Mapa Mental 13 “Onde estou”. Carla, 42 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Figura 23: Mapa Mental 14 “Onde estou” (Verso). Carla, 42 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.

116

Figura 24: Mapa Mental 15 “Cela onde estou, por dentro”. Esperança, 30 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Figura 25: Mapa Mental 16 “Onde estou”. Iara Sena, 28 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.

2.3.1 Como as mulheres encarceradas percebem e representam o espaço e o lugar

Partindo da premissa que na fenomenologia ocorre a discussão das
representações, do imaginário e das fantasias é possível afirmar que os seres
humanos fazem os mapas mentais do mundo, para representação do espaço.
Corroborando com tal premissa, Lencioni (2003) afirma que a Geografia inspirada na
fenomenologia enfoca de forma subjetiva a realidade na qual a intuição constitui um
elemento importante no processo de conhecimento. O termo espaço é amplamente
utilizado em diversas áreas das ciências e cada área interpreta o espaço de uma
maneira. Na Geografia, cada corrente geográfica faz sua definição e interpretação
de espaço.
O conceito de espaço que fundamentará as análises e interpretações das
representações contidas nos mapas mentais ora apresentados é o da corrente
fenomenológica, que compreende que:
O espaço é vivido e percebido de maneira diferente pelos indivíduos, uma
das questões decisivas da análise geográfica que se coloca diz respeito às
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representações que os indivíduos fazem do espaço. Essa Geografia
procurou demonstrar que para o estudo geográfico é importante conhecer a
mente dos homens para saber o modo como se comportam em relação ao
espaço (LENCIONI, 2003, p. 152).

De acordo com Lencioni (2003), as representações contidas nos mapas
cartográficos são representações objetivas do espaço, enquanto os mapas mentais
contêm uma representação subjetiva que é criada a partir da percepção que os
seres humanos criam, em forma de imagens, sobre esse espaço. Numa perspectiva
geográfica, a fenomenologia representa a visão antropocêntrica do mundo e retoma
os ideais humanistas ao destacar significados e valores atribuídos ao espaço. O
espaço vivido passa a ser construído socialmente através da percepção e da
interpretação dos indivíduos, revelando as práticas sociais.
A representação do espaço contida nos seis mapas mentais apresenta uma
cadeia composta por diversos ambientes. O ambiente da cela foi representado em
todos os mapas mentais com detalhes como o local onde se dorme, seja na jega ou
na praia, como representado no mapa 11. O banheiro foi representado como um
ambiente interno da cela, como pode ser constatado nos mapas 11, 12 e 15. A
existência de celas individuais e coletivas foi representada nos mapas mentais 12 e
15.
Os mapas mentais 11, 12 e 15 também representam a existência de fogões
dentro das celas, fato confirmado pela pesquisa de campo. A presença deste item
justifica-se pelo fato de que, na opinião de muitas presas a comida servida no
marmitex da cadeia não é boa, portanto, um fogão proporciona o preparo de comida
para consumo dentro das celas. A comida preparada dentro das celas nos fogareiros
é trazida pelos familiares e amigos uma vez por semana, no dia da entrega do
“jumbo”, que é pacote transparente contendo gêneros alimentícios e produtos de
higiene. Nem todas as presas, especialmente as que são originárias de outros
municípios, recebem o jumbo com frequência, portanto, para ter acesso à comida
produzida na cela elas precisam desenvolver estratégias de sobrevivência que serão
discutidas em tópico específico mais adiante.
A insatisfação de algumas presas com a comida servida na cadeia pode ser
constatada em trechos da entrevista de Sofia:

A população hoje em dia é muito influenciada pela
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impressa. A maioria desses programas, quando a gente vai
assistir, sempre tão recriminando os presos. Eles dizem que o
preso tem vida boa, que preso come bem, mas nada disso é
verdade. Se a gente quiser ficar bem, a nossa família tem que
trazer comida e produto de higiene. (Sofia, 27 anos)
Durante a elaboração do mapa mental 12, Karolyne nos relatou que: “A
comida nossa não é muito boa, as vezes só como porque não tenho outra coisa pra
comer.”
Para Merleau-Ponty (2015) o espaço não fica restrito apenas a visualização,
ele nos leva a questionar e perceber a inserção e a conexão dos fenômenos em um
espaço cheio de ideias abertas e compostas por intuições, logo [...] O espaço não é
ambiente (real ou lógico) em que as coisas se dispõem, mas o meio pelo qual a
posição das coisas se torna possível (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 327 - 328).
Observa-se que o espaço está relacionado com a visão de mundo do sujeito e
sua percepção, logo, a presença destas mulheres e a interação destas com os
elementos do espaço, com as experiências vivenciadas no espaço, emoções,
sentimentos e lembranças será fundamental para determinar a maneira de
representar o espaço carcerário. Portanto, compreendemos que todos os mapas
mentais representaram não somente o espaço físico e os ambientes da PENFEM,
mas também as experiências vivenciadas neste espaço, como podemos constatar
analisando o mapa 11, onde um elemento humano é retratado utilizando o banheiro
da cadeia e outros elementos humanos são retratados na Escola Madeira Mamoré
(nome da escola da cadeia). Em relação à representação da escola, vale pontuar,
que se trata da representação com emprego do ícone tradicional para casa, porém a
escola constitui-se em uma sala de aula destinada à receber em horário matutino as
alunas do ensino fundamental e no horário vespertino as alunos do ensino médio. A
representação da escola com aparência à uma escola convencional, pode ser
justificada na frase presente no mapa mental 16: “Na escola e no curso são os
únicos lugares aproveitáveis!”
Nessa perspectiva, a percepção e a representação criada pelo sujeito a
respeito do espaço dependerão das inter-relações orgânicas do ser que pensa o seu
espaço, logo o espaço tornou-se concebido pela consciência do sujeito que percebe
as coisas por via da observação. Segundo Merleau-Ponty (2015), o interior do sujeito
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é marcado pela percepção e pelo espaço que estabelece a relação perceptiva
própria, que antecede à sua consciência de mundo. Tudo que é percebido pode ser
conhecido, a percepção é uma forma de perceber qualquer coisa vista pela
aparência. Logo, compreendemos que a percepção que as autoras dos mapas
mentais 11 e 16 possuem sobre a escola da cadeia está impregnada pelas
experiências vivenciadas neste espaço, que fazem com que elas percebam a escola
como um ambiente quase que dissociado da cadeia.
O objeto e os seus fenômenos são elementos balizadores da percepção
realizada pelo sujeito, que sente o seu mundo. Partindo deste pressuposto “o mundo
não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo; estou aberto ao mundo
comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é inesgotável”
(MERLEAU-PONTY, 2015, p. 14).
De forma generalista, o espaço da cadeia é representado pelas mulheres
totalmente entrelaçado às experiências nele vividas. O mapa mental 5 registra de
forma clara e fazendo uso de frases, a forma como sua autora percebe a cadeia:
“Aqui todos os dias são como dias chuvosos... (dias tristes).”
Todas as celas foram representadas como pequenas e no mapa é possível
constatar a existência de muitas mulheres dentro de uma mesma cela.
Sofia, durante sua entrevista, descreveu o ambiente interno da cela em que
vive:

Lá dentro tem televisão, som, mas não chega a ser a
nossa casa. Lá onde eu moro, na 1 coletiva, é quente, a parede
dá choque, o banheiro é pequeno, a cela tem muito mofo.
Tiraram o piso, a cerâmica, de lá e fizeram só um contra piso,
mas levanta muita poeira. Quem tem sinusite vive doente.
(Sofia, 27 anos)

A sala que é denominada de berçário e que se destina a abrigar as presas
grávidas ou lactantes também conserva características que remetem ao espaço das
celas, como relata Carla Cristina em um trecho de sua entrevista:

O local onde atualmente convivo com as outras presas
que são mães é pequeno e um pouco desorganizado, não tem
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estrutura. Faltam tomadas e são muitas crianças e não tem
berço pra todas. É muito difícil. (Carla Cristina, 29 anos)

A situação de calor extremo que foi relatada por Sofia também está presente
no mapa mental 16, onde a representação de uma cela pequena com muitos
elementos humanos envoltos em uma atmosfera de vapores é reforçada pela frase:
“As celas são muito quentes.”
O calor extremo, que é agravado pela falta de água, foi relatado em um trecho
da entrevista de Esperança:

O calor é demais e o calor humano piora. É muito
abafado e não tem espaço nem tem água pra gente tomar
banho toda hora. É muito raro quando tem água, daí a gente
tem que gritar pra ligar a bomba. Às vezes “eles” não querem
ligar. De uns tempos pra cá a água tá vindo com mais
frequência, mas antes “Deus é mais!” Tinha mês que faltava
água, daí tinha que chamar o caminhão pipa. Esperança, 30
anos)

Esperança reforçou a impressão sobre a de situação de super lotação em
outro trecho de sua entrevista:
“Eu não acho que este espaço seja adequado pra nós
porque é muito pequeno.” (...) “Eu acho esse espaço muito
pequeno pra tantas mulheres porque em cada cela o espaço é
muito pequeno pra dezesseis até vinte e cinco mulheres.”
(Esperança, 30 anos)

Mirtes também reforçou esse pensamento durante trechos de sua entrevista:

Nas celas coletivas geralmente moram mais de vinte
mulheres em cada uma. Cada cela coletiva tem 15 camas, que
a gente chama de jega, portanto ficam 5 até 8 mulheres
dormindo no chão, na praia como a gente chama, com o
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colchão no chão.(Mirtes, 28 anos)

A análise dos trechos apresentado remete à descrição que Tuan (2005) faz
sobre as prisões do século XVIII:
As celas de algumas prisões estavam no subsolo; nelas “eram colocados os
prisioneiros para lutar com ratos pela escassa quantidade de comida jogada
a eles através de um alçapão”. Frequentemente as celas eram úmidas e o
chão chegava a estar coberto com vários centímetros de água. As prisões
não tinham não tinham chaminés, nem lareiras, nem camas, mas feixes de
palha, e estes passavam tanto tempo sem que fossem trocados que
exalavam “um bafo repugnante”. Naturalmente as pessoas tinham motivos
para temer as prisões: coisas horríveis aconteciam atrás de suas paredes
(TUAN, 2005, p. 310-311).

É possível constar que apesar de vivermos no século XXI, muitos aspectos
que

Tuan

(2005)

citou

se

fazem

presentes

no

cotidiano

das

prisões

contemporâneas. Realizando uma adaptação do cenário descrito à realidade da
PENFEM é possível correlacionar a falta de higiene, a falta de camas em
quantidades suficientes, as péssimas condições em que ocorre a alimentação e a
ausência de lareiras ou chaminés pode muito bem ser equiparada à ausência de
ventilação, pois ambas possuem a função de tornar a temperatura dos lugares
agradáveis. Ainda hoje as pessoas têm motivos para temer as prisões porque,
mesmo depois de tanto tempo, coisas horríveis ainda acontecem lá dentro.
As grades estão presentes nos mapas mentais 11, 13, 15 e 16. Acreditamos
que a grande frequência com que ocorre a representação das grades se dá em
virtude do seu significado para estas mulheres, já que as grades ou “bigorna” como
são por elas chamadas, são a representação física de tudo que as separa da vida na
rua e do convívio em família.
A entrevista de Esperança, em determinado trecho, cita a angústia causada
pelas grades da cadeia:

Você acorda de manhã e olha pra aquelas grades e da
vontade de sair e ir pro sol, mas aqui não pode, tem que ter
horário, tem que cumprir regras. Tem grades por todos os
lados. (Esperança, 30 anos)

O espaço destinado ao lazer, ou seja, o pátio da cadeia, está representado
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nos mapas mentais 12, 13 e 16, porém, junto com os elementos que caracterizam
este espaço como, por exemplo, o piso do pátio e a cobertura da casinha estão
críticas em formas de frase ao espaço de lazer e à forma como este tem sido
utilizado. A casinha é um espaço no final do pátio que possui uma cobertura em
telha de amianto, em estilo edícula, e que serve de abrigo para as presas em dias de
chuva ou sol intenso.
No mapa mental 12 o pátio é representado como um espaço totalmente vazio
e sem elementos humanos ou construídos, passando a impressão de que este é um
espaço sem utilidade e sem significância para a autora.
O mapa mental 13 apresenta acima da representação da casinha, a seguinte
frase: “Casinha: Espaço minúsculo que usamos para nos abrigar da chuva e do sol e
para nos reunirmos e pôr a conversa em dia”
Ainda no mapa mental 13, encontramos a seguinte frase ao lado da
representação do pátio: “Espaço pequeno que usamos para nos descontrair um
pouco!”
Durante a entrevista, Carla a autora do mapa mental 3, explicou sobre o
espaço da cadeia:

O espaço que a gente ocupa é pequeno, sem condições
de higiene, não temos locais adequados pra visita, não temos
locais adequados para receber crianças, não tem espaço pra
atender pessoas com deficiência, porque tem mãe de presa
aqui que tem necessidade especial, mas não tem condição
adequada. Nosso banho de sol é sair da cela e ficar debaixo da
“casinha” conversando, só pra sair de dentro da cela. É
conversar e respirar um pouco de ar puro. (Carla, 42 anos)

O mapa mental 16 também contém uma representação da casinha e do pátio,
onde, ao fundo, é possível ver as grades das celas que ficam em frente ao pátio.
Acima da representação há a presença da seguinte frase: “Esse é o banho de sol
(nada pra fazer).”
Assim como nos propomos a realizar uma análise do espaço representado
nos mapas mentais, investigamos se estas mulheres possuíam algum tipo de
identidade com este lugar. Ousamos indagar à algumas se, na cadeia, elas já tinham
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encontrado o seu lugar e o de que forma poderiam esse lugar.
Compreendemos que uma análise fenomenológica de lugar na Geografia
seria uma tarefa de grande importância, já que no início do século XX a Geografia
Clássica atribuía ao lugar um significado quase que integralmente locacional
compreendendo naquela época que a “Geografia é a ciência dos lugares e não dos
homens" (LA BLACHE, 1913; citado por RELPH, 1976).
Sauer, porém, atribui novo sentido ao conceito de lugar ao desvinculá-lo deste
sentido estritamente locacional dos positivistas. Ele compreendia que a Geografia
estava "além da ciência", ou seja, que não devia necessariamente trilhar os
caminhos preconizados pelos positivistas.
Nesta perspectiva, Sauer trouxe o conceito de "paisagem cultural", no qual "a
cultura é o agente, a área natural é o meio, a paisagem cultural é o resultado."
(SAUER, 1983, p. 343).
Desta forma, o conceito de paisagem cultural incorporava fortes elementos
subjetivos que remetiam ao conceito de lugar, pois para Sauer (1983, p. 317) a
Geografia, “(...) inicia-se como parte das primeiras sagas e mitos, vividas como o
sentido do lugar e da luta do homem com a natureza."
Sauer tornou a importância da subjetividade presente no conceito de lugar ao
afirmar que "Os fatos da Geografia são fatos do lugar; sua associação origina o
conceito de paisagem" (SAUER, 1983: 321).
Posterior à Sauer, Dardel também deixa clara a importância das
subjetividades presentes no conceito humanista de lugar ao se referir às ligações
existenciais do homem com a Terra, descrevendo “(...) a Terra como lugar, base e
meio de sua realização.” (DARDEL, 1990, p. 42).
O conceito de lugar que norteará a análise e interpretação das
representações contidas nos mapas mentais desta pesquisa será o de Tuan (1979,
p. 421), ao afirmar que:
Todos os lugares são pequenos mundos: o sentido do mundo, no entanto,
pode ser encontrado explicitamente na arte mais do que na rede intangível
das relações humanas. Lugares podem ser símbolos públicos ou campos de
preocupação (fields of care), mas o poder dos símbolos para criar lugares
depende, em última análise, das emoções humanas que vibram nos campos
de preocupação.

Buscando conhecer esses pequenos mundos chamados por Tuan de
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“lugares” identificamos no mapa mental 3, uma referência explícita, em forma de
frase à percepção da autora sobre o lugar em que ela estava:
“Onde Estou”: Em um lugar que jamais imaginei estar.
Com certeza estou pagando todos os meus pecados. Esse
lugar é uma espécie de purgatório!!! (Não desejo nem pro meu
pior inimigo). (...) A cadeia em si não é um mau lugar, o ruim é
ficar longe das pessoas que amamos. E o pior de tudo, ter que
conviver

com

pessoas

tão

diferentes,

ou

seja,

de

personalidades tão diferentes da nossa. (Carla, 42 anos)

Carla reforça a ideia de lugar representada no mapa mental em um trecho da
entrevista que nos concedeu:

Mas eu não me sinto diferente das meninas daqui não, não
que eu ache que aqui é o meu lugar, mas já que eu estou
aqui, eu tenho que tirar de letra. Tento aproveitar minha
experiência de trabalhar com o público para me dar bem como
todas. (Carla, 42 anos)

Em relação à falta de identidade com o lugar da cadeia, Esperança relatou em
trechos de sua entrevista:

Eu ainda não encontrei meu lugar aqui, acho que nunca
vou me acostumar com isso aqui. Não que o pessoal trate a
gente mal, só que esse é o lugar onde eu estou presa. Se eu
sentir vontade de comer qualquer coisa, desde um salgadinho
bem barato, eu não posso. Quando eu preciso de um médico,
as vezes não tem escolta pra me levar. Esse lugar aqui eu não
desejo nem pro meu pior inimigo! Isso aqui só Jesus na causa!
Eu nunca vou me encontrar nesse lugar, nunca! Mesmo eu
sendo uma pessoa bacana com todo mundo, de bem com a
vida, disposta a ajudar, pra esse lugar eu não quero voltar
nunca mais.
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(...)
Eu não queria estar nesse lugar, eu nunca vou me
encontrar num lugar desses! (Esperança, 30 anos).

Carla Cristina, assim como Esperança, em sua entrevista afirmou não se
identificar com o lugar que se encontra atualmente:

Eu não me identifico e nem gosto desse lugar. Todo dia
eu peço à Deus pra ir embora, porque eu já estou com dois
anos e cinco meses aqui. (Carla Cristina, 29 anos)

A pesquisa de campo revelou que a ausência de identidade com o lugar da
cadeia é um fenômeno vivenciado pela maioria das mulheres que de alguma forma
contribuíram com esta pesquisa. Nem mesmo o tempo de estadia no cárcere é
capaz de modificar esta situação, pois Mirtes, que está na cadeia há oito anos relata
sua percepção em relação à este lugar de forma semelhante à outras presas que lá
estão ha menos tempo.

Apesar de estar aqui há um bom tempo eu nunca vou me
acostumar com esse lugar, nunca vou me acostumar com isso,
mas eu aprendi que eu tenho que esperar porque as portas não
vão se abrir de uma hora pra outra, não vai acontecer um
milagre. Hoje não tenho mais aquela ansiedade, sei que tenho
que esperar um tempo, depois eu vou embora. Antes eu ficava
pensando que aqui não era o meu lugar. (Mirtes, 28 anos)
A única mulher que afirmou não conhecer muito bem o lugar onde estava foi
Alegria. Ela também afirmou que, em sua opinião, o lugar não exerce influência
sobre o comportamento das mulheres encarceradas:
Esse lugar que tô agora eu não conheço muito bem
porque eu convivi pouco tempo aqui, mas o pouco que eu
convivi não tenho do que reclamar. Eu não acho que esse lugar
vai nos influenciar a ficar pior. Às vezes a gente fica revoltada,

127

mas a verdade é que a gente fez, mas a gente não quer pagar.
(...) E muitas vezes a gente acha que, porque a gente tá
sofrendo ou porque a gente foi muito doida lá fora; fez a
aconteceu, mandar matar e matou, vendeu droga, a gente acha
que pode fazer o que quiser. Mas não é bem assim. Aqui tem
lei, tem regras... (Alegria, 27 anos)

No caso de Alegria, a percepção sobre a PENFEM é algo diferente da
percepção das cadeias pelas quais passou anteriormente. Essa cadeia é percebida
como o lugar onde ela encontrou carinho, teve a chance de estudar, fez amigas e
onde vivenciou pela primeira vez as regras e cuidados semelhantes aos de uma
família, como podemos constatar em diversos trechos de sua entrevista:

Eu sempre reclamei muito porque eu achava que não tinha
oportunidade de mudar. Eu ficava lá presa e não tinha nada pra
fazer, a única coisa que dava pra fazer era um “corre”. Mas
aqui não, aqui é diferente. Aqui a gente tem oportunidade sim,
só que a gente tem que correr atrás. (...) Então eu tô estudando
e tô fazendo o curso de recepcionista e eu vou conseguir ser
comunicativa, ser prestativa, eu vou conseguir seguir o ritmo
que a professora tá me ensinando(...)Ess e curso foi
maravilhoso pra mim. A escola também. Eu tô aprendendo a
falar melhor(...)Ganhei amor, carinho das minhas colegas, não
tenho problema com ninguém nessa cela, elas são legais
comigo e quando eu faço alguma coisa errada elas sabem
conversar e explicar que não é bem assim. (Alegria, 27 anos)

A percepção de Alegria é tão diferente das demais presas, que em um trecho
de sua entrevista ela chega a afirmar que encontrou seu lugar na cadeia:

Aqui dentro eu já achei o meu lugar. Antes eu achava
que o meu lugar era lá no meio das doidonas pra fazer
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“bagulho doido” e fazer um monte de “corre9”, mas eu não me
encontrei, eu não me preenchi. Agora, lá na cela 4 onde dizem
que nós somos filhas da diretora, eu me identifiquei lá porque lá
as meninas falam com educação. (Alegria, 27 anos)

Com base na entrevista de Alegria, é possível perceber sua tentativa de
exaltar, de demonstrar afeição pela PENFEM, especificamente pela cela coletiva 4 e
suas moradoras. Por vezes, parece se tratar de um sentimento de topofilia (TUAN,
2015). Porém, ao analisarmos de forma mais profunda as afirmações de Alegria,
buscamos encontrar a origem do sentimento de topofilia. Em seu caso, a topofilia
não estaria relacionada diretamente com todos os elementos apresentados por Tuan
(2015), mas talvez com um em especial. Não são apresentados relatos ou
representações de que a topofilia tenha nascido da apreciação estética que Alegria
tenha por este lugar, nem tampouco do contato físico com o meio ambiente da
cadeia. A saúde desfrutada durante o cárcere também não seria a origem deste
sentimento, pois conforme relatado em um trecho da entrevista sua saúde ao chegar
na cela coletiva 4 estava debilitada: “Quando eu cheguei lá, eu tinha tuberculose
(...)” (Alegria, 27 anos)
Fundamentando-se na entrevista de Alegria, seria possível que a familiaridade
e afeição (TUAN, 2015) dessem a origem do sentimento de topofilia pela PENFEM,
especialmente pela cela coletiva 4?
Segundo Tuan (2015, p. 144):
A familiaridade engrenda afeição, quando não o desprezo. Todos sabemos
que uma pessoa pode ter muita afeição por uns chinelos velhos que para
um estranho parecem bolorentos. (...) A consciência do passado é um
elemento importante no amor pelo lugar.

Logo, a história de vida de Alegria revela a negligencia familiar e abandono
que iniciaram durante a infância. Ela reconhece a admite que uma das
consequências destes eventos foi ter se tornado uma adulta carente. Talvez na
tentativa de resgatar as experiências que lhe foram negadas durante a infância, o
carinho e a estrutura familiar ausentes foram vivenciados tardiamente e de forma
adaptada: encontrados na hierarquia social da cela coletiva 4 e nas regras rígidas de

9

Praticar ato ilícito, geralmente furar, roubar, comprar ou vender droga.
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vigilância e obediência estabelecidas pela instituição e atualmente seu discurso é
confuso; tenta demonstrar um sentimento de afeição pelo lugar e identidade com o
grupo formado pelas colegas da coletiva 4,como podemos constatar neste trecho de
sua entrevista:

Então a diretora dá oportunidade pra gente, mas a gente
também fica de castigo se a gente falar alto, se não respeitar
as ordens dela... A única diferença é que ela dá mais
oportunidade pra nós. Se a gente quer um curso, ela corre
atrás e faz de tudo pro curso chegar. Eu sou muito grata pela
pessoa que eu sou hoje e pelas pessoas que estão ao meu
redor. Eu não posso reclamar. E realmente, nós somos
diferenciadas mesmo. (...) Na cela 4, as meninas até brigam
com educação, chegam pra você e falam com calma que você
não fez a coisa certa, demonstrando carinho por você e isso é
muito legal. Sabe, eu acho que é porque eu não tive muito
carinho na minha infância, mas eu acho isso tão legal! Eu sei
que eu sou muito carente, então elas me deram carinho e
atenção e me conquistaram. (Alegria, 27 anos)

Na última frase do trecho citado, Alegria afirma que sente-se conquistada
pelas pessoas e não pelo lugar. Porém, ao recordar com afeição das pessoas seria
possível não compartilhar o mesmo sentimento com o lugar?
Em trechos que serão apresentados adiante, Alegria deixa claro o seu desejo
em sair da PENFEM, porém afirmar não ter certeza sobre o momento em que deva
acontecer tal saída. Ao apresentar os seus sonhos para o futuro, não existem
menções à este lugar. Portanto, todos os planos e as construções futuras não
incluem a PENFEM, dessa forma, não podemos afirmar com segurança se tratar de
um sentimento de topofilia.
De opinião divergente à de Alegria, Esperança traz uma discussão
interessante sobre a percepção de lugar ao classificar a PENFEM da seguinte forma:

Esse lugar aqui é um lugar escuro. Você não tem
liberdade pra nada, nem pra falar. Você não tem autoridade pra
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dizer não, porque se você receber uma ordem você tem que
baixar a cabeça e fazer(...). Porque esse lugar eu não desejo
nem pro meu pior inimigo, esse lugar aqui não é lugar!
(Esperança, 30 anos)

Poderia então ser a prisão um não-lugar?
Com a intenção de responder a tal indagação, recorreremos a alguns
conceitos humanísticos referentes à lugar e não-lugar. O geógrafo Edward Relph
trouxe à discussão a “lugaridade” (placeness) e a “falta de lugaridade” ou em
algumas traduções o “des-lugar” (placelessness) para o estudo geográfico dos
lugares.
Segundo Castello (2007, p. 71), a essência do lugar para Relph seria “...seu
poder de estabelecer relações espaciais com as experiências existenciais humanas.”
Nessa perspectiva, o lugar teria a qualidade essencial que seria seu poder de
interagir com o modo espacial que tomam as intenções, experiências e
comportamentos dos humanos.
Ainda neste contexto conceitual, a lugaridade, que pode ser compreendida
como o “sentido” em si do lugar, encontraria sua oposição no conceito de Relph de
“des-lugar” que refere-se à determinadas padronizações espaciais uniformes e
homogeneizadas corresponderiam à perda ou falta de significados dos lugares.
Desta forma, para a geografia humanística, fundamentada na fenomenologia,
é necessário atribuir valor à experiência do indivíduo ou do grupo social a fim de
compreender tanto os comportamentos como as formas de percepção dos sujeitos
em relação ao seu lugar de vivência.
Para Costa e Rocha (2010, p. 37) “... o lugar é aquele em que o indivíduo se
encontra ambientado, no qual está integrado. O lugar não é toda e qualquer
localidade, mas aquela que tem significância afetiva para uma pessoa ou grupo de
pessoas.” Então, conclui-se que o lugar é o espaço vivido, carregado de afetividade
e significados próprios para cada ser humano.
O conceito de lugar utilizado pelo antropólogo Augé é muito próximo dos
conceitos da geografia humanista onde lugar é o espaço vivido, do cotidiano, e que
carrega consigo a afetividade e a memória.
Para Augé (1994) lugar pode ser compreendido como um espaço
antropológico e que apresenta características identitárias, relacionais e históricas.
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Em oposição aos lugares de Augé, existem os não-lugares que seriam
espaços não identitários e com os quais o sujeito não consegue estabelecer vínculos
relacionais durante a sua ocupação. Contudo, Augé alerta para o fato de que as
categorias de lugar ou de não-lugar não existem em uma forma absoluta, pura.
Desta forma, estas duas categorias devem ser vistas primeiramente como
polaridades onde tanto os próprios lugares e as relações se recompõem e onde “...o
primeiro nunca é totalmente apagado e o segundo nunca se realiza totalmente.”
(AUGÉ, 1994, p.74).
De acordo com Augé (1994) os não-lugares correspondem aos espaços
funcionais construídos com determinadas finalidades objetivas (comércio, transporte,
lazer) e o tipo de relação que os indivíduos e grupos sociais mantém com estes
espaços são de experiências transitórias, supérfluas e funcionais.
As experiências vividas em não-lugares “São realidades complementares e
em oposição aos espaços antropológicos, onde se este último é capaz de criar um
social orgânico o outro cria uma tensão solitária.” (AUGÉ, 1994, p. 87).
Os não-lugares, portanto, são esvaziados do princípio de sentido para
aqueles que o ocupam ou habitam, ao contrário dos lugares.
Para Bartoly, (2011, p. 76) “(...) os não-lugares promovem e se constituem de
uma homogeneização não somente dos espaços urbanos e arquitetônicos, mas
também das experiências sociais.” Evidencia-se mais uma diferença antagônica
entre lugar e não-lugar.
Ao analisarmos as situações vivenciadas pelas mulheres encarceradas que
contribuíram com a pesquisa é possível constatar que, apesar de estarem
confinadas em um mesmo espaço, as experiências sociais vivenciadas não são
homogêneas. Para Augé (1991, p. 93):
Enquanto a identidade de uns e de outros é o que constituía o lugar
antropológico, por meio das conivências da linguagem, dos sinais da
paisagem, das regras não formuladas do bem viver, é o não-lugar que cria a
identidade partilhada dos passageiros, da clientela ou dos motoristas
domingueiros.

