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É o poder, aceita porque dói menos 
De longe falam alto, mas de perto tão pequenos 

Se afogam no próprio veneno, tão ingênuos 
Se a carapuça serve, falo mesmo 

E eu cobro quem me deve 
 

É o poder, o mundo é de quem faz 
Realidade assusta todos tão normais 

Viu? Falei 
Depois não vem dizer que eu não avisei 

 
Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não 

 
Sociedade em choque, eu vim pra incomodar 

Aqui o santo é forte, é melhor se acostumar 
Quem foi que disse que isso aqui não era pra mim 

Se equivocou 
Fui eu quem criei, vivi, escolhi, me descobri 

E agora aqui estou 
 

Não aceito cheque, já te aviso: não me teste 
Se merece, então não pede pra fazer algo que preste 

Quem é ligeiro investe, não só fala, também veste 
Juiz de internet caga se espalhando feito peste 

 
Se não tá no meu lugar então não fale, meu, não fale 

Se for fazer pela metade não vale, não vale 
Eu vivo com doses de só Deus que sabe, o resto ninguém sabe 

Quebro tudo pra que todos se calem 
 

Quem vem, só quem tem coragem vai 
Já falei que quem nasceu pra ser do topo nunca cai 

O medo é de quem, hein? 
Olha quem ficou pra trás 

E a vida segue, segue e o tempo não volta mais 
 

É o poder o mundo é de quem faz 
Realidade assusta todos tão normais 

Viu? Falei 
Depois não vem dizer que eu não avisei 

 
Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não  

 
Eles não sabem o que dizem 

Não aguenta então não fica 
Eles não sabem o que dizem 

Não aguenta então não fica 
 

Se tem uma coisa que me irrita é ver bocas malditas 
Dizendo mentiras sobre minha vida 
Coisas que eu nem vivi ainda, eita! 

Frustrados, pirados na cola, já perdi a hora 
Preciso ir embora, alguém me espera lá fora, me deixe 

 
Música: É o poder 

Letra: Tropkillaz 
Intérprete: KarolConka 
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RESUMO  
 

 

"Sou ex-presidiária! e agora?” Um estudo sobre as narrativas de egressas da 

Penitenciária Feminina Consuelo Nasser" apresenta os resultados de uma escuta de 

mulheres egressas da Penitenciária Feminina Consuelo Nasser (PFCN). A partir das 

narrativas dessas mulheres, que foram colhidas de entrevistas semiestruturadas e 

observação assistemática, buscamos compreender quais trajetórias são informadas 

pelas narrativas dessas mulheres. As discussões gravitaram em torno das opressões 

de raça, gênero, classe, sexualidade e suas interseccionalidades, bem como das 

particularidades da criminalidade e encarceramento feminino. No decurso da 

pesquisa, foi adotada uma postura interdisciplinar, de forma que as mútuas teorias, 

paradigmas e conceitos das diferentes áreas das ciências humanas se 

comunicassem. Foram explorados os efeitos da prisão nas narrativas das egressas 

da PFCN a fim de traçar elementos de avaliação crítica relativos às formas de 

produção e reprodução de relações opressoras e excludentes, e também 

emancipatórias e inclusivas, identificadas a partir dos enunciados das egressas. 

Finalmente, buscamos o sentido das narrativas informadas pelos enunciados, 

tomando como referência a necessidade de efetivação dos direitos humanos. 

 

Palavras-chaves: Direitos Humanos; Egressas; Raça; Gênero; Classe, Políticas 

Públicas.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ABSTRACT  
 

“I'm a former inmate! and what now” A study about the narratives of female graduates 

of Consuelo Nasser Female Penitentiary“ presents the results of listening to women 

graduates of Consuelo Nasser Female Penitentiary (PFCN). From the narratives of 

these women, collected through semi-structured interviews and unsystematic 

observation, we sought to understand which trajectories are informed by these 

women's narratives and to discuss oppressions of race, gender, class, sexuality and 

their intersectionalities, as well as the particularities of crime and female incarceration. 

In the course of the research, the object was analyzed from an interest for an 

interdisciplinary posture, so that the mutual theories, paradigms and concepts of the 

different areas of the human sciences communicated. The effects of imprisonment on 

the narratives of Consuelo Nasser Female Penitentiary graduates were explored in 

order to trace elements of critical evaluation concerning the forms of production and 

reproduction of oppressive and exclusionary, as well as emancipatory and inclusive 

relations, identified from the statements of the egresses. Finally, the meaning of the 

narratives informed by the statements was sought, taking as reference the need for 

the realization of human rights. 
 

Key-words: Human rights; Graduates; Breed; Gender; Class, Public Policy; 
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ELUCIDÁRIO1 
 
B.O - palavra usada para designar problemas na unidade prisional. 

Bacú - palavra usada como sinônimo de revista. 
Cadeia - palavra usada como sinônimo de pena/condenação. 
Caguetar - palavra usada para designar o ato de contar algo que deveria ficar em 

segredo. 
Casa - palavra usada para designar a cela. 
Cobal - palavra usada para designar o conjunto de mantimentos e itens de higiene 

fornecido às presas por seus familiares e/ou comprado por elas. A cobal é uma 

atividade rotineira que acontece uma vez por semana. Existe uma lista do que pode e 

do que não pode compor a cobal. 

Comando - palavra que se refere a presa que é líder na prisão. 
Convívio - palavra que se refere ao relacionamento interpessoal entre as 

reeducandas. 

Contenda - palavra usada para designar briga. 
Corre – palavra usada para designar a realização de ilícitos penais. 
Favelão - palavra usada para designar festas na unidade prisional. 
Linchamento - palavra usada para designar a decisão coletiva de gerar graves 

violências contra alguém. 

Pecúlio - parte do salário das presas que é depositado em uma conta para ser sacado 

após a sua saída do cárcere. 
Rádio - palavra usada para designar aparelho celular. 
Sistema Jurídico Punitivo - todas as instâncias envolvidas na investigação, 

processamento e custódia estatal: polícia, Ministério Público, Poder Judiciário e 

Secretaria de Administração Penitenciária. 
Tampado - palavra usada para designar que os Agentes de Segurança Prisional 

suspeitam de atitudes consideradas erradas na Unidade Prisional. 
Vender cela - ação de vender a cela que foi beneficiada pela presa que está em 

liberdade. Em geral, as presas equipam as celas e realizam benfeitorias  com a 

dificuldade de serem autorizadas essas ações  quando saem, vendem a cela para 

quem continua encarcerada.  

                                                 
1 Os neologismos, as expressões e gírias particulares da obra  



Xepa - palavra usada para designar a alimentação fornecida pela administração 

penitenciária. 
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PREFÁCIO  

 
 

Meus ancestrais se banhavam com ouro.  
Olhe bem pra minha pele, ela reluz, seu tolo!  

(Baco Exu do Blues) 
 

  
 Sou mulher, negra, nordestina, feminista interseccional, amante do 

antipunitivismo e do abolicionismo penal, filha de Maria Izabel Santos da Silva2, 

técnica de enfermagem com Eduardo Luiz da Silva Neto3, encanador industrial, 

neta de Nivalda Santos (in memorian)4, lavadeira. Eu sou o “outro”, sou a preta 

raivosa, a que fala do lugar da escrava para rememorar Sueli Carneiro, em sua 

tese de doutorado (2005), e a primeira da família a ter graduação em nível 

superior, em uma universidade pública, e prestes a tornar-se mestra em Direitos 

Humanos. 

 Desde muito pequena, ouvi minha mãe falar do valor da educação e do 

quanto ela deveria ser minha propriedade. Um bem (uma herança) que ninguém 

poderia me retirar.  

 Junto a isso, acredito na educação como instrumento de luta política, haja 

vista a emancipação dos povos, em especial do meu povo negro, e uma 

sociedade justa em que possam existir outros modos de subjetivação que 

rompam com os paradigmas marcados pelas opressões de raça, classe, gênero, 

sexualidade e etarismo.  

 Lembro-me de que ainda criança eu pensava em ser delegada, não para 

encarcerar as pessoas e sim para libertá-las. Que tolice a minha, ou talvez seja 

uma armadilha do inconsciente por ter visto por diversas vezes os comentários 

sobre a prisão do meu tio Nivaldo (um jovem negro que foi criminalizado e teve 

a vida interrompida aos 22 anos).  

 Quando adolescente, com as experiências de luta política vividas ao lado 

de “mainha”, eu entendi que queria trabalhar com aqueles que vivem às margens 

                                                 
2 Minha mãe com 63 anos possui o Ensino Médio completo, o qual foi concluído aos 40 anos. 
Atualmente é servidora pública do Estado de Sergipe e Aposentada do Instituto de Previdência 
do Estado de Sergipe (IPES/Saúde).  
3 Meu pai com 60 anos possui o Ensino Médio incompleto. Atualmente aposentado pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS).  
4 Minha avó morreu iletrada aos 87 anos. 
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da sociedade capitalista (ainda que tivesse pouca compreensão sobre isso tudo), 

eu queria lutar pela garantia de direitos e apesar da torcida para ser advogada 

(uma doutora, minha avó ficaria até mais orgulhosa) eu escolhi o Serviço Social.  

 Já no Serviço Social eu sentia o desejo de trabalhar no presídio, não 

entendo bem o porquê, sei que isso nunca aconteceu até eu me tornar Assistente 

Social do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.  

 Iniciei minha carreira como servidora pública no Setor Interdisciplinar 

Penal (SIP), responsável pelo atendimento e acompanhamento dos cumpridores 

de penas e medidas alternativas de Goiânia/GO, oportunidade que me 

aproximou de temas como o desencarceramento e a criminologia crítica, bem 

como do presídio. 

 Durante o tempo que estive no SIP, realizei visitas para avaliação técnica 

ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, mais especificadamente a Casa 

de Prisão Provisória e a Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto. Da 

Penitenciária Feminina Consuelo Nasser (PFCN), eu conhecia somente o 

portão. 

 Iniciei o mestrado interdisciplinar em Direitos Humanos no ano de 2017 

com o fito de entender por que as pessoas em cumprimento de pena restritiva 

de direito, as penas alternativas, em especial a de prestação de serviços à 

comunidade eram estigmatizadas tanto quanto aquelas que cumpriam penas 

privativas de liberdade, a pena de prisão. 

 Na banca de qualificação do projeto de pesquisa, no âmbito do Seminário 

Integrador, fiquei convencida de que eu, enquanto mulher e negra, não deveria 

limitar o meu estudo ao que estava proposto por inúmeras razões. Uma delas, 

era a de acreditar que as penas alternativas não se forjam como alternativa ao 

cárcere, mas sim como um eficaz instrumento de extensão e gestão do controle 

penal. 

 A partir disso pensei em buscar entender o que pensavam os juízes 

criminais da comarca de Goiânia sobre as alternativas penais. Cheguei a ouvir 

seis deles e continuava insatisfeita com o que estava sendo proposto, sentia que 

nada daquilo fazia sentido para a Kamilla que acredita na transformação 

societária. Por que o juiz daria voz à minha pesquisa? 
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 Em meio a tudo isso, vivi um processo intenso de consciência do meu 

lugar enquanto mulher negra, como também passei a entender o racismo como 

dispositivo disciplinar das relações sociais. Adoeci. 

  Conheci a depressão, longe das minhas referências de força. Em 

contíguo veio também a mudança de lotação, quando em abril de 2018 passei a 

atuar como Assistente Social do Programa Amparando Filhos5 no Juizado da 

Infância e Juventude na Comarca de Goiânia e os portões da PFCN se abriram 

para fazer parte do meu cotidiano de trabalho por nove meses. Cheguei ao 

presídio. 

 Nesse ínterim o mestrado foi interrompido por seis meses e trabalhar com 

aquelas mulheres me curava, ainda que eu experimentasse a solidão 

institucional. No decurso da licença, descobri com quem eu precisava falar e a 

partir de qual perspectiva teórica, o feminismo negro. 

  O tempo para a conclusão do mestrado atrelado à burocracia de uma 

pesquisa com seres humanos encarcerados não me permitiam ouvir as mulheres 

moradoras da PFCN, para que elas dessem voz à minha dissertação. Decidi 

apresentar outra proposta de pesquisa ao Programa de Mestrado e ao Comitê 

de Ética de Pesquisa (CEP) quando o mestrado e a vida ganharam novo 

significado. Em abril de 2019, já distante do presídio, uma vez que fui lotada em 

um novo setor, retorno ao mestrado para falar com as egressas da PFCN. 