Dessa

forma,

as

experiências

vivenciadas

em

não-lugares

seriam

necessariamente semelhantes para os indivíduos ou grupos sociais, sendo
marcadas pelo estabelecimento de uma relação de consumo. Como exemplos de
não-lugares, o autor cita as auto-estradas, os aeroportos e os shoppings.
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Claval (2001, p. 318) contribui com a discussão ao pontuar que:
O espaço habitado era feito de lugares. Comporta agora “não-lugares”
(Augé, 1992; Relph, 1976; 1981): em face a estas áreas onde só se lêem
geometrias as mais frias, os grupos acham-se esvaziados de conteúdo. Eles
não conseguem se enraizar ao território para construir suas identidades.

Claval apresenta uma crítica à fragilidade dos conteúdos dos lugares e seus
significados na modernidade. Segundo o autor, existe uma tendência na frieza das
formas e no estabelecimento de relações e sentimentos com os lugares e
consequentemente, uma dificuldade do sentimento de pertença que é próprio e
necessário para a construção da identidade dos sujeitos.
Para Certeau lugar é regra, doutrinação, poder, objetiva a disciplina e faz
parte do domínio do estratégico. Lugar indica uma posição de estabilidade, uma
configuração de posições e “...é a ordem (seja qual for) segundo a qual se
distribuem elementos nas relações de coexistência.” (CERTEAU, 1994, p. 201). Já o
não-lugar constitui-se em uma construção de sentidos ligadas as práticas ou táticas
e que são capazes de alterar o sentido da estratégia.
Ao utilizar os valores identitários, relacionais, históricos que podem ou não
estar presente no cotidiano das pessoas se estabelecem referências para
compreender e distinguir os espaços de caráter orgânico, genuínos e autênticos
(lugares) dos considerados artificiais em termos de relações humanas (não-lugares).
Portanto, apesar dos relatos presentes nas entrevistas e representações da
ausência de identidade com o lugar, na cadeia são estabelecidas relações sociais
que formam estruturas complexas como redes e cadeias hierárquicas que serão
descritas posteriormente.
Neste mesmo espaço também são vivenciadas situações marcantes que
passarão a fazer parte da história de vida dessas mulheres. Nesse espaço, ainda
que o indivíduo vivencie um processo de negação, é construída uma história que
acompanhará a egressa durante o resto da vida. Mesmo diante da negação, a
história vivida na cadeia possui um significado muito forte, não apenas para as
mulheres, mas também para seus familiares, amigos e para a sociedade. Logo, não
se pode afirmar que a cadeia seja um não-lugar.
Neste espaço as relações sociais estabelecidas passam por tensionamentos
constantes que aprisionam para além das grades visíveis, pois a prisão mantida por
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estas encerra-se com o cumprimento da pena enquanto que a prisão que não vemos
aprisiona as mulheres e aqueles que as amam pelo resto da existência.
As disputas territoriais e a prisão de grades invisíveis serão discutidas no
capítulo 4.
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CAPÍTULO IV – AS DISPUTAS TERRITORIAIS E A LUTA ENTRE GRADES:
DAS GRADES VISÍVEIS ÀS GRADES INVISÍVEIS

Figura 26: Pátio da cadeia em dia de formatura.

Fonte: ALVES, Hellen Virginia da Silva. Acervo Pessoal, 2016.

“Aqui nessa penitenciária, eu poderia dizer que sinto ódio, rancor, raiva,
mas eu descobri que a vida é curta e a minha necessidade é maior que minha
raiva. Meus sonhos são tão grandes que não tenho tempo pra me perder no
meio do caminho.” (Guerreira, 26 anos, encarcerada)

135

4. AS DISPUTAS TERRITORIAIS E A LUTA ENTRE GRADES: DAS GRADES
VISÍVEIS ÀS GRADES INVISÍVEIS

Este capítulo discute as disputas territoriais que ocorrem na prisão,
considerando que a prisão divide-se em duas principais: as grades visíveis e as
grades invisíveis. Parte dos resultados obtidos durante a pesquisa de campo será
analisada à luz da Geografia, tecendo uma análise estruturada a partir da
discussão dos conceitos de território e seus desdobramentos: macro e
microterritórios.
A fim de atribuir à discussão uma perspectiva microterritorial, fez-se
necessário correlacionar aos conceitos apresentados os conceitos de identidade e
territorialidade com a intenção de compreender a origem das tensões e da
demarcação dos territórios.
O capítulo estrutura-se em forma de momentos teóricos e práticos, ou seja,
para os conceitos discutidos buscam-se exemplos ilustrativos que foram
cuidadosamente “recortados” das entrevistas e mapas mentais coletados durante
a pesquisa de campo.
A

primeira

parte

do

capítulo

denomina-se

“O

território

e

seus

desdobramentos: Como as mulheres encarceradas percebem e vivenciam as
disputas territoriais” e apresenta categorias geográficas e os conceitos que
fundamentam a discussão. A discussão é ilustrada por mapas mentais e trechos
de entrevistas que explicam claramente quais os territórios existentes na cadeia, e
nos microterritórios analisados; as celas. Os exemplos apresentados nesta parte
do capítulo permitem, ainda, uma comparação entre a PENFEM do passado e a
PENFEM do presente.
Na

segunda parte do

capítulo, denominada:

“Estratégias para

a

sobrevivência na cadeia” apresentamos os relatos destas mulheres sobre as
estratégias desenvolvidas para garantir a sobrevivência em meio a intensa tensão
cotidiana das disputas da cadeia.
A terceira e última parte do capítulo intitula-se “As outras prisões que
existem dentro da prisão: As grades invisíveis”. Neste item utilizamos trechos de
depoimentos e mapas mentais para identificar facetas subjetivas do cotidiano no
cárcere e como o mesmo a repercute na vida das mulheres encarceradas e
daqueles que as amam. As grades invisíveis assumem duas identidades
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principais: as emoções do dia-a-dia que aprisionam e os estigmas que serão
carregados por elas e por aqueles que as amam durante o resto da existência.
As emoções que aprisionam são representadas neste capítulo com o auxílio
de mapas mentais e reforçadas por trechos de entrevistas.
A terceira parte deste capítulo aborda ainda outros aspectos que demarcam
o território da cadeia, como a linguagem por exemplo. A pesquisa de campo
revelou que um dos critérios para fazer parte do coletivo é conhecer e ter
capacidade de empregar a linguagem da cadeia. Esta habilidade, além de facilitar
a comunicação entre o grupo também marca e identifica as egressas e todos
aqueles, que de alguma forma, estão fortemente ligados a elas.

4.1

O

TERRITÓRIO

E

SEUS

DESDOBRAMENTOS:

Como

as mulheres

encarceradas percebem e vivenciam as disputas territoriais

A fim de apresentar a analisar as disputas territoriais reladas nas entrevistas
que nos foram concedidas, faz-se necessário retomar os conceitos de territórios e
seus desdobramentos: macro e microterritórios.
Os conceitos de território, territorialidade, identidade e representação aqui
apresentados, quando empregados relacionalmente, tornam-se uma poderosa
ferramenta

teórico-metodológica

para

a

compreensão

geográfica

dos

microterritórios; em nosso caso, dos grupos formados por mulheres encarceradas
que vivencias regras e normas em um território (a cadeia), ao mesmo tempo em que
criam e experienciam regras e normas do cotidiano nas celas em que vivem; no caso
os microterritórios.
Sobre a relação entre identidade e território, Costa (2005, p. 84) afirma que:
Manter a existência e permanência significa a necessidade de consolidar
por maior tempo possível as características relacionais dos grupos, ou seja,
seus rituais, comportamentos, formas de comunicação, símbolos e
estéticas, assim como o território onde é possível isto acontecer.

A pesquisa de campo possibilitou a percepção da empregabilidade deste
conceito no cotidiano carcerário onde as mulheres vivenciam comportamentos,
formas de comunicação, símbolos e normas que possuem, dentre outras funções,
objetivo de manter a coesão do grupo e chancelar sua identidade.
Ao sistema de regras informais que regula as relações das mulheres presas
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Massola (2005) denomina de “código carcerário”, definindo-as como “(...) um
conjunto de normas de conduta que podem ser implícitas, mas que determinam o
comportamento dos presos e guiam sua vida prisional” (p. 58). Gresham Sykes
define essa organização social que vige nas prisões como uma sociedade
diferenciada, a “sociedade dos cativos” (apud COELHO 2005, p. 83), caracterizada
por uma violência endêmica que obriga os indivíduos a se tornarem membros
competentes, observando seus códigos, valores, normas e hábitos.
O conceito de territorialidade utilizado será o de Haesbaert (2010) que
compreende a territorialidade como a derivação direta do conceito de território e
também sob a noção de múltiplos territórios para a existência da multiterritorialidade
(multiplicidade territorial). Logo, a territorialidade para Haesbaert, seria impregnada
de uma visão humana e social, motivo pelo qual ele recorre à Sack e Raffestin para
afirmar os múltiplos sentidos que a territorialidade pode exercer: a noção de
demarcação; recursos; convivência; contexto histórico; identidade e todas as formas
possíveis de relações que podem existir entre pessoas e território.
A compreensão da categoria espaço discutida anteriormente é fundamental
para a compreensão da categoria território, pois segundo Costa (2005) o espaço é
transformado em território, produzido e produtor dos processos de identificação e
também da sua manutenção e a identidade permite a criação de uma
territorialização. Esta por sua vez permite a existência identitária.
A escala de análise ou o recorte analítico utilizado para compreender as
dinâmicas existentes nesses territórios foi a microescala, pois assim como Costa
(2005), consideramos esta mais pertinente para se estudar o ambiente carcerário,
uma vez que esta escala apresenta uma fluidez inerente. Embora o objeto de análise
do autor não seja o mesmo desta pesquisa, optamos por aplicar esta abordagem de
análise nos agrupamentos de mulheres que são encarceradas em uma mesma cela.
Compreendemos através da pesquisa de campo que, apesar destas mulheres
estarem inseridas em um território macro, ou seja, uma instituição carcerária pública
com

normas

e

regras

homogeneizantes,

principalmente

no

tocante

ao

comportamento, existem movimentos internos de contestação de tais normas e
regras ou ainda movimentos internos que criam novas normas e regras adicionais às
existentes, marcados por cadeias de diferenças e equivalências (LACLAU, 2011),
em que se criam nos microterritórios das celas novas identidades e novas regras.
Os autores com os quais dialogamos são Costa (2005, 2013) e Heidrich
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(2010, 2013) pelo fato de que estes utilizam na discussão territorial a perspectiva
microterritorial. Trata-se de uma concepção teórico-metodológica relativamente
recente na geografia, empregada geralmente pela geografia humanística cultural.
Na intenção de relacionar à discussão de microterritorialidade, poder, território
e territorialidade, verificamos que tal debate é importante para a melhor
compreensão da relação do ser humano com o espaço na contemporaneidade,
neste caso específico, com o espaço da PENFEM. Compreende-se que as
discussões apresentadas pelos autores convergem para a ideia de um espaço social
que se produz organicamente em virtude da emergência de microterritorializações
diversas que se produzem nele, apontando para a condição de um espaço social
que é regrado e homogeneizado em virtude da funcionalidade do trabalho, da
expansão da unicidade técnica e das concepções morais e legais reproduzidas, que
abarcam os sujeitos pela vivencia nas instituições sociais e pelas aprendizagens
produzidas a partir de tais vivencias. Por outro lado, o espaço social também é
composto pela contestação e pela emergência das sensações e ações humanas
desejantes, espontâneas e criativas. Isto aponta para as subjetividades dos
diferentes sujeitos e pelos jogos de sensações imprevisíveis contidas nas relações
humanas, que são sempre mutáveis (COSTA, 2013) e sempre provisórias (LACLAU,
2011).
Desse modo, questionamos se essas microterritorialidades presentes na
cadeia poderiam indicar uma oposição ao controle do cotidiano imposto pela
instituição, ou seja, na prática esses microterritórios poderiam ser contraterritorialidades (resistências) como um tipo de ação contra-hegemônica aos
discursos hegemônicos e do que se denominam como as regras institucionais da
PENFEM?
Objetivando

obter

respostas

ao

questionamento

ora

apresentado,

investigamos, durante as entrevistas e na análise dos mapas mentais que
representam o lugar, onde estas mulheres estão; se nos microterritórios das celas
existiriam alguma hierarquia, norma ou regra que representassem resistência às
normas institucionais.
Entrevistas como a de Sofia foram esclarecedoras, pois revelaram sobre o
passado das normas institucionais da PENFEM, tecendo um comparativo entre o
passado e o presente:
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Nesse tempo era diferente, tinha uma tal de comissão na
cadeia. Tudo que acontecia era decidido por uma comissão de
presas e elas eram as bichonas, as poderosas. Não tinha
coletividade10, elas decidiam tudo e só elas falavam com a
direção.

Nesse tempo podia entrar na cadeia a sandália

Kenner11, então se você fazia alguma coisa que as poderosas
achavam que era errado, você apanhava na cara de Kenner.
Se você devesse alguém ou fizesse raiva pra elas ou pra
alguma amiga delas você apanhava também. Quando tinha
reunião da comissão, elas fechavam um pavilhão só pra elas, o
pavilhão B, as bestinhas não ficavam lá não(...). Nessa época
eu vivia igual um macaco, pulando de cela em cela. Toda cela
alguém queria me bater e como eu era mais velha na cadeia e
vivia me metendo em confusão ninguém queria dar crédito pra
mim. A cadeia mudou depois que a atual diretora assumiu.
Com nossa diretora atual não interessa se você é mais velha
ou não, porque a cadeia é pra todos! Aqui ninguém tá pra
humilhar ninguém porque todas são iguais. Ela acabou com
esse negócio de comissão. Agora nem esse negócio de PCC
não tem mais vez aqui, porque antes se alguém da comissão
ou que dizia ser do PCC dissesse que não queria determinada
pessoa aqui, a direção tinha que dar o jeito e tirar a pessoa
daqui. Saía de “bonde12” ou pra provisória, mas não ficava
aqui.Antes elas diziam que a direção tinha que respeitar porque
o “bagulho é doido”. Dizer que o “bagulho é doido” é ameaçar
que vai dar “chuchada13”, por exemplo. (Sofia, 27 anos)

A entrevista de Sofia revelou uma PENFEM que no passado era muito
diferente da instituição que conheci durante a pesquisa de campo. Na PENFEM do
passado existia um constante conflito e resistência às normas institucionais que se

10

Organização coletiva da cela. Participar da coletividade significa participar das tomadas de
decisões coletivas da cela.
11Marca de sandália que possui sola emborrachada muito rígida e resistente.
12Transferência de preso pra outra cadeia mediante escolta.
13 Ferimento causado por chucho (faca improvisada).
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personificou em forma de uma comissão de presas. Fazer parte desta comissão
significava ter o poder de tomar decisões e de afrontar as normas e regras
existentes. Naquele tempo, havia uma nítida divisão entre hierárquica entre as
presas, sendo que as que integravam a comissão sentiam-se no direito de julgar e
punir as demais presas, estabelecendo uma espécie de poder paralelo que em
muitas ocasiões tinha um poder de decisão superior ao poder institucional. Essa
mesma organização dividia os territórios da cadeia, determinando quais os espaços
que poderiam ser ocupados ou não por aquelas que não pertenciam à comissão.
Durante sua entrevista Mirtes também se refere à algumas das regras da
PENFEM do passado, tecendo um breve comparativo com a PENFEM do presente:

Logo que eu fui presa se você matava alguém era mais
respeitada ou, às vezes não era respeitada, era medo mesmo
porque a gente chegava com a cabeça meio “locona” e as
pessoas tinham até medo de conversar, falar alguma coisa
que você não gostasse e pra quem já estava na pindaíba
mesmo não custava nada matar de novo. Ou então aquela
pessoa que já tinha ido presa várias vezes chegava com uma
“moralzinha14”

a

mais

com

as

outras.

Tinha

moral

principalmente quem matava policial, agente, pessoal da
justiça... aí essas eram mais respeitadas. Mas hoje as coisas
estão diferentes, começaram a mudar de uns quatro anos pra
cá. Agora aqui todas são iguais. (Mirtes, 28 anos)
Segundo Mirtes nos explicou após a entrevista, “ter moral” na PENFEM do
passado significava participar das tomadas de decisão e ter acesso à todas as áreas
reservadas às presas, pois nessa época nem todas as presas podiam circular por
qualquer pavilhão. Essa situação também foi relatada durante a entrevista de Sofia.
Estas narrativas exemplificam as ideias de Raffestin (1993) ao afirmar que é
no território que se estabelecem as relações de poder, ou seja, o território é base e
produto das ações dos atores sociais que se apropriam do espaço e produzem
sistemas sêmicos (processos sociais vinculados a identidades e objetivados no

14

Prestígio.
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espaço), cujos limites do território são os limites dos sistemas sêmicos.
“Em graus diversos, em momentos diferentes e em lugares variados, somos
todos atores que produzem territórios” (RAFFESTIN, 1993, p. 152), desta forma, a
territorialidade teria “senso de identidade espacial, senso de exclusividade,
compartimentação da interação humana”, sendo assim inscrita “como constituída de
relações

mediatizadas,

simétricas

ou

dissimétricas

com

a

exterioridade”

(RAFFESTIN, 1993, p. 161-162). Nessa perspectiva podemos compreender a cadeia
como o território em que se desenvolve a identidade que atribui a exclusividade à
ocupação de espaços e atribuição de papeis sociais. Estas relações nem sempre
são simétricas, uma vez que a luta por poder na cadeia é evidentemente uma
estratégia de sobrevivência, onde a mais forte e mais poderosa exerce maior
influência sobre o grupo.
Em oposição à hierarquia social fundamentada no delito praticado relatada
por Sofia e Mirtes, a hierarquia social da atual PENFEM apresenta a tentativa da
gestão em unificar todas as presas em uma mesma classe, onde todas deveriam ter
os mesmos direitos e oportunidades. Este fato pode ser constatado em trechos das
seguintes entrevistas:

Eu acho que nesse lugar todo mundo é igual, porque nós
estamos presas, então a gente tem que ter humildade e ser
uma igual a outra. Temos que ajudar as outras porque estamos
na mesma situação, não tem ninguém melhor aqui. (Carla
Cristina, 29 anos)
Mas ainda bem que na cela que eu to “puxando15”, a
coletiva 6, todo mundo é gente. Não tem diferença de raça, cor,
idade... lá não tem esse negócio. Chegou é bem tratada. A
gente conversa, a gente dá conselho, a gente ajuda quando
pode. Lá não tem esse negócio de ter mais valor porque foi
preso por esse ou por aquele crime. Estamos presas de
qualquer

jeito,

querendo

independentemente

15Cumprindo

a pena.

do

ou

crime

não

que

estamos

cometemos

presas,
ou

não.
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(Esperança, 30 anos)

Porém, em diversos trechos das entrevistas daquelas que colaboraram com a
pesquisa é possível perceber que, paralelo às normas institucionais, existem as
normas do interior das celas. Apesar da tentativa da gestão da PENFEM em impor
às presas um conjunto de normas que as classificam em uma mesma classe e
garante à todas igualdade de direitos e oportunidades, no interior das celas se
configuram microterritórios e nestes, as identidades são construídas e manipuladas
constantemente a partir das relações sociais estabelecidas em diferentes grupos
com que os indivíduos convivem em seu cotidiano. Tal hegemonia que a instituição
almeja alcançar, para Gramsci (2001), se dá na imbricação entre coerção (um poder
como o militar e de polícia) e consenso (um poder como o de caráter ideológico).
Nesse sentido, as identidades não se apresentam como atributos rígidos e
únicos no tempo e no conjunto de círculos relacionais de que as pessoas participam:
“ela nunca é uma, é múltipla” (HAESBAERT, 2010, p. 175). Antes disso, ela é
estabelecida justamente por uma necessidade de afirmação, seja dos papéis sociais,
seja das reais necessidades do ser, frente à caracterização de outros seres sociais
que circulam e se relacionam. “A(s) identidade(s) implica(m) uma busca do
reconhecimento que se faz frente à alteridade” (TAYLOR apud HAESBAERT, 2010,
p. 175). Essa alteridade remete à própria existência e permanência dos grupos
sociais encontrados no espaço urbano das grandes cidades.
Toda identidade implica numa territorialização, assim como a territorialização
permite a permanência identitária.
Nesse processo de necessidade de afirmação dos papeis sociais e/ou das
necessidades do ser, cada cela e as relações que nela são estabelecidas
contribuem para o emergir de identidades e de regras que devem ser seguidas pelo
coletivo. A negação em aceitar tal identidade ou regra, na cadeia, significa que o
sujeito não deve permanecer na cela, pois como o coletivo não o reconhece como
parte integrante, ele não tem poder de participação no processo de tomada de
decisão e a sua segurança não é garantida pelo coletivo.
Compreendemos território como um espaço geográfico dominado e/ou
apropriado, cujas práticas sociais são focalizadas enquanto relações de poder. O
poder, nesse caso possui sentido amplo e envolve os sujeitos sociais. Na PENFEM
o poder pode ser representado tanto de cima para baixo (representado pelo poder
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institucional) quanto de baixo para cima (representado pelas tensões que ora
existiram entre instituição e presas) e ainda em um mesmo patamar (representado
pelas relações de poder estabelecidas entre as presas). Essas trajetórias são
inspiradas em Michel Foucault (1985). Verificamos como ocorre a dinâmica de
aplicação prática de conceitos como a disputa por territórios, a dominação através
das regras institucionais e as identidades e papeis que são atribuídos ao indivíduo
pelo grupo ou em virtude das necessidades do grupo através do relato de diversas
situações vivenciadas nas celas da PENFEM que são ora apresentados:

Nessa época eu vivia igual um macaco, pulando de cela
em cela. Toda cela alguém queria me bater e como eu era mais
velha na cadeia e vivia me metendo em confusão ninguém
queria dar crédito pra mim. (...) Querendo ou não, dentro da
cela a gente tem que se aturar porque se não a gente briga e
pega PAD. Então não adianta ficar brigando, eu tiro por mim...
Eu já podia tá lá fora, na expectativa de ficar com a minha
filha... (...) Aqui dentro é muito mais desafeto do que amigo,
porque aqui você só vale o que tem. Se hoje tu tiver, eu sou tua
amiga, se amanhã tu não tiver, se vira e sai de perto de mim.
(Sofia, 27 anos)

Além dos conflitos e disputas por territórios que ocorrem dentro das celas e
que estão relacionados à convivência, existe ainda uma rivalidade entre as
moradoras de celas diferentes, como foi possível constatar em trechos de duas
entrevistas:

Aqui tem uma divisão. As meninas falam que na cela
onde eu moro só moram as “filhinhas da diretora”. (...) Então,
como as meninas dessa cela são diferentes, a diretora acaba
separando a gente porque se a gente for pra uma cela onde só
tem doidona é perigoso a gente brigar e querer ficar doidona
também. (...) Na nossa cela tem uma colega que fala por todas
nós. A gente conversa, todo mundo junto, sobre o que nós
precisamos e ela vai lá com a diretora e fala por nós. Daí
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depois que conversa ela vem e traz uma resposta. Então eu
acho que na nossa cela é ela quem fala por nós... (Alegria, 27
anos).

Então teria que dar mais oportunidade para quem
realmente precisa. Porque as poucas que conseguem ficam se
gabando, ficam cantando de “filhinha da diretora16” dizendo “É
nóis que manda”. Então querendo ou não isso é um jeito de
impor uma hierarquia. (Carla, 42 anos)

O termo utilizado por Carla durante sua entrevista, ou seja, hierarquia, revela
a consciência por parte das presas a respeito da divisão de papéis dentro das celas
e de regras internas relacionadas ao poder de cada presa durante o processo de
tomada de decisão. Em contraste com a tentativa da gestão em estabelecer um
poder de participação e decisão igualitário para todas, as mulheres estabelecem
relações de poder no interior das celas. Um exemplo que ilustra tais relações é a
organização interna das celas para decidir quem terá direito a dormir na “jega” e
quem deverá dormir na “praia”. Duas entrevistas relataram detalhadamente como
ocorre este processo em cada cela:

Aqui em Porto Velho as pessoas ficam primeiro na
Provisória e quando são sentenciadas vem pra cá. Se elas
foram absolvidas vão da Provisória para casa e se não, vem
pra cá na PENFEM. Quando chegam aqui é a direção que
escolhe onde vão ficar, em que cela vão ficar. Nas celas
coletivas geralmente moram mais de vinte mulheres em cada
uma. Cada cela coletiva tem 15 camas, que a gente chama de
jega, portanto ficam 5 até 8 mulheres dormindo no chão, na
praia como a gente chama, com o colchão no chão. Para
ganhar uma jega é por ordem de chegada, se você chegar
antes tem o direito de ir pra jega quando alguém for embora e
assim sucessivamente. A outra que estava esperando fica

16Expressão

que designa as presas que são consideradas, pelas demais, como preferidas da gestão.
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mais perto de ganhar a jega quando mais uma for embora e
assim vai... (Mirtes, 28 anos)
Tem regras pra dormir na “jega17”; é por vez. Então, no
caso, quem é mais antigo, chegou primeiro e fica com a jega,
quem chegou agora fica no chão. No caso de uma pessoa
mudar pra outra cela, quem tava na vez, quem tava na
“praia18”, sobe pra jega. Então a gente chama de “praieira 19”
quem dorme no chão. (Sofia, 27 anos)

É possível constatar que o processo de decisão sobre quem tem direito à
dormir nas jegas é semelhante no microterritórios, porém, as entrevistas revelaram
que existem divergências nos processos de tomada de decisão nas celas:

A hierarquia social das presas é que na maioria das
celas, não na minha, a mais antiga é quem manda na cela.
Quando a mais antiga sai a segunda mais antiga é que fica
mandando. Mas a minha cela, graças à Deus, não tem disso
não porque a gente diz que “a coletiva é a voz ativa”. Porque se
a coletiva fecha20, tá fechado. Se a coletiva não fecha, só uma
não manda. A coletiva manda! Você pode ter chegado hoje,
mas você tem o direito de opinar e até de reclamar. (Carla, 42
anos)

E tem muita hierarquia na nossa convivência. Muitas
vezes tem que gente que pensa que só porque a mãe vem
trazer um “jumbo21” tem o direito de se achar melhor que as
outras. Hoje em dia a diferença, a superioridade não tá no
artigo e sim porque tem amiga e recebe jumbo.(...)Não é toda

17Cama

da cela.
Condição de dormir no chão.
19 Presa que dorme na praia, no chão.
20Decide. Expressão refere-se à decisão tomada coletivamente pelas presas da cela.
21 Pacote em sacola ou fardo transparente destinado à presa, contém alimentos e produtos de
higiene. Entregue semanalmente, geralmente trazido pela família ou amigos.
18

146

cela que é “coletividade22”, são contadas nos dedos... O
restante da cadeia é individual: “Cada um por si e Deus por
todos”. (Sofia, 27 anos)

Na nossa cela tem uma colega que fala por todas nós. A
gente conversa, todo mundo junto, sobre o que nós precisamos
e ela vai lá com a diretora e fala por nós. Daí depois que
conversa ela vem e traz uma resposta. Então eu acho que na
nossa cela é ela quem fala por nós... Às vezes a gente quer
pedir coisas e ela pensa e fala: “Eu acho que isso aí a diretora
não vai autorizar não...” Então a gente pensa e diz: “É mesmo,
né?!”Então a gente encerra essa conversa por lá mesmo e não
vai até a diretora. Porque a gente sabe que, às vezes, a gente
quer demais mesmo. (Alegria, 27 anos)

Analisando a relação entre a prisão, relações de poder e disputas territoriais é
possível constatar que a prisão clássica seria o exemplo mais característico do
poder disciplinar institucional. Porém a prisão clássica em muito difere da prisão
contemporânea,

pois

nesta

última

podemos

constatar

a

coexistência

de

aproximadamente 20 presidiárias numa única cela, logo foi transgredido o princípio
do cada um no seu espaço. Atualmente, na PENFEM, existem territórios-rede que
possuem basicamente a função de garantir a sobrevivência das presas e estruturar
as relações de poder. Este item será discutido de forma mais detalhada no capítulo
seguinte.
Existe ainda, a outra forma de estabelecer os limites entre o território da
cadeia e da rua; a linguagem. Na PENFEM existem palavras que carregam um
significado diferente do significado que possuem na vida em liberdade, ou seja, na
rua.
As palavras que dentro da cadeia possuem um significado diferente ao que
possuem fora dela representam uma forma de comunicação própria, que além de
identificar os indivíduos que pertencem ao grupo, atua como fator excludente a quem
não pertence. Seu entendimento e uso só são possíveis àquelas que são parte do

22

Expressão refere-se à decisão tomada coletivamente pelas presas da cela.
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grupo. Nas palavras de Bauman (2012, p. 156): “(...) em fenômenos socioculturais,
os signos culturais e as relações sociais correspondentes são reciprocamente
motivados e não arbitrários mutuamente”.
Portanto, compreende-se que os signos e as relações sociais estabelecidas
neste espaço se alimentam, atribuem-se significados mutuamente, o que nos
permite compreender a existência de significados diferentes na cadeia para palavras
que também são utilizadas fora deste espaço. Para Bakhtin (1986), todo sistema de
representação só existe dentro de um contexto que lhe dá sentido.
Podemos ilustrar tal situação através de algumas palavras como “bigorna” que
em seu sentido literal significa “peça de ferro, com o corpo central quadrangular e as
extremidades em ponta geralmente cônica, sobre a qual se malham e amoldam
metais.” (FERREIRA, 2001, p. 105). Na PENFEM “bigorna” é a palavra que designa
as grades de uma cela. Outro exemplo ilustrativo é “praia” que na PENFEM significa
a porção do chão que é utilizada para dormir pelas presas que não possuem cama,
enquanto que o significado desta palavra para as pessoas que vivem em liberdade
refere-se à “orla de terra, em geral coberta de areia, confinando com o mar.”
(FERREIRA, 2001, p. 586).
Existem ainda muitas palavras que são exclusivas deste universo e que não
costumam ser utilizadas fora dele, como é o caso de “bereu” que significa bilhete
manuscrito que serve de comunicação clandestina (pois não passa pela revista da
equipe carcerária) entre presas de celas diferentes ou entre presas e seus amigos e
familiares. O mesmo ocorre com a palavra “jega” que na PENFEM designa a cama
de concreto existente nas celas.
A existência e uso de uma linguagem própria da cadeia atua como uma
fronteira que separa de maneira nítida aqueles indivíduos que lá vivem daqueles que
vivem na “rua”23. Para Bauman (2012) a fronteira entre “nós” (elementos do grupo
social) e “eles” é uma condição necessária para a coesão do grupo e assegura a
defesa do território.
O emprego desta linguagem fora da cadeia também identifica a egressa, pois
conforme observado durante a pesquisa de campo, uma egressa é capaz
reconhecer outra egressa ou alguém que possua alguma ligação com o universo
carcerário através da forma de falar. Tal situação nos remete à Bakhtin (1996) que

23Na

cadeia “rua” é a palavra utilizada para designar a liberdade.
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afirma que um signo só pode existir quando pessoas estão inseridas num contexto
social, em um determinado momento histórico, pois as palavras são neutras, os
contextos é que lhe dão significado.

4.2 ESTRATÉGIAS PARA A SOBREVIVÊNCIA NA CADEIA
Assim como a observação realizada durante a pesquisa de campo revelou a
existência de disputas territoriais e rivalidades entre aquelas que convivem na
cadeia, as entrevistas coletadas revelaram explicitamente que para sobreviver neste
lugar são necessárias determinadas estratégias.
Existem estratégias para garantir a aceitação no coletivo e permitir a
consequente participação nas tomadas de decisão da cela. A mais comum neste
caso é o poder de “colocar a comida no balde” para ter o direito de “participar da
coletividade”. Essa estratégia consiste em colaborar, através do jumbo que é
entregue semanalmente pelos familiares, com a doação de gêneros alimentícios que
serão preparados no fogareiro da cela. Nem todas têm facilidade para “colocar a
comida no balde”, porque nem todas as famílias têm condições de levar o jumbo
semanalmente. No caso das presas que são originárias de outros municípios, os
familiares nem sempre podem levar pessoalmente o jumbo. Para aquelas que são
originárias de Porto Velho também existem limitações para que a família e os amigos
levem o jumbo semanalmente, como problemas com o transporte, problemas
financeiros (como o desemprego), incompatibilidade de horários para levar o jumbo
na PENFEM, etc... É importante explicitar que, durante a realização da pesquisa de
campo, o dia da entrega do jumbo era terça-feira durante o horário de 8 às 11, logo,
os familiares que cumpriam jornada de trabalho em horário comercial sentiam-se
impossibilitados de levar o jumbo e ficavam dependente de amigos ou outros
parentes que tivessem disponibilidade de horário.
Para aquelas que não possuem tanta facilidade em “colocar a comida no
balde” semanalmente, existem as estratégias individuais de sobrevivência, como
explica o trecho do depoimento de Sofia:

Quem não tem família, não tem ajuda, quem é viciada,
quem come o “bandeco24” vai fazer o quê? Vai limpar o chão
24

Marmitex da cadeia.
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pras outras, vai trabalhar pra quem tem e esperar que elas te
deem alguma coisa; trabalhar pra poder fumar um cigarro,
fumar um tabaco ou até mesmo ganhar um arroz pra “colocar
dentro do balde25” pra fazer parte da “coletividade26”. (...) Então
tem que fazer faxina! Bastante faxina pra tentar sobreviver aí
dentro, ou até mesmo pra ganhar um desodorante. (Sofia, 27
anos)

Sobreviver na cadeia não é tão simples como pode parecer, não é apenas
“colocar a comida no balde” e fazer parte da “coletividade”. Também é necessário
assegurar um “bom convívio” com as demais presas, principalmente com as colegas
de cela. Neste caso, as estratégias de sobrevivência individuais prevalecem.
Pudemos encontrar estratégias individuais de sobrevivência em trechos de várias
entrevistas. Elas vão desde manter o silêncio, evitar o contato com determinadas
presas, escolher estrategicamente as amizades até fazer uso de habilidades
desenvolvidas fora da cadeia, como pode ser constatado nos seguintes trechos:

A primeira estratégia de sobrevivência que aprendi aqui
foi ser educada mesmo com quem não fosse educada comigo.
Porque aqui se você responder a pessoa do mesmo jeito que
ela fala com você, na mesma altura, você pode arrumar
confusão. Às vezes você bate, as vezes você apanha, tudo
pode acontecer. Isso já aconteceu comigo, já arrumei confusão,
já bati e já apanhei porque eu queria ser educada só com quem
era educada comigo. Agora eu aprendi que não é assim, devo
falar educadamente com quem me der uma má resposta
porque assim ela vai ficar com vergonha e vai até me pedir
desculpas. Segundo; aprendi a ficar mais calada porque às
vezes a gente comenta alguma coisa sem maldade na mente,
mas lá adiante alguém comenta aquilo que a gente comentou
só que de outra forma. Daí fulana fala assim: “Ah, mas você tá
25

Local onde as presas que vivem numa mesma cela armazenam os alimentos que serão
consumidos dentro da cela.
26 Organização coletiva da cela. Participar da coletividade significa participar das tomadas de
decisões coletivas da cela.
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falando de mim assim?!” E não vai adiantar dizer que não falei
dessa forma porque aí eu já vou arrumar confusão. Então eu
aprendi a ficar mais calada. Opinião eu também só dou quando
me pedem, principalmente porque eu moro numa cela coletiva
com 22 pessoas, então se está acontecendo uma confusão
com duas meninas eu não devo me meter, se elas estão
conversando ou brigando entre si deixa pra lá, eu fico “na
minha”. E se pedirem minha opinião eu digo: “Na minha
opinião...” Eu jamais me intrometo sem ser chamada. Eu já fiz
isso também por gostar muito da pessoa, me meti na conversa
e acabei me dando mal, então hoje em dia eu sou mais calada.
(...) Aqui tem pessoas difíceis de conviver e tem pessoas que
você precisa delas para sobreviver aqui dentro. (Mirtes, 28
anos)

Tento aproveitar minha experiência de trabalhar com o
público para me dar bem como todas. Agora, nem sempre a
gente consegue agradar a todas porque nem Jesus agradou à
todos. E com aquelas que eu sei que eu não agrado eu tento
evitar, tento nem dirigir o olhar. Geralmente eu me comunico
mais é com as meninas da minha cela porque a gente já tá ali
mesmo e já se conhece. Fora de lá eu evito até de falar muito,
eu fico só na minha mesmo. As pessoas já me conhecem,
falam que eu sou muito caladona, mas é meu jeito. (Carla, 42
anos)

O fato de eu ser independente se tornou uma estratégia
de sobrevivência aqui dentro. Se quebrou a cadeira eu
conserto, se a antena tá estragada eu vou lá e arrumo. Devido
ao fato de eu ser prestativa todas as meninas gostam de mim.
Eu não fico de cabeça baixa oprimida pelos cantos, comigo é
bola pra frente! (Esperança, 30 anos)

A agressividade e as constantes ameaças também foram relatadas como

151

estratégias de sobrevivência durante as entrevistas de Sofia e Alegria:

Pra sobreviver aqui eu tive que lutar muito. Quando eu
cheguei aqui eu tinha o coração muito besta, por tudo que os
outros falavam eu acreditava. No começo, no tempo da gestão
antiga, boa parte da minha cadeia foi só castigo. Nesse tempo
a gente pegava 90 dias de castigo. Às vezes os outros faziam
mal pra mim, mas mesmo assim queria tá lá, enturmada. (...)
Aí, nessa época, eu falava pras “gata”: “Aquela que vir me
bater eu vou cortar o pescoço! Vou fazer e vou acontecer e vou
jogar o corpo aqui no pátio! Eu quero só ver!” (Sofia, 27 anos)

Então quando eu fui pra lá eu já cheguei encrencando
com todo mundo, cheguei na ignorância falando que se alguém
fosse falar de mim pra diretora o “bagulho ia ficar era doido”.
(Alegria, 27 anos)

De forma antagônica à agressividade, compreendemos que a religiosidade
também pode ser uma estratégia de sobrevivência à qual cotidianamente essas
mulheres recorrem, esta estratégia geralmente combina-se com o amor à família.
Este foi um aspecto observado nas entrevistas de Guerreira, Alegria e Mirtes:

Encontro em Deus meu auxílio, encontro em minha
família minha determinação. (Guerreira, 25 anos)

O que me ajuda a me manter aqui é o amor da minha
sogra, dos meus filhos e de Deus, porque Ele sempre soube
que eu iria ser uma vencedora, mas que antes eu tinha que
passar por tudo que eu passei. Isso era necessário para que eu
me tornasse uma pessoa boa, não bastava só crescer sem
sentir na minha pele o que era ser presa, o que é sentir fome e
não ter o que comer... (Alegria, 27 anos)

Se eu estiver angustiada, se estiver triste ou se quiser
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desabafar eu não converso mais com pessoas, eu falo com
Deus. Antes eu não falava com Ele, agora falo. Eu falo: “Deus
essa pessoa está me tirando do sério, eu sou só um ser
humano, estou desabafando...” Eu falo mal da pessoa pra Deus
e depois peço perdão. Eu peço pra Deus me dar mais
entendimento e mais tolerância porque aqui a gente precisa
bastante disso. (Mirtes, 28 anos)

Portanto, foi possível constatar que as relações estabelecidas neste universo
são mais complexas do que se pode imaginar e cada mulher, na intenção de
sobreviver neste lugar, se submete às normas coletivas, mas também cria outras
estratégias individuais.
As estratégias individuais podem popularizar esta mulher entre as demais se
forem fundamentadas, por exemplo, no uso de habilidades desenvolvidas fora da
cadeia e que lá são uteis à todas. Podemos ilustrar esse exemplo citando o caso de
Esperança, que é conhecida entre as colegas como “Pereirão 27”, devido às suas
múltiplas habilidades na área de manutenção e reparos. Ainda como exemplo,
percebemos durante o campo, que aquelas presas que possuem habilidade com
penteados, embelezamento dos cabelos ou manicure, frequentemente trocam seus
serviços por comida ou produtos de higiene e são pessoas muito populares entre as
colegas.
Assim como podem aproximar, as estratégias de sobrevivência individuais
também podem afastar as mulheres do convívio com a coletividade, pois se a
estratégia adotada for a estratégia do silencio, da agressividade e do isolamento, a
presa será conhecida entre as demais como uma mulher calada e que não gosta do
contato com o grupo.

4.3 AS OUTRAS PRISÕES QUE EXISTEM DENTRO DA PRISÃO: As grades
invisíveis

Durante a pesquisa de campo foi possível constatar que além das paredes e

27Nome

de um personagem feminino de uma telenovela que trabalhava como “marido de aluguel”
fazendo reparos na área elétrica, hidráulica e da construção civil. Uma sátira às mulheres que
possuem habilidades para os serviços de manutenção e reparos.
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das grades de ferro que aprisionam fisicamente essas mulheres, existem outras
prisões dentro da PENFEM. As outras prisões não são concretas, não estão
demarcadas por paredes ou qualquer tipo de estrutura que represente barreira física
entre o mundo da cadeia e do mundo da rua; elas atuam como grades invisíveis. Se
trata das emoções do dia-a-dia na cadeia que aprisionam a mente e o coração
daquelas que estão no cárcere e, mesmo que contra a vontade delas, são
compartilhadas com os entes queridos.
Bollnow (2008) afirma que os sentimentos e as memórias podem estar ligados
à nossa forma como compreendemos conceitos como a distância, pois nossa
compreensão possui uma profunda ligação com as memórias, sentimentos e
percepção de mundo. A respeito do sentimento de estrangeirismo e do sentimento
da distância de casa, Bollnow (2008, p. 103) afirma:
Somente um ser que, como o homem, é arrancado da segurança natural
das referências mais conhecidas da vida, da pátria original de sua infância
pela profunda depressão do nada e da consciência da morte e se sente
entregue à condição expatriada, tem a capacidade de perceber a voz da
distância.

Em oposição ao sentimento de estrangeirismo, o autor demonstra como a
casa possui um efeito contrário a percepção humana. Para Bollnow (2008, p. 133)a
casa é o centro que o homem necessita para que “... ele esteja enraizado no espaço
e ao qual todas suas relações no espaço sejam referidas.” Nesta perspectiva a casa
não cumpre apenas a função de abrigo (cobrir e proteger segundo Bachelard), para
o homem ela é um referencial espacial. O autor define o conceito de habitar como “...
sentir-se em casa num determinado local, com enraizamento, pertinência
(BOLNOW, 2008, p. 135)”. A casa abriga os sonhos, é o lugar “de sonhar em paz
(BOLNOW, 2008, p. 141)”.
Bollnow também destaca as características do espaço dotado de humor, ao
afirmar que “O espaço tem seu humor definido, seja como espaço interno ou como
paisagem. Ele pode ser sereno, leve, sombrio, sóbrio, festivo, etc..., e esse caráter
de humos se transmite, então, ao homem que por ali se encontra. Em especial, são
as condições atmosféricas que agem sobre as pessoas de modo sereno, radiante,
opressor (2008, p. 247)”. Porém o ser humano também pode transmitir seu humor ao
espaço. Bollnow (2008, p. 290) analisa a relação do ser humano com o espaço
afirmando que é a relação que o homem estabelece com o espaço e com as coisas
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que irá estabelecer sua espacialidade, ou seja, “... o modo como o homem se
encontra no espaço não é uma determinação do espaço cósmico que o circunda,
mas de um espaço intencional, referido a ele, como sujeito”.
Nesta perspectiva, o ser humano pode se perder ou se proteger no espaço,
se identificar ou ter estranheza com ele. Bollnow (2008, p. 311) também analisa a
forma como a natureza do espaço pode transformar o homem, ou seja, da mesma
forma que o homem modifica o espaço este age da mesma forma sobre ele. “As
mulheres mesmas se tornam tranquilas ou presunçosas ou arredias, de acordo com
o lugar da casa em que achavam aquele momento”. A perspectiva de Bollnow possui
direta relação com as grades que aprisionam as mulheres no cárcere.
A primeira das grades invisíveis é representada pelas encarceradas em
mapas mentais como uma prisão interna, a prisão das emoções do dia-a-dia. A
segunda das grades invisíveis também é externa, diz respeito aos estigmas que
permearão eternamente a vida da egressa e daqueles que com ela se relacionam ou
se relacionarão. As entrevistas coletadas durante a pesquisa de campo estão
repletas de trechos em que é possível perceber este tipo de grade invisível. A
segunda das grades invisíveis será abordada de forma detalhada no capítulo cinco.
As emoções do dia-a-dia na PENFEM foram representadas em mapas
mentais que ora apresentamos:
Figura 27: Mapa Mental 17 “Emoções que costumo no dia-dia”. Crisley Alves, 30 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Figura 28: Mapa Mental 18 “Emoções que costumo sentir no dia-a-dia”. Cleisa Sousa, 34 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Figura 29: Mapa Mental 19 “Emoções que costumo sentir no dia-a-dia”. Rosangela Brito, 28 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Figura 30: Mapa Mental 20 “Emoções que costumo sentir no dia-a-dia”. Vanessa Laia, 25 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Figura 31: Mapa Mental 21 “Emoções que costumo sentir no dia-dia”. Guerreira, 25 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Figura 32: Mapa Mental 22 “Dias do pensamento”. Esperança, 30 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.

160

Figura 33: Mapa Mental 23 “Emoções que costumo sentir no dia-a-dia”. Leilane Lima, 26 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Figura 34: Mapa mental 24 Emoções que costumo sentir no dia-a-dia. Iara Sena, 29 anos.

Fonte: Estudo da pesquisa.

162

Figura 35: Mapa Mental 25 “Emoções que costumo sentir”. Carla, 42 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Figura 36: Mapa Mental 26 “Emoções que costumo sentir no dia-a-dia”. Mirtes Ribeiro, 28 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Figura 37: Mapa mental 27 Emoções que costumo sentir no dia-a-dia. Luciana Ferreira.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.

Do primeiro grupo de grades invisíveis, a saudade do lar, da família e dos
amigos é a mais comum e a mais cruel. Essas grades não apenas aprisionam todos
os dias, como adoecem, entristecem e deprimem estas mulheres.
A saudade da família e dos amigos foi representada com o emprego de
elementos humanos representativo dos filhos, mães, pais, irmãos, marido e/ou
namorado em todos os mapas mentais. A palavra saudade foi utilizada em
proximidade a estas representações da família nos mapas mentais 17, 18, 19, 20,23,
24 e 25, com a intenção de deixar claras as emoções que estão diretamente
relacionadas às representações. Ainda que três dos onze mapas elaborados não
apresentem a palavra “saudade” de forma expressa, este sentimento foi evidenciado
por todas as sete mulheres que participaram da etapa da entrevista. Alguns dos
trechos que evidenciam este sentimento foram selecionados em virtude de sua
carga sentimental:
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“(...) porque eu quero ir embora cuidar da minha filha.”
(Carla, 42 anos)

Mas nem tudo são rosas, tem aqueles dias que a gente
acorda deprimida, com vontade de estar em casa com os filhos
e o marido, daí tem as amigas pra dar uma força. O que mais
me dói é a falta que meus filhos e meu marido me fazem. Eu
daria tudo pra estar com eles agora, tudo... (Esperança, 30
anos)

Quando eu sair daqui quero primeiro resolver minha vida
pessoal e depois minha vida profissional. Eu preciso matar
primeiro a saudade que sinto da minha

família. Eu não sinto

tanta saudade da minha filha como eu sinto dos meus irmãos
porque eles moram longe e não podem me visitar sempre.
(Mirtes, 28 anos)

A Amanda é meu braço direito, eu falo que ela e minha
guerreira porque ela tá aqui todo tempo que ela pode. Ela já
tem um bebê pequeno e tá grávida, mas sempre ela pode, ela
tá aqui. Tá com três semanas que ela não vem me visitar. Eu
fico triste, mas eu entendo. (Carla Cristina, 29 anos)

Queria muito estar perto da Katrielle, beijar, sentir
ciúmes, dengar, poder dormir com ela todo dia... Eu trabalho
pra ter a remissão porque minha filha, quando vem, cobra a
minha volta pra casa. Ela diz: “Mãe tu não vem? É meu
aniversário! Poxa mãe, quando tu sair nós vamos fazer uma
festona!” (...) Minha filha me cobra muito quando eu vou voltar
pra casa. Eu penso muito que minha filha vai fazer dez anos e
logo logo faz doze, vai ficar mocinha. Eu quero tá lá quando
chegar a primeira menstruação da minha filha. Eu quero tá lá
do lado dela. (Sofia, 27 anos)
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Eu não peço pra Deus me tirar daqui em momento
algum. Às vezes eu falo com Ele, eu falo: “Meus Deus, será
que eu já tô preparada? Eu tô com tanta saudade... Mas eu não
quero sair daqui do jeito que eu sempre fui; uma pessoa que
não pensa no próximo, que não faz o bem. Eu quero fazer a
diferença. Eu quero fazer o bem pra que eu possa receber o
bem.” (Alegria, 27 anos)

Sinto como se a minha vida tivesse acabado, aí chega o
dia de visita e vejo aquele sorriso lindo da minha mãe e
descubro novamente minha força, sinto o amor correr entre
minhas entranhas e quando ela vai fica um misto de saudade,
tristeza e decepção. (Guerreira, 25 anos)

A vivência na PENFEM, a observação realizada no campo, a convivência com
estas mulheres e os momentos em que, durante as conversas informais, elas
compartilharam seus sentimentos, nos deram a impressão de que a prisão
intensificou os sentimentos em relação à família. Encontramos em Tuan (2015) uma
explicação factível para esse fenômeno. Para o autor, “(...) desde a família, até a
nação-estado, os laços comunais podem aumentar ou diminuir com o medo (TUAN,
2015, p. 337).” Pensamos que o medo e a insegurança representados de forma
explícita, com emprego de ícones e de palavras, nos mapas mentais 19, 23, 24 e 26,
possivelmente é a fonte do fortalecimento dos laços comunais da família. Ainda
segundo Tuan (2015, p. 337), quando nos sentimos seguros ocorre um fenômeno
oposto ao vivenciado na cadeia: “Um esfriamento da paixão e um afrouxamento dos
laços comunitários parece ser o preço que temos de pagar por viver em um mundo
que, de certa maneira, é mais seguro.”
A manutenção dos laços familiares durante a estadia no cárcere foi relatada
por Mirtes, Carla e Guerreira, como demonstram trechos das entrevistas:

Depois que vim pra cá a relação com a minha família
não mudou em nada porque até hoje minha mãe ainda me
visita quando ele pode. Ela não pode sempre porque ela mora
longe, agora mesmo está morando em Mato Grosso, só minha
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irmã que ainda mora aqui em Rondônia. Os outros irmãos não
vêm me visitar porque moram longe, no Ceará e um deles
mora na Itália então não tem como vir me visitar. Uma vez por
ano eles vêm passear aqui então aproveitam pra me visitar.
Nunca tive problema com minha família pelo fato de eu ter
sido presa. Minha família nunca me julgou pelo que eu fiz.
(Mirtes, 28 anos)

Depois de tudo isso que aconteceu eu avalio que a
relação com a minha família não mudou não, porque eu
considero que minha família de verdade são meus filhos. Quem
não é visto não é lembrado não é mesmo?! Quando eu tô na
rua minha irmã e minha mãe me ajudam bastante, mas como
eu tô aqui presa e não posso dar nada em troca (porque na
minha família funciona assim: Tem que dar pra poder receber.).
Como eu tô aqui presa sem poder ajudar eles então ninguém
me ajuda. (...) Os meus filhos quando podem me ajudam. A
Amanda é meu braço direito, eu falo que ela e minha guerreira
porque ela tá aqui todo tempo que ela pode. Ela já tem um
bebê pequeno e tá grávida, mas sempre ela pode, ela tá aqui.
(Carla, 42 anos)

Por fim, aos 19 anos, vim pra cadeia e mais uma vez ela
não me deixou e já estamos nessa caminhada há seis anos. E
ela ao meu lado, sem falhar. Posso dizer que minha mãe é a
pessoa mais incrível que já conheci e mostro um pouco da
força dela pras outras pessoas. Só eternizo ela cada dia mais e
não há um jeito melhor de concluir minhas memórias do eu
falando da minha rainha. Hoje, ela e meu pai continuam juntos
e bem. Eu amo minha família e que Deus a proteja sempre.
(Guerreira, 25 anos)