Tenham certeza que “[...] há mais coragem nisso do que ciência” (BOMBA, 

2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 O Programa Amparando Filhos tem como escopo a proteção integral e prioritária dos filhos de 
mulheres em situação de encarceramento.  
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APRESENTAÇÃO 
 

 Há tempos tem sido questionada a efetividade da pena de privação de 

liberdade que, para além da seletividade, demonstra ser um instrumento 

obsoleto de violência estrutural e institucional por parte do Estado. Servindo, 

dessa forma, como local de marginalização, criminalização da pobreza e 

estigmatização de uma determinada classe social que é revitimizada na prisão e 

após ela. 
 A despeito disso, atualmente o Brasil possui a terceira maior população 

carcerária do mundo, a qual é composta em sua maioria por jovens negros e do 

sexo masculino. No entanto, de acordo com dados do INFOPEN6 2016, sabe-se 

que nos últimos 15 anos a população carcerária feminina sofreu um aumento de 

503% sendo superior ao aumento percentual do encarceramento masculino. 

 Essas mulheres, na maioria das vezes condenadas pelo crime de tráfico 

de drogas, atividade comercial ilícita, são chefes de família que exercem os 

cuidados de seus filhos e vivem em territórios de extremada vulnerabilidade 

social e cultural. Segundo Marlene França (2014, p. 223) “de um modo geral, a 

trajetória das mulheres traficantes é construída a partir do meio em que vivem e 

das relações sociais estabelecidas ao longo de suas vidas”. 

 Mariana Guimarães (2015), ao analisar dados do DEPEN, diz que o 

aumento de mulheres encarceradas nos últimos anos se deu pelo uso, posse e 

tráfico de entorpecentes. Entretanto a autora assevera que esse aumento não 

se deve apenas à maior participação dessas mulheres no comércio ilegal de 

drogas, mas também reflete a centralidade da política de repressão às drogas. 

Ela continua afirmando que as mulheres em situação de vulnerabilidade social 

são aliciadas pelo tráfico para ocuparem papéis subalternos e periféricos na 

estrutura da atividade, sendo também excluídas no universo da criminalidade, 

replicando as opressões de gênero da sociedade.   

 No caso das mulheres, múltiplas violências ocorrem em face da condição 

do gênero feminino: têm direitos reprodutivos/de saúde violados; são 

abandonadas pelos companheiros e/ou famílias, bem como afastadas de seus 

                                                 
6O INFOPEN é um sistema de informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro. O 
sistema, atualizado pelos gestores dos estabelecimentos desde 2004, sintetiza informações 
sobre os estabelecimentos penais e a população prisional. 
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filhos ou mesmo expostas a ambientes que fragilizam suas relações afetivas e 

emocionais.  

  O ambiente carcerário é um lugar de produção e reprodução de relações 

sociais violentas que muitas vezes contribuem para a perpetuação do 

cometimento de comportamentos tipificados como crimes controlados formal e 

informalmente pelo direito penal. De acordo com Marlene França (2014, p. 219), 

“o cárcere feminino exprime e revela as desigualdades de gênero presentes nos 

diferentes espaços sociais, mas que ganha maior proporção, se considerarmos 

as desigualdades sociais, econômicas e étnico-raciais”. 

 Segundo a autora, as diferenças entre homens e mulheres não têm se 

restringido apenas à diferença dos corpos. Essas mulheres também não são 

reconhecidas, uma vez que a elas são negados direitos, dado que  o atendimento 

a elas dispensado não contempla suas particularidades, sendo por vezes igual 

ao dado aos homens, consolidando ainda mais a situação de exclusão e de 

invisibilidade a que já são submetidas socialmente através de práticas prisionais 

insensíveis e desatentas às reais necessidades dessas mulheres. 

 
A mulher criminosa é duplamente discriminada, por ser mulher e por 
ter rompido com o modelo inferiorizado que a sociedade impôs a ela 
historicamente. Quando comete um crime ela assume um lugar, 
aparentemente, reservado ao homem: o lugar de violadora da ordem 
estabelecida, uma agressora. Assim, a resposta social às mulheres 
que cometeram crimes tem se revelado sutilmente desprezível e 
excludente, sobretudo, por parte do Estado, isto é, por mais que se 
discuta a necessidade de diferenciação, tudo continua como se essas 
necessidades não existissem. (FRANÇA, 2014, p. 223). 
 

 Ademais, segundo Michael Foucault (2011) a prisão reside no próprio 

espetáculo, uma vez que nos preocupamos em demasia com o fenômeno do 

aprisionamento e negligenciamos os fenômenos estruturantes dos processos de 

sujeição criminal (MISSE, 2010), bem como as demais violências vivenciadas no 

cárcere. 

 Tornou-se, portanto, imperativo ouvir e discutir criticamente as narrativas 

de egressas da PFCN, a fim de elucidar os efeitos da pena de prisão em suas 

trajetórias de vida, ao abordar aspectos relacionados às opressões intercruzadas 

de gênero, raça, classe, criminalidade feminina, políticas públicas, violação e 

efetivação dos direitos humanos. Nessa perspectiva surge a seguinte questão: 
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Que trajetórias são informadas pelas narrativas das mulheres egressas da 
Penitenciária Feminina Consuelo Nasser? 

 Assim, durante a pesquisa foram abordadas as formas de produção e 

reprodução de relações opressoras e excludentes identificadas ao analisar o 

sentido das narrativas produzidas.  

 Esta proposta de investigação surgiu como preocupação a partir da 

atuação profissional no Programa Amparando Filhos, para que essas mulheres 

não sejam silenciadas frente à relevância da dor que vivenciam, causadas pelo 

cruzamento das opressões de raça, gênero e classe somadas à subinclusão 

como um efeito do encarceramento.  

 Durante as visitas à unidade, foi percebida a necessidade de conhecer 

melhor aquelas que ocupavam aquele território a fim de traçar estratégias de 

intervenção no que se refere ao restabelecimento e fortalecimento de vínculos 

daquelas mulheres com seus filhos e grupo familiar. Desse modo, foi realizada 

uma atividade metodológica intitulada “mapa da vida”7, momento em que as 

angústias e sonhos daquelas mulheres no e para além do cárcere foram 

apresentados. A intervenção demonstrou a fragilidade no atendimento 

socioassistencial e biopsicossocial das custodiadas na Penitenciária Feminina 

Consuelo Nasser (PFCN). 

 Assim, constatou-se que não se efetiva uma política pública de 

atendimento a essas mulheres em situação de encarceramento, menos ainda no 

que diz respeito ao falacioso discurso de ressocialização que para Castro (2015, 

p.48) “constitui o mais refinado instrumento ideológico, mas também violento de 

dominação”, como uma espécie de socialização secundária em que os 

delinquentes são obrigados a aceitar os valores rejeitados sem que haja um 

processo de reconhecimento das diferenças e subjetividades com vistas à 

emancipação.  

                                                 
7Metodologia proposta pelo Guia Metodológico de Acesso, Permanência e Êxito do Programa 
Mulheres Mil (PROMIL). É uma ferramenta que objetiva criar oportunidade e ambiente para a 
troca de experiências de vida das mulheres, para que elas possam ser compartilhadas e então 
devidamente registradas, validadas e valorizadas. O método potencializa o sujeito como autor 
da história da sua vida, da de seu grupo, instituição ou comunidade, ou seja, as experiências 
podem ser narradas e registradas por seus protagonistas. A construção do mapa da vida estimula 
pessoas a organizar sua própria história numa cronologia que possibilite que cada uma visualize 
e apresente sua trajetória global. Por outro lado, coloca o sujeito diante da perspectiva de fazer 
escolhas e selecionar o que quer contar e registrar, revelando os fatos marcantes, as rupturas e 
as pessoas significativas. 
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 No imaginário social, essas mulheres são as inimigas do direito penal 

(ZAFFARONI, 2007), o não-ser, que não merecem tratamento como pessoa, 

mas tão somente o controle penal/social sem que haja perspectiva de 

reintegração social quando finda a sua pena como demonstra, durante a 

aplicação do mapa da vida, a fala de Rosa8: “Dona Kamilla, o que eu vou fazer 

quando sair daqui? A senhora sabe que eu tô saindo né? Aqui a gente não faz 

nada, [...] nem a indústria quer saber da gente quando sair daqui, ninguém dá 

emprego a ex-presa não”. Foi a partir da fala de Rosa9 que o sujeito da pesquisa 

passou a ser repensado, estava cada vez mais nítido que era preciso ouvir as 

mulheres da PFCN. 

 Sabendo do limite para a conclusão do mestrado e da necessidade de 

escuta dessas mulheres, surgiram indagações e curiosidade científica em 

estudar e adquirir conhecimentos sobre o destino das egressas da PFCN no que 

diz respeito aos resultados da responsabilização penal aplicada, bem como 

quais os efeitos da prisão sob o prisma dos direitos humanos, das políticas 

públicas de atendimento, bem como dos conceitos de raça, gênero, classe, 

sexualidade, etarismo e suas interseccionalidades. Assim, criou-se o interesse 

em conhecer e escutar as egressas da PFCN para que elas dessem voz a esta 

dissertação e o sentido dessas narrativas pudesse ser apreendido. Isso porque 

a pesquisa também pode ser compreendida como prática social transformadora 

que integra instrumentos de luta pelo reconhecimento de uma sociedade mais 

justa em que as diferenças devem ser reconhecidas e respeitadas. 

 O empenho é pela superação de todas as formas de preconceito e 

opressão com vistas a uma justiça autocompositiva que se oponha à cultura do 

encarceramento seletivo (WACQUANT, 2014), para que possa se promover uma 

cultura de paz e que se rompa com o modelo punitivista em curso.  

 Ao entender que é questionável compreender a realidade social usando 

apenas uma categoria, o presente trabalho pretendeu analisar as narrativas de 

                                                 
8Os nomes das mulheres participantes da pesquisa foram substituídos por nomes de flores para 
resguardar o sigilo de suas identidades. Para cada uma delas foi gerado um codinome, já que 
esta, enquanto órgão de reprodução das plantas, é a parte de onde sairá a semente ou o fruto. 
9Rosa se tornou egressa da PFCN quando cumpriu pena por tráfico de drogas durante quatro 
anos e deixou a PFCN em dezembro de 2018, no entanto durante o trabalho de campo dessa 
pesquisa, ela foi procurada quando retornou ao cárcere. Desse modo, a mulher que ensejou a 
realização deste estudo não faz parte das mulheres ouvidas, contudo ela é também parte deste 
trabalho.  
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trajetórias de mulheres egressas do sistema prisional goiano, particularmente da 

PFCN, a partir dos cruzamentos dos conceitos de classe, raça, gênero, 

sexualidade, bem como do processo de criminalização e subinclusão dessas 

mulheres. 

 Para Kimberlé Crenshaw (2004, p. 10), “a interseccionalidade sugere que, 

na verdade, nem sempre lidamos com grupos distintos de pessoas e sim com 

grupos sobrepostos” e por isso “precisamos identificar melhor o que acontece 

quando diversas formas de discriminação se combinam e afetam as vidas de 

determinadas pessoas” (CRENSHAW, 2004, p. 11). Ainda, de acordo com a 

autora, “a interseccionalidade oferece uma oportunidade de fazermos com que 

todas as nossas políticas e práticas sejam efetivamente, inclusivas e produtivas” 

(CRENSHAW, 2004, p. 16). No que se refere à subinclusão, ela alerta que as 

mulheres em situação de encarceramento não estão sendo incluídas na agenda 

geral dos grupos de mulheres por essa questão afetar apenas um subgrupo de 

mulheres. 

 Para Patrícia Hill Collins (2000), a análise interseccional proposta pelo 

feminismo negro nos permite enxergar os distintos marcadores sociais da 

diferença sobrepostos sobre os indivíduos, ainda que haja opressões comuns a 

grupos oprimidos, proporcionando diferentes respostas aos desafios comuns. De 

acordo com a autora, o pensamento feminista negro como teoria social crítica 

pretende contribuir com a luta das mulheres negras contra as opressões 

interseccionais a partir de práticas dialógicas entre o trabalho intelectual e o 

ativismo em um processo dinâmico que acompanha as mudanças societárias e 

busca entender as diferenças que caracterizam as lutas gerais, posto que se 

relaciona com projetos de justiça social em uma permanente perspectiva 

humanista de solidariedade. Afinal, “em um contexto de opressões 

interseccionais, o feminismo negro busca por justiça social não só para as 

mulheres negras [...] e sim para todos”. (COLLINS, 2000, p. 134).  