No caso de Esperança, apesar da relação com a mãe, irmãos, marido e filhos
não ter mudado, segundo seu depoimento, houve mudança na relação com o pai,
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que se recusa à visita-la na cadeia:

Depois que eu fui presa a relação com minha família não
mudou em nada. Nós sempre fomos muito unidos e vamos
continuar unidos até o fim da vida, se Deus quiser. Nunca
tivemos conflito por causa da cadeia, só meu pai que não vem
me ver aqui. Ele acha que isso é errado, diz que nunca vai
pisar na porta de um presídio pra visitar uma filha. Meu irmão já
tá com quatro anos preso e meu pai nunca foi visitar ele.
(Esperança, 30 anos)

Sofia também relatou mudanças na relação com a família após o cárcere.
Para esta mulher, a cadeia intensificou os vínculos com a mãe biológica, a ponto de
ser capaz de reatar nós, reunir fios em uma trama antes “rasgada” e interrompida.
Ao mesmo tempo em que a cadeia fortaleceu a sua relação com a mãe biológica e
com a filha, estremeceu sua relação com os irmãos e com o marido:

A prisão mudou a minha relação com a família porque
quando eu tava na rua e trabalhava eu servia. Minha irmã,
apesar de ter marido, contava muito com a minha ajuda e
agora que eu tô aqui não sirvo mais. Se a minha irmã veio me
visitar cinco vezes durante os cinco anos que eu estou aqui foi
muito. Mas a relação com a minha mãe hoje é outra; eu conto
com ela pra tudo, ela é minha guerreira. Ela e minha filha são
guerreiras! Acho que o tempo que eu fiquei aqui fez melhorar
nossa relação. Mas hoje eu detesto o meu pai. Ele já foi preso,
então sabe o que eu tô passando... Quando eu descobri que eu
estava com suspeita de câncer mandei uma carta pra ele e ele
nunca veio me visitar. Nem ao menos se importou comigo, só
minha mãe... Todos os meus outros irmãos sempre que eu
podia ajudava e hoje em dia é contado nos dedos os que vêm
me visitar. Hoje em dia só posso contar com minha mãe, a
minha filha (que não falta nenhuma visita) e tá com pouco
tempo que o meu marido voltou a me visitar de novo. (Sofia, 27
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anos)

No caso de Alegria, a cadeia não modificou muito a relação com a mãe e com
os filhos, porém, fortaleceu os vínculos familiares com a sogra, a quem hoje ela
considera como uma segunda mãe:

Eu

tenho

pessoas

que

acreditam

em

mim;

são

pequenininhos, são meus filhinhos, mas a vontade deles é tão
grande que me faz acreditar. E a minha sogra também não me
abandonou aqui e isso me dói muito porque eu só maltratei ela.
Eu xingava ela, eu mandava ela ir prum monte de lugar. E ela
gosta de mim! Eu não sei nem como que ela gosta de mim. Da
onde que ela tirou esse sentimento? E eu tenho vontade de sair
daqui e ir todo dia na casa dela, beijar ela, abraçar ela e falar
pra ela que ela foi o meu porto seguro. E dizer que eu amo ela
muito porque ela acreditou em mim mais do que a minha mãe.
(Alegria, 27 anos)

Porém, o cárcere não foi capaz de restaurar ou fortalecer os vínculos
familiares de Carla Cristina, como revelou sua entrevista:

A relação com a minha família depois que eu vim pra cá
não mudou muito porque a minha mãe é um pouco difícil e eu
também sou igual, ou melhor, mais difícil ainda... A relação com
a minha filha mudou bastante porque estou longe dela e não
tenho oportunidade de levar ela na escola. Quando ela vem me
ver ela chora pedindo pra que eu volte pra casa pra mim cuidar
dela. Agora ela tá passando por psicólogo porque ela não quer
ir pra escola, não quer fazer mais nada.(...) Eu percebo que a
minha relação com a minha filha mudou muito porque ela tá lá
fora e eu tô aqui dentro. A coisa mais difícil é eu ver ela, só vejo
ela uma ou duas vezes no mês. Eu não tenho muito contato
com a minha filha e com a minha mãe e as minhas irmãs, eu
nunca tive durante todo o tempo em que eu estou aqui. (Carla
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Cristina, 29 anos)

A luta constante para conviver com o mínimo de respeito e harmonia com as
colegas de cela e demais presas também é uma espécie de grade invisível. Ela
aprisiona e tenciona constantemente essas mulheres, fazendo com que a elas não
seja permitido um momento de paz ou sossego, os sentimentos resultantes desta
tensão são a raiva, o desespero, a sensação de vazio e solidão, a angústia, a ira, a
aflição, o desespero, o mau humor e a decepção. Sentimentos desta natureza foram
representados em todos os onze mapas mentais apresentados.
O mapa mental 19 utilizou, além dos ícones, frases para evidenciar de forma
clara os sentimentos como “Incertezas”, “Vazio”, “Nervosismo bastantão”. Existem
ainda frases explicativas como a frase representada ao lado de um labirinto: “Às
vezes me sinto perdida sem saber o que fazer!” e a frase “Mesmo estando em meio
à tantas pessoas me sinto sozinha!”
A raiva foi representada no mapa 27 ao lado de um elemento humano preso
em grades. Ao lado da representação foi acrescentada a frase: “Eu com raiva de
novo na prisão. Stress, tensão.”
A obrigatoriedade do convívio em coletivo aprisiona algumas tentativas de
individualização de decisões, fazendo com que aquelas que se opõem ou que não
têm qualquer tipo de identidade com o coletivo sejam excluídas, impedindo qualquer
tipo de aceitação do coletivo em relação ao sujeito. Durante sua estadia na PENFEM
Sofia vivenciou este tipo de conflito:

Uma vez fizeram até um abaixo-assinado pra me tirar da
cela porque eu tenho esse jeito de dizer o que eu penso que é
o certo. Então foi a primeira vez que alguém me deu razão. A
diretora disse: “Negativo. Ela vai ficar aí.” (Sofia, 27 anos)

Essas emoções sentimentos que nascem da tensão provocada pela vida
coletiva em cadeia foram representadas nos mapas mentais 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25 e 27. Nas representações descritas, foram utilizadas palavras e ícones e em
todos os mapas relacionados os elementos encontram-se em uma organização de
formas dispersas interligadas à um elementos central que representa a mulher
encarcerada (com o auxílio de elementos humanos) ou uma nuvem de sentimentos.
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A tensão das discussões que ocorrem cotidianamente nas celas e fora delas foi
relatada por Carla Cristina:

Aqui tem muita discussão. A gente precisa ter a cabeça
no lugar e pensar bastante pra não se meter em confusão e
não ter problema, porque se não agente fica aqui mais tempo.
Aqui qualquer coisa que acontece a gente fica mais uma
temporada aqui. (Carla Cristina, 29 anos)

A imposição da vida em cadeia à família e aos entes queridos machuca e
aprisiona a todo momento não apenas às presas, mas a todos que de alguma forma
compartilham a prisão com elas e especialmente às filhas e filhos que contam o
passar do tempo com igual ou maior ansiedade que elas. O sofrimento dos filhos foi
representado no mapa mental 26 onde há a representação de um elemento humano
(uma menina) e acima deste um balão de pensamento que contém a frase: “Cadê a
mamãe?”
O sofrimento da filha e os traumas psicológicos que surgiram em decorrência
da sua prisão são relatados em um trecho da entrevista de Carla Cristina:

A relação com a minha filha mudou bastante porque
estou longe dela e não tenho oportunidade de levar ela na
escola. Quando ela vem me ver ela chora pedindo pra que eu
volte pra casa pra “mim” cuidar dela. Agora ela tá passando por
psicólogo porque ela não quer ir pra escola, não quer fazer
mais nada. Sempre que eu faço alguma pergunta pra ela, ela
fica com medo de responder, eu converso bastante com ela,
mas ela fica assim “meio estranha” comigo. Eu percebo que a
minha relação com a minha filha mudou muito porque ela tá lá
fora e eu tô aqui dentro. (Carla Cristina, 29 anos)

A vida da família que está fora da cadeia não é vivida de forma plena e livre,
pois muitos dos que amam sentem-se ou aprisionados junto com o ente querido. A
dúvida sobre a condição em que se encontra a mulher querida que está presa
permeia constantemente a mente e o coração daqueles familiares que estão na
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“rua”, como revelou o trecho da entrevista de Sofia:
“A tua filha precisa de ti! Você tá de castigo e sua mãe
fica ligando aqui, preocupada, querendo saber o que aconteceu
com você.” (Sofia, 27 anos)

Os problemas relacionados à infraestrutura inadequada também são
compartilhados pela família durante os dias de visita, com podemos constatar neste
trecho da entrevista de Carla Cristina:

(...) não temos locais adequados para receber crianças,
não tem espaço pra atender pessoas com deficiência, porque
tem mãe de presa aqui que tem necessidade especial, mas não
tem condição adequada. (Carla, 42 anos)

O mapa mental 27 representa as limitações da estrutura física inadequada
aos visitantes ao retratar um senhor idoso com bengala (pai da autora do mapa) ao
lado e de uma mesinha com gavetas e uma garrafa pet de 2 litros. Acima da imagem
consta a frase: “Dia de visita: Alegria”. Conhecendo o local onde acontece a visita,
podemos afirmar que houve a representação do mesmo no mapa mental em
questão: trata-se de uma sala de aula com carteiras escolares e uma mesa onde as
visitas são recebidas. Várias presas compartilham essa sala durante os dias de
visitas e as visitas costumam levar comida e bebida para compartilhar com seus
entes queridos neste dia, motivo pelo qual a garrafa pet está retratada na
representação. Apesar de o idoso estar de pé na representação, as visitas podem
sentar-se nas carteiras escolares. A duração máxima da visita é de quatro horas e
nesse tempo as únicas opções para as pessoas que ficam na sala de visitar é
permanecer em pé ou sentadas na carteira escolar.
A luta cotidiana da família para adequar a vida em liberdade aos horários e
regras da cadeia é demonstrada em outro trecho da entrevista de Carla:

Ela tinha um amigo que tinha condução e trazia ela, mas
ele teve um problema de saúde, teve que vender o carro dele e
não pôde mais trazer ela. Eu também não sei se ela tá
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trabalhando, não sei como tá a situação dela, não tenho
notícia. Mas ela é minha guerreira! Quando ela tá trabalhando
toda semana minhas coisas estão aqui. Não me deixa faltar
nada, comprou até roupa pra mim. (Carla, 42 anos)

A ansiedade com que a família aguarda o retorno dessas mulheres para a
vida em liberdade pôde ser captada nas entrevistas de Mirtes:

Hoje em dia eu sou muito sossegada e quando
acontecia alguma briga aqui eles sempre me perguntavam o
que foi que aconteceu. Eles ficavam do meu lado e não me
julgavam. Eles nunca falaram coisas que eu já vi outras
famílias falarem, como por exemplo: “Desse jeito parece que
você não quer sair da cadeia” ou “Desse jeito eu vou te
abandonar”. Todas as vezes eles ouviram minha história e
falaram coisas como: “Tenha mais paciência que a gente quer
você lá fora”. (Mirtes, 28 anos)

Sofia relata em trechos em trechos de sua entrevista a ansiedade do marido e
do filho pela sua volta:

Agora toda vez que ele (o marido) vem, ele pergunta:
“Quando é que você vai pra casa?” Isso me dói porque eu não
sei o dia que eu vou embora. (...) minha filha, quando vem,
cobra a minha volta pra casa. Ela diz: “Mãe tu não vem? É meu
aniversário! Poxa mãe, quando tu sair nós vamos fazer uma
festona!” (Sofia, 27 anos)

As lembranças sobre os erros do passado, a culpa, e a certeza de sabe que
não é possível retroceder no tempo para consertar tais erros são a cela cotidiana
das encarceradas. Esses sentimentos resultam um desespero que aprisionada mais
a cada dia. O desespero cotidiano foi representado no mapa mental 26, onde o
elemento humano que representa Mirtes está ligado à um balão de fala onde consta
a palavra: “Socorro!!!”. A mesma representação humana está ligada à um balão de
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pensamento conectado à frase que indica a frequência “A cada segundo” e dentro
deste balão consta a frase: “Calma Mirtes! Não se desespere! Tudo ao tempo de
Deus. Sua família te ama e te aguarda. Seu sofrimento está chegando ao fim.”
No mapa mental 10 ainda é possível perceber que um muro ou uma barreira
separa dois elementos humanos; Mirtes e seu amado. Uma seta ligada à esta
imagem indica a frase: “Até quando? Será verdade?”. Tal representação do muro ou
barreira separando e impedindo o contato entre o casal remete à ideia de obstáculo
físico à comunicação. Michel Foucher (2009), na obra “Obsessão por Fronteiras”
afirma que os “Muros” são bons exemplos de fenômenos que representam uma
espécie de contraponto à comunicação em um mundo das redes e da mobilidade
generalizada.
A dualidade permanente entre o desejo de liberdade e a consciência de que é
necessário ter paciência para aguardar o passar do tempo aprisiona à todas na
ansiedade, como a entrevista de Mirtes revelou:

Hoje não tenho mais aquela ansiedade, sei que tenho
que esperar um tempo, depois eu vou embora. Antes eu
ficava pensando que aqui não era o meu lugar. Me perguntava
o que eu estava fazendo aqui. Pensava em ir embora,
pensava que um milagre ia acontecer e eu não iria ficar aqui
mesmo sendo sentenciada. Eu tinha pegado 18 anos, mas
pensava que eu ia ficar só um pouquinho e logo iria embora.
Agora eu sei que tenho que pagar minha pena.(Mirtes, 28
anos)

Os sentimentos cotidianos destas mulheres na cadeia são sintetizados na
entrevista de Guerreira:

Aqui nessa penitenciária, eu poderia dizer que sinto ódio,
rancor, raiva, mas eu descobri que a vida é curta e a minha
necessidade é maior que minha raiva. Meus sonhos são tão
grandes que não tenho tempo pra me perder no meio do
caminho. Prefiro chorar, rir e recordar os momentos mais lindos
da minha vida; dos meus irmãos, do meu herói (papai) e da
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minha rainha (mamãe). (Guerreira, 25 anos)

Essas são só algumas das grades invisíveis que aprisionam estas mulheres
em conjunto com aquelas que são visíveis. As grades de ferro não alcançam e não
aprisionam os entes queridos, mas as invisíveis são mais cruéis e seu alcance não
se limita ao espaço da cadeia. Elas também não se abrem para libertar os cativos ao
término do cumprimento da pena, como discutiremos no capítulo cinco.
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CAPÍTULO V - O GÊNERO APRISIONADO: UMA DISCUSSÃO SOBRE GÊNERO,
DIREITOS HUMANOS, SONHOS E REALIDADE DA CADEIA

Figura 38: Alegria caminhando por entre grades.

Fonte: ALVES, Hellen Virginia da Silva. Acervo Pessoal. 2016.

“Então eu quero ser motivo de orgulho e tenho sonhos lindos pra mim e pra
minha família. Eu quero ter minha família sempre unida, com amor no coração.
E que eles nunca, nunca, nunca pensem em ser como eu fui um dia.”
(Alegria, 27 anos, encarcerada)
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5. O GÊNERO APRISIONADO: UMA DISCUSSÃO SOBRE GÊNERO, DIREITOS
HUMANOS, SONHOS E REALIDADE DA CADEIA

A fim de discutir sobre as questões de gênero presentes no cotidiano da
PENFEM, este capítulo apresenta uma análise de gênero realizada a partir de
trechos das narrativas sobre a história de vida daquelas que contribuíram com esta
pesquisa. Os relatos aqui apresentados são analisados à luz de autoras como
Saffioti (2004), Gergen (1993), Pimentel (2005), Torres e Silva (2014), Pimentel
(2005) e, sobretudo, à luz de geógrafas feministas brasileiras como Joseli Maria da
Silva (2009) e Maria das Graças Silva Nascimento Silva (2011),
Para compreender as relações sociais de gênero estabelecidas durante o
cárcere torna-se fundamental conhecer e correlacionar o presente com o passado, já
que a origem de muitas delas está na infância e juventude. Devido à tal correlação,
nos dedicamos à analisar nas entrevistas não apenas os fatos do presente, mas
também os do passado.
O capítulo se estrutura em quatro partes, sendo a primeira denominada de
“Análise de gênero nas narrativas apresentadas”. Nesta parte são discutidos temas
como as violências sofridas (física, psicológica, sexual) e a negligência familiar e a
maneira como estes exerceram influência na vida adulta, resultando geralmente em
relacionamentos destrutivos. Como exemplo marcante, nos dedicamos a discutir a
atração pelo “amor bandido”. Ainda na primeira parte discute-se a vida das mulheres
na cadeia através da análise de situações do universo feminino como a maternidade,
a saúde da mulher, a vaidade feminina, o ócio e as oportunidades de trabalho e
estudo.
A segunda parte, intitulada de “Gênero e Direitos Humanos: entre o ideal e o
real” apresenta um comparativo entre as premissas legais sobre as condições
mínimas que uma cadeia deveria oferecer às mulheres e a realidade vivenciada. A
crítica à lacuna existente entre a “teoria” e a “prática” torna-se inevitável por
compreendermos que tal lacuna em muito contribui ao processo de silenciamento e
invisibilização das mulheres encarceradas.
Na terceira parte, “Políticas públicas para as presas e egressas e o
preconceito de todos nós” discute o processo de retroalimentação existente entre o
preconceito social e a insuficiência de políticas públicas que possam de fato
empoderar estas mulheres para a vida em liberdade.
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A quarta e última parte deste capítulo mostra que, apesar de tudo, essas
mulheres sonham com um futuro melhor para si e para sua família. Em “... Mas a
vida delas continua: os sonhos para o futuro” respeitosamente apresentamos os
sonhos que foram conosco compartilhados na intenção de demonstrar que mesmo
com tantas adversidades os sonhos destas mulheres são sonhos como os de muitas
de nós, motivo pelo qual, assim como muitas de nós, elas desejam ter chance de
transformá-los em realidade.
5.1. VIOLÊNCIA INFANTIL, NEGLIGÊNCIA E VIOLÊNCIAS CONTRA A MULHER:
antes e durante o cárcere
O conceito de violência que fundamentará a discussão apresentada é trazido
por Saffioti (2004, p. 17): “Trata-se da violência como ruptura de qualquer forma de
integridade da vítima: integridade física, integridade psíquica, integridade sexual,
integridade moral.”
Por se tratar de uma análise de gênero, adotaremos também em alguns
momentos o conceito de patriarcado e violência de gênero:
Esta, teoricamente, engloba tanto a violência de homens contra mulheres
quanto a de mulheres contra homens, uma vez que o conceito de gênero é
aberto, sendo este o grande argumento de críticas do conceito de
patriarcado, que, como o próprio nome indica, é o regime da dominaçãoexploração das mulheres pelos homens. (Saffioti, 2004, p. 44)

Pensando em seguir um itinerário cronológico, investigamos a ocorrência de
negligência familiar durante a infância, por compreender que se esta causa ruptura à
integridade física, moral e psicológica da criança, pode ser compreendida como uma
forma de violência. Encontramos nas narrativas muitas referências à este fenômeno:

Minha mãe biológica só me teve, depois ela pagou uma
senhora pra cuidar tomar conta de mim. Um dia minha vó foi
me visitar e me viu muito magrinha jogada numa rede e
resolver me pegar pra criar. Eu sei dessa história porque minha
vó conta, minha mãe mesmo nunca me contou nada. (Carla, 42
anos)

O marido dela implicava muito comigo e com meu irmão
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porque não éramos filhos dele, por causa dele eu ficava
perambulando; uma hora morava com minha vó, outra hora
com minha mãe biológica e outra hora com a mulher que
chamo de mãe, essa minha tia. (Carla, 42 anos)

Antes de eu vir pra cá, eu vim de uma família pobre e
humilde. Sempre morei com a minha avó.

A minha mãe

morava com o meu padrasto, só que eu já tinha uma irmã e
pelo fato da minha mãe já ter a minha irmã ela não poderia me
levar, então por isso eu vivi maior parte do tempo com a minha
avó. (Sofia, 27 anos)

Então passei três anos morando com o meu pai, dos dez
anos aos treze. Mas não era fácil morar com ele porque ele
vivia brigando com a minha mãe por causa do que tinha
acontecido com o meu tio. Então fui morar com minha mãe e
meu padrasto, mas não deu certo. Porque quando eu precisei
dela ela não me ajudou. Quando ela era criança ela já tinha
morado com a minha avó, então ela sabia como era meu tio e
mesmo assim me deixou na casa da minha avó e depois do
meu pai. Ela virou as costas pra mim e eu fiquei magoada com
ela. (Sofia, 27 anos)

Aí passou o temo e eu fiquei um ano sem estudar. Daí
ela (mãe) me colocou no Conselho Tutelar... Pense... foram
três meses, mas foram três meses revoltantes. Aí eu fiquei
braba com ela, eu dizia que eu ia fugir de lá. (Sofia, 27 anos)

Eu cresci só com a minha mãe e o meu irmão. Eu
estudava, ajudava minha mãe a cuidar do meu irmão, ela
trabalhava em bares. A gente era pequeno e não entendia, a
gente sofria pela falta de uma mãe e de um pai dentro de casa,
mas a gente se contentava porque ela era uma mãe boa. E
depois, quando eu tinha nove anos, ela começou a vender
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droga e eu ajudava ela. Eu que escondia as drogas porque eu
tinha medo da polícia prender ela. (Alegria, 27 anos)

Em todos os trechos apresentados, a figura da mãe aparece como negligente,
como a autora do abandono.
Uma das mulheres descreve da seguinte forma o período em que ela e o
irmão, em função das constantes negligências e da prisão da mãe, viveram em um
abrigo chamado Casa do Menor:

Mas eu não gostava do abrigo, eu queria sair de lá. Não
era porque as pessoas me tratavam mal, era porque eu sentia
falta da minha mãe. (...) E eu fugi e liguei pro Conselho Tutelar
e falei que se eles não entregassem eu e meu irmão pra minha
mãe eu iria me matar. (Alegria, 27 anos)

De acordo com Tuan (2005, p. 330) quando a mãe é percebida como uma
traidora, ou como alguém que de alguma forma desperte no indivíduo os
sentimentos de abandono e traição, pode desencadear um sentimento de
autodestruição:
Pode bem ser que o desejo de autodestruição esteja enterrado no mais
íntimo de nosso ser, que a irresistível ânsia de viver e crescer, seja,
periodicamente, desvirtuada por um desejo de morrer. É mais ainda certo
que a ideia de traição seja uma lição indelevelmente aprendida na primeira
infância. A mãe ocupa o centro do mundo da criança pequena, sempre uma
presença confiável, uma fonte de amor e alimento. Todavia,
inexplicavelmente, ela pode se transformar em uma figura ameaçadora e
punidora – uma bruxa.

Segundo a perspectiva de Tuan, a negligência e o sentimento de abandono
materno vivenciados durante a infância, podem ser a origem de comportamentos
destrutivos na vida adulta. Eles também podem deslocar a figura da mãe do universo
de amor e carinho, do lugar de responsável em prover a alimentação, para o lugar
de ameaçadora e punidora, podendo ser comparada à uma bruxa. As bruxas
representam figuras ameaçadoras a quem muitos pensam em destruir como forma
de acabar com o mal.
Devido às constantes ausências e negligências maternas, uma das mulheres
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relatou que, ainda durante a infância, passou a ser responsável em conseguir seu
próprio alimento e alimento para o irmão menor:

Eu venho de família humilde então eu sempre via que as outras
crianças tinham e eu não. Pois eu ia lá e roubava! Eu entrava
no supermercado e roubava bolacha pro meu irmão comer.
(Alegria, 27 anos)

Além dos relatos de negligência, foi possível identificar no depoimento de
Carla, a sobrecarga de tarefas que lhe foram atribuídas pela família, ainda na
infância, em função do gênero:

Depois disso eu fiquei com muito medo e comecei a
sentir que aquilo tudo era muita carga pra mim, era muita carga
pra uma criança; levar “meus filhos28” pro colégio, ir pro
dentista, estudar, cuidar da casa... Apesar da gente ser liberto
porque ela fazia título do Botafogo, do Ferroviário, do Itajanguá
e tudo mais, mas eu não queria mais sair de casa. Apesar dela
se esforçar pra dar o melhor pra nós ela não entendia que toda
aquela carga fazia eu me sentir muito presa. (Carla, 42 anos)

Em resposta à prisão que o excesso de responsabilidades construiu a fuga do
lar, ainda durante a adolescência, aparece como uma tentativa de encontrar a
liberdade e a felicidade:

Eu lembro que quando ela fazia faculdade na UNIR ela
viajou pra Maceió por causa da faculdade. Então ficamos só
nós em casa e meu irmão maior fez uma festa lá em casa e
levou um monte de gente, foi aí que eu conheci duas meninas
e fiz amizade com elas. Resolvi me juntar com elas e sair de
casa pra enfrentar o mundão. Eu tinha treze anos. (Carla, 42
anos)
28

A responsabilidade que Carla internalizou em função da necessidade de cuidar dos irmãos adotivos
é tamanha a ponto de, inconscientemente, ela se referir aos irmãos menores como seus filhos.
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É possível afirmar que a relação de Carla com o lar é topofóbica (TUAN,
2012) a ponto de perceber na fuga de casa uma alternativa para o fim do seu
sofrimento.
Além dos relatos de negligência e abandono materno, a pesquisa de campo
revelou um relato sobre violência de gênero ainda na infância. Uma das mulheres
entrevistadas relatou ter sofrido violência física repetidamente durante a infância,
sendo que a figura masculina do padrasto foi o agressor.
Quando ele bebia, ele batia na gente do nada! Eu
apanhei muito do meu padrasto e sofri muito por isso. (Mirtes,
28 anos)
A mesma mulher afirmou que, após sair da casa da mãe e casar, a violência
física antes causada pelo padrasto transformou-se em violência psicológica. A figura
masculina continuava a ser o agressor, porém, agora tratava-se do marido. Desta
forma, apresentamos o trecho da entrevista coletada:

Eu acreditava que podia engravidar dele, tomava até
anticoncepcional. Quando eu falei pra ele que queria ter
filhos ele me contou, daí tudo desandou! Eu queria me
separar dele, mas ele não queria. Ele dizia que ia morrer se
eu me separasse dele, dizia que se ele não morresse ele ia
me matar e outras ameaças que os homens fazem. Daí eu
continuei com ele, mas me sentia obrigada a ficar com ele
porque não existia mais amor. (Mirtes, 28 ano9s)

Foi possível constar que, neste caso, a violência vivida no casamento
passou por ciclos em que houve uma acentuação das ações violentas. A mesma
mulher descreve que a violência psicológica praticada pelo marido transformou-se
em violência física diante da sua resistência à violência psicológica:

Então eu me separei dele e fui morar na casa da minha
mãe, mas ele foi lá e me trouxe de volta à base da porrada,
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porque ele achava que podia tudo. (Mirtes, 28 anos)

A respeito deste ciclo em que ocorre a intensificação da violência de
gênero, Saffioti (2004, p. 33) esclarece:
No fundo, os homens sabem que o organismo feminino é mais
diferenciado que o masculino, mais forte, embora tendo menor força física,
capaz de suportar até mesmo as violências por eles perpetradas. Não
ignoram a capacidade das mulheres de suportar sofrimentos de ordem
psicológica, de modo invejável. Talvez por estas razões tenham
necessidade de mostrar “sua superioridade”, denotando, assim, sua
inferioridade.

De acordo com a autora, diante da percepção masculina da capacidade
feminina em suportar os sofrimentos de ordem psicológica, a mudança da
violência psicológica para a violência física pode ser compreendida como uma
tentativa de demonstrar superioridade, uma vez que o organismo feminino,
geralmente, não é dotado da mesma força física que o masculino.
Nas narrativas coletadas em forma de entrevistas e nas conversas informais
que ocorreram enquanto as mulheres criavam seus mapas mentais, investigamos
também a ocorrência de violência ou violência de gênero durante o momento da
prisão e durante a estadia na cadeia. Os trechos que contêm tais relatos são
abaixo apresentados:

Quando me prenderam fui agredida na minha casa em
frente à minha filha. A polícia me bateu muito. Me xingaram de
puta e vagabunda. (...) Aqui dentro não tem violência da
polícia, não. Às vezes só com as parceiras de cela, as vezes é
verbal, às vezes é física, mas sem a polícia saber. (Carla
Cristina, 29 anos).

Durante a minha prisão eu não sofri violência física,
mas muita violência verbal. Me ameaçaram dizendo que
tinham vídeos gravados, me xingaram, mas meu filho e o
colega dele sofreram bastante violência física (sufocaram eles
com um saco plástico, bateram na costela, na cabeça, no
rosto e em lugares que não fica visível). (Carla, 42 anos)
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No meu caso, como eu me apresentei à polícia, não
sofri violência física, mas sofri muita violência psicológica. A
polícia pedia pra eu assumir e assumir além do que eu fiz! A
mãe de uma menina que caiu comigo também me pressionou
e queria que eu assumisse tudo só. Aqui dentro, não é da
parte de todas as gentes, mas tem algumas que não me
engolem, querem me oprimir. Já fui chamada de ridícula. Aqui
elas usam o PAD oprimir a gente. Qualquer coisa é PAD! Com
o PAD aumenta o tempo aqui. Se a gente discorda pode
receber um PAD. Aqui dizem que nem o juiz vai deixar de
acreditar no agente pra acreditar numa presa. (Sofia, 27 anos)

A violência de gênero e institucional está presente de forma clara na fala de
Carla Cristina, Carla e Sofia, pois os policiais que as prenderam eram todos do
sexo masculino (conforme seu relato) e naquele momento representavam a Polícia
enquanto instituição pública. Diferente de Esperança, Sofia relata a violência
institucional sofrida dentro da cadeia. A respeito do perigo que as mulheres correm
em espaços privados, Silva e Silva (2011, p. 100) descreve: “(...) na verdade, as
mulheres enfrentam mais perigos em lugares privados, sendo os homens mais
propensos a se tornarem vítimas em espaços públicos do que as mulheres.”
Podemos compreender que o risco à que se referem Silva e Silva (2011) mantém
relação com o fato de que os homens, historicamente ocupam com maior
frequência espaços públicos enquanto que a mulher por muito tempo se manteve
restrita à ocupação do espaço doméstico.
Nem todas as mulheres relatam ocorrência de violência institucional durante
a prisão, mas há relatos de violência dentro da cadeia:

Não sofri violência durante a prisão. A polícia foi muito
educada, até bateram na minha porta (não arrombaram).
Pediram pra entrar e olhar minha casa e até se preocuparam
com quem ia ficar com meus filhos. Mas aqui já sofri sim. Fui
chamada duas vezes de folgada por uma agente. Mas o que
me magoa mais é como as próprias presas (não da minha
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cela), ficam implicando comigo. Jogam piadinha que sou “filha
da diretora” e criticam tudo o que eu faço (Alegria, 27 anos).

Uma vez teve uma discussão com outra presa da cela e
ela me ameaçou por três vezes de bater na minha cara. Daí
fui na administração pedir pra trocar de cela, mas a
administração acabou ouvindo enquanto ela me xingava e
ameaçava e acabou trocando ela de cela. (Esperança, 30
anos, em conversa durante a criação dos mapas mentais)

Os relatos de Alegria e Esperança demonstram a ausência da violência de
gênero ou institucional durante a prisão. Porém é possível perceber que a violência
da cadeia está representada pela agressividade com que os territórios são
demarcados e pelas tensões cotidianas causadas pela disputa de poder, como
relatado no capítulo anterior.
Além da negligência, do abandono, da violência física, moral e psicológica,
foi possível constatar a ocorrência de casos em que, na infância, houve violência
sexual. Diversos trechos da narrativa de Carla ilustram tal fenômeno e são abaixo
apresentados:

Lembro até bem do começo da minha infância, quando
minha vó tinha um motel e eu usava fraldas. Lembro que nesse
motel eu fui abusada por homens que iam lá, eles pegavam
nas minhas partes íntimas. (Carla, 42 anos)

Quando meu padrasto tava trabalhando na cidade ele
não ia pra vila e eu lembro que quando ele chegava do trabalho
ele sempre tentava me abusar. Ele nunca chegou a cometer “o
ato”, mas ficava falando besteira, dizendo que me amava,
ficava me lambendo... coisas terríveis que eu nem gosto de
lembrar. Então eu fui crescendo assim; uma revolta dentro de
mim porque eu nunca tive apoio de ninguém. (Carla, 42 anos)

Aí, eu lembro que eu tava na parada de ônibus e acho
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que meu vizinho já ficou observando quando eu saí de casa.
Ele me ofereceu carona de moto e eu na inocência de criança,
aceitei, mas ele não me levou pro centro, ele me levou prum
lugar distante que eu não sei onde é. Era tipo uma chácara, um
sítio. Quando chegou lá, lembro que tinha uma casa
abandonada e um banheiro mal construído. Eu tava com muito
medo, mas eu tinha medo de pular da moto e me machucar. Aí
ele me levou pra essa casa e me abusou sexualmente. Ele fez
o que quis comigo, botou uma arma na minha cabeça. Ele era
policial civil e só andava armado. Eu lembro que ele disse que
se eu fizesse alguma coisa, se eu contasse pra minha mãe, ele
ia matar todo mundo da minha família. Eu tinha muito medo
dele e nunca contei isso pra minha mãe. Até hoje ela não sabe
dessa história. (Carla, 42 anos)

Só que, com o tempo, eu passei a me prostituir porque
eu fui morar na rua e quando você mora na rua ninguém quer
te dar trabalho e eu também não tinha estudo, então você não
tem opção. Eu nunca cheguei a ir pra rua ser garota de
programa, mas eu ficava com uns homens de idade que me
ajudavam, me sustentavam, me davam moradia, roupa,
móveis... essa era a maneira que eu tinha de me sustentar.
Nessa época eu cheguei a me relacionar com muito dono de
loja, mas eu não pensava em pedir uma casa, dinheiro... tinha
cabeça de adolescente, só pensavam em pedir roupa, sapato,
ir pra uma manicure fazer unha, ficar com o cabelo bonito...
Essas coisas de adolescente. (Carla, 42 anos)

Assim como Carla, Sofia relata ter sido vítima de tentativa de estupro. No
caso de Sofia assim como em um dos casos de abuso relatados por Carla, o
agressor era membro da família e uma pessoa que gozava da confiança da família.
Em ambos os casos a autenticidade do relato das vítimas, caso a violência fosse
descoberta ou denunciada, seria facilmente questionada em função da confiança
familiar depositada nos agressores. Esta situação foi vivenciada por Sofia e causou
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tristes consequências que desestruturam ainda mais as relações familiares
estabelecidas:

Na minha adolescência deu muita dor de cabeça pra
minha mãe porque meu tio tentou abusar de mim dentro de
casa e minha mãe tentou brigar, me defender entre aspas.
Entrei em conflito a minha avó porque ela não acreditou em
mim, pensou que eu tava mentindo. Um dia meu pai ficou
sabendo e foi na casa da minha avó e brigou com meu tio,
cortou meu tio e chegou a ser preso. (Sofia, 27 anos)

(...) porque depois do que tinha acontecido com o meu
tio eu já via as coisas de outro jeito... Quando alguém ia se
aproximar de mim eu já recuava, a única pessoa com quem me
senti a vontade foi com esse meu namoradinho. (Sofia, 27
anos)

Os traumas que ocorreram em consequência dos abusos sexuais, geralmente
causam consequências para o resto da vida da vítima, pois os casos em que uma
vítima de abuso sexual não apresenta traumas e supera totalmente a violência
sofrida são minoria. Segundo Saffioti (2004, p. 18):
A resiliência constitui fenômeno muito raro. São resilientes pessoas capazes
de viver terríveis dramas, sem, contudo, apesentarem um só indício de
traumas, sendo, portanto, consideradas, por meio da aplicação de testes e
da observação de sua conduta, absolutamente normais.

Segundo Tuan (2005) e Saffioti (2004) as violências e negligências sofridas
durante a infância podem causar diversos traumas e influenciar no comportamento
durante a vida adulta. Tuan afirma que uma das consequências é o comportamento
autodestrutivo, que muitas vezes limita o crescimento pessoal da vítima.
Segundo Saffioti (2004, p. 18):
A vítima de abusos físicos, psicológicos, morais e/ou sexuais e vista por
cientistas como indivíduo com mais probabilidade de maltratar, sodomizar
outros, enfim, de reproduzir, contra outros, as violências sofridas, do mesmo
modo como se mostrar mais vulnerável as investidas sexuais ou violência
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física ou psíquica de outrem.

Contribuindo com a análise de gênero, discutiremos a tendência destas
mulheres à estabelecer e manter relacionamentos destrutivos por compreender que,
a partir da análise dos fenômenos vivenciadas durante a infância e do contexto de
violência ao qual estas mulheres foram expostas, compreendemos que elas são
“presas fáceis” para relacionamentos dessa natureza.
5.2 RELACIONAMENTOS DESTRUTIVOS E O “AMOR BANDIDO”
Nas narrativas capturadas durante a pesquisa de campo, observamos que as
histórias de vida destas mulheres são marcadas por algum (ou alguns) tipos de
relacionamentos destrutivos. Agrupamos estes relacionamentos em amizades,
irmãos e “amor bandido”.
As amizades destrutivas foram registradas em trechos das seguintes
narrativas:
Tudo que ela podia fazer ela fez, só que eu arrumei uns
coleguinhas e com dez anos eu comecei a ver meus colegas
fumando maconha e fiquei na curiosidade... Aí um dia um
menino perguntou se eu poderia levar uma “biribinha” pra ele
ali que ele me dava cinco reais. Eu falei: “Eu quero”. Aí eu fui,
levei, só que quando eu recebi dinheiro preferi trocar pra
experimentar o que era a maconha. Aí minha mãe começou a
ter dor de cabeça comigo, eu comecei a fugir de casa, comecei
a levar polícia em casa e minha mãe começou a sofrer, ela
começou a chorar... (Carla Cristina, 29 anos)

E depois de tudo, ainda teve que aguentar eu me perdendo no
crime, usando drogas, faltando às aulas e perdendo minha
essência. (Guerreira, 25 anos)

Minha mãe não gostava dessa minha amiga porque todo
mundo falava que ela usava droga. (...) Minha mãe ficou
sabendo e foi bater na casa da minha amiga, me esculhambou
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e tentou até me bater. Daí antes de ir embora ela disse: “Digame com quem andas que eu te direi quem tu és. Teu irmão já
foi preso nesse beco, pensa bem no quê que essa menina vai
resultar pra ti.” Aí nessa tarde minha amiga e eu fomos “meter
uma fita”29 num marinheiro que transportava soja. (...) No dia
do meu júri popular minha colega foi petulante comigo, me
enganou. Mandou eu falar uma coisa, um acontecido dum fato
que não foi real só pensando em se favorecer. Do jeito que eu
me conheço, se fosse hoje em dia, eu sei que se eu tivesse
contado a verdade eu não taria nem aqui. Eu tava na rua e ela
taria aqui pagando. (Sofia, 27 anos)

Nas três narrativas é possível constatar o sofrimento da mãe ao perceber que
as jovens se envolviam em uma teia de amizades destrutivas. Nem sempre a mãe
tem o poder de afastar ou avisar sobre o perigo das amizades destrutivas, pois
existem situações em que o perigo “mora em casa”. No relato de Esperança, a
amizade e proximidade com o irmão chamado por ela de “predileto” levaram à tristes
consequências. Fenômeno semelhante ocorreu com Carla em virtude do convívio
próximo com um dos filhos:

Eu não vendia nada de droga. Eu só vim presa mesmo
porque eu estava com meu irmão. Eu gosto muito dele e
sempre gostava de ir pra festa com ele pra dançar com ele, só
que eu achava que pra mim isso não ia dar nada. Eu achava
que, uma vez que eu não estava fazendo nada, eu não corria o
risco de vir pra cá, mas não foi isso que aconteceu.
Independentemente de eu estar ali junto com ele não era
aquela vida que eu queria, eu não queria vender droga.
(Esperança, 30 anos)

Foi uma surpresa pra mim e meu mundo desmoronou
naquela hora. Eu caí no sofá e falei: “Meu filho pelo amor de

29

Praticar assalto.
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Deus, eu acabei de ser julgada e consegui não ficar presa. Por
que você fez isso?” E ele disse: “Mãe a senhora não tem culpa,
não se preocupe que eu vou assumir tudo!”. A polícia pediu
meus documentos porque eu precisava acompanhar ele, que
era menor e quando eu fui procurar no guarda-roupa acharam
quatro “paradas30” no meu guarda-roupa, dentro do meu portajoias. Aí já falaram que eu tava no meio e que eu que devia
fornecer... Já começaram a me tratar mal e me deram voz de
prisão. Meu filho dizia que eu não tinha nada a ver com aquilo e
que a droga era dele, mas mesmo assim eu desci pra central.
(Carla, 42 anos)

Além das amizades destrutivas, as narrativas revelam grande incidência de
relacionamentos amorosos destrutivos. Vamos chama-los de “amor bandido”.
Para Pimentel (2005, p. 8):
De fato, o culto feminino ao amor, ainda no contexto da contemporaneidade,
subsiste como uma realidade cultural, figurando como elemento formador de
representações sociais. Ainda que as mulheres participem ativamente do
mercado de trabalho, adquirindo autonomia profissional e financeira, lutando
pela igualdade e rompendo com a forte tradição de permanência no espaço
doméstico, suas concepções acerca do amor e suas expectativas amorosas
são bem diferentes daquelas vividas pelos homens. A mulher age em nome
do afeto, na medida em que suas práticas estão diretamente relacionadas a
sua identidade na relação afetiva.

Portanto, para a autora, apesar de toda a modernidade e das conquistas
feministas, a mulher ainda preserva um lugar especial para o culto ao amor. Nesta
perspectiva experiência este sentimento de maneira diferente do homem, agindo
predominantemente em função do afeto e de acordo com a identidade que lhe é
atribuída na relação amorosa. Estas características estão relacionadas à forma
como homens e mulheres se comportam de forma diferente nas relações afetivas.
Considerando a tendência ao comportamento autodestrutivo que se
estabelece como consequência às violências sofridas, não é tão difícil perceber o
efeito que tal tendência pode causar: estabelecer um papel de submissão e
sofrimento à estas mulheres. Nem sempre a reação destas mulheres é de total
submissão, porém a forma que elas encontram para resistir podem causar
30Porção

de droga.
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consequências marcantes nas suas vidas, como é possível constatar analisando os
trechos abaixo:
(...) minha mãe nunca aceitou e não aceita até hoje que
eu entre na casa dela, muito menos minha filha e o pai da
minha filha, principalmente agora que eu estou casada com ele.
Minha mãe nunca aceitou meu casamento e ela diz que
enquanto eu tiver com ele não é pra ir na casa dela. Então eu
prefiro evitar o contato pra não discutir com ela, porque quando
a gente discute, discute feio mesmo! Eu evito pra não deixar
ela chateada. (...) Ele nunca mexeu com droga, foi preso por ter
matado umas pessoas, foi acusado de latrocínio. (Carla
Cristina, 29 anos)

A gente mudou pra cidade quando eu tinha 15 anos, com
16 anos eu casei.

Eu queria namorar e minha mãe era do

tempo antigo, não podia namorar, tinha que casar, então ela
autorizou e eu casei. Casei na igreja, de véu e grinalda, tudo
certinho. No começo meu marido era um príncipe encantado
(...) A primeira vez que ele me agrediu a gente tinha um ano e
meio de casados. (...) O tempo foi passando e ele continuava
me agredindo, passou a me trair.

E eu fui aguentando...

Quando eu completei dezenove anos eu já tinha três anos de
casada e não queria mais viver naquela situação. Eu preferia ir
presa do que viver aquela vida pra sempre porque daquele jeito
eu estava presa também, só que que estava sofrendo mais do
que se eu tivesse em uma cadeia. E aí eu matei ele. (Mirtes, 28
anos)
O relato de Mirtes deixa evidente uma das facetas do patriarcado, que para
alguns homens, pode “justificar” perfeitamente a violência de gênero: o controle da
sexualidade. “Um dos elementos nucleares do patriarcado reside exatamente no
controle da sexualidade feminina, a fim de assegurar a fidelidade da esposa a seu
marido”. (SAFFIOTI, 2004, p. 49) No caso de Mirtes o companheiro “justificava” as
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agressões acusando-a de traição, logo, essa era uma forma de exercer o controle da
sexualidade feminina.
Sofia padeceu em virtude de um amor bandido que começou ainda na
adolescência e a faz sofrer até hoje. Em diversos momentos da história dessa
relação houve quebra de confiança e ela foi vítima de violência moral e psicológica
repetidamente. Na cadeia, a violência continuou e os raros momentos de reencontro
são também momentos de tortura, como é possível constatar em vários trechos de
sua entrevista:
Depois eu conheci o meu marido, que é o pai da minha filha, o
Magno. (...) Quando eu ganhei a nenê minha vida deu uma
reviravolta. Quando eu ainda tava grávida ele começou a sair
com outras mulheres, já em olhava com outros olhos. Então eu
fui morar na casa da minha mãe. Quando a nenê nasceu ele
inventou que tinha que beber o mijo da criança. Ele apareceu
em casa depois de cinco dias todo chupado e arranhado. Eu fui
tirar satisfação com ele e ele disse: “Quem é que vai te querer?
Tu ta com uma filha recém-nascida, a menina não tem nem
cinco dias.” (Sofia, 27 anos)

Então eu resolvi ligar pro meu marido e falei que eu tinha feito
uma besteira. Ele falou que eu ia me fuder sozinha. (Sofia, 27
anos)

Tem dois meses que ele voltou a me visitar. Nós
tínhamos brigado porque quando eu descobri que estava com
câncer o médico daqui me falou que eu tinha “pegado” uma
bactéria no útero que é transmitida através de relação sexual. A
única pessoa com quem eu me relacionei durante todo o tempo
que estou aqui foi com ele, então eu tive a certeza que ele
havia me transmitido essa bactéria. Mesmo aqui dentro,
consegui descobrir que ele tava se relacionando com outra
mulher na rua e então as brigas aumentaram. “Pra lá” ele ficou,
mas quando foi agora em novembro ele voltou a vir me visitar
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de novo. Antes disso, a gente já brigava porque sempre
quando ele vinha me visitar e eu tava de castigo ele ficava me
pressionando. (Sofia, 27 anos)

Uma vez eu peguei um castigo por causa dele. Eu já
tava cansada dessa chantagem dele e resolvi enganar ele,
disse que eu teria relação com ele, mas que ele tinha que me
acompanhar até o final do local da visita. Quando ficamos só
nós dois eu bati nele e a diretora ficou sabendo... Aí já viu né?!
Castigo. Quando a gente se encontrava ele me culpava e dizia
que eu devia “achar bom” ficar de castigo. Ele dizia que
precisava de uma mulher dentro de casa, que ele sentia falta
de conversar, que a minha filha precisava de mim, que eu não
pensava na minha filha e que o que ele tinha feito, no caso a
traição, foi porque ele precisava de uma mulher dentro de casa.
(Sofia, 27 anos)

E depois desses dois meses, quando o meu marido vem,
a gente ainda chega a brigar porque ele quer me cobrar coisas
sem ter direito. Porque de certa forma, foi por causa de uma
omissão dele que eu tô aqui presa. (Sofia, 27 anos)

Alegria atribui ao marido uma mudança positiva em sua vida, porém, admite
que na rua ele era seu parceiro de crime:

Quando eu saí da cadeia, casei com uma pessoa muito
especial que mudou minha vida. (...) Antes dele, eu vejo que a
única pessoa que eu amei na minha vida foi meu irmão. (...) O
meu marido também fazia as coisas erradas comigo, ele era
meu parceiro. (Alegria, 27 anos)

Em sua fala, Alegria demonstra uma ideia de incompletude antes do
relacionamento com o marido. Este relacionamento aparentemente proporcionou a
ela a vivencia de um sentimento antes nunca vivido: o amor entre um homem e uma
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mulher. Segundo Pimentel (2005, p. 10):
Para a mulher, essa ideia de incompletude – resquícios da noção de “amor
platônico” – é ainda mais densamente reproduzida no senso comum, diante
da cultura de supremacia do masculino sobre o feminino, o que se observa,
sobretudo, através da “necessidade do casamento” como algo que traz um
sentido à vida da mulher. É como se o fato de estar vivendo ao lado de um
homem concedesse à mulher a identidade ideal, sobretudo quando diante
de um relacionamento afetivo como o casamento ou suas modalidades
assemelhadas.

Em consonância a Pimentel, o relacionamento descrito por Alegria parece ser
fundamental para a construção de sua identidade e o casamento é tão fundamental,
a ponto de dividir a sua vida em antes e depois do casamento.
No caso de Alegria, os crimes cometidos por ela com a ajuda do marido ser
referiam ao tráfico de drogas. Para Pimentel (2005, p. 8), em virtude das atitudes
predominantemente afetivas das mulheres:
(...) as práticas sociais femininas no contexto do tráfico de drogas, não têm
os mesmos fundamentos representacionais que as práticas masculinas,
notadamente justificadas a partir de aspectos financeiros e da necessidade
do homem de se firmar como sujeito em determinado grupo social.

A entrevista de Alegria demonstra a carga emocional e afetiva atribuída a este
relacionamento. A prática criminosa pode ser um fator que intensificou os lações
afetivos da relação, já que segundo Tuan (2005) a segurança pode afrouxar os laços
afetivos. Logo, a insegurança causada pelas práticas delituosas poderia atuar de
forma inversa; intensificando os laços afetivos.
Alegria desconstrói, de certa forma, o estereótipo da mulher como a
“ajudadora” do homem, seja do pai ou do marido (NASCIMENTO SILVA, SILVA,
2014), já que, ao afirmar que o marido era seu parceiro se coloca em posição de
destaque e poder nas práticas relacionadas ao tráfico de drogas e ao crime, nessa
perspectiva seu marido atua como seu “ajudante”.
Sobre a forma diferente com que homens e mulheres se dedicam à relação
afetiva, Pimentel (2005, p. 9) explica o motivo pelo qual, socialmente, ao homem é
permito experimentar formas de amor diferentes daquelas do cotidiano doméstico,
este por sua vez seria destinado exclusivamente às mulheres:
Como o homem não participa diretamente da rotina cotidiana, mas, ao
contrário, busca o sustento da família fora do lar, é ele quem tem o poder de
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experimentar outras formas de amor, que não aquela destinada à procriação
e à perpetuação da família, modelo criado para fins econômicos. Diferente é
o amor romântico – expressão totalmente distinta da forma passional de
amar –, nascido da própria ideia de romance que surge no século XIX, e
que, de acordo com Giddens, está diretamente relacionado ao casamento e,
portanto, à vida cotidiana.

Nesta perspectiva, à mulher seria permitido experimentar apenas o amor
romântico através do casamento. Motivo pelo qual os relacionamentos, em especial
casamentos, destrutivos assumem grande importância, pois é através deles que
será permitido à mulher vivenciar o amor.
O caso de Carla impressiona devido à multiplicidade com que ela estabelece
relacionamentos sequencialmente destrutivos:

Na verdade, eu comecei a estudar quando me separei do
pai dos meus filhos. Nós vivemos juntos por quatro anos, mas
ele bebia muito, me espancava e me deixava presa em casa.
Muitas vezes ele me deixou grávida trancada em casa pra ir
pra rua namorar com outras. Ele me deixava trancada e
quando chegava em casa ainda me batia porque dizia que eu
tava com macho, então minha vida com ele foi só apanhando.
Ele me batia tanto que toda vez que eu assoava meu nariz,
saía sangue. (Carla, 42 anos)

O casamento não deu certo e eu conheci meu terceiro marido,
o Verilson. (...) As pessoas sempre me falavam: “Ah... você fica
com esse fulano, ele é isso e aquilo e usa droga.” Mas eu não
tinha muita intimidade com droga, então eu achava que ele
cheirava e que nada ia acontecer, desde que ele não usasse
na minha frente. (...) eu vivia mudando de apartamento com
vergonha porque todo mundo sentia o cheiro e ouvia as brigas.
E a minha rebeldia era diferente da dele porque eu descontava
tudo no álcool, nas festas e nas amizades e eu passei a beber
muito. Eu me joguei no álcool, o álcool era a minha válvula de
escape. (...) Depois de um tempo eu comecei a usar com ele.
(...) Até meu padrasto começou a usar droga junto com a
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gente. Eu comecei a faltar serviço e perdi o emprego. A gente
começou a brigar muito e ele começou a me bater. Eu vivia me
separando dele porque eu queria sair dessa vida, mas só
conseguia quando tava longe dele.

Os vizinhos ouviram o

barulho de briga e do arrombamento e chamaram a polícia. A
polícia chegou junto com o SAMU e ele foi levado pro hospital.
Eu fui levada pra Central de Polícia, lá eu conversei com o
delegado e ele me perguntou se nós tínhamos filhos. Eu
respondi que não, então o delegado disse: “Eu vou te dar um
conselho: sai fora desse cara. Se você não deixar esse cara ele
vai acabar com a tua vida.” O delegado viu como eu tava: meu
rosto todo ensanguentado e eu toda machucada. Só que nesse
dia ele tava com o demônio no corpo. Ele conseguiu tomar a
faca de mim e me bateu ainda mais. (...) Eu fechei o olho e
pensei: “Agora eu vou morrer”. Quando eu vi, ele se levantou
de cima de mim. Nem eu, nem ele sabíamos que ele tinha se
furado. Quando ele levantou foi que eu vi que ele encostou na
mesa, como se ele tivesse sentindo fraqueza. Daí eu vi que ele
suspirou e depois do suspiro o sangue começou a jorrar. Aí eu
soltei a faca. O único ferimento que ele tinha era uma furada
que foi logo no coração. (Carla, 42 anos)
Então eu desci pro provisório31 e passei dois meses lá. Meu
padrasto e minha filha contrataram um advogado e eu saí do
provisório depois de dois meses. Foi quando eu conheci minha
mulher. A gente se conheceu no provisório e eu passei dois
anos com ela. (...) Mas o relacionamento mulher com mulher
não é normal, além de não ser de Deus é muito turbulento, é
muito ciúme, muito ciúme... muita loucura. Eu vivia me
separando dela e nesse vai e vem eu bebia e acabava usando
droga quando ela não tava comigo. Depois de dois anos a
gente acabou se separando. (Carla, 42 anos)

31

Presídio Provisório.