 Muitas pesquisas sobre a situação de mulheres encarceradas acontecem 

enquanto elas estão sob a tutela do Estado. Este estudo aconteceu de forma 

diversa, com aquelas que já não estão mais atrás das grades, mas que ainda 

estão presas a elas.  

 Destarte, é relevante destacar que são importantes as pesquisas 

realizadas enquanto essas mulheres estão no cárcere, a fim de que sejam 
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denunciadas as condições degradantes em que se encontram e a necessidade 

de superação desse modelo. No entanto, considerar que com a saída da prisão 

essas mulheres ainda não se tornaram livres é salutar para comunicar a 

destrutividade causada por essa experiência e não as esquecer, uma vez que 

vivenciam o mito da liberdade.  

 Em vista disso, a busca foi por refletir sobre os impactos nas existências 

individuais e coletivas de mulheres egressas do sistema prisional goiano, 

sobretudo as mulheres negras. Grupo que é, de acordo com Kimberlé Crenshaw 

(2004), afetado, de maneira específica, pela combinação da discriminação racial 

e de gênero. A escolha foi feita a fim de levantar aspectos que dizem respeito à 

distinção de intensidade da punição direcionada a esses corpos no ambiente de 

aprisionamento, suas diferenças tanto no campo prático, como em relação a 

suas existências subjetivas, refletindo sobre suas representações sociais, para 

entender a influência dos marcadores sociais e culturais da diferença, assim 

como o quanto tais subjetividades informam essas existências e suas narrativas. 

 Desse modo, considerando que a realidade é mutável, bem como por ser 

um estudo inicial com abordagem de interpretação qualitativa, não se pretendeu 

esgotar a problemática aqui apresentada, mas com o máximo possível de rigor 

teórico-metodológico apresentar resultados sobre a situação de mulheres 

egressas da PFCN.  

 Destarte o trabalho ora apresentado se constitui em um estudo original 

que pode proporcionar a construção do conhecimento em torno de um tema 

urgente na medida em que articulou múltiplos saberes, através de dimensões 

humanas, educacionais, sociais, políticas, jurídicas, históricas, psicológicas, 

filosóficas, éticas e culturais. Esta pesquisa tem, portanto, relevância no campo 

interdisciplinar em direitos humanos, bem como no cotidiano de trabalho com 

mulheres em situação de encarceramento e egressas do sistema prisional 

goiano.  

 Assim, a busca foi por investigar e elucidar as questões apresentadas com 

vistas à melhor execução de políticas penais em face do compromisso com uma 

prática social transformadora das condições estruturais de desigualdades de 

raça, gênero, classe e sexualidade.  

 A pesquisa foi desenvolvida e seus dados em campo produzidos com 

entrevistas semiestruturadas, através de breve revisão bibliográfica de produção 
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acadêmica/profissional e de análise documental. Inicialmente foi realizada uma 

revisão sistemática da bibliografia relativa à produção acadêmica/profissional 

que se refere às categorias raça, classe, gênero e criminalidade feminina de 

forma interseccional, bem como à luz do feminismo negro.  

 A análise documental compreendeu a Lei de Execução Penal (LEP), a 

Declaração Universal de Direitos Humanos, o relatório do INFOPEN – Mulheres 

do ano de 2018, a Portaria 49/2010 que dispõe sobre o selo do Programa 

Começar de Novo, a Portaria 96/2009 que dispõe sobre o Programa Começar 

de Novo, o Plano Geral de Trabalho e o Plano de Trabalho do Programa 

Começar de Novo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, as Regras das 

Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas 

de liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkog), Resolução nº 4 do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Regras Mínimas para o 

Tratamento de Presos, o III Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH),o 

Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária (PNPCP), bem como o 

relatório final da Consultoria Nacional Especializada para Formulação de Política 

Nacional de Atenção à Pessoa Egressa do Sistema Prisional (Projeto 

BRA/14/011 – PNUD). 

 Para a produção dos dados, o campo foi constituído por egressas do 

Presídio Feminino Consuelo Nasser. Assim, por entender que é questionável 

compreender a realidade social usando apenas uma categoria, o presente 

trabalho pretendeu de forma qualitativa analisar as narrativas e trajetórias de 

mulheres egressas do sistema prisional goiano a partir do cruzamento entre os 

marcadores de classe, raça, gênero, sexualidade, bem como do processo de 

subinclusão dessas mulheres enquanto marcadores sociais da diferença.  

 À vista disso, refletiu-se sobre os impactos nas existências individuais e 

coletivas dessas mulheres encarceradas, sobretudo as das mulheres negras, a 

fim de levantar aspectos que dizem respeito à distinção de intensidade da 

punição direcionada a esses corpos no ambiente de aprisionamento, suas 

diferenças tanto no campo prático, como em relação a suas existências 

subjetivas, refletindo sobre suas representações sociais, com o fito  de entender 

a influência dos marcadores sociais e culturais da diferença, assim como o 

quanto tais subjetividades informam essas existências e suas narrativas.  

 Com as entrevistas realizadas pretendeu-se, como define Auro de Jesus 
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Rodrigues (2006), realizar um aprofundamento do problema proposto e não 

precisar estatisticamente características da população segundo determinadas 

variáveis.  

 A seleção das entrevistadas se deu pela aplicação do método “bola de 

neve” (LAKATOS; MARCONI, 2003). Ou seja, pela amostra não probabilística 

que se utiliza de uma rede de informantes que detém conhecimento das 

mulheres egressas ou reconhecidas por estes informantes em virtude da 

dificuldade de acesso. Para tanto, inicialmente foi estabelecido contato com 

Anelisa de Souza Melo Oliveira, advogada criminalista que informou o contato 

da primeira entrevistada. Esta informou nome de outras cinco egressas com 

quem o contato foi feito para que fossem ouvidas durante a pesquisa.  

 Dada a dificuldade para a realização das entrevistas, que eram 

desmarcadas, ou não se conseguia estabelecer contato, foi acionado o 

coordenador do Projeto Alvorada10 do Instituto Federal de Goiás (IFG) para que 

permitisse a nossa ida à aula inaugural do curso a fim de convidar outras 

mulheres egressas a participar da pesquisa, o que também restou infrutífero, 

assim como o contato realizado com a coordenadora do Projeto Libertando 

Sonhos11. 

 Também realizamos contato com a coordenação do Projeto Começar De 

Novo12, no entanto, naquele momento, informaram que havia apenas duas 

mulheres participando do programa, as quais a primeira entrevistada já havia 

repassado os contatos.  

 Durante o trabalho de campo/produção dos dados houve dificuldade de 

acesso às mulheres egressas, contudo, entre os meses de maio/2019 e 

junho/2019 conseguimos os dados telefônicos de dez mulheres. No entanto 

apenas cinco dessas13 aceitaram participar da pesquisa; duas não aceitaram e, 

em relação às outras três, o contato não foi estabelecido através do número de 

                                                 
10Uma iniciativa de capacitação e ressocialização de egressos do sistema prisional, financiada 
pelo Departamento Penitenciário Nacional, do atual Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
O projeto visa beneficiar 30 egressas e egressos que no período de cinco meses, irão estudar e 
se capacitar para o trabalho e, durante sete meses, serão acompanhados na busca do emprego 
ou em uma atividade empreendedora. 
11No ano de 2019 o Instituto Livre executou um Programa de Capacitação Profissional com as 
mulheres da PFCN em parceria com o Ministério |Público do Trabalho do Estado de Goiás 
(MPT/GO) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
12Uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que desde o ano de 2001 realiza 
convênios que permitem a contratação de reeducandos do regime semiaberto. 
13 Ver no Apêndice o Quadro 01 com perfil das mulheres ouvidas. 
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contato adquirido, acredita-se que pela mudança de número de telefone que é 

uma característica do público pesquisado. 

 A propósito, a população da pesquisa foi formada apenas por mulheres 

inseridas no Programa Começar de Novo do TJGO, ficando de fora apenas uma 

delas, cuja entrevista passou por diversas tentativas de remarcações, não sendo 

possível a realização em virtude do cronograma de pesquisa. Por esta razão no 

capítulo II a reflexão realizada é somente sobre a proposta apresentada pelo 

Programa Começar de Novo.  

 Vale dizer que as cinco entrevistas realizadas passaram por um longo 

processo de remarcações, chamadas não atendidas e tentativas de 

compatibilidade de horários e respeito à individualidade dessas mulheres. 

  Uma entrevista foi realizada durante o feriado do dia do trabalhador na 

residência da entrevistada que usava tornozeleira no momento da entrevista, 

outras três no ambiente de trabalho das entrevistadas após pedido de 

autorização à chefia  dessas apenas uma delas não mais fazia uso da 

monitoração eletrônica , e a outra em uma noite de segunda-feira na residência 

da entrevistada, que também usava tornozeleira eletrônica.  

 Durante a realização das entrevistas, era perceptível o constrangimento 

que essas mulheres sentiam, estavam sempre de cabeça baixa e com o olhar 

de medo, como se não quisessem falar sobre aquelas coisas com uma estranha. 

Ora sentiam vergonha, ora choravam e em outros momentos projetavam suas 

vidas e falavam de como só elas sabem o que se passa no período de 

encarceramento.  

 Para além do lugar de oprimidas que essas mulheres ocupam pela 

condição do gênero e classe, as entrevistadas experenciaram vivências 

marcadas por famílias desestruturadas, precariedade material, privação cultural, 

ambientes violentos, seja em casa ou na comunidade, relações afetivas e 

sexuais marcadas pela opressão de gênero e dependência emocional, traumas 

e dor na infância que, segundo elas, são as principais causas para o processo 

de criminação (MISSE, 1999).  

 Ao observar os dados produzidos, verificou-se que essas mulheres 

egressas desenvolvem uma espécie de fobia social em decorrência do estigma 

que carregam. O uso da tornozeleira é algo que as estigmatiza e causa 

vergonha, assim como o uso do colete do Programa Começar de Novo. Por 
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causa dele, elas são vistas no ambiente de trabalho como a ex-presas e, para a 

maioria, como aquelas que não são confiáveis. 

 Essas mulheres buscam se isolar e as relações sociais que estabelecem 

são, em sua maioria, as adquiridas no período de encarceramento, como se 

criasse uma espécie de gueto. Elas não se sentem seguras e/ou dignas da 

confiança das outras pessoas, colocam-se em um lugar de inferioridade, de 

subgrupo e precisam a todo tempo de uma validação externa.   

 De acordo com Juliana Borges (2018, p.16, grifos da autora) “Além da 

privação de liberdade, ser encarcerado significa a negação de uma série de 

direitos e uma situação de aprofundamento de vulnerabilidades. Tanto o cárcere 

quanto o pós-encarceramento significam a morte social destes indivíduos.” 

 Neste sentido, a prisão demonstra ser um instrumento obsoleto de 

violência estrutural e institucional por parte do Estado, servindo como local de 

marginalização, criminalização da pobreza e estigmatização de uma 

determinada classe social e raça que é revitimizada na prisão e após. Essas 

mulheres sofrem, como já afirmado, múltiplas violências em face da sua 

condição de gênero sendo expostas a ambientes que fragilizam suas relações 

sociais, afetivas e emocionais.  

 A coleta de dados utilizados nessa fase inicial de construção do 

conhecimento acerca do problema de pesquisa proposto ocorreu: por meio de 

fonte oral; através de entrevistas semiestruturadas e reflexivas; levantamento 

bibliográfico em livros, revistas, artigos, monografias e teses; levantamento 

documental na consulta de leis, decretos, resoluções, planos de programas e 

tratados internacionais, além de observação exploratória assistemática passiva, 

seguidas de gravação de áudio. Ademais, também foram utilizadas anotações 

em diário de campo.  
A escuta atenta às mulheres pesquisadas teve por objetivo deslindar os 

elementos constitutivos e o sentido das narrativas produzidas. Para tanto, esse 

estudo adotou a narrativa como condição prioritária de análise. 

Complementarmente, e para fins de análise, foi utilizada a indução analítica 

(RAGIN; BECKER; CRESSEY, s/a) associada à Grounded Theory (GLASSER; 

STRAUSS, 1967), em que os dados produzidos foram organizados em 

categorias, para uma posterior interpretação acerca das mulheres que foram 

ouvidas.  
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Assim, com fundamento nas narrativas obtidas em campo, e entendendo 

teoria enquanto prática social, foi construída uma teoria como meio de 

transformação da realidade estudada. Desse modo, foram analisadas através da 

fala das mulheres ouvidas, as ideias críticas das realidades vividas por elas, 

considerando que para bell hooks14 (2017) é possível praticar teorização sem 

que se tenha conhecimento ou posse do termo. 