197

Se, para Tuan (2005), as experiências de abandono e negligência vivenciadas
na infância resultam em comportamentos destrutivos e, se para Saffioti (2004), as
vítimas de violência sexual carregam traumas profundos, compreendemos que a
combinação de abandono, negligência e constante violência sexual presentes na
infância de Carla resultaram em uma atração quase que inevitável por
relacionamentos extremamente destrutivos, ou seja, na atração pelo “amor bandido”.
Sair de um relacionamento amoroso destrutivo não é algo fácil, pois o “amor
bandido” tem seus encantos que prendem estas mulheres em uma estrutura
semelhante à uma teia.
Além do aspecto puramente afetivo, existem outros motivos que podem
desencadear o interesse pelos “homens do crime”. Segundo Deleuze (1994, p. 198),
os agenciamentos de desejo seriam primariamente territoriais e o sexo, produtor de
ligações ou de conexões, engendrador de campo social. Nessa perspectiva, “o amor
é inicialmente coletivo, isto é, dirigido a uma tribo humana que o sujeito escolheu,
(...) depois vai se recortando, até chegar ao objeto amoroso”. Nas classes sociais
mais baixas, em que a convivência comunitária com o crime reconfigura estereótipos
e aproxima grupos sociais, o papel do “bandido” torna-se objeto de desejo. O
estereótipo social do bandido é definido por Hobsbawm (1996, p. 341):
“O bandido” – Trata-se de um pobre que não aceita o papel tradicional dos
pobres e que adquire sua liberdade através dos únicos meios de que
dispõe: a força, a coragem, a astúcia e a determinação. Isso o aproxima do
sistema do qual não faz parte: a hierarquia do poder, a riqueza, o jogo das
influências. (...) Quanto mais triunfa o bandido, mais assume o papel de
representante e campeão dos pobres, e elemento do sistema dos ricos.

Na perspectiva de Hobsbawam (1966) a atração pelo “amor bandido” pode
também ser resultado da vivência em um contexto social relacionado ao crime ou ser
percebido como uma atitude de resistência à vida de privações e pobreza, pois se
aproximar de homens criminosos e “poderosos” aproximaria as mulheres do poder e
da riqueza.
A atração, os encantos e a dificuldade em se libertar do “amor bandido”
podem ser percebidos em alguns trechos das narrativas:

Mas eu nunca tinha conhecido alguém como ele, porque
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nos relacionamentos que eu tinha tido eu sempre sofria e
apanhava muito. E ele era uma pessoa que me elogiava, nunca
havia me agredido, não deixava eu fazer serviço de casa
sozinha, quando eu chegava tava tudo pronto, sabia me
colocar pra cima e isso me cativou. Eu não sei se foi devido à
eu não ter tido esse amor de pai e mãe e toda essa estrutura
que uma pessoa precisa, mas só sei que ele me cativou. (...)
Porque quando ele tava bom, ele era outra pessoa; muito
prestativo, me ajudava em tudo e todo mundo da minha família
gostava dele por isso. Ele também era um excelente armador,
todo mundo gostava do trabalho dele, mas devido ao álcool e
as drogas ele nunca passava muito tempo em nenhum
emprego. Quando ele tava trabalhando, também era muito
honesto. Todo o salário dele era na minha mão pras despesas
de casa. (...) Eu acho que se ele não tivesse falecido, até hoje
estaríamos juntos. Ou a gente se desgraçava ou então tinha
criado juízo e melhorado de vida. (Carla, 42 anos)

Sinto muita saudade do Magno. Hoje sinto ódio, mas ao
mesmo tempo eu amo o pai da minha filha... Isso me mata por
dentro.... (Sofia, 27 anos)
A respeito do “amor bandido” e da afetividade das mulheres que de alguma
forma se envolvem com o mundo do crime, Pimentel (2005, p. 12) sintetizou:
Sobre o amor e a afetividade na vida dessas mulheres (...) os significados e
sentidos que elas atribuem ao amor e ao papel que devem desempenhar no
contexto das relações de afeto são construídos a partir de práticas
interacionais ao longo de suas vidas, e levam-nas a vivenciar
relacionamentos afetivos pautados pela cultura de submissão da mulher ao
homem. Como suas práticas são referenciadas por essas representações,
elas tendem a agir em nome desse afeto.

A percepção da submissão como uma condição necessária para ter o “direito”
de viver o amor e o casamento, pôde ser constatada explicitamente em um trecho da
entrevista de Carla:
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Só que eu não podia reclamar, porque quando eu conheci
o Verilson ele já tinha esse amigo, então da mesma forma que
ele me aceitou eu tinha que aceitar ele. (Carla, 42 anos)
Corroborando com Pimentel (2005), concluímos que, de fato, há estreita
ligação entre as situações de negligência e violências vivenciadas durante a infância
e a juventude, o amor e as práticas femininas relacionadas à criminalidade. E se, em
acordo com Tuan (2005 e 2012) e Merleau-Ponty (2011), a percepção e a visão de
mundo dependerão da vivência de cada indivíduo, podemos afirmar que toda a
violência vivida (incluindo os relacionamentos destrutivos) influenciará essas
mulheres quanto à forma de ver e perceber o espaço e o lugar.

5.3 MULHER E CADEIA: a vida na PENFEM como ela é
No cotidiano na PENFEM, apesar de existência das grades concretas e
abstratas, são vivenciadas situações que são próprias e específicas do universo
feminino. Isso porque, apesar de toda a dureza do lugar, as mulheres que lá estão
não deixam de serem mulheres, portanto convivem com situações que são próprias
ao gênero feminino, mesmo que essa vivência ocorra de forma improvisada,
precarizada ou adaptada.
Uma das situações femininas vivenciadas na PENFEM são aquelas
relacionadas à maternidade, seja em sua forma plena: tornar-se mãe, ou seja, pela
reflexão sobre a atuação das presas no papel de mãe e filha. Lá dentro é as
lembranças constantes da vida em família permitem a auto avaliação e a crítica a
atuação das mães. O desejo de ser uma boa mãe para os filhos que estão na rua é
uma constante na fala destas mulheres. Estas vivências são ilustradas a partir de
alguns trechos de entrevistas:

Hoje eu penso que a gente sempre quer seguir o
exemplo da mãe é por isso que hoje eu quero tanto mudar,
porque eu quero dar um bom exemplo pros meus filhos.
(Alegria, 27 anos)

Eu tive meu primeiro filho com treze anos porque eu era
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muito namoradeira, fiz ele com treze e tive com quatorze. Com
quatorze anos eu engravidei de novo e meu segundo filho
nasceu quando eu tinha quinze anos. E com dezesseis anos eu
fui presa e minha mãe ficou cuidando dos meus filhos. (...) Eu
não sei se foi porque a nossa mãe teve a gente muito cedo,
porque eu também fui mãe cedo e eu era muito irresponsável,
mas ela não providenciava nada pra nós. (Alegria, 27 anos)

Eu admirava muito minha mãe, queria ter muitos filhos
igual a ela. Ela teve 10 filhos, três morreram e hoje somos
sete. Se ela conseguiu cuidar de todos eu também
conseguiria. Aí eu descobri que ele não poderia ter filhos
porque tinha feito vasectomia e não havia me contado. Eu
acreditava

que

podia

engravidar

dele,

tomava

até

anticoncepcional. Quando eu falei pra ele que queria ter filhos
ele me contou, daí tudo desandou! (...) Eu não queria ser uma
mulher que nunca poderia ter filhos, mas eu também não
queria ser uma mulher separada. (Mirtes, 28 anos)

Com dezessete anos eu engravidei da Katrielle. Eu
pensei que ia ser meu fim, uma menina de dezessete anos,
terminando

o

terceirão

e

minha

mãe

também

tava

grávida.(Sofia, 27 anos)

O juiz me dava chances porque eu tinha meus filhos e
quando eu tava lá fora eu cuidava bem deles, eu que fazia tudo
por eles, então ele me deu oportunidade de pensar na minha
vida. (Alegria, 27 anos)

Alegria relatou de que forma a maternidade e os cuidados com os filhos a
ajudaram à ficar em liberdade e a refletir sobre a sua vida. Porém, nem sempre a
identidade com a maternidade auxilia a qualidade de vida dessas mulheres.
A reflexão e percepção das mulheres sobre suas múltiplas identidades (filha,
mãe, mulher, criminosa) nem sempre ocorrem simultaneamente à percepção da
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sociedade. Por exemplo, a identidade de mulher e de mãe é construída a partir do
início de eventos como o nascimento ou adoção de um filho e a convivência marital,
porém nem sempre a identidade de criminosa é construída com o início da prática do
crime, pois segundo Pimentel (2005, p. 11):
No caso das mulheres traficantes de drogas, a identidade de mãe é
reconhecida quando a mulher tem um filho ou o adota, a identidade de
mulher – aqui no sentido de esposa ou companheira – quando elas se
relacionam afetivamente com um homem, e a identidade de traficante por
força das determinações da norma jurídica aplicada no ato da condenação,
ou antes, mesmo, quando da prisão.

Dessa forma, existem mulheres que se percebem e identificam como mãe,
esposa e filha, porém só irão se reconhecer como alguém que pratica crimes quando
forem presas.
Dentro da cadeia e se reconhecendo como alguém que praticou um crime,
essas mulheres sofrem determinadas violências de gênero, sexual e psicológicas
que são exclusivas delas. Ocorrem exclusivamente pelo fato de serem mulheres e
estarem presas. Alguns desses fenômenos podem ser percebidos em trechos das
narrativas de Sofia:

Muitas vezes, quando ele (o marido) vinha me visitar, eu
estava chateada com os boatos sobre a vida dele lá fora, então
eu não queria ter relação com ele... Então ele me pressionava,
dizia que se eu não tivesse relação com ele, no dia na visita
das crianças ele não ia trazer minha filha. Então eu cedia.
(Sofia, 27 anos)

Neste relato, Sofia se submete à violência sexual pelo desejo de reencontrar
a filha. A maternidade é utilizada pelo agressor como uma moeda de troca: o direito
de ver e conviver com a filha, ainda que seja durante algumas horas por semana,
em troca do sexo.
Em outros momentos a maternidade é o ponto de partida para a resistência à
violência, é a motivação para uma reação:

Como eu tava muito tempo sem ver minha mãe, a
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direção decidiu me dar dez minutos pra conversar com minha
mãe, então minha filha chorou. Minha filha teve até febre
durante o tempo que ficou sem me ver. Então eu pensei: “A
partir de hoje ninguém mais vai pisar em mim ou me bater!”
(Sofia, 27 anos)

Por causa dos outros eu tô aqui agora e a minha filha tá
lá... Às vezes minha filha conta que a tia judiou dela e pergunta
quando eu vou pra casa. (Sofia, 27 anos)

Antes da cadeia, ainda na rua e durante a vida do crime, estas mulheres
vivenciaram experiências, muitas vezes conflitantes e fontes de sofrimento, que se
originaram do fato de serem mulheres e mães. Podemos perceber algumas dessas
situações em trechos da narrativa de Carla:

Foi um sofrimento que eu não sei nem explicar, foi
absurdo. Eu gostava muito da mãe dele e me colocava no
lugar dela. Eu pensava que se isso tivesse acontecido com
um filho meu, eu morreria. Não queria sair na rua porque eu
pensava que era um desrespeito com a família dele eu ficar
desfilando por aí e eu também tinha medo que alguém
quisesse se vingar.(Carla, 42 anos)

Mas eu tinha muito medo de deixar ele porque eu
pensava que não ia poder levar meus filhos. Logo que eu me
separei, meus filhos foram morar com a avó deles lá em União
Bandeirantes. (Carla, 42 anos)

Minha filha na época tinha 16 anos e veio morar
comigo. Ela me viu usando droga, bebendo. Ela também
começou a usar droga. E tudo isso aí foi consequência do que
eu fiz. (Carla, 42 anos)

A empatia com outras mães, ainda que se trate da mãe da vítima, e o
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sofrimento que é próprio de ser mãe, remete ao conceito citado por Saffioti (2004); o
Marianismo. O modelo do Marianismo pode ser compreendido a partir do ideal de
gênero simbolizado pela Virgem Maria, que reuniria todas as características
esperadas

das

mulheres:

devoção

à

família,

subordinação

aos

homens,

subserviência, passividade sexual, renúncia e sacrifício. Saffioti (2004) afirma que o
Marianismo pode ser entendido como um código de conduta para mulheres, onde os
papéis de gênero provenientes deste modelo situam as mulheres como esposas e
mães, assegurando dentro de suas culturas o respeito através do desempenho
destas funções. Nesse modelo o sacrifício seria uma atitude natural para as
mulheres.
Assim como a reflexão sobre o papel desempenhado como mãe e como filha,
na cadeia também existe tempo para a comparação da vivencia como mulher na
“rua” e na cadeia. Sofia e Mirtes ressaltam essa faceta feminina em trechos de suas
entrevistas:

Quando eu cheguei aqui, vestia 42. Hoje visto 48 ou 50.
Fala sério... Aqui não temos tempo para se exercitar. Sinto falta
de usar salto alto, andar bem vestida... (Sofia, 27 anos)
Eu acredito que a aparência física da mulher é
importante para que ela se sinta bem por dentro e fora. Com o
homem é diferente. (Mirtes, 28 anos)
Essas falas revelam que a vivencia plena da vaidade feminina na cadeia é
limitada por muitos fatores, principalmente pelas regras institucionais rígidas de
vestimenta. Porém, existem outros fatores limitantes à vivência como mulher e
algumas delas são as condições de saúde e higiene impostas pelo lugar. Esperança,
Carla Cristina, Sofia e Carla evidenciam estes aspectos em trechos de suas
narrativas:
De uns tempos pra cá a água tá vindo com mais
frequência, mas antes “Deus é mais!”. Tinha mês que faltava
água, daí tinha que chamar o caminhão pipa. Mulher sem água
não é mulher! Porque mulher tem o seu período do mês que é
complicado... Tem a menstruação e a higiene da mulher. A
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mulher por si só é toda limpinha, toda certinha, precisa tomar
banho. (Esperança, 30 anos)

A higiene é péssima! A higiene quem faz é a gente. É
arriscado pegar doenças. Onde eu me encontro (no berçário)
eram dez mulheres grávidas e três dormiam no chão. Só tem
três berços. (Carla Cristina, 29 anos)
(...) o médico daqui me falou que eu tinha “pegado” uma
bactéria no útero que é transmitida através de relação sexual.
(Sofia, 27 anos)
A higiene das celas fica difícil porque o espaço está todo
ocupado. (Carla, 42 anos)
A realidade descrita por essas mulheres impede a vivência delas em relação à
aspectos relacionados à vaidade e saúde da mulher em virtude da distância que a
realidade relatada apresenta das situações ideais preconizadas pelos Direitos
Humanos.

5.4GÊNERO E DIREITOS HUMANOS: entre o ideal e o real
A partir da origem das primeiras casas de correção, na segunda metade do
século XVI na Inglaterra, foi registrada na Holanda a primeira intenção de separar
homens e mulheres encarceradas. Esta iniciativa resultou na criação das instituições
conhecidas como rasphuis, destinada aos homens, e spinhuis, para mulheres
(CARVALHO FILHO, 2002). Porém, desde a sua origem as instituições prisionais
femininas não foram projetadas para receber mulheres, pois as regras estabelecidas
neste espaço e a organização espacial eram iguais para homens e mulheres.
Sendo assim, desde o princípio as demandas femininas foram negligenciadas
por aqueles que “pensaram” e construíram as prisões. Conseguimos compreender o
motivo de tal negligencia em Foucault que afirma que as prisões são espaços
projetados por homens e para homens (FOUCAULT, 2012), como mencionado no
primeiro capítulo.
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Em virtude de tais disparidades entre o universo carcerário e as demandas
femininas, Torres e Silva (2014, p. 127) afiram que:
As dinâmicas espaciais ligadas às questões penais de gênero e
sexualidades ganham, na atualidade, intensidade na investigação
acadêmica frente à necessidade de serem expostas à sociedade as
entranhas de um sistema penal inoperante, que expõe a fragilidade das
conquistas sociais no Brasil, do seu sistema punitivo e de controle da
segurança pública, mas que encontra respaldo em expressiva parcela da
sociedade brasileira para quem “bandido bom é bandido morto”.

Ao pensar na redução das desigualdades de gênero e a superação das
diferenças que contribuem para a ineficácia do sistema, evidencia-se a urgência em
dar voz e visibilidade a estas mulheres pois “(...) a condição de ser mulher presidiária
define seres humanos silenciados em uma sociedade já muito desigual e
segregadora” (TORRES E SILVA, 2014, p. 127).
Apesar de o Estado admitir e reconhecer formalmente a especificidade das
demandas das mulheres encarceradas e sua relação direta com “ (...) traumas
consequentes de violência familiar, maternidade, nacionalidade, perda financeira,
uso de drogas, entre outros fatores” (INFOPEN MULHERES, 2014) ainda não existe
um programa realmente eficiente de políticas públicas que possam retira-las da
invisibilidade e dota-las de voz.
A importância dos estudos geográficos que contemplem análise de gênero de
grupos marginalizados e silenciados é fundamental para que a sociedade conheça a
realidade que está distante daquela desfrutadas por aqueles que representam o
poder hegemônico. Para Silva (2009, p. 25):
As ausências e silêncios de determinados grupos sociais são resultantes de
embates desenvolvidos na comunidade científica, que criam hierarquias e
dependências, ratificando o poder de grupos hegemônicos e,
consequentemente, de suas próprias teorias científicas.

É necessário dar voz e visibilidade aos grupos que costumeiramente não são
contemplados nos discursos científicos. Os discursos políticos podem apresentar à
sociedade uma realidade diferente e fantasiosa a respeito desses grupos. Portanto,
cabe à ciência, e em especial à Geografia Humana, apresentar à sociedade esse
sujeitos, dar voz e visibilidade à eles, dessa forma eles poderão questionar,
apresentar oposição à ordem estabelecida se assim compreenderem ser necessário.
De acordo com Silva (2009, p. 26):
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A ciência geográfica hegemônica é marcada por privilégios de sexo e de
raça, características que dificultaram a expressão das espacialidades dos
grupos de mulheres, dos não-brancos e dos que não se encaixam na ordem
heterossexual dominante. (...) os grupos subordinados são ativos e exercem
um contrapoder à ordem estabelecida.

Portanto, decidimos utilizar esta dissertação também com a finalidade de darlhes voz e visibilidade à estas mulheres fazendo uso das chamadas “geografias
feministas” para demonstrar que estas mulheres são seres humanos capazes de
desafiar a ordem estabelecida, apresentando suas demandas, questionando a forma
como o espaço carcerário é imposto às mulheres e reivindicando mudanças
necessárias para humanizar este ambiente. Apresentamos abaixo trechos de
narrativas que evidenciam o que estas mulheres pensam a respeito do espaço e das
relações sociais estabelecidas na cadeia, em comparação ao espaço e as relações
estabelecidas nos presídios masculinos:
Existem diferenças entre o masculino e o feminino. Os
homens são tratados de forma mais bruta, as mulheres não (só
algumas exceções). (...) Aqui a sala de visita tem ar
condicionado, no Urso Branco não tem, lá a visita é na igreja e
as pessoas são tratadas como animais. No presídio de
Ariquemes a visita é dentro das celas. Acredito que o problema
daqui é que não tem espaço adequado pras visitas porque é
improvisado. (Esperança, 30 anos)

O presídio masculino tem mais estrutura para receber
visitas e os presos tem mais oportunidades. O feminino não
tem espaço para os cursos, é pequeno. Tem mais oportunidade
de trabalho no masculino: marcenaria, tapeçaria, oficina de
bolas. Aqui não tem espaço, aqui não tem estrutura, é no
centro e não tem pra onde aumentar. Aqui era pra ser
provisório e ficou até hoje. (Carla Cristina, 29 anos)

A fala de Carla Cristina evidencia um aspecto peculiar da PENFEM: ao
mesmo tempo em que está localizada na área central de Porto Velho está
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“encravada” na cidade de uma forma que muitas pessoas não conseguem “enxergala”. Como poderia isso ser possível? Seria essa uma estratégia de invisibilização das
mulheres que lá estão ao mesmo tempo em que atua de forma a promover uma
limpeza estética na cidade?
Historicamente, como apontado por Tuan (2005, p. 311) a sociedade possui
medo da cadeia. Durante o século XVIII as prisões costumavam ser afastadas das
cidades porque as pessoas acreditavam que:
(...) a violência e degradação das prisões e asilos produziam um ar nocivo
que podia ser sentido a centenas de metros de distância. (...) Toda a classe
de vapores nocivos e líquidos corrosivos podiam estar fermentando no
confinamento das celas da prisão, onde certamente escapariam para atacar
as áreas residenciais vizinhas.

Porém, o caso da PENFEM apresenta peculiaridades, esta penitenciária era
um presídio provisório masculino que, após a inauguração do complexo penitenciário
(este sim afastado do perímetro urbano) passou a acomodar mulheres. É um prédio
antigo que não apresenta sinais de adaptações na estrutura física para receber
mulheres. Por se tratar de uma construção antiga está localizado em uma área
central e nobre da cidade, então se não é possível afastar a cadeia da urbe para que
as pessoas não sintam medo a invisibilização pode ser uma alternativa viável ao
poder público: o presídio antigo continua lá, mas quem o enxerga? Quem sabe que
ele está lá? Com certeza a família das mulheres que lá se encontram... e quem mais
além deles?
Ao mesmo tempo em que a invisibilização pode ser uma alternativa para
evitar o medo, também pode ser uma estratégia estética pois a geometria rígida de
um presídio e as cores frias que o representam nem sempre combinam com a
modernidade e a arquitetura de uma área nobre e central. Nesta perspectiva pouco
importa quem são essas mulheres que lá estão, se elas não são fonte de medo
podem ser fonte de vergonha, não importa onde elas estejam desde que sejam, de
alguma forma, afastadas da sociedade. Para Tuan (2005, p. 308), este é um
comportamento percebido desde os séculos XVII e XVIII, quando:
(...) os proscritos e os marginais eram, senão uma fonte de ameaça física,
pelos menos uma fonte de vergonha; pouco importava se eram criminosos
ou devedores, bêbados ou lunáticos, desde que fossem afastados da
sociedade respeitável e encarcerados.
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Percebe-se que a sociedade teme aqueles que de alguma forma subvertem a
ordem estabelecida. Essas pessoas não são consideradas pessoais respeitáveis e
por isso devem ser retiradas do convívio social. Na impossibilidade de exilá-las, a
invisibilização parece uma alternativa que o Estado pode tomar para evitar que a
sociedade respeitável “enxergue” e conviva com aqueles que representam ameaça
ao status quo.
Carla deixa explícita, em um trecho de sua entrevista, sua percepção sobre a
diferença que a sociedade impõe para homens e mulheres, Alegria e Sofia
conseguem pontuar claramente diferenças entre os presídios femininos e
masculinos:

Eu não posso opinar se existem diferenças entre o
presídio masculino e o feminino, pois não conheço a
Penitenciária Masculina. Mas eu sei que na sociedade tudo é
diferente para homens e mulheres. Posso dizer que aqui o
espaço é pequeno, não tem lugar apropriado para as visitas, o
prédio já tá todo deteriorado, quase caindo em cima da nossa
cabeça. As celas são super lotadas, têm capacidade pra doze,
mas na cela seis vivem mais de dezesseis mulheres. O espaço
do banho de sol é pequeno. Creio que esse prédio deveria ser
temporário,

mas

as

autoridades

responsáveis

não

se

conscientizam de que tem que arrumar outro lugar (Carla, 42
anos).

No presídio de Ji-Paraná é diferente aqui. As mulheres
têm mais oportunidades, mas não aproveitam. Já os homens
aproveitam mais: fazem bola, tapetes, estudam... Já as
mulheres, só querem falar no celular. Os homens fazem
uniforme

no

atelier de

costura.

Lá as mulheres

têm

desinteresse em participar porque elas conseguem tudo fácil
pelo celular, daí não querem aproveitar as oportunidades. Aqui
é diferente, mas eu gosto daqui. A diretora se preocupa com a
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gente, lá o diretor “tá careca32” pra gente... Aqui é a estrutura
não é boa, mas o que a diretora pode fazer ela faz por nós.
(Alegria, 27 anos)

Na minha opinião os homens têm mais prioridade que as
mulheres, pois entram na cadeia e saem antes das mulheres.
Também têm direito à pulseira pra fazer curso e faculdade e as
mulheres não. Não sei explicar direito, mas sei de vários casos
em que “caiu33” o homem e a mulher pelo mesmo crime e o
homem recebeu benefício e fui pra rua, enquanto a mulher
continua aqui. Dizem que “rola34” muita propina. (Sofia, 27
anos)

O relato dessas mulheres permite a comparação entre o universo carcerário
feminino e masculino porque muitas delas possuem entes queridos como
companheiro, irmão, tio, pai e outros, em situação de cárcere. As críticas são
fundamentadas em uma organização espacial que é fundamentada pelo patriarcado,
logo, tais críticas apresentam uma oposição à esta organização social e espacial,
portanto, acreditamos que “(...) as brasileiras têm razões de sobra para se opor ao
machismo reinante em todas as instituições sociais, pois o patriarcado não abrange
apenas a família, mas atravessa a sociedade como um todo” (SAFFIOTI, 2004, p.
47). Logo, o patriarcado também influencia a organização espacial, destinando aos
homens a ocupação de espaço públicos, lugares de visibilidade e poder, ao mesmo
tempo em que relega às mulheres o espaço doméstico e a figura de ajudadora.
Compreendemos que esta premissa se aplica à organização espacial das
instituições carcerárias, onde as mulheres costumam ser encarceradas em
instituições mistas ou em lugares que não foram pensados, projetados e construídos
para atender suas demandas.
Para Baratta (1999, p. 20) “(...) o paradigma da ciência moderna assegura a
dominação masculina e, ao mesmo tempo, a esconde, mantendo, assim, a diferença
de gênero ignorada”, desta forma condiciona irremediavelmente a realidade social

32

Não se importa, não liga.
Foi preso.
34 Acontece, ocorre.
33
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da cadeia às regras de uma sociedade androcêntrica.
De maneira divergente das colegas, Mirtes relatou considerar adequada às
mulheres a infraestrutura e demais aspectos da PENFEM:

Aqui não tem diferença nenhuma de um presídio
masculino, tanto que aqui era uma prisão masculina há vinte
anos atrás. Mas acho que aqui é adequado pra preso, tanto faz
se é homem ou mulher. Não acho que tenha diferenças (Mirtes,
28 anos)
Segundo ela, o prédio é um espaço adequado para “preso”, independente do
sexo. Desta forma, compreende-se que não há percepção da existência de
demandas específicas ao gênero. Estaria Mirtes se referindo ao mesmo espaço à
que suas colegas se referem? Caso afirmativo, por que sua opinião seria tão
divergente da opinião das colegas?
A fim de responder a estas questões encontramos em Saffioti (2004, p. 34) a
seguinte explicação para este fenômeno:
Obviamente, os homens gostam de ideologias machistas, sem sequer ter
noção do que seja uma ideologia. (...) Entre as mulheres, socializadas todas
na ordem patriarcal de gênero, que atribui qualidades positivas aos homens
e negativas, embora nem sempre, às mulheres, é pequena a proporção
destas que não portam ideologias dominantes de gênero, ou seja, poucas
mulheres questionam sua inferioridade social. Desta sorte, também há um
número incalculável de mulheres machistas.

Compreendemos

que

as

mulheres

que

estão

encarceradas

foram

socializadas de acordo com a ordem patriarcal, vivenciando os reflexos de uma
ideologia machista. Em muitos momentos foram vítimas de violência de gênero e
portanto, apesar de coabitarem um lugar que não atende suas demandas,
reproduzem a ideologia patriarcal e, de certa forma, reproduzem também a condição
de submissão e agressão ao qual foram expostas quando afirmam que o local em
que estão é adequados à elas. Realizar tal afirmação significa abrir mão da luta pelo
reconhecimento e atendimento de suas necessidades, de certa forma, é um
processo de revitimização (SAFFIOTI, 2004).
Revela-se que o sistema da justiça criminal, que deveria combater a
criminalidade através de sua redução ou a sua eliminação e deveria assegurar a
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proteção dos bens jurídicos universais, gerando segurança pública, constrói a
criminalidade, de forma “(...) seletiva e estigmatizantemente e neste processo
reproduz, material e ideologicamente, as desigualdades e assimetrias sociais (de
classe, gênero, raça)” (ANDRADE, 2004, pp. 9-10).
Nesta perspectiva o sistema penitenciário muito se afasta do caráter
ressocializador, ao contrário, segrega e perpetua a exploração e dominação do
masculino sobre o feminino ao impor às mulheres encarceradas que vivam
cotidianamente regras que não foram pensadas para a realidade delas e que
reproduzem na cadeia o patriarcado da “rua”.

5.5 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS PRESAS E O PRECONCEITO DA
SOCIEDADE
De acordo com a o princípio da dignidade da pessoa humana, expresso na
Convenção Internacional dos Direitos Humanos, entende-se que uma pessoa presa
só deveria perder o direito à liberdade, jamais o direito à dignidade.
A dignidade é essencialmente um atributo da pessoa humana pelo simples
fato de alguém "ser humano”, se tornando automaticamente merecedor de respeito e
proteção, não importando sua origem, raça, sexo, idade, estado civil ou condição
socioeconômica. É um princípio fundamental incidente a todos os humanos desde a
concepção no útero materno, não se vinculando e não dependendo da atribuição de
personalidade jurídica ao titular, a qual normalmente ocorre em razão do nascimento
com vida. (MOTTA, 2013)
Privadas do direito à liberdade, todos os outros, como o direito à saúde,
defesa, assistência social e trabalho, deveriam ser garantidos pelo Estado. Porém,
através da pesquisa de campo foi possível constatar que não é isso o que acontece
na PENFEM. As mulheres presas são privadas de muitas coisas necessárias para
garantir o mínimo de saúde e qualidade de vida, desde os suprimentos mais básicos,
como sabonetes e absorventes, até a atenção jurídica e médica. Por que essa
realidade não é denunciada pela impressa? Por que essas mulheres são
invisibilizadas e silenciadas? Acreditamos que a resposta à essas perguntas seja a
influência que a mídia causa na percepção sobre a situação das pessoas presas e
sobre o sistema penitenciário brasileiro.
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Em Rondônia, assim como no restante do Brasil, predomina uma visão
problemática do que sejam direitos humanos e sua importância para o
desenvolvimento civilizatório, principalmente quando se trata dos direitos da
população carcerária. A opinião pública sobre essa questão é inspirada pela
ideologia da vingança amplamente propagada por alguns veículos de comunicação
através da cobertura incessante da criminalidade de forma sensacionalista, sem
abordar os determinantes da desigualdade e dos conflitos em sociedade.
Por consequência da pressão da opinião pública, paira sobre o sistema
penitenciário brasileiro a indiferença, omissão e conivência por parte da população
com

relação

às

inúmeras

violações

de

direitos

humanos

que

ocorrem

cotidianamente e são naturalizadas. Entre as mais graves destaca-se a condição da
mulher presa que vive sem que existam as mínimas condições necessárias para a
garantia da dignidade da vida humana.
Boa parte da sociedade acredita que as pessoas que estão presas desfrutam
de muitas regalias que são proporcionadas por políticas públicas como o auxílio
reclusão. Este benefício é chamado por alguns de “Bolsa Preso” ou “Bolsa Cadeia”
(em alusão à políticas públicas como os Programas de Transferência de Renda) e
fantasiosamente é pensado como um valor superior a um salário mínimo e que é
pago pela Previdência Social à qualquer pessoa que está presa. Os programas de
rádio e os programas televisivos que se destinam a propagar notícias policiais
comumente reforçam esta ideia ao tecer comentários como “ah, estes vagabundos
cometem crimes e ainda recebem dinheiro do governo para não fazer nada,
enquanto que nós trabalhadores lutamos o mês inteiro e ainda recebemos menos
que estes criminosos”. Dessa forma, os comentários como “é muito bom ser
criminoso no Brasil, o governo sustenta” se proliferam rapidamente entre a
população brasileira.
Nos propomos a desvendar rapidamente alguns mitos; o primeiro mito a ser
desvendado é o nome do benefício. Não se trata de bolsa-preso ou bolsa-cadeia,
mas sim de auxílio-reclusão e a sua concessão depende de vários requisitos que
são exigidos pela lei que o regula, a Lei 8.213/91, que dispõe sobre os planos de
benefícios da previdência social, além de outras providências.
Este auxílio é pago aos dependentes das pessoas presas que se encontram
cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto, como também das pessoas
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presas preventivamente, que são aquelas que ainda estão respondendo ao
processo sem que haja sentença condenatória transitada em julgado.
O segundo mito é sobre a crença de que todos os presos recebem este
auxílio. Ao contrário do que muitos pensam, nem todas as pessoas presas têm
direito a receber este auxílio. Na verdade, apenas 7% (sete por cento) de todos os
presos do Brasil (INFOPEN, 2017) recebem este auxílio.
Mas por qual razão? É simples: o auxílio é devido aos dependentes (e não
ao preso, pois este NADA recebe) que, à época da prisão, contribuía com a
previdência social, ou seja, tinha qualidade de segurado. Isso significa que aquele
preso que nunca trabalhou e que sempre viveu do crime, jamais será beneficiado
com o auxílio-reclusão.
Vale destacar que de todas as quarenta mulheres que participaram de alguma
etapa desta pesquisa, apenas uma alegou receber o auxílio-reclusão. Sabendo que
a minoria das mulheres que estão presas na PENFEM recebe o auxílio-reclusão,
pensamos ser o momento oportuno para apresentar a realidade vivida por algumas
daquelas que participam desta pesquisa a respeito das políticas públicas destinadas
às mulheres encarceradas:
Eu perdi o Bolsa Família da minha filha. Ela não recebe
há seis meses porque quem ia receber era eu. Agora deu
problema, tá bloqueado. Pra sair daqui é o maior sacrifício, falta
gasolina e efetivo pra escolta. Daí como eu não posso ir, ela vai
perder. Também perdi “Minha Casa Minha Vida” porque fui
sorteada, mas tinha que tá lá fora pra assinar. (Carla Cristina,
29 anos).

Eu

queria

que

tivessem

políticas

públicas

que

garantissem o acesso ao trabalho, porque aqui ganhei há
pouco tempo laboral. Também precisamos de políticas que
melhorem a saúde. Aqui dentro perdi até o meu Bolsa Família
porque não dá pra sair e cadastrar. (Alegria, 27 anos)
De

maneira

geral,

as

políticas

públicas

nacionais

relacionadas

especificamente às mulheres encarceradas não norteadas pela Política Nacional de
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Enfrentamento às Violências Contra Mulheres criada em 2008 e que tem como seus
objetivos “O Pacto Nacional Pelo Enfrentamento À Violência Contra a Mulher”.
Portanto, deve ser observado com cautela o pacto que consiste em um acordo
federativo firmado entre a União, os Estados e os municípios, com o objetivo de
prevenir e enfrentar as diversas violências contra as mulheres sejam elas físicas,
morais, sexuais, patrimoniais, psicológicas e institucionais.
A redação do referido pacto afirma atender de forma especial às mulheres
rurais, negras e indígenas, pois estão expostas as mais discriminações e possuem
maior vulnerabilidade social (CPMIVCM, 2013, p. 43-44). Nesse sentido, os objetivos
não se referem às mulheres encarceradas que também estão expostas as diversas
discriminações. Inicialmente o pacto previa suas ações distribuídas em quatro eixos:
Na primeira edição do Pacto, as ações previstas foram organizadas em quatro áreas
estruturantes:
(1) implementação da Lei Maria da Penha e fortalecimento da rede de
serviços para atendimento a mulheres em situação de violência; (2) garantia
dos direitos sexuais e reprodutivos e enfrentamento da feminização da
AIDS; (3) combate à exploração sexual de meninas e adolescentes e do
tráfico de mulheres; (4) garantia de direitos para mulheres em situação de
prisão (CPMIVCM, 2013, p.44).

O quarto eixo explicitava a intenção de garantir os direitos das mulheres
encarceradas. Porém, o pacto sofreu alterações em 2011 e atualmente o pacto
vigente possui cinco eixos, mas nenhum evidencia claramente políticas voltadas às
mulheres em situação de prisão:
(1) garantia da aplicabilidade da Lei Maria da Penha; (2) ampliação e
fortalecimento da rede de serviços para mulheres em situação de violência;
(3) garantia de segurança à cidadã e acesso à Justiça; (4) garantia dos
direitos sexuais e reprodutivos; enfrentamento da exploração sexual e do
tráfico de mulheres; (5) garantia da autonomia das mulheres em situação de
violência e ampliação de seus direitos (CPMIVCM, 2013, p.44).

A exclusão do quarto eixo, referente à garantia de direitos para mulheres em
situação de prisão retrata que a preocupação do Estado com as mulheres
encarceradas parece ser secundária, pois atualmente não há um eixo estruturante
específico para esta temática. É necessário compreender que as mulheres em
situação de prisão possuem demandas muito específicas e com a exclusão do eixo
próprio o atendimento de suas demandas tornou-se algo muito mais difícil de ser
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alcançado, pois atualmente o atendimento à esta temática torna-se viável mediando
o desdobramento de outros eixos em forma de ações, pois “cada um desses eixos
se desdobra em várias ações que têm por objetivo afirmar e efetivar cada eixo
estruturante”(CPMIVCM, 2013, p. 44). Ou seja, apesar da garantia dos direitos das
presas está implícito no texto, com a exclusão do seu eixo próprio o atendimento às
suas demandas foi relegado ao segundo plano, sendo necessário o desdobramento
de ações estruturadas nos outros eixos existentes. O apagamento do eixo específico
das mulheres em situação de prisão representa uma tentativa nítida do Estado de
invisibilizar estas mulheres e de minimizar as obrigações do poder público para com
elas.
As políticas voltadas a essas mulheres atualmente costumam se desdobrar
em ações do terceiro eixo titulado “Garantia de segurança à cidadã e acesso à
Justiça”, essa alteração tornou o eixo mais abrangente, pois a parte que se refere às
apenadas é a questão de “acesso à justiça”. Cabem críticas à efetividade das ações
já que elas deveriam garantir a promoção de direitos das mulheres em situação de
violência de forma geral. Nesse eixo, as ações previstas às presas poderiam estar
relacionadas à ampliação do acesso à justiça, promovendo assistência jurídica
gratuita, contribuindo para a humanização das prisões, garantindo espaços físicos
adequados, capacitando para o trabalho, garantindo o exercício da sexualidade,
garantindo os direitos reprodutivos, implantando o serviço de saúde integral,
implantando um sistema educacional, auxiliando na investigação dos casos de
omissão institucional diante dos casos de violência contra as mulheres, garantindo a
proteção à maternidade, garantindo atendimento adequado aos filhos das presas,
garantindo a cultura e o lazer e promovendo mutirões de revisão penal.
Porém, tratar da mulher no sistema penitenciário apresenta um dilema, pois à
esta sempre coube cuidar da família, dos afazeres domésticos, dos filhos, e essa é a
imagem associada no imaginário social, como alguém frágil e dócil. “Como poderia,
ela, então, estar confinada por descumprir as regras sociais?” (LIMA, 2006, p. 11)
Dessa forma, o tratamento prisional para a encarcerada é pior que o
dispensado aos homens, que também têm precárias condições no cárcere, porém, a
desigualdade de tratamento é patente e decorrente de questões culturais vinculadas
à visão da mulher como presa e com direitos ao tratamento condizente com as suas
peculiaridades e necessidades, próprias da aplicação do princípio constitucional de
individualização da pena, da qual decorre a regra constitucional de Direito Penal
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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...” (BORGES, 2005, p. 87).
Então, uma das consequências da não-aplicação da individualização da pena,
em geral, é negar ou impedir que “...a dinâmica punitiva estatal se volte às
finalidades político-criminais, reconhecendo que cada fato ou delinquente possui
peculiaridades dependentes de um tratamento diferenciado...” (CASTRO, 2010, p.
83). Logo, as demandas femininas relacionadas à saúde e educação como forma de
empoderamento não são observadas.
Na PENFEM as políticas públicas relacionadas a atenção integral à saúde da
mulher não são cumpridas de forma integral. Apesar de existir uma pequena sala
destinada à enfermaria e que não dispõem do mobiliário e dos equipamentos
necessários ao atendimento, não existe equipe médica disponível. As mulheres
costumam receber a visita de uma médica uma vez por semana e devido à grande
demanda o atendimento médico nunca é suficiente para atender à todas aquelas
que necessitam.
Apesar da existência da Portaria Interministerial 1777 de 2003, que declara
expressamente a importância da definição e implementação de ações e serviços,
consoantes com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS –, que
possibilitem a atenção integral à saúde da população compreendida pelo Sistema
Penitenciário Nacional, a precariedade do atendimento à saúde da mulher na
PENFEM força que o sistema proporcione meios de garantir que o atendimento
médico, quando necessário, seja realizado um uma unidade do SUS no município de
Porto Velho.
O maior obstáculo ao atendimento médico nos hospitais e postos de saúde
públicos é a falta de escolta policial. Situações de emergência, consultas agendadas
e exames médicos geralmente não ocorrem devido à ausência ou atraso da escolta
policial, que depende de uma quantidade pequena de agentes e de veículos
disponíveis para atender as solicitações da administração penitenciária.
A carência de medicamentos é um grande problema na PENFEM. A falta de
medicamentos determina que na maioria dos atendimentos sejam ministrados
analgésicos para aliviar a dor.
Devido ao cenário descrito, as demandas de saúde que são próprias do
gênero, como os acompanhamentos ginecológicos, de pré-natal e partos, apesar de
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serem direitos dessas mulheres, são realizados fora da PENFEM e dependem da
disponibilidade da escola policial. A ausência das condições básicas de atendimento
em saúde contribui para a instalação de atmosfera de insegurança e incerteza
quanto à saúde própria e da dos filhos. Esta realidade parece ser compartilhada por
outras penitenciárias femininas do Brasil, pois segundo o Relatório sobre mulheres
encarceradas no Brasil (2007, p. 32), organizado pelo Centro Pela Justiça e pelo
Direito Internacional - CEJIL:
Atendimento pré-natal é um direito tanto do nascituro quanto da mãe, que
amiúde não é respeitado nos cárceres do Brasil. Há presas sem qualquer
atendimento pré-natal e acabam descobrindo serem soropositivas e
portadoras de outras doenças transmissíveis, como sífilis, só na hora do
parto. Esta situação, além de colocar em risco a saúde do neonato, causa
um impacto psicológico profundo na mãe.

O período de gestação e lactância exigem cuidados especiais com a mãe e
com o bebê, logo, considerando que uma penitenciária feminina deve ser um local
próprio para receber a abrigar mulheres, os cuidados no atendimento as demandas
femininas deveriam ser uma das prioridades em termos de políticas públicas e de
organização espacial destes lugares. O Relatório sobre mulheres encarceradas no
Brasil (2007, p. 37), organizado pelo Centro Pela Justiça e pelo Direito Internacional
– CEJIL, alerta que:
A exigência de uma atenção diferenciada às mulheres nessas situações
específicas decorre, portanto, das próprias condições inerentes à gestação
e lactância, e deve ser observada em quaisquer espaços – público ou
privado – quanto mais ainda em estabelecimentos de total confinamento sob
custódia direta do Estado, como são os cárceres. Essa é, por exemplo, uma
das especificidades de gênero que se deve levar em conta em uma política
pública voltada para a população feminina encarcerada, política essa que
ainda é inexistente no Estado Brasileiro.

A pesquisa de campo nos permitiu constatar que na PENFEM, assim como
nas outras penitenciárias femininas do Brasil, os cuidados com a saúde da mulher
em estágio de gestação e lactação não atendem às necessidades da mãe e dos
bebês, seja em relação à frequência de atendimento médico, em relação ao acesso
à medicamentos e alimentos adequados ou mesmo em relação às condições de
saúde e higiene dos locais destinados às gravidas e lactantes.
Compartilhamos a vivência destas mulheres em relação ao acesso à saúde e
educação no cárcere através de trechos da entrevista de Carla e de Sofia:
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O acesso à saúde aqui dentro é precário. A medicação
também. Na enfermaria a médica vem uma vez por semana. A
enfermeira atende e marca consulta, mas nem todas às vezes
pode passar medicação. Como a médica tem muitas mulheres
pra atender, muitas ficam sem atendimento. Se alguém passa
mal, não tem escolta pra acompanhar até uma UPA. A escolta
fica no pátio, mas o efetivo é pouco pra acompanhar. Aqui a
educação não deixa muito a desejar, pois tem turmas de ensino
médio e fundamental e cursos. Salvo o caso do ENEM, que é
feito aqui mesmo na unidade, mas as pessoas passam e não
tem como cursar a faculdade, então não serve de nada, pois
não podemos ir às aulas. Não temos acesso à uma faculdade.
Aqui tem muitas meninas inteligentes, que querem trabalhar e
estudar, mas não têm oportunidades. (Carla, 42 anos)

Aqui dentro não tem saúde, biblioteca e nem como levar
a gente no médico, seja do SUS ou particular. É a maior
burocracia, tô desde dezembro esperando uma consulta
(particular) e ainda não me levaram. Pra conseguir ser atendida
no dentista é a maior burocracia também. Até as minhas
palavras perderam o valor aqui dentro porque nem todos levam
nossas palavras à sério, só os Direitos Humanos e a
Defensoria. (Sofia, 27 anos)
Percebemos que em Rondônia, assim como no resto do Brasil, existe uma
grande dificuldade em assegurar os direitos constitucionais fundamentais à estas
mulheres, portanto, a ineficácia das políticas públicas específicas para o
atendimento das demandas da população carcerária feminina fica evidente.
Ao pensar as políticas públicas específicas para as mulheres encarceradas, o
Estado deveria observar e atender aos princípios do empoderamento feminino, a fim
de que durante o cárcere essas mulheres fossem capazes de se empoderar para a
vida após a cadeia, pois “A noção de empoderamento vem sendo utilizada na
avaliação do impacto de políticas públicas sobre as condições de gênero (...)”
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(NASCIMENTO SILVA, 2011, p. 143).
Compreendendo que o empoderamento ocorre em diferentes dimensões
constata-se que para as mulheres que estão presas, em especial na PENFEM, o
desenvolvimento das principais dimensões do empoderamento poderia resultar em
melhoria da qualidade de vida e talvez impactar sobre a redução do índice de
reincidência criminal. Já que o empoderamento, em dimensão econômica considera
o aumento de renda, da quantidade e qualidade nutricional dos alimentos e da
qualidade de vida da família, na dimensão pessoal o empoderamento resultaria no
aumento da autoestima e da autoconfiança que são extremamente prejudicadas
pelas precárias condições de saúde e higiene da PENFEM. Em sua dimensão
política e social, o empoderamento feminino tornaria as mulheres capazes de mudar
e questionar a situação de submissão e sua participação em instancias do poder
social (NASCIMENTO SILVA, 2011).
Para Nascimento Silva (2011, p. 146):
A noção de empoderamento diz respeito a mudanças ou, pelo menos, à
melhoria das condições sócias de existência de mulheres com poucos
recursos sociais e políticos. (...) Mas para que isso aconteça efetivamente, é
necessária toda uma eficiência na gestão de políticas públicas que chegam
até elas.

Compreendendo que para que uma política pública seja de fato eficaz é
necessário o atendimento às demandas da população e que, para que tais
demandas sejam atendidas é necessário conhece-las, é que afirmarmos que a
observância

das dimensões do

conceito

empoderamento

feminino

seriam

fundamentais para preparar as mulheres encarceradas para a vida em liberdade e,
dessa forma, reduzir os índices de reincidência criminal.
Em consequência da opinião pública em relação às pessoas que estão
presas, o preconceito torna-se um companheiro fiel dessas mulheres. Trechos das
entrevistas de três mulheres destacam de forma clara esta relação:

A população hoje em dia é muito influenciada pela
impressa. A maioria desses programas, quando a gente vai
assistir, sempre tão recriminando os presos. Eles dizem que o
preso tem vida boa, que preso come bem, mas nada disso é
verdade. Se a gente quiser ficar bem, a nossa família tem que
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trazer comida e produto de higiene. As portas pra nós só vivem
fechadas, se eu disser que ficam abertas eu estaria mentindo.
O preconceito é tão grande que existe até o caso de uma
amiga nossa que já tá no semiaberto e trabalha no CPA35.
Essa menina pegou um recesso de sete dias e uma mulher que
trabalhava com ela todo dia no CPA viu ela na rua e nem falou
com ela porque sabia que ela tava no semiaberto, fingiu que
nem conhecia, ignorou. Dizem que a gente tem mordomia
dentro da cadeia, mas mordomia você tem em casa, no seu lar.
Dizem que a sociedade vai ressocializar e dar um emprego e
oportunidade, mas na realidade não é assim que acontece.
Não é todo mundo que abre as portas pra nós. Todo mundo só
sabe julgar e a gente sempre vai ser o “pau torto”. Só quem dá
oportunidade pra nós é a nossa família e quem nos conhece de
verdade e que acredita que a gente possa mudar. Mas todo
mundo devia saber que apesar de ser presa, somos seres
humanos. Todo mundo tem o direito de errar, mas nem todo
mundo abre as portas pra nós lá fora não. (Sofia, 27 anos)

Eu quero dizer para a sociedade não é porque a gente
está aqui, que não somos gente. Nós deveríamos ser vistas
com outros olhos. A sociedade deveria nos dar uma
oportunidade porque nós precisamos. Principalmente nós que
somos mães, que precisamos cuidar dos nossos filhos.
Precisamos de uma oportunidade de trabalho, pra poder dar
alguma coisa boa pra nossa família. Um trabalho honesto, sem
precisar mexer com “coisa errada”. As pessoas pensam que só
porque nós estamos presas, se nos derem um trabalho vamos
fazer alguma coisa de errado. (Carla Cristina, 29 anos)

Às vezes, a gente vê uma pessoa muito ruim, muito
ignorante, muito mal caráter, só que agente não sabe o que ela

35

Centro Político e Administrativo.
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passou na infância, a gente não sabe o que aconteceu com ela.
A gente não conhece qual é o maior medo dela, qual é a maior
vontade dela... Eu mesma não me conhecia, eu não sabia qual
era meu maior medo, qual era minha maior vontade... Mas eu
sei que eu fui uma pessoa muito sofrida e eu sei que esse não
é um motivo pra eu ter feito o que eu fiz. Não é motivo porque
eu conheço pessoas que sofreram mais do que eu e que hoje
são pessoas boas, que só fazem o bem na vida. Eu não queria
ter passado por nada disso, mas eu passei e com fé em Deus
eu vou ser forte o suficiente pra não lembrar de nada dessas
coisas que marcaram minha vida. A gente pode mudar. Todos
podem mudar, mas a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente
pensa que pode mudar sozinho, mas não é assim. A gente
precisa de ajuda, não financeira, mas na forma de um
conselho, a gente precisa de pessoas que acreditem em nós.
(Alegria, 27 anos)

Sei que nada, nenhuma grade, nenhum obstáculo me
impedirá de amar, sonhar, ser feliz, chorar, rir e sem sentir
raiva, mas acima de tudo, aprender a não errar mais.
(Guerreira, 25 anos)

O trecho da narrativa de Guerreira retrata a força dessas mulheres, pois
apesar de todas as adversidades e violências que vivenciam na cadeia, não deixam
de sonhar e de acreditar que o futuro será muito melhor e acreditam também que
são capazes de aprender com os erros do passado para seguir em frente sem voltar
a comete-los.

5.6 ...MAS A VIDA DELAS CONTINUA: os sonhos para o futuro.
Muitos sonhos foram conosco compartilhados... Tão comuns e corriqueiros
como os sonhos de qualquer esposa, de qualquer filha, de qualquer mãe, de
qualquer avó, de qualquer mulher...

222

Assim como qualquer uma dessas identidades femininas merece ser
respeitada, acreditamos que seus sonhos devem dispor de igual respeito.
Sabendo que a saída do cárcere e o retorno para a vida em liberdade é uma
expectativa comum à estas mulheres, pedimos que elas representassem o que
desejavam fazer ao término do cumprimento da pena. A partir da pergunta “Pra onde
eu vou?” foi iniciado um processo de reflexão sobre o futuro e as expectativas para
vida em liberdade.
Na tentativa de dar visibilidade à força e aos anseios dessas mulheres,
compartilhamos alguns desses sonhos femininos que foram representados em forma
de mapas mentais:
Figura 39: Mapa Mental 28 “Pra onde eu vou”. Alegria, 25 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Ma
Figura 40: Mapa Mental 29 “Pra onde eu vou”. Carla Cristina, 29 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.
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Figura 41: Mapa Mental 30 “Pra onde eu vou”. Walcirene, 38 anos.

Fonte: Mapa mental elaborado durante o levantamento de dados da pesquisa. 2016.