“Fazendo isso, nós necessariamente celebramos e valorizamos teorias 

que podem ser, e são, partilhadas não só na forma escrita, mas também na 

forma oral.” (hooks, 2017, p. 97). Assim, os dados quando relacionados com as 

bases teóricas que orientam a investigação produziram um saber/conhecimento 

que desvelam as narrativas acerca do objeto estudado e o que ele produz.  

A dissertação está organizada em três capítulos. Os dois primeiros 

capítulos tratam sobre as categorias conceituais que sustentam e justificam essa 

pesquisa.  

No primeiro, foram feitos apontamentos sobre a condição das diferentes 

mulheres, raça, classe, sexualidade e suas interseccionalidades. Uma vez que 

ao pensar o desenvolvimento dessa pesquisa foi importante a revisão 

sistemática da literatura, sobretudo da teoria social crítica feminista negra, 

acerca do que se fala sobre mulheres, raça, classe e sexualidade e as suas 

interseccionalidades, como também as relações com a feminização da pobreza, 

a criminalização e os efeitos causados pela subinclusão originada no 

encarceramento feminino. 

Essa opção teórica ocorre por ter concordância com Patrícia Hill Colins 

(2000) a qual diz que o gênero de forma isolada não constitui o único 

determinante da condição de mulher e no entanto os feminismos capitaneados 

por mulheres não negras têm sido inábeis para falar com os diversos grupos de 

mulheres, uma vez que não compreendem totalmente os cruzamentos entre as 

opressões de gênero, raça, classe e sexualidade. 

O segundo capítulo trata de políticas públicas, suas particularidades e a 

efetivação de Direitos Humanos. É feita uma breve análise dos documentos 

relativos a política de execução penal no Brasil, ao tratamento de pessoas 

egressas do sistema prisional, bem como as iniciativas de intervenções para 

                                                 
14 bell hooks é o pseudônimo de Glória Jean Watkins. Nascida no Estados Unidos em 25 de 
setembro de 1952. Atualmente é professora de inglês no City College de Nova York.   
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pessoas egressas no Brasil e particularmente no estado de Goiás, observando 

a situação de risco e vulnerabilidade social dessas mulheres com vistas à 

necessidade de políticas públicas que garantam a efetivação dos direitos 

humanos e do pleno exercício da cidadania ao considerar a pluralidade humana, 

bem como a autenticidade e singularidade dos indivíduos. 

Nesse capítulo, o intuito foi realizar, de forma sucinta, objetivando uma 

contextualização, a análise de documentos relativos à política de execução penal 

no Brasil, ao tratamento de pessoas egressas do sistema prisional, bem como 

das iniciativas de intervenções para pessoas egressas no Brasil e 

particularmente no estado de Goiás. 

 No terceiro e último capítulo, foi realizada uma análise dos dados a fim de 

buscar, na fala das egressas do sistema prisional da Região Metropolitana de 

Goiânia entrevistadas, os efeitos da prisão. As narrativas que informam sobre a 

trajetória dessas mulheres foram estudadas no que se refere à necessidade de 

efetivação dos direitos humanos e de existência individual e coletiva em uma 

tentativa de protagonizar o lugar de fala e de dor dessas mulheres. 
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CAPÍTULO I 
 

MULHERES ALVO DO CÁRCERE: apontamentos sobre mulheres, raça, 
classe, suas interseccionalidades e a criminalidade feminina 

 
 

Meu recado às mulheres, contem suas histórias, 
descubram o poder de milhões de vozes que foram 

caladas por séculos (LEÃO, 2017, p. 54) 
 
 

 Ao pensar o desenvolvimento dessa pesquisa considerou-se importante 

realizar preliminarmente algumas reflexões sob o prisma da teoria social crítica 

feminista negra, a fim de discutir brevemente sobre mulheres, raça, classe e suas 

interseccionalidades, por compreender que aqui serão apresentadas distintas 

mulheres e não um sujeito universal, ainda que a situação de encarceramento 

as unam em um subgrupo social (CRENSHAW, 2004).  

 
1.1 A categoria Mulher(es) superando o universal: história, características 
e particularidades do feminismo negro  

 

Como dito acima, este tópico traz uma reflexão sobre a categoria 

mulher(es) a partir da história e características do feminismo negro, narrado por 

pensadoras e ativistas negras, por considerar a importância desse pensamento 

nos dias atuais, bem como a importância de superar uma discussão pautada 

somente no gênero feminino como algo universal e a de se pensar a 

particularidade das mulheres e, principalmente, das mulheres negras.  

Para Luiza Bairros (1995, p. 458), “Numa sociedade racista sexista 

marcada por profundas desigualdades sociais o que poderia existir de comum 

entre mulheres de diferentes grupos raciais e classes sociais?” Segundo a 

autora, “Esta é uma questão recorrente não totalmente resolvida pelos vários 

feminismos que interpretam a opressão sexista com base num diferenciado 

espectro teórico político ideológico de onde o movimento feminista emergiu” 

(BAIRROS, 1995, p. 458).  

A teoria feminista não considera a pluralidade das mulheres e as 

especificidades das mulheres negras, que são em sua maioria e diariamente 
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vitimizadas pela opressão sexista, e não só essa são elas que estão na base da 

pirâmide e são majoritariamente incriminadas. Portanto, são por elas e com elas 

que vamos dialogar, as mulher(es) do feminismo negro. Afinal,  
 
As feministas brancas empenharam-se enormemente em educar-se 
sobre elas mesmas [...] então como não educaram-se também sobre 
mulheres Negras e as diferenças entre nós – brancas e Negras – 
quando isso é a chave para nossa sobrevivência. 
(https://www.feminist.com/resources/artspeech/genwom/sojour.htm) 
 

 Coexistem diversas narrativas sobre a gênese do feminismo das 

mulher(es) negras. Há, por exemplo, a que diz que ele surgiu enquanto prática 

política no período escravocrata; outra que ele surge no período abolicionista; 

uma nos conta que esse pensamento tem origem na falta de espaço político das 

mulheres negras no feminismo capitaneado por mulheres brancas  e outra que 

surge também do lugar secundarizado das mulheres negras no interior do 

movimento negro, ocorrendo uma convergência entre a generificação da raça e 

a racialização do gênero.  

 Em seu livro intitulado Mulheres, raça e classe a filósofa estadunidense 

Angela Davis discorre com coerência teoria e rigor metodológico ao tratar das 

histórias das mulheres negras desde a escravidão até as lutas feministas 

contemporâneas. Para a autora, “O enorme espaço que o trabalho ocupa hoje 

na vida das mulheres negras reproduz um padrão estabelecido durante os 

primeiros anos da escravidão" (DAVIS, 1994, p. 17). Segundo Davis (1994), nas 

questões relativas ao trabalho sob a ameaça do açoite as mulheres negras 

escravizadas sofriam opressões idênticas aos homens, no entanto também 

sofriam de forma diferente em virtude das questões relativas ao gênero.  

 
[...] as mulheres também sofriam de forma diferente, porque eram 
vítimas de abuso sexual e outros maus-tratos bárbaros que só 
poderiam ser infligidos a elas. A postura dos senhores em relação às 
escravas era regida pela conveniência: quando era lucrativo explorá-
las como se fossem homens, eram vistas como desprovidas de gênero, 
mas, quando, podiam ser exploradas, punidas e reprimidas de modos 
cabíveis apenas às mulheres, elas eram reduzidas exclusivamente a 
sua condição de fêmeas. (DAVIS, 1994, p. 19).  

 

Acrescenta ainda que  
 
Na verdade, aos olhos de seus proprietários elas não eram realmente 
mães; eram apenas instrumentos que garantiam a ampliação da força 
de trabalho escrava. Elas eram “reprodutoras” – animai cujo valor 
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monetário podia ser calculado com precisão a partir de sua capacidade 
de se multiplicar. (DAVIS, 1994, p. 19). 
 

De acordo com Angela Davis (1994, p.20), enquanto as punições mais 

violentas impostas aos homens consistiam em açoitamentos e mutilações, as 

mulheres eram açoitadas, mutiladas e também estupradas. Essas mulheres, 

continua, que além de tudo isso também eram separadas de seus filhos e 

companheiros, ainda extraíam das experiências vividas força necessária para 

“resistir à desumanização diária da escravidão” (DAVIS, 1994, p. 24), isso porque 

“dos inúmeros registros sobre a repressão violenta que os feitores infligiam às 

mulheres, deve-se inferir que aquela que aceitava passivamente sua sina de 

escrava era a exceção, não a regra.” (DAVIS, 1994, p. 31). Assim sendo, elas 

resistiam e desafiavam a escravidão o tempo todo. 

As mulheres brancas que se uniam ao movimento abolicionista ficavam 

particularmente indignadas com os abusos sexuais sofridos pelas mulheres 

negras. Militantes das associações femininas antiescravagistas sempre 

contavam histórias dos estupros brutais sofridos pelas escravas quando 

exortavam as mulheres brancas a defender suas irmãs negras, no entanto, 

embora tenham colaborado de forma inestimável para a campanha 

antiescravagista, as mulheres brancas quase nunca conseguiam compreender 

a complexidade da situação da mulher escrava. 

Isto porque, de acordo com Angela Davis (1994, p. 39), 

 
As mulheres negras eram mulheres de fato, mas suas vivências 
durante a escravidão – trabalho pesado ao lado de seus companheiros, 
igualdade no interior da família, resistência, açoitamentos e estupros – 
as encorajavam a desenvolver certos traços de personalidade que as 
diferenciavam da maioria das mulheres brancas. 

 

Segundo a autora, as mulheres negras escravizadas resistiram 

bravamente à escravidão tendo inúmeros atos de heroísmo registrados 

vinculados às suas experiências concretas como escravas. 

 
Foram essas mulheres que transmitiram para suas descendentes de 
sexo feminino, nominalmente livres, um legado de trabalho duro 
perseverança e autossuficiência, um legado de tenacidade, resistência 
e insistência na igualdade sexual – em resumo, um legado que explicita 
os parâmetros para uma nova condição de mulher. (DAVIS, 1994, 
p.41). 
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Com a mudança das forças produtivas, relações de produção, modo de 

produção, distribuição e consumo das mercadorias produzidas que passaram a 

fundamentaras bases econômicas na mercantilização, fetichismo, bem como na 

acumulação, produção de mais-valia e lucro baseadas na exploração do 

trabalho, durante a década de 1830 as mulheres brancas de classe média “donas 

de casa” que passaram a lutar pelo direito a educação, saúde e para trabalhar 

fora de casa aproximaram-se dos homens e mulheres negras que lutavam contra 

a escravidão.  

Contudo, de acordo com Angela Davis (1994), essas mulheres brancas 

perceberam as atitudes sexistas contidas no movimento antiescravagista, 

momento em que aprenderam a desafiar a supremacia masculina, percebendo 

assim que poderiam questionar o sexismo na arena política. Com o passar do 

tempo evidenciaram-se as questões de classe e raça no interior do movimento 

feminista uma vez que, 

 
[...] enquanto consumação exata da consciência do dilema das 
mulheres brancas de classe média, a declaração ignorava totalmente 
a difícil situação das mulheres brancas da classe trabalhadora, bem 
como a condição das mulheres negras tanto do Sul quanto do Norte. 
Em outras palavras, a declaração de Seneca Falls15 propunha uma 
análise da condição feminina sem considerar as circunstâncias das 
mulheres que não pertenciam à classe social das autoras do 
documento. (DAVIS, 1994, p. 64). 

 

 Ademais, conforme Angela Davis (1994, p.68), “A ausência de mulheres 

negras na Convenção de Seneca Falls ficou ainda mais evidente à luz da 

contribuição que elas haviam dado à luta pelos direitos das mulheres”. Ela ainda 

narra a história acerca do discurso emblemático de Sojourner Truth, única mulher 

negra a participar da convenção de mulheres em Akron, Ohio em 1851. A autora 

assevera que  

 
Sozinha, Soujourner Truth salvou o encontro de mulheres de Akon das 
zombarias disruptivas promovidas por homens hostis ao evento [...] 
Com simplicidade, persuasiva, Sojourner Truth apontou que ela 
mesma nunca havia sido ajudada a pular poças de lama ou a subir em 
carruagens. “Não sou eu uma mulher? ” Com uma voz que soava como 

                                                 
15A Convenção de Seneca Falls ocorreu de 19 a 20 de julho de 1848 na localidade de Seneca 
Falls, no estado de Nova Iorque, sendo a primeira convenção sobre os direitos da 
mulher nos Estados Unidos. Como resultado da convenção, foi publicada a Declaração de 
Seneca Falls em que as mulheres denunciaram as restrições políticas a que estavam 
submetidas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1848
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seneca_Falls
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seneca_Falls
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_da_mulher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_da_mulher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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“o eco de um trovão”, ela disse: “olhe para mim! Olhe para meu braço” 
[...] fez o que nenhuma das suas irmãs brancas foi capaz de fazer [...] 
foi espontaneamente aplaudida como a heroína do dia. (DAVIS, 1994, 
p. 71). 

 

Diz ainda que,  

 
“Quando essa mulher se levantou para falar, sua resposta aos 
defensores da supremacia masculina também trazia uma profunda 
lição para as mulheres brancas. Ao repedir sua pergunta, “Não sou eu 
uma mulher?”, nada menos do que quatro vezes, ela expunha o viés 
de classe e o racismo do movimento de mulheres (DAVIS, 1994, p. 71).  

 
Ao tratar do movimento sufragista feminino, Davis narra as diferenças das 

opressões que afetavam mulheres brancas versus homens e mulheres negras. 

A autora demonstra a diferença operada por atravessamentos de classe e raça. 

Para ela, 

 
A população de ex-escravos ainda estava presa à luta pela 
sobrevivência [...] Em oposição a isso, as mulheres brancas de classe 
média [...] não podiam alegar que sua vida sofria ameaças físicas. Elas 
não estavam, como os homens negros e as mulheres negras do Sul, 
envolvidas em uma guerra concreta por libertação. (DAVIS, 1994, p. 
87).  
 

Contudo, a autora apresenta ao leitor o discurso de Sojourner Truth para 

falar da diferença e a posição de desvantagem das mulheres negras em relação 

aos homens negros,   

 
Há uma grande comoção com respeito aos homens de cor 
conquistando seus direitos, mas nenhuma palavra é dita sobre as 
mulheres de cor; e se os homens de cor conseguissem seus direitos, 
mas as mulheres de cor não conseguissem os delas, percebam que os 
homens negros serão superiores às mulheres, e isso será tão nocivo 
quanto era antes. (STANTON; ANTHONY et al. apud DAVIS, 1994, p. 
91).  

 

O movimento sufragista, capitaneado por mulheres brancas, não 

conseguia tornar a luta pelo racismo como uma pauta e luta política do 

movimento de mulheres o que para a autora afirmava uma atitude 

segregacionista das mulheres brancas para com o povo negro16.  

                                                 
16 Nos Estados Unidos da América, as pessoas negras tiveram o direito ao voto em 1965.  
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No último capítulo de seu livro intitulado Não sou eu uma mulher?, fazendo 

alusão a fala de Sojouner Truth, a feminista negra bell hooks aborda o feminismo 

e as mulheres negras. Conforme a autora, tanto os historiadores americanos 

como as teóricas feministas brancas ignoram a salutar contribuição das 

mulheres negras no que se refere à luta feminista no século XIX. Para a autora, 

essas mulheres estiveram mais conscientes da opressão sexista do que as suas 

irmãs brancas. No entanto, o racismo destas impediu a participação daquelas de 

forma ativa no movimento.  

De acordo com bell hooks (2014, p. 116)  

 
Os historiadores contemporâneos tendem a sobrenfatizar o 
compromisso das mulheres negras no século XIX para eliminar o 
racismo e para fazer parecer que o seu envolvimento no trabalho anti-
racista impossibilitava o envolvimento nas atividades dos direitos das 
mulheres. [...] Quando o sufrágio feminino falhou em alterar o estatuto 
social das mulheres negras, muitas sufragistas negras ficaram 
desiludidas com os direitos das mulheres. Elas tinham apoiado o 
sufrágio da mulher apenas para descobrir que os seus interesses 
tinham sido traídos, apenas para descobrir que o “sufrágio da mulher” 
seria usado como uma arma para fortalecer a opressão dos brancos 
sobre o povo negro. Elas descobriram que obter direitos para as 
mulheres tinha pouco impacto no seu status social, bem como no 
imperialismo racial que automaticamente lhes negava a total cidadania. 
(HOOKS, 2014, p. 123). 
 

Em virtude disse, segundo a autora, as mulheres negras a partir da 

metade dos anos 20 até a metade dos anos 70 passaram a não defender os 

direitos das mulheres, uma vez que “A luta pela libertação dos negros e a luta 

pelos direitos das mulheres foram vistas como inimigas” (HOOKS, 2014, p.126). 

Assim,  

 
Elas acreditavam que deviam primeiramente apoiar a libertação do 
povo negro, e mais tarde, quando a liberdade fosse obtida, trabalhar 
para os direitos das mulheres. [e] Infelizmente, elas não previram a 
força da resistência masculina à ideia que as mulheres deviam ter um 
estatuto igual aos homens. (HOOKS, 2014, p. 126). 

 

A autora atribui a esse comportamento a grande visibilidade dada a 

homens negros da época como Martin Luther King e a invisibilidade de mulheres 

negras Rosa Parks, Daisy Bates e Fannie Lou Hamer. De acordo com hooks 

(2014, p. 127, grifos da autora), 
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Os líderes dos anos cinquenta do movimento dos direitos civis negros, 
como os seus predecessores no século XIX, fizeram notar que estavam 
ansiosos por estabelecer comunidades e famílias usando o mesmo 
padrão que os brancos. Seguindo o exemplo dos patriarcas masculinos 
brancos, os homens negros estavam obsessivamente preocupados em 
afirmar a sua masculinidade, enquanto as mulheres negras imitavam o 
comportamento as mulheres brancas e eram obsessivas quanto à 
feminilidade. Uma mudança óbvia tomou lugar nos padrões do papel 
sexual dos negros. O povo negro deixou de aceitar passivamente a 
opressão racial que sempre forçou as mulheres negras a serem 
independentes e trabalhadoras como os homens negros; eles exigiam 
que elas fossem mais passivas, subordinadas e preferencialmente 
desempregadas. [...] Os homens brancos, como os homens negros, 
queriam ver todas as mulheres menos assertivas, dependentes e 
desempregadas. 
 
 

A autora assevera que diante deste cenário a maioria das mulheres 

negras, que antes se orgulhavam de trabalhar fora de casa, igual aos seus 

companheiros negros, e ainda assim serem boas mães e esposas, tornaram-se 

descontentes com esse destino. Ocorrendo assim uma crise quanto aos papéis 

e padrões de identidades femininas e masculinas da população negra, dando 

início ao conflito entre esses.  

Em contíguo, narra a diferença existente dentro do movimento feminista 

entre as mulheres brancas e as mulheres negras e a tomada de consciência 

dessas mulheres quanto à ausência de solidariedade feminina. Segundo a 

autora, as mulheres brancas “Na sua ansiedade em promover a ideia de 

sisterhood (solidariedade feminina), [...] ignoraram a complexidade da 

experiência das mulheres [...] Não servia os interesses da classe alta e média 

das feministas brancas discutir a raça e classe. (HOOKS, 2014, p. 136). Desse 

modo, foi como resposta ao racismo das feministas brancas e ao apartheid social 

na sociedade americana que as mulheres negras passaram a se organizar e 

focarem seus estudos e lutas políticas nelas mesmas e não em todas as 

mulheres. 

Para Patrícia Hill Collins (2000), o feminismo pensado pelas mulheres 

negras combina dialeticamente prática política e prática teórica, ao passo que 

pensa e discute as múltiplas subjetividades e singularidades das mulheres 

negras e não negras conformando uma luta política democrática haja vista uma 

sociedade mais justa e igualitária no que diz respeito ao reconhecimento das 

diferenças. Segundo a autora, [...] o conhecimento pelo conhecimento não é 
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suficiente – o pensamento feminista negro deve tanto estar ligado as 

experiências vividas pelas mulheres negras como aspirar a melhorar essas 

experiências de alguma maneira” (COLLINS, 2000, p.116).  

De acordo com Collins, uma vez que as mulheres negras constituem um 

grupo oprimido socialmente, o feminismo negro é imprescindível para a luta 

contra as opressões vivenciadas cotidianamente por estas mulheres, tanto em 

grupo como individualmente. Ela prossegue defendendo que se fazem 

necessárias diferentes respostas para os desafios comuns encontrados pelas 

mulheres negras, pois não se pode ignorar a presença de outros marcadores 

sociais que se intercruzam e fazem com que as mulheres negras apresentem 

diversas subjetividades e respostas ás opressões sofridas 

 
Apesar dos desafios comuns que enfrentam enquanto grupo, as 
mulheres negras como indivíduos não têm experiências iguais, nem 
interpretam as experiências de maneira similar, a existência de 
questões centrais não significa que todas elas respondam do mesmo 
jeito. (COLLINS, 2000, p. 109).  
 

Assim, é possível afirmar que o feminismo negro, enquanto teoria 

social crítica, busca pensar as particularidades das mulheres negras ao 

passo que contribui com a luta dessas mulheres contra as distintas opressões 

que as afetam, bem como apoiar outros projetos de justiça social e serem 

também apoiadas por estes, tendo como horizonte uma perspectiva 

humanista.  

Para Patrícia Hill Collins (2016), as mulheres negras da academia 

experimentam uma relação que ela nomeia de insider, ou seja, de membro 

privilegiado já que as cadeiras universitárias são destinadas à branquitude, 

em sua maioria masculina, sendo o corpo negro o estranho àquele lugar, as 

outsiders, ainda mais quando se quer pensar o seu povo, sua história, modos 

de vida e opressão. No Brasil, o país mitológico da democracia racial, isso 

tem sido comum, inclusive.  

  Segundo a autora, o feminismo negro é caracterizado enquanto 

uma abordagem multidisciplinar, social e crítica na medida em que produz 

fatos e teorias sobre as experiências de mulheres negras. Assim, a 

autoavaliação e autodefinição das mulheres negras como instituto de 

resistência às opressões vividas significam ameaça ao status quo ditado pela 
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branquitude sexista, racista e cisheteronormativa. Para Collins, a 

autodefinição das mulheres negras as define enquanto sujeitos humanos 

com identidade, diversidade e história própria que resistem a 

desumanização. Adiante voltaremos a falar sobre interseccionalidade, que 

para ela é uma característica presente nos estudos feministas negros que 

combinam as opressões entre gênero, raça e classe: 
 
A atenção dispensada por feministas negras à natureza interligada da 
opressão é significante por duas razões. Em primeiro lugar, esse ponto 
de vista muda todo o foco da investigação, partindo de uma abordagem 
que tinha como objetivo explicar os elementos de raça, gênero ou 
opressão de classe, para outra que pretende determinar quais são os 
elos entre esses sistemas. (COLLINS, 2016, p.108). 

 

Para a autora, a interseccionalidade não pode ser uma abordagem 

dicotômica e/ou complementar das opressões que representam relações 

hierarquizadas de dominação e subordinação; o que é contrário à visão 

humanista do pensamento feminista negro, que se baseia na solidariedade 

humana na luta por justiça social em que se contempla o reconhecimento e 

respeito das diferenças. Ela afirma que os relacionamentos interpessoais que 

as mulheres negras compartilham entre si, caracterizados como de 

irmandade, têm sido uma característica importante da cultura das mulheres 

negras que deve ser preservada. 

Segundo Collins, o comportamento cotidiano das mulheres negras, 

baseado na autodefinição, autoavaliação e na sua cultura será uma forma de 

ativismo, uma vez que “Ao devolverem a subjetividade às mulheres negras, 

as feministas negras lhe devolvem também o ativismo” (COLLINS, 2016, p. 

114) sendo “essa relação entre opressão, consciência e ação [...] [uma] 

relação dialética (COLLINS, 2016, p. 114). 

 
A autora considera como contribuição intelectual ao feminismo não 
apenas o conhecimento externado por mulheres reconhecidas no 
mundo acadêmico mas principalmente aquele produzido por mulheres 
que pensaram suas experiências mundanas como mães professoras 
lideres comunitárias escritoras empregadas domesticas militantes pela 
abolição da escravidão e pelos direitos civis cantoras e compositoras 
de música popular. (BAIRROS, 1995, p. 463).  
 

E, ainda,  
A resposta de pesquisadoras feministas negras tem sido de colocar as 
vozes das mulheres negras no centro da análise, para estudar 
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pessoas, e ao fazê-lo, para reafirmar a subjetividade e a 
intencionalidade humanas. Elas destacam os perigos da omissão e da 
distorção que podem ocorrer se conceitos sociológicos forem 
estudados às custas da subjetividade humana. (COLLINS, 2016, 
p.121). 