Os mapas 28 e 29 deixam claro o sonho de voltar para o convívio em família e
retomar a vida no lar. Elementos humanos são utilizados para representar a família e
os amigos e o ícone clássico da casa é utilizado para representação do lar.
O sonho de retomar os estudos e atuar profissionalmente em atividades
consideradas pela sociedade como dotadas de grande prestígio, como é o caso dos
médicos (mapa mental 28) e dos promotores públicos (mapa mental 29) demonstram
o desejo destas mulheres de autonomia financeira (que estas profissões
representam), mas sobretudo o desejo de serem consideradas como “membros
respeitáveis” da sociedade.
A preocupação em oferecer um futuro sólido e confortável aos filhos, no mapa

225

mental 28, foi representada por uma base estrutural de uma construção e por
pegadas infantis que significam os “passos”, a trajetória que será percorrida pelos
filhos.
O mapa mental 28 demonstra a mudança que o conhecimento pode causar
na vida de uma mulher a partir da representação da metamorfose de uma lagarta em
borboleta, seguida de um livro, do casamento, das bases sólidas da família e da
profissão.
O mapa mental 30 apresenta uma representação introspectiva do reencontro
com os entes queridos e com a liberdade através da representação de dois
elementos humanos (uma mulher adulta e uma criança) de mãos dadas diante do
pôr do sol em uma praia.
Para reforçar a análise das representações contidas nos mapas mentais,
apresentamos trechos das entrevistas de seis mulheres a respeito dos seus sonhos
para o futuro:

Quando eu sair daqui a primeira coisa que quero fazer é
encontrar minha filha, dar um abraço nela e dizer que eu a amo
muito, pedir perdão por tudo que ela está passando comigo,
mesmo de longe. Depois eu quero arranjar um trabalho, quero
fazer uma faculdade e dar o melhor pra ela. O que eu não tive
quero poder dar à ela. Quero que ela veja que a vida que eu
vivia não é tão boa porque eu nunca quero ver minha filha num
lugar desses! Enquanto eu viver, quero que ela e meu filho
vejam que sou uma boa mãe e não quero que Deus permita
jamais que eles venham para num lugar desses. (Carla
Cristina, 29 anos)

Eu quero mesmo é sair daqui. Acho que quando eu sair
daqui vou ver a vida diferente, porque quando eu puxei em
2009 eu não tinha marido, só minhas filhas, pra mim não fazia
muita diferença. Mas hoje não, eu estou com meu marido, sinto
falta dos meus filhos e tenho uma filha pequena. Eu quero é
trabalhar. Meu sonho é construir uma loja de roupas pra mim. É
tudo que eu mais quero! Só falta sair daqui pra conseguir isso.
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(Esperança, 30 anos)

Quando eu sair daqui quero primeiro resolver minha
vida pessoal e depois minha vida profissional. Eu preciso
matar primeiro a saudade que sinto da minha família. Eu não
sinto tanta saudade da minha filha como eu sinto dos meus
irmãos porque eles moram longe e não podem me visitar
sempre. Primeiro eu quero viajar com a minha filha para o
nordeste, porque a maioria dos meus irmãos moram lá.
Quero curtir bastante, falar todas as coisas que eu tenho
vontade de falar agora e

não posso. Eu quero olhar pra eles

e falar, falar, falar toda hora. Eu também quero curtir muito a
minha mãe porque ela já está idosa. Quando eu fui presa ela
já tinha 52 anos, mas era bem saudável, hoje em dia ela está
mais doentinha porque descobriu que tem diabetes, colesterol,
pressão alta e um monte de coisas. Depois quero me planejar
porque atualmente tenho alguns planos pra

minha

vida

profissional só que ainda não decidi entre fazer uma faculdade
e montar outro salão de beleza, porque eu já tinha um quando
eu fui presa. Porque faculdade não tem nenhuma que eu
goste e salão eu gostaria de montar um tipo um salão que
atenda com estética, tudo junto, como se fosse um spa. Só
que eu não sei se vai ser possível financeiramente, mas aos
pouquinhos e com a ajuda dos meus irmãos eu vou montar
um negócio. Primeiro será pequeno, depois conforme eu for
podendo eu vou aumentado. Pode ser que a faculdade fique
para depois, quando eu tiver meu próprio negócio porque se
eu for fazer faculdade meus irmãos vão ter que gastar comigo
porque eu não vou ter trabalho ainda e eu não vou me sentir
bem em pagar a faculdade com dinheiro deles. Então vou
montar meu negócio primeiro pra depois fazer a faculdade. E
eu também pretendo pegar a minha filha porque a guarda dela
está com a minha mãe, mas eu pretendo morar junto com a
minha mãe, não pretendo me casar. Se eu casar o marido vai
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ter que morar comigo e com a minha mãe. Eu não quero mais
ir morar com o marido, mas eu não pretendo me casar agora
não. Acho que eu já desacostumei com esse negócio de
homem. Acho que não quero mais não. (Mirtes, 28 anos)

Eu sonho em sair daqui e cuidar da minha família, dos
meus filhos. Fazer uma faculdade, poder estudar e ter um
trabalho legal. Ser independente e dar muito orgulho aos meus
filhos. (Carla, 42 anos)

Então a minha expectativa de vida é sair desse lugar,
trabalhar... Porque eu espero que as portas não se fechem pra
mim só porque eu sou presa, eu espero que as portas se
abram pra que eu possa dar uma qualidade de vida melhor pra
minha filha. Quando eu sair daqui, no meu ponto de vista, não
tem mais possibilidade de ficar junto com o pai da minha filha,
mas eu quero ter um bom emprego, ter condições de pagar o
aluguel de um apartamento pra morar, ter minhas coisas dentro
de casa e poder pegar minha filha pra morar comigo. (Sofia, 27
anos)

Então meu sonho é dar orgulho pros meus filhos, fazer
uma faculdade e resgatar a vida do meu irmão no cárcere. O
meu maior sonho é tirar ele dessa vida. E eu penso em casar
também. Eu quero casar com uma pessoa que eu conheço e
penso que ele é um presente de Deus na minha vida. Eu já
pedi resposta pra Deus, mas acho que eu ainda não tô
preparada pra saber. Mas eu vou esperar em Deus. Eu quero
muito casar numa igreja pros meus filhos olharem pra mim e
falar: “Olha, minha mãe casou na igreja e eu também vou casar
na igreja quando eu crescer.” Então eu quero ser motivo de
orgulho e tenho sonhos lindos pra mim e pra minha família. Eu
quero ter minha família sempre unida, com amor no coração. E
que eles nunca, nunca, nunca pensem em ser como eu fui um
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dia. Eu quero que eles sejam como eles sempre foram;
pessoas boas, de coração puro, de coração limpo... Eu não
quero que eles sofram como eu sofri, de passar pelo que eu
passei pra conseguir realizar os sonhos. E eu tenho fé em
Deus que eu vou realizar meus sonhos. (Alegria, 27 anos)

Aqui nessa penitenciária, eu poderia dizer que sinto ódio,
rancor, raiva, mas eu descobri que a vida é curta e a minha
necessidade é maior que minha raiva. Meus sonhos são tão
grandes que não tenho tempo pra me perder no meio do
caminho. (Guerreira, 25 anos)
Acreditamos que as prisões deveriam ser “espaços de esperança” e nestes
novos espaços, a negociação, “que está sempre na base de todas as práticas
políticas e arquitetônicas” e que “envolve as pessoas que buscam transformar umas
às outras e ao mundo, assim como a si próprias” (HARVEY, 2004, p.309) deveria ser
a chave para o processo de renovação.
Sabendo da invisibilidade que o cárcere impõe à estas mulheres, sabendo
que na condição de presas elas se sentem sem voz pensamos em um espaço onde
elas pudessem deixar uma espécie de mensagem para a sociedade. É com estas
mensagens que encerramos este capítulo, na intenção de que tudo que esta
pesquisa revelou possa servir de fundamentação para uma profunda reflexão sobre
as nossas práticas pessoais e sociais: sobre a nossa forma de perceber e
compreender os seres humanos que estão encarcerados, mas sobretudo, sobre a
nossa percepção e sobre nossas atitudes em relação à todas as mulheres que agora
mesmo estão aprisionadas, seja por grades visíveis ou por grades invisíveis.
Eu quero dizer para a sociedade não é porque a gente
está aqui, que não somos gente. Nós deveríamos ser vistas
com outros olhos. A sociedade deveria nos dar uma
oportunidade porque nós precisamos. (Carla Cristina, 29 anos)

A mensagem que eu quero deixar pra todos é que temos
que viver a vida como se fosse o último dia, pois um dia vai ser
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mesmo. E nunca pensar em fazer coisas erradas, porque quem
faz coisa errada vem parar nesse lugar. Esse lugar aqui é um
lugar escuro. Você não tem liberdade pra nada, nem pra falar.
Você não tem autoridade pra dizer não, porque se você receber
uma ordem você tem que baixar a cabeça e fazer. Então
procure fazer tudo certo pra não vir parar aqui. Porque esse
lugar eu não desejo nem pro meu pior inimigo, esse lugar aqui
não é lugar! Você acorda de manhã e olha pra aquelas grades
e da vontade de sair e ir pro sol, mas aqui não pode, tem que
ter horário, tem que cumprir regras. Tem grades por todos os
lados. Até o cheiro da prisão me incomoda. Temos que viver
felizes lá fora, não aqui dentro. É isso que eu desejo pra todo
mundo. (Esperança, 30 anos)

Acho que os governantes estão pouco se lixando para
isso, se preocupam em encher o bolso de dinheiro, em
garantir o futuro deles, dos filhos e netos, mesmo sabendo
que os filhos deles, parentes e netos podem ser vítimas da
violência ou que eles podem também podem se envolver com
drogas por achar que é bonito ou que pode matar pessoas
porque isso também é bonito ou normal. Por isso eu penso
que a maioria das maldades, dos crimes que acontecem hoje
em dia é culpa dos nossos governantes e da gente que não
sabe escolher. A gente entre aspas porque eu não voto, mas
as pessoas que não sabem escolher colocam no poder
qualquer pessoa achando que vai acontecer um milagre de
Deus e que vai ficar tudo bem. Não! A gente tem que saber
escolher quem estamos colocando para nos representar. Eu
penso muito nisso. (Mirtes, 28 anos)

Então eu quero deixar uma mensagem de que você
nunca desista de quem você ama. As vezes nem a família da
gente acredita na gente, mas existem pessoas lindas nesse
mundo e quando eu digo lindas eu quero dizer, de coração
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puro. E quero dizer também que é muito, muito bom receber
um carinho, um amor de uma pessoa que nem é da sua família,
que você nunca nem viu na sua vida. (Alegria, 27 anos)
“Transforme o vale que você vive em uma graduação”...
(Guerreira, 25 anos)

Eu gostaria de deixar pra sociedade que as pessoas que
estão na situação de “presas” são seres humanos como
qualquer outro, ou seja, têm defeitos e qualidades e que muitas
presas estão presas inocentemente por estar em locais
errados, na hora errada. Preconceito não é válido em nenhuma
situação. Devemos estar a par de tudo que acontece em uma
sociedade pra nos considerarmos sociais. (Carla, 42 anos)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa e imersão no universo carcerário revelou um mundo que antes
não enxergávamos. Um mundo de mulheres com trajetórias de vida marcadas pela
violência física, moral, psicológica, sexual e com infâncias marcadas por contextos
de vulnerabilidade social e negligência. Estes fenômenos exercem influência direta
sobre a forma com que elas percebem o mundo. As consequências dos fenômenos
vivenciados durante a infância tomam forma com relacionamentos destrutivos, sejam
amizades ou amores.
A pesquisa revelou que muitas mulheres que estão encarceradas, mesmo
antes da prisão, possuíam alguma relação com o universo carcerário, sendo
constatada a existência de irmãos, pais, namorados, e maridos que cumprem ou já
cumpriram pena em regime fechado, logo, elas são capazes de perceber diferenças
entre os espaços destinados à mulheres e homens em situação de cárcere.
A percepção das mulheres encarceradas quanto à organização espacial da
PENFEM, revela as diferenças no modo de vida e nas oportunidades que a
sociedade destina à mulheres e homens, tais diferenças são reproduzidas no espaço
destinados à mulheres e homens presos.
As características espaciais da PENFEM materializam a importância que o
Estado atribui à esta parcela da população: o papel de eternas coadjuvantes. Elas
podem permanecer em um prédio que, apesar de estar localizado em uma área
urbana central e nobre, é invisível aos olhos de muitos. Não existem placas ou
qualquer tipo de sinalização visual que indique se tratar de um presídio para
mulheres e a guarita de acesso é minúscula. A ausência de segurança ostensiva
materializa mais uma tentativa de invisibilização, pois dessa forma o prédio e as
pessoas que ali estão podem passar invisíveis aos olhos da sociedade. Esta
estratégia é mais uma forma de silenciar estas mulheres e ocultar suas demandas.
Além da invisibilização espacial, o Estado também tem promovido nos últimos
anos a invisibilização legal das demandas das mulheres presas e a principal
materialização desta iniciativa é a ausência de Políticas Públicas destinadas
diretamente à esta população. Atualmente as demandas das mulheres presas
devem ser atendidas mediante o enquadramento de ações em um dos eixos
estruturantes da Política Nacional de Enfrentamento às Violências Contra Mulheres.
Esta política, até 2011, compreendida quatro eixos estruturantes e o eixo 4
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correspondia à garantia de direitos para mulheres em situação de prisão. Porém, a
partir de 2011 o eixo quatro passou a tratar da garantia dos direitos sexuais e
reprodutivos; enfrentamento da exploração sexual e do tráfico de mulheres. Houve
ainda a inclusão de um quinto eixo destinado à garantia da autonomia das mulheres
em situação de violência e ampliação de seus direitos. Contudo, não existe mais um
eixo de que aborde diretamente as demandas das mulheres em situação de prisão e
todas as ações destinadas à esta população devem se enquadrar em um dos eixos
existentes. Dessa forma o Estado tenta minimizar de forma explícita seu dever em
garantir os direitos básicos desta população e atender às suas demandas.
Sem a existência de políticas públicas destinadas diretamente à esta
população, torna-se cada vez mais difícil assegurar que os direitos dessas mulheres
sejam garantidos. Uma alternativa para alertar a sociedade e dar maior visibilidade à
realidade vivenciada por mulheres em prisões seria o clamor popular e as iniciativas
do terceiro setor que poderiam exercer pressão, em um movimento de contra-poder,
ao Estado. Porém a maioria das mulheres que estão em presídios femininos, a julgar
pela realidade vivenciada na PENFEM, estão invisibilizadas e silenciadas pelo
sistema.
Outra tentativa desesperada de chamar atenção para o atendimento de suas
demandas seria a projeção midiática. Diferente do que acontece com os homens
presos, as mulheres que ali estão não costumam receber nenhum tipo de projeção
ou apoio da mídia. Segundo elas, isso acontece porque elas não têm o hábito de
realizar rebeliões. Elas sentem-se muito presas à estrutura do sistema penitenciário,
preferem permanecer em silencio por medo de serem penalizadas com um processo
administrativo disciplinar, pois um processo desta natureza poderia aumentar o
tempo de permanência na cadeia. Segundo elas, para quem é mãe, perder mais um
aniversário do filho, perder o primeiro dia na escola, a primeira menstruação da filha,
perder a chance de ver o bebê dando seus primeiros passinhos, dentre outros
eventos únicos na vida de uma criança são perdas irreparáveis. Logo, percebe-se
que a maternidade também pode ser utilizada pelo poder público como uma forma
de pressionar e aprisionar ainda mais estas mulheres.
As condições precárias e improvisadas de existência nesse lugar são
evidenciadas

na

maneira

cotidiana

de

violação

dos

Direitos

Humanos,

principalmente do princípio de Dignidade da Pessoa Humana. As celas superlotadas,
sujas e abafadas, com instalações elétricas antigas e adaptadas colocam em risco a
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saúde e a vida dessas mulheres e de seus bebês todos os dias.
Nos dias de visita este risco é compartilhado com seus entes queridos. Idosos
e crianças permanecem amontoados em uma sala de aula pequena, onde
permanecem sentados em carteiras escolares por cerca de quatro horas. Quando há
necessidade de dar banho ou trocar as fraldas das crianças menores, esses serviços
são feitos de forma improvisada em um tanque de concreto.
O calor da sala de visita é intenso, apesar da existência de uma central de ar
condicionado, devido à superlotação. As conversas se misturam aos choros e à
risada das crianças e a comunicação torna-se quase impossível.
Enquanto oprime, invisibiliza e silencia, o Estado estende tal condição à
família dessas mulheres, pois acreditamos que ao vitimar uma mulher, vitima-se ao
menos uma família. A família permanece presa às normas institucionais, aos
horários, à obrigação de contribuir com alimentos e produtos de higiene, a fim de
suprir a incapacidade do poder público em assegurar o mínimo de dignidade àquelas
que amam.
Dentro da cadeia, o espaço divide-se em territórios e em lugares diferentes.
As salas de aula são percebidas como outros lugares dentro da cadeia. São
considerados como espaços produtivos dentro do caos.
Para sobreviver nos territórios da cadeia, estas mulheres precisam
desenvolver estratégias capazes de assegurar sua integridade física, moral e
psicológica. Perpassar vários territórios significa obediência às normas que os regem
e que atuam de forma paralela às normas institucionais. A função das normas
existentes em cada microterritório é estabelecer o domínio de umas sobre as outras.
Nesse cenário são muitas as formas de demarcar os microterritórios, destacam-se
dois extremos: a violência e a cooperação.
O Estado por sua vez, também desenvolve suas estratégias para justificar as
omissões e a principal delas é o uso da mídia como veículo de manipulação de
massas, onde o mantra de que “bandido bom é bandido morto” é repetido
cotidianamente à exaustão.
Em virtude de todas essas peculiaridades, as mulheres que estão
encarceradas na PENFEM percebem este espaço como um lugar “topofóbico”, com
o qual afirmam não possuir nenhuma identidade ou desejo em desenvolver vínculos
de afeição. A cadeia pode ser comparada à paisagem em um dia de chuva: triste,
sombria e melancólica.
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As oportunidades de trabalho disponíveis às mulheres que cumprem pena na
PENFEM são insuficientes, logo, nem todas podem gozar do direito ao trabalho
durante o regime fechado. O mesmo ocorre durante o regime semiaberto, logo,
durante o processo denominado pelo Estado de “ressocialização” muitas mulheres
são mais uma vez excluídas e marginalizadas. Conclui-se que ao incorrer nesta
prática, o Estado falha duplamente com estas mulheres.
Assim como há a necessidade de preparar estas mulheres para o retorno ao
convívio em sociedade, existe a necessidade de preparar a sociedade para o
convivo com as egressas. O preconceito que a mulher presa e as egressas
carregam é compartilhado com aquelas que mais as estimam.
Porém, ao mesmo tempo em que a cadeia é um lugar topofóbico, ela é
também para algumas o lugar da redenção. Para estas mulheres a cadeia se
assemelha à um purgatório e a saída deste lugar pode ser comparado à um milagre
esperado por muito tempo.
Sendo um lugar de redenção, a PENFEM também se torna um lugar de
reflexão e de sonhos. Os sonhos que ali são sonhados são marcados pelo desejo de
retorno ao convívio em família, pelo desejo da possibilidade de exercer a
maternidade, pelo desejo de independência profissional e financeira. Ou seja; a
PENFEM também o lugar dos sonhos femininos.
Portanto, buscou-se neste trabalho compartilhar uma visão diferente daquela
que os veículos de comunicação em massa nos proporcionam. A proposta foi
enxergar as grades invisíveis, conhecer a trajetória de vida de mulheres marcadas
pelo crime a fim de compreender se as vivencias anteriores ao cárcere exerceriam
alguma influência sobre a forma como estas percebem o espaço e as relações
sociais que nele são estabelecidas. E o conhecimento produzido a partir da
construção deste estudo possui a intenção de dar voz e visibilidade à estas
mulheres, pois acredita-se que as demandas da população carcerária feminina só
poderão ser atendidas se forem conhecidas.
Na intenção de que sociedade conheça de fato algumas das principais
demandas femininas, apresentamos pontos críticos constatados durante a
realização da pesquisa de campo e que representam as demandas mais urgentes
destas mulheres:
•

Acesso à saúde através da existência de equipe multiprofissional
designada permanentemente para atuação nos presídios femininos,
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especialmente na PENFEM, bem como acesso à medicamentos e exames
necessários para a garantia da saúde das mulheres presas, pois a
estrutura atual não permite o atendimento em tempo hábil das mulheres e
dessa forma não existe a garantia de acesso à saúde dentro da PENFEM
ou fora, já que não existe efetivo e viaturas em quantidade suficiente para
garantir o atendimento desta mulheres fora da unidade.
•

Acesso à educação através da ampliação da quantidade de vagas na
Escola Madeira Mamoré, bem como através da possibilidade de cursar
educação profissional ou nível superior, seja presencial, semipresencial ou
à distância. A estrutura espacial do prédio não permite a ampliação da sala
de aula, ou a utilização de sala de aula secundária. O mesmo ocorre em
relação aos cursos profissionalizantes, já que a falta de espaço físico
inviabiliza projetos de cursos com turmas grandes ou a oferta de várias
turmas concomitantes. Em relação à formação profissional, uma estratégia
possível seria a criação de um programa permanente de formação
profissional com cursos de curta ou média duração e o rodízio das presas
de forma a garantir a participação de todas nas formações ofertadas.
Quanto o acesso à educação de nível superior, estratégia possível seria o
convênio com a Universidade Aberta do Brasil para a oferta de cursos de
nível superior à distância com turmas exclusivas para as mulheres presas.
Neste caso, seria necessária a criação de um laboratório de informática
permanente na PENFEM para oportunizar o acesso à formação.

•

Realização de reforma na rede elétrica da PENFEM, melhoria das
condições de higiene e ventilação das celas são ações necessárias para a
garantia da dignidade da pessoa humana e para a garantia da integridade
física destas mulheres e de seus bebês, uma vez que elas se tornam
vítimas em potencial de incêndios causados em virtude de curto-circuito ou
sobrecarga da rede elétrica. As condições reduzidas de ventilação, neste
caso, facilitariam a propagação do incêndio e não haveria chance de fuga
das chamas;

•

Existência de um local adequado para a realização das visitas
(principalmente das visitas infantis); Muitas mulheres alegam que preferem
passar temporadas sem ver os filhos a submetê-los às condições precárias
de visitação. O amontoamento de pessoas idosas, crianças, jovens e
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adultos em uma sala pequena e sem mobilidade torna inviável a presença
de crianças de colo e de pessoas com dificuldade de locomoção. Não
existe banheiro para lavar as crianças de colo e o único lugar destinado ao
descanso são as carteiras escolares. Mesmo com a existência de uma
central de ar condicionado, a sala de visitas fica abafada e quente devido à
superlotação e esta situação inviabiliza também a permanência daqueles
que possuem doenças como hipertensão arterial. Logo, a estrutura física
do lugar inviabiliza, apesar de não proibir, a manutenção e fortalecimento
dos vínculos familiares ao dificultar o contato das presas com os entes
queridos que se enquadram nas características supracitadas.
•

Melhoria das condições de ventilação, estadia e alimentação para as
mulheres e crianças que se encontram provisoriamente no berçário; A
estadia no cárcere em condições subumanas é imposta também aos bebês
ao impor a permanência dos mesmos e de suas mães em uma pequena
sala sem camas ou berços em quantidade suficientes, sem alimento
adequado às gestantes e lactantes, sem as mínimas condições de higiene,
segurança e espaço para a realização de atividades necessárias ao
desenvolvimento infantil como o engatinhar e as brincadeiras lúdicas,
dentre outras.

•

Necessidade de melhoria das condições de acesso à lazer, recreação e
desenvolvimento artístico na PENFEM. Em virtude da capacidade espacial
reduzida os projetos destinados ao lazer, recreação e ao desenvolvimento
artístico são quase inexistentes. Quando ofertados, contemplas apenas
uma pequena parcela do universo de mulheres. A ausência de tais
projetos, contribuem para o ócio na PENFEM e para o aumento do tempo
em espaço confinado (nas celas), este cenário contribui para o
agravamento das tensões nos micro-territórios. O espaço destinado à
recreação é tão pequeno a ponto de não comportar a totalidade de presas
que vivem na PENFEM, acredita-se que mesmo sendo pequeno, este
espaço poderia ser melhor utilizado e poderia existir um cronograma de
atividades de recreação, lazer e desenvolvimento artístico como oficinas de
expressão corporal, de desenho artístico, de teatro e dança, dentre outros,
que poderiam ser desenvolvidos neste espaço.

•

Necessidade de programas e projetos que assegurem as atividades
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laborais à todas as presas. As condições de espaço reduzido e
improvisado

na

PENFEM

limitam

as

atividades

laborais

e

consequentemente limitam o acesso destas mulheres ao trabalho.
Atividades que poderiam ser sustentáveis, gerando renda para seus
dependentes e cobrindo os custos de realização como hortas, oficinas de
tapeçaria e artesanato, dentre outras, não podem acontecer por falta de
espaço adequado. O atelier de costura existente é muito pequeno e as
poucas peças produzidas são doadas já que não existe uma estrutura
organizacional que permita a divulgação da produção e comercialização
das mesmas.
É necessário alertar a sociedade sobre a invisibilidade de gênero no sistema
prisional. As mulheres representam um grupo vulnerável, com necessidades
específicas. Não basta aprovar leis, é preciso que elas sejam criadas para atender
às demandas da população carcerária feminina e sejam respeitadas.
Acreditamos que a sociedade civil pode contribuir para o processo de
empoderamento destas mulheres, uma vez que pode socializar informações e alertar
a população para os desrespeitos e desmandos cometidos pelo Estado. Os
familiares, amigos e pessoas sensíveis à esta realidade podem ainda atuar em
forma de associações que fomentem os projetos destinados à melhoria da qualidade
de vida destas mulheres através do acesso à educação (formal, informal e
profissional), à saúde, ao lazer, às artes, ao trabalho, à visibilidade da produção
profissional e artística e até mesmo à comercialização do fruto do trabalho destas
mulheres. Nesta perspectiva, estas mulheres seriam empoderadas de renda,
conhecimento e autoestima.
Desejamos que as demandas destas mulheres possam ecoar pelas mentes e
corações daqueles que tomarem conhecimento dos resultados que aqui são
apresentados, ansiamos que o Estado e a sociedade civil organizada compreendam
a urgência na equidade das políticas públicas para a população carcerária para que
um dia, de fato seja possível o processo de ressocialização em nosso país.
Acreditamos que só através do diálogo e do respeito entre o Estado e a sociedade
(da qual fazemos questão de ressaltar que fazem parte estas mulheres) será
possível empoderar estas mulheres e prepará-las para a vida em sociedade distante
da criminalidade.
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GLOSSÁRIO
33: Artigo 33 do Código Penal, refere-se à tráfico de drogas.
121: Artigo 121 do Código Penal, refere-se à homicídio.
157: Artigo 157 do Código Penal, refere-se à roubo mediante violência.
Bandeco: Marmitex da cadeia.
Birimbas: Porções de droga embalada.
B.O.: Crime.
Casinha: Pequena área coberta no pátio onde acontece o banho de sol.
Chuchada: Ferimento causado por chucho (faca improvisada).
Coletividade: Organização coletiva da cela. Participar da coletividade significa
participar das tomadas de decisões coletivas da cela.
Colocar dentro do balde: Local onde as presas que vivem numa mesma cela
armazenam os alimentos que serão consumidos dentro da cela.
Comando Policial: Programa de televisivo sobre notícias policiais.
Corre: Praticar ato ilícito, geralmente furar, roubar, comprar ou vender droga.
Endolar: ato de embalar droga.
Fecha: Decide. Expressão refere-se à decisão tomada coletivamente pelas presas
da cela.
Filhinha da diretora: Expressão que designa as presas que são consideradas pelas
demais como preferidas da gestão.
Jega: cama da cela.
Jumbo: pacote em sacola ou fardo transparente destinado à presa, contém
alimentos e produtos de higiene. Entregue semanalmente, geralmente trazido pela
família ou amigos.
Merla: Droga letal que conserva resíduos da borra da pasta base de cocaína,
adicionada à querosene, ácido sulfúrico, barrilha (material usado para limpeza de
piscina à base de óxido de cálcio),cimento, soda cáustica, amônia, cal virgem,
solução de bateria de carro e gasolina geralmente reutilizada inúmeras vezes.
Meter uma fita: praticar assalto.
Moralzinha: prestígio.
Noiada: Viciada em droga.
PAD: Processo Administrativo Disciplinar.
Parada: porção de droga.
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PCC: Primeiro Comando da Capital (Organização Criminosa).
Peia: Surra.
Peidar pra trás: desistir.
Piseiro: festa.
Praia: Condição de dormir no chão.
Praieira:Presa que dorme na praia, no chão.
Provisório: Presídio Provisório.
Puxar: cumprir a pena.
Puxando: cumprindo pena.
Rádio: Telefone celular.
Saía de bonde:Transferência de preso pra outra cadeia mediante escolta.
Tesourar: Vetar, cortar.
Viradeira: Trabalhadeira.