 

 Assim, o conjunto de mulheres negras, acadêmicas ou não, ao 

consubstanciar suas vivências em ações políticas e reflexão, tem “transformado 

o silêncio em linguagem e em ação” (LORD, mimeo, p. 17) resistindo ao medo e 

a angústia do silenciamento sendo, dessa maneira,  

 
um conjunto de experiências e ideias compartilhadas por mulheres afro 
americanas que oferecem um ângulo particular de visão do eu da 
comunidade e da sociedade [que] envolve interpretações teóricas da 
realidade de mulheres negras por aquelas que a vivem (COLLINS, 
1991 apud BAIRROS, 1995, p. 463). 

 

Isso tendo em vista que é a partir de condições desvantajosas que “nós 

mulheres negras desenvolvemos nossas estratégias cotidianas de disputa com 

os diferentes segmentos sociais em torno de possibilidades de (auto)definição” 

(WERNECK, 2010, p.160). Sobre isso Werneck (2010, p. 162) afirma que 
 

constatamos que a exclusão da presença das mulheres negras (a 
exemplo das mulheres indígenas e de outras pessoas e grupos) dos 
relatos da história política brasileira e mundial, e da história do 
feminismo, deve ser compreendida, principalmente, como parte das 
estratégias de invisibilização e subordinação desses grupos, ao 
mesmo tempo em que pretendem reordenar a história de acordo com 
o interesse dos homens e mulheres branc@s. Isso permite apontar o 
quanto tal invisibilização tem sido benéfica para aquelas correntes 
feministas não comprometidas com a alteração substantiva do status 
quo. 
 
 

A autora continua, dizendo compreender e reafirmar  
 
a importância das demandas e questões que justificaram e justificam 
as articulações heterogêneas que nos constituem como agentes 
políticas, como mulheres negras. Tais situações exigem de nós 
mobilização permanente e ações contundentes, uma vez que 
representam confrontos a ameaças reais e palpáveis à nossa 
sobrevivência física, material e simbólica. (WERNECK, 2010, p. 162). 

 

Para Jurema Werneck (2010, p. 163) "nosso desafio [...] nos colocar na 

arena pública em nosso próprio nome. [...] Falando a voz de nossos desejos, e 

assim marchar para enegrecer o feminismo", como proposto por Sueli Carneiro 
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(2001), uma vez que, como já exposto até aqui, o feminismo negro busca romper 

e resistir a uma história única e universal sobre as opressões vividas pelas 

mulheres, já que existe uma nítida diferença das opressões vividas e identidades 

das mulheres negras e das não negras. 

As mulheres negras, de acordo com Sueli Carneiro (2011) fazem parte de 

um grupo no qual nunca foram tratadas como frágeis, pelo contrário, sempre 

trabalharam como escravas nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras, 

quituteiras, prostitutas e por isso não entendiam quando as feministas 

reivindicaram o direito ao trabalho fora de casa. Então,  

 
Se o feminismo deve liberar as mulheres, deve enfrentar virtualmente 
todas as formas de opressão. A partir desse ponto de vista, é possível 
afirmar que um feminismo negro, construído no contexto de sociedades 
multirraciais, pluriculturais e racistas – como são as sociedades latino-
americanas – tem como principal eixo articulador o racismo e seu 
impacto sobre as relações de gênero, uma vez que ele determina a 
própria hierarquia de gênero em nossas sociedades. (CARNEIRO, 
2001, p. 03). 
 

Portanto, o feminismo capitaneado por mulheres negras  ao enfrentar a 

visão eurocêntrica de feminismo que adota a mulher como um sujeito universal 

 busca enegrecer o feminismo e pautar as lutas e subjetividades vividas pelas 

mulheres negras, que são cotidianamente oprimidas não só pela condição de 

mulher, mas também pelo intercruzamento da sua condição de raça e classe. 

Isso tendo em vista uma sociedade humanamente justa para todas as pessoas 

em que as diferenças existentes entre os seres humanos sejam reconhecidas e 

respeitas com plenitude para que se alcance igualdade de direitos e 

oportunidades para além das condições de raça, gênero, classe e sexualidade.   

 

1.2 Para além do capital: o signo da raça na formação sócio histórica 
brasileira como categoria intercruzada no enfrentamento de hierarquias  
  

De acordo com Anibal Quijano (2005), a ideia de raça enquanto distinção 

biológica introduziu junto às relações de controle e exploração do trabalho um 

padrão de poder entre colonizadores e colonizados que colocavam estes últimos 

em uma posição de inferioridade. Segundo o autor, 
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A globalização em curso é, em primeiro lugar, a culminação de um 
processo que começou com a constituição da América e do capitalismo 
colonial/moderno e eurocentrado como um novo padrão de poder 
mundial. [Sendo que] Um dos eixos fundamentais desse padrão de 
poder é a classificação social da população mundial de acordo com a 
idéia de raça, uma construção mental que expressa a experiência 
básica da dominação colonial e que desde então permeia as 
dimensões mais importantes do poder mundial, incluindo sua 
racionalidade específica, o eurocentrismo. Esse eixo tem, portanto, 
origem e caráter colonial, mas provou ser mais duradouro e estável que 
o colonialismo em cuja matriz foi estabelecido. Implica, 
conseqüentemente, num elemento de colonialidade no padrão de 
poder hoje hegemônico. (QUIJANO, 2005, p. 107, grafia original). 

 

 Conforme o autor, “A idéia [sic]  de raça, em seu sentido moderno, não 

tem história conhecida antes da América” quando “A formação de relações 

sociais fundadas nessa idéia [sic], produziu [...] identidades sociais 

historicamente novas: índios, negros e mestiços, e redefiniu outras” (QUIJANO, 

2005, p. 107), garantindo, assim, legitimidade para as relações de dominação e 

exploração, uma vez que os dominadores europeus se autodenominaram 

brancos e superiores às demais raças criadas.  

 
Assim, cada forma de controle do trabalho esteve articulada com uma 
raça particular. Consequentemente, o controle de uma forma 
específica de trabalho podia ser ao mesmo tempo um controle de um 
grupo específico de gente dominada (QUIJANO, 2005, p. 109).  

 

Sendo que "o trabalho escravo, foi restrita, exclusivamente, à população 

trazida da futura África e chamada de negra” (QUIJANO, 2005, p. 110). Ao 

avançar no que concerne a discussão de raça, Rita Segato assevera que  

 
o fundamental é lembrar e entender que cor é signo e seu único valor 
sociológico radica em sua capacidade de significar. Portanto, o seu 
sentido depende de uma atribuição, de uma leitura socialmente 
compartilhada e de um contexto histórica e geograficamente delimitado 
(SEGATO, 2005, p. 3, grifos da autora).  

 

Para a autora, 

 
Numa sociedade destas características, ser negro significa exibir os 
traços que lembram e remetem à derrota histórica dos povos africanos 
perante os exércitos coloniais e sua posterior escravização. [...] entre 
os quais a cor, isto é, o indicador baseado na visibilidade do traço de 
origem africana, é o mais forte. (SEGATO, 2005, p. 4, grifos da autora) 
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Ela continua, 

 
[...] raça é signo-significante produzido no seio de uma estrutura onde 
o estado e os grupos que com ele se identificam produzem e 
reproduzem seus processos de instalação em detrimento de e a 
expensas dos outros que este mesmo processo de emergência 
justamente secreta e simultaneamente segrega [pois] [...] As posições, 
enquanto afloramento de relações estruturais, têm rosto. (SEGATO, 
2005, p. 10, grifos da autora). 

 

Para Antônio Sérgio Alfredo Guimarães (1999, p. 28),  

 
o anti-racismo erudito de então operou muitas vezes, de fato, 
funcionalmente, como um esforço ideológico de obscurecer o 
verdadeiro racismo nacional. [...] [em que], a definição de "raça" como 
um conceito biológico - ou pelo menos como uma noção sobre 
diferenças biológicas, objetivas (fenótipos), entre seres humanos - 
escondia tanto o caráter racialista das distinções de cor, quanto o seu 
caráter construído, social e cultural. Se a noção de "raça" referia-se a 
diferenças biológicas hereditárias precisas, então, segundo esse modo 
de pensar, a "cor" não podia ser considerada uma noção racialista, 
dado que não teria uma remissão hereditária única e inconfundível, 
seria apenas um fato concreto e objetivo. Poder-se-ia rejeitar a noção 
biológica de "raça" e ainda assim reconhecer diferenças objetivas de 
"cor”.  
  

 
De acordo com Guimarães, o nacionalismo negro e o movimento feminista 

nos anos 1970 apresentaram uma nova dinâmica para as percepções 

antirracistas ao passo que lutavam e resistiam contra a inferiorização e 

invisibilização da cultura negra, bem como pela denúncia do caráter racializado 

das distinções sexuais. A definição sociológica de raça fundamentada em uma 

definição meramente biológica a despeito das condições históricas, de classe, 

etnicidade, gênero e nacionalidade seria, portanto, insuficiente.  

Segundo o autor, no Brasil a cor da pele opera como uma imagem 

figurada da raça uma vez que aquela está intimamente ligada ao status e a 

classe social ocupada pelos sujeitos, na medida em que “condição de pobreza 

dos pretos e mestiços, assim como anteriormente à condição servil dos 

escravos, era tomada como marca de inferioridade.” (GUIMARÃES, 1999, p. 35).  

 
No Brasil, somente aqueles com pele realmente escura sofrem 
inteiramente a discriminação e o preconceito antes reservados ao 
negro africano. Aqueles que apresentam graus variados de 
mestiçagem podem usufruir, de acordo com seu grau de brancura 
(tanto cromática quanto cultural, dado que "branco" é um símbolo de 
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"europeidade"), alguns dos privilégios reservados aos brancos 
(GUIMARÃES, 1999, p. 36). 
 

 
 Com 131 anos de uma abolição inconclusa, a sociedade brasileira é 

marcada pelo escravismo em sua formação social e histórica, sendo o racismo 

estrutural a essa sociedade racialmente marcada por diferenças raciais 

socialmente construídas. Dessa forma, para romper com o mito da democracia 

racial e a ideia de superioridade branca, bem como processos de 

embranquecimento do povo negro, falar de racismo e de enfrentamento ao 

racismo é extremamente urgente e necessário. Para Guimarães (1999, p.37) “Se 

é verdade que cada racismo tem uma história particular, a idéia de 

embranquecimento é certamente aquela que especifica o [...] pensamento racial 

[no Brasil]”.  

 
A idéia de "embranquecimento" foi elaborada por um orgulho nacional 
ferido, assaltado por dúvidas e desconfianças a respeito do seu gênio 
industrial, econômico e civilizatório. Foi, antes de tudo, uma maneira 
de racionalizar os sentimentos de inferioridade racial e cultural 
instalados pelo racismo científico e pelo determinismo geográfico do 
século XIX. (GUIMARÃES, 1999, pp. 37-38).  

 

Em que, ainda de acordo com o autor,  
 
"Embranquecimento" passou, portanto, a significar a capacidade da 
nação brasileira (definida como uma extensão da civilização européia, 
onde uma nova raça emergia) para absorver e integrar mestiços e 
pretos. Tal capacidade requer implicitamente a concordância das 
pessoas de cor em renegar sua ancestralidade africana ou indígena. 
"Embranquecimento" e "democracia racial" são pois conceitos de um 
novo discurso racialista. [...] [pois] A cor das pessoas assim como seus 
costumes são portanto índices do valor positivo ou negativo dessas 
"raças”. (GUIMARÃES, 1999, p. 39).  

 

 No Brasil, raça, enquanto dispositivo disciplinar das relações sociais, 

opera cotidianamente e estrutura nossa sociedade, tendo como consequência o 

epistemicídio da raça que é historicamente silenciada, negada e invisibilizada, 

sendo que a população negra é exterminada em níveis físico, moral, cultural, 

político, estético, comercial e intelectual. “O ‘estranhamento’ dos negros no 

imaginário nacionalista está presente em todas as classes sociais.” 

(GUIMARÃES, 1999, p. 41).  

 A liberdade do povo negro foi trocada por condições de desigualdade 

social e de subalternidade, a população negra compõe um segmento 
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marginalizado da população, sem proteção social, uma vez que a raça tem 

operado enquanto instrumento de exclusão social.  
 
Assim é o racismo brasileiro. Sem cara, travestido em roupas 
ilustradas,universalista, tratando-se a si mesmo como anti-racismo e 
negando como antinacional a presença integral do afro-brasileiro ou do 
índio brasileiro.Para esse racismo, o racista é aquele que separa, não 
o que nega a humanidade de outrem; desse modo, racismo, para ele, 
é o racismo do vizinho (o racismo americano). (GUIMARÃES, 1999, p. 
43)  

 
 
 Por isso é imperioso ir para além do capital, afinal a questão é de classe, 

mas não só, é também de raça  uma vez que raça informa a classe. Isso 

considerando questão social e questão racial duas categorias estruturantes e 

intercruzadas, que marcham rumo à quebra de um pensamento dicotômico e 

cartesiano indo de encontro a uma perspectiva interseccional como propõe 

Kimberlle Crenshaw (2004), uma vez que não se pode enfrentar hierarquias de 

classe sem discutir raça. 

  
1.3 Do Estado Social ao Estado Penal: A miséria governada pelo direito 
penal 

 

À luz de Sérgio Salomão Schecaria (2008) o direito penal enquanto 

componente ideológico do modo de produção capitalista, é absolutamente 

repressivo e opera como instrumento de controle social formal dos corpos. Para 

isso, se traveste de legalidade para conformar um aparato jurídico-coercitivo de 

manutenção da ordem burguesa junto a outros instrumentos que compõe o atual 

sistema jurídico-punitivo, enquanto forma de gestão da pobreza (WACQUANT, 

2003). Portanto, o fundamento geral do crime se liga às bases estruturais 

econômicas e sociais da sociedade do autor do delito (SCHECARIA, 2008) 

 Destarte, ao rememorar a história das penas, é possível perceber a 

existência de uma íntima relação entre o contexto socioeconômico e político e 

as formas pensadas para tratar a questão da criminalidade. Assim, revela-se que 

a preocupação dos diversos sistemas punitivos existentes nunca foi de fato 

resolver as desigualdades sociais e a violência estrutural, entendida “não é uma 

ameaça ao sistema, mas, sim, um aspecto intrínseco a ele [...] Isso porque ela 
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é, tão somente, consequência da desigualdade e da opressão, também 

componentes inegáveis do sistema.” (GALVÃO; MARTINS, 2018, p. 49).  

 De acordo com os autores 

 
a história e a evolução da pena privativa de liberdade segue a lógica 
do sistema capitalista, de forma que sua consolidação definitiva, 
entendendo-a como a maneira mais eficiente e menos danosa de tratar 
o fenômeno delitivo, decorre também da concretização do capitalismo 
(GALVÃO; MARTINS, 2018, p. 49). 

 

 Segundo Geovana Baía (2002), no Direito Penal antigo e Medieval o tipo 

penal largamente utilizado era a “perda da paz” com a interdição à “água e ao 

fogo”. Assim, o sujeito tornava-se um “outlaw”, característica que autorizava 

qualquer pessoa a matá-lo, já que ele teria transgredido as leis e 

consequentemente não merecia ser protegido por elas, ou seja, um sistema 

penal que se pautava na destruição do corpo do sujeito incriminado. Ela afirma 

que, na Idade Média, a penalidade atribuída era o degredo, que se constituía em 

uma espécie de exílio no qual o sujeito era afastado do país com restrições à 

liberdade e direitos civis; realização obrigatória de trabalho e a marca corporal, 

que o identificava com o estigma de criminoso e excluído da sociedade.  

 Segundo Franciele Silva Cardoso (2004) as penas encarceradoras nas 

antigas civilizações eram utilizadas exclusivamente pelo clero como forma de 

expiação e penitência pelos pecados cometidos, prescindindo do caráter penal. 

Isso ocorria pois era módico realizar o encarceramento em grandes proporções, 

uma vez que inexistiam instituições suficientes para prender o número elevado 

de pessoas. Ainda de acordo com a autora sabe-se que esta modalidade de 

pena passou a ser largamente utilizada na Inglaterra na segunda metade do 

século XIII e, posteriormente, com o desenvolvimento das navegações, no início 

do século XVI. 

 Foi em meados do século XVI que se criaram as casas de correção, um 

tipo de prisão próximo ao que temos contemporaneamente. Essas casas 

enfatizavam o castigo corporal, o ensino religioso e o trabalho obrigatório e 

“serviam tanto à detenção dos criminosos que cometessem infrações mais leves 

quanto ao encarceramento de [...] indivíduos que de alguma forma 

representassem risco à manutenção da ordem estabelecida” (CARDOSO, 2004, 

p.29).  
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 Já no estágio que a autora classifica como um sistema penitenciário 

moderno, o modelo penal utilizado era o de confinamento solitário, em que em 

alguns momentos até mesmo o trabalho era proibido. Esse regime ficou 

conhecido como “morte em vida”.  

De acordo com Michael Foucault (2001), na segunda metade do século 

XVII foi iniciado um processo de mudança na ideia de punição. Filósofos, juristas 

e políticos passaram a discutir as formas de punir que eram utilizadas, bem como 

novas formas de punição. É então no século XVII que os castigos corporais, ao 

menos de forma oficial, desocupam as prisões. Com o passar do tempo 

surgiram, então, os sistemas progressivos, organizados em três ou quatro 

etapas de rigor decrescente tendo a conduta e o trabalho  este último como 

elemento central  como meio de avaliação a fim de preparar o condenado para 

a vida em sociedade. 

Desse modo, e em uma perspectiva foucaultiana, a evolução das 

estratégias de controle social acompanha a evolução dos modos de produção. 

À vista disso, de acordo com Wacquant (2003), nos dois últimos decênios temos 

assistido ao agravamento das desigualdades sociais e da insegurança 

econômica de modo que a guerra contra a pobreza deu lugar a uma guerra 

contra os pobres, os quais o autor afirma servirem como bode expiatório para 

todos os males.  

Para Loic Wacquant (2001), o superinvestimento no sistema penal em 

detrimento da proteção social dos indivíduos implica diretamente na 

desestruturação do Estado de proteção social em face do Estado punitivo, bem 

como na produção de insegurança social. “A atrofia deliberada do Estado social 

corresponde a hipertrofia distópica do Estado penal: a miséria e a extinção de 

um tem como contrapartida direta e necessária a grandeza e a prosperidade 

insolente do outro” (WACQUANT, 2001, p. 80).  

Conforme o autor, na contemporaneidade assistimos a um grande recuo 

do Estado social para dar lugar a um Estado penal, que tem se mostrado cada 

vez mais coercitivo e punitivo.  Essa punição tem sido direcionada em grande 

parte aos pobres e pretos, sendo assim o encarceramento seletivo o instrumento 

de gestão das questões sociais geradas pelo modo de produção atual. 
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Loic Wacquant (2003) defende que a política estatal de criminalização das 

consequências da miséria de Estado opera segundo duas modalidades: através 

da assistência social, que opera de forma policialesca ao vigiar e controlar as 

classes tidas como perigosas e pela contenção repressiva dos pobres através 

do encarceramento, o qual atinge seletivamente e prioritariamente a população 

negra. A política de “guerra as drogas” seria, consequentemente, a grande 

responsável pelo aumento exponencial da população carcerária bem como pelo 

escurecimento de seus ocupantes já que essa perseguição ocorre com 

vendedores varejistas da rua que são em sua maioria jovens negros e pobres, 

uma vez que a venda ilícita de entorpecentes é a fonte de emprego disponível 

para esta população.       

Em conformidade com Bernardo Medeiros (2018), com a emergência do 

neoliberalismo e com o fim do estado de bem-estar social a partir dos anos 1970 

as formas de controle social se atualizam de forma que a população 

vulnerabilizada começa a ser controlada pelo sistema jurídico penal em um 

processo crescente de criminalização da pobreza, mudando de um Estado 

social, protetor, para um Estado penal, punitivo. Com a atual crise estrutural do 

Estado capitalista, testemunhamos  

 
o declínio de um modelo de proteção social e suas formas 
institucionais; e a redução da capacidade de oferta de emprego ao 
mesmo tempo em que se aprimoram os processos de desregulação do 
trabalho e sua conseqüente desqualificação. [...] [produzindo] uma 
miserabilidade estrutural que por sua vez tem encontrado como 
resposta uma crescente política de criminalização. (MEDEIROS, 2018, 
p. 5094) 

 

Desse modo, de acordo com Bernardo Medeiros (2018), as mudanças 

estruturais do capitalismo acompanham a transição de papéis do Estado, em 

que o sistema carcerário passa a substituir as territorialidades periféricas como 

dispositivo de encarceramento da população considerada diferente do padrão 

eurocentrado e classificada tanto como perigosa como excedente no sistema 

capitalista. Assim “na nova ordem mundial, a justiça social transmuda-se em 

justiça penal, ao mesmo tempo em que há uma simplificação dos problemas 

sociais ao reduzi-los a problemas policiais.” (GALVÃO; MARTINS, 2018, p. 59 

apud GALEANO, 2005, p. 95), na medida em que, de acordo com Loic Wacquant 

(2014), a política penal e política social são duas vertentes de uma mesma 
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política da pobreza na cidade, dado que “[...] elas têm como alvo as mesmas 

populações apreendidas nas fendas e valas da estrutura socioespacial 

polarizada [...]” (WACQUANT, 2014, p. 146), operando o que o autor chama de 

uma dupla regulação punitiva.  

Com a crise estrutural do Estado, consoante Loic Wacquant (2014), a 

população pobre e negra passa a ser confinada em guetos, em uma espécie de 

segregação territorial em que são expostas a todas as maneiras de insegurança 

(econômica, social, criminal, de moradia, sanitária etc.) ao passo que a política 

social além de seletiva passa a ter um papel disciplinar e de responsabilização 

dos indivíduos pelas mazelas estruturais. Com isso, a Assistência Social assume 

um papel mitológico e a prisão “é uma reposta não à insegurança criminal, mas 

à insegurança social gerada pela precarização do trabalho assalariado” 

(WACQUANT, 2014, p.146).  

Sobre isto, de acordo com Wacquant (2003, p. 20) 
 

Mais do que de Estado-providência, seria justo falar de Estado 
caritativo, na medida em que os programas voltados para as 
populações mais vulneráveis foram desde sempre limitados, 
fragmentários e isolados do resto das atividades estatais, informados 
que são por uma concepção moralista e moralizante da pobreza como 
produto das carências individuais dos pobres.  
 

Ainda segundo o autor,   
 
O desdobramento desta política estatal de criminalização das 
consequências da miséria de Estado opera segundo duas modalidades 
principais. A primeira e menos visível, exceto para os interessados 
consiste em transformar os serviços sociais em instrumento de 
vigilância e de controle das novas “classes perigosas” (WACQUANT, 
2003, p.28). 
 
 

Para Loic Wacquant (2014), no final do século XX o Estado neoliberal 

passa a reorganizar seu aparato punitivo como resposta às desordens sociais e 

insegurança social como forma de reafirmar uma autoridade de um governo em 

busca de legitimidade frente ao abandono de suas responsabilidades protetivas. 

Assim, a criminalização da pobreza 

 
[...] acentua a fragmentação do trabalho assalariado, segmentando os 
trabalhadores e jogando-os uns contra os outros; facilita o recuo das 
políticas de bem-estar social e a implantação do aparato penal, pois é 
muito mais fácil endurecer as políticas dirigidas aos beneficiários das 
políticas de bem-estar e aos criminosos, visto que estes são 
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percebidos como outsiders cívicos, congenitamente contaminados e 
definitivamente incorrigíveis, em oposição, em todos os aspectos, aos 
cidadãos “de bem” [...]. (WACQUANT, 2014, p.158).  

 

Para Loic Wacquant (2003), o sistema jurídico penal também inaugura 

uma política de ação afirmativa carcerária na medida em que se corporifica o 

encarceramento em massa da população negra. Para ele a divisão étnico-racial 

serve como um catalisador ou multiplicador do encarceramento. Destarte ao 

analisar a sociedade estadunidense, que neste sentido guarda similitudes com 

a Brasileira, o autor assevera que  
 
A prisão é, portanto, um domínio no qual os negros gozam de fato de 
uma promoção diferencial, o que não deixa de ser uma ironia no 
momento em que o pais vira as costas para os programas de 
affirmative action com vistas a reduzir as desigualdades raciais mais 
gritantes no acesso â educação e ao emprego. (WACQUANT, 2001, p. 
95).  

 

Segundo Álvaro Pires (2004, p. 39), o Direito Penal ocidental produz uma 

racionalidade penal que “tende a produzir efeitos contraditórios e perversos nas 

relações entre as demandas de direitos humanos e do direito penal.”, uma vez 

que “o direito penal moderno coloca alguns problemas fundamentais às 

sociedades democráticas desde seu nascimento” (PIRES, 2004, p. 40). 

Destarte, a gestão da miséria, o disciplinamento, a normalização e a 

higienização social daqueles tidos como diferentes e não incluídos na sociedade 

colonizada e racista são feitos por meio da disciplina e cerceamento da liberdade 

objetiva e subjetiva desses corpos, assim “De uma maneira muito mais sutil, 

silenciosa e eficaz, eles são encarcerados” (MEDEIROS, 2018, p. 5089). Dessa 

forma, na acepção de Michael Foucault (2001), o encarceramento atua sobre 

esses corpos para controlá-los e transformá-los em corpos dóceis e disciplinados 

para que se tornem corpos úteis aos processos disciplinares que os pune e 

normalizam, a fim de produzir corpos docilizados, submissos, educados e 

produtivo para o modo de produção capitalista.  

Outrossim, a criminalização da pobreza enquanto produto da violência 

estrutural gerada pelo modo de produção capitalista coloca o sujeito em situação 

de vulnerabilidade social como sendo a figura do criminoso, isso porque os 

pobres sempre estiveram às margens da sociedade sendo, de acordo com 

Galvão e Martins (2018, p. 43) o “alvo principal de aniquilamento”.  



45 
 

 Segundo Galvão e Martins (2018, p. 48 apud MORAIS, 2006, p. 124) 

 
Atualmente, os mecanismos disciplinares precisam gerir também a 
sempre crescente massa de desempregados e excluídos da sociedade 
capitalista. Se o sistema penal da industrialização impunha a disciplina 
do trabalho, o sistema penal do neoliberalismo tem que impor a 
disciplina do desemprego.  

 

A pena de privação de liberdade é tida como uma obrigação ou 

necessidade sem que se busquem alternativas a esse tipo de penalidade, dado 

que “Esta é uma demanda do atual estágio do capitalismo, no qual a retração do 

Estado Social é acompanhada da ampliação do Estado Penal (WACQUANT, 

2001, p. 49).  

Convém reconhecer que o Brasil vive um processo de encarceramento 

em larga escala com resultados danosos à sociedade manifestada na 

seletividade do sistema penal em que os sujeitos mais pobres são excluídos pelo 

Estado e pela sociedade tendo a eles destinado a prisão. Nessa perspectiva para 

Juliana Borges (2018, p. 17) 

 
Além da privação de liberdade, ser encarcerado significa a negação de 
uma série de direitos e uma situação de aprofundamento de 
vulnerabilidades. Tanto o cárcere como o pós-encarceramento 
significam a morte social desses indivíduos negros e negras que, 
dificilmente, por conta do estigma social terão restituídos o seu status, 
já maculado pela opressão racial em todos os campos da vida, de 
cidadania, ou possibilidade de alcançá-la.  

 

Nesse sentido, de acordo com Loic Wacquant (2003, p. 24), “A ‘guerra 

contra pobreza’, assumida como bandeira de luta e plataforma de atuação pelo 

Estado Democrático de Direito, é substituída por uma ‘guerra contra os pobres’, 

tidos como bode expiatório de todos os males do país”. 

Os criminosos, sentenciados por um tipo de determinismo social, 

possuem classe, territorialidade periférica e principalmente cor preta. Afinal, 

como poetisa a cantora Elza Soares (2002) “a carne mais barata do mercado é 

a carne negra que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico e vai de 

graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos”.  

Por conseguinte, o direito penal opera como forma de controle do poder 

punitivo dando o tratamento diferenciado aos sujeitos indesejáveis, inimigos do 

direito penal, o que para Raul Zaffaroni (2011) constitui característica própria de 
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um Estado Absolutista, tornando-se, portanto, incompatível como Estado de 

Direito. Para o autor, tal fato inaugura uma contradição permanente entre a 

doutrina jurídico-penal que admite os sujeitos como inimigos com os princípios 

internacionais do Estado de Direito.  

De acordo com o autor, o inimigo não merece um tratamento de pessoa, 

já que é considerado perigoso e privado de direitos individuais, o que para ele é 

incompatível com o Estado de direito, segundo Raul Zaffaroni (2011, p. 18) 

 
Na medida em que se trata um ser humano como algo meramente 
perigoso e, por conseguinte, necessitado de pura contenção, dele é 
retirado ou negado o seu ca em que caráter de pessoa, ainda que 
certos direitos [...] lhe sejam reconhecidos. Não é a quantidade de 
direitos de que alguém é privado que se anula a sua condição de 
pessoa, mas sim a própria razão em que essa privação de direitos se 
baseia, isto é, quando alguém é privado de algum direito apenas 
porque é considerado pura e simplesmente como um ente perigoso.  

 

Para Raul Zaffaroni (2011), o direito penal, na medida em que considera 

um ente perigoso, o nega juridicamente enquanto pessoa e o encarcera, viola o 

Artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos. O autor considera o 

impedimento físico a um enjaulamento e considera um tipo de tratamento que 

não pode ser dado a uma pessoa a quem se reconhece autonomia moral.  

Ante o exposto nota-se que o Estado possui um papel central na produção 

da marginalidade e, portanto, responsabilidade com o aumento da população 

carcerária na medida em que utiliza a autoridade penal como dispositivo de 

tratamento da miséria. É possível se concluir que se encarcera mais pelo caráter 

ofensivo das infrações do que pela gravidade, punimos muito e punimos mal, 

dado que a criminalidade não diminuiu apesar do encarceramento seletivo 

praticado no presente. Para Angela Davis (2004), o crime não produz punição, 

essa é a consequência de outros tipos de forças (estruturais), e não 

fundamentalmente da prática de um delito.  

Ao pensar o sul global, Franciele Silva Cardoso e Priscylla Viana (2018) 

afirmam que os ditames do imperialismo neoliberal estadunidense, no que se 

refere ao controle social da população por meio do encarceramento como 

resposta para gestão dos problemas sociais e manutenção da ordem burguesa, 

agravam a situação nos países que um dia foram colônias de exploração 

escravagista negra e indígena.  
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De acordo com Loic Wacquant (2003, pp. 32 - 33), 

 
A ascensão do Estado penal [...] responde assim não a ascensão da 
criminalidade, mas ao deslocamento social provocado pelo 
desengajamento do Estado caritativo os efeitos criminógeos 
contribuem pesadamente para a insegurança e para a violência que 
deveria remediar [...] reelaborando sua missão histórica, o 
encarceramento serve bem antes a regulamentação da miséria, quiçá 
à sua perpetuação, e ao armazenamento dos refugos do mercado.  

 

 Pode-se concluir que nunca se prendeu tanto e que essas prisões 

demonstram seu caráter cada vez mais seletivo e de promoção do racismo. 

Negros, pobres, excluídos, não mais assistidos pelo Estado e sem espaço no 

sistema vigente, passam a ser vigiados, perseguidos e controlados pelo Estado 

penal. Ao mirar o contexto atual, e buscar elaborar saídas, através de uma 

perspectiva antirracista de busca pela paz, de acordo com Luciene de Oliveira 

Dias (2019, p. 63), 
 

[...] a paz não é somente um estado de não-guerra. Paz não é a 
ausência de conflitos. Paz não é permissividade. A paz deve ser 
acionada como a prática da não-violência para resolver conflitos. A paz 
está diretamente relacionada a uma postura democrática e de 
cooperação para que se instale a justiça. Ou seja, a paz demanda 
ação, proposição e ainda protagonismos plurais. Por este caminho, 
modificamos o mundo porque fazemos gestão de conflitos, prevenimos 
os conflitos potencialmente violentos e estabelecemos a convivência 
que produz cidadania. 

 

 Por isso, é imperioso que, a partir de uma reforma estrutural, seja 

descriminalizada a pobreza, nutrindo assim a luta por uma sociedade menos 

desigual e excludente, com vistas a um projeto emancipatório de 

reconhecimento das diferenças, melhora das condições de vida da população e 

efetivação dos direitos humanos. Isso tendo em vista uma justiça 

autocompositiva que se oponha a cultura do encarceramento seletivo, que 

busque promover uma cultura de paz ao romper com o modelo punitivista, 

racista, machista e classista em voga. 

 

1.4 A(s) Mulher(es) da encruzilhada: apontamentos sobre os cruzamentos 
entre as opressões de gênero, raça e classe 
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Segundo Patrícia Hill Collins (2015), gênero não é o único determinante 

da condição de mulher. No entanto, os feminismos capitaneados por mulheres 

não negras têm sido inábeis de falar com os diversos grupos de mulheres, uma 

vez que não compreendem totalmente os cruzamentos entre as opressões de 

gênero, raça, classe e sexualidade. Ou seja, não compreendem os sujeitos a 

partir de uma perspectiva interseccional e do reconhecimento das diferenças. 

Para a autora, é salutar considerar as interconexões entre raça, classe, gênero, 

sexualidade e outras categorias como ferramentas de análise social, uma vez 

que essas, enquanto múltiplos sistemas de poder, afetam o lugar dos sujeitos 

em suas relações sociais.  

 A interseccionalidade contribui com a justiça social ao passo que pensa 

em todas as particularidades existentes, possuindo um potencial emancipatório 

haja vista a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Sendo “um 

modelo analítico que explora a relação entre opressão, consciência e ativismo” 

(COLLINS, 2016, p. 114).  

 À vista disso, para Kimberlé Crenshaw (2004), “precisamos, portanto, 

identificar melhor o que acontece quando diversas formas de discriminação se 

combinam e afetam as vidas de determinadas pessoas” (p.11). Para a autora 

uma das razões pelas quais que a interseccionalidade constitui um desafio é o 

fato de que ela aborda as diferenças dentro da diferença. 
  

Da mesma forma, quando mulheres negras sofrem discriminação de 
gênero, iguais às sofridas pelas mulheres dominantes, devem ser 
protegidas, assim quando experimentam discriminações raciais que as 
brancas freqüentemente não experimentam. Esse é o desafio da 
interseccionalidade. (CRENSHAW, 2004, p. 9) 

 

 Para a autora, “A interseccionalidade sugere que, na verdade, nem 

sempre lidamos com grupos distintos de pessoas e sim com grupos 

sobrepostos.” (CRENSHAW, 2004, p. 10). Desse modo, é urgente identificar 

melhor o que acontece quando diversas formas de discriminação se intercruzam 

e afetam a vida de determinadas pessoas. As mulheres negras, continua, são 

afetadas de maneira específica majoritariamente pela combinação de duas 

diferentes formas de discriminação  a discriminação racial e a de gênero , o 

que as tornam invisíveis já que muitas das questões não incluídas na agenda 

feminista mais geral afetam diretamente essas mulheres.  
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 Para Kimberlé Crenshaw (2004, p. 14), “Há também o problema da 

subinclusão, que ocorre quando há um problema que é claramente de gênero 

que não é incluído na agenda geral de gênero pelo fato de afetar apenas um 

subgrupo de mulheres”. Ela ainda afirma que “as presidiárias não são incluídas 

na agenda geral dos grupos de mulheres, porque a questão afeta apenas um 

subgrupo” (CRENSHAW, 2004, p.15), o que ela chama de subinclusão.  

 Conforme a autora (2004, p. 16), “A interseccionalidade oferece uma 

oportunidade de fazermos com que todas as nossas políticas e práticas sejam, 

efetivamente, inclusivas e produtivas”. Para Luiza Bairros (1995, p. 461),  

 
Raça, gênero, classe social e orientação sexual reconfiguram-se 
mutuamente formando o que Grant chama de um mosaico que só pode 
ser entendido em sua multidimensionalidade De acordo com o ponto 
de vista feminista portanto não existe uma identidade uma pois a 
experiência de ser mulher se dá de forma social e historicamente 
determinadas.  

 

 Ainda de acordo com a autora, 

 
Segundo essa teoria a experiência da opressão sexista e dada pela 
posição que ocupamos numa matriz de dominação onde raça gênero 
e classe social interceptam se em diferentes pontos. Assim uma mulher 
negra trabalhadora não é triplamente oprimida ou mais oprimida do que 
uma mulher branca na mesma classe social mas experimenta a 
opressão a partir de um lugar que proporciona um ponto de vista 
diferente sobre o que e ser mulher numa sociedade desigual racista e 
sexista. (BAIRROS, 1995, p. 461).  
 

Para Collins (2015), faz-se necessário o uso de novas categorias de 

análise que incluam raça, gênero e classe como estrutura de opressão distintas, 

no entanto, interligadas e não dicotômicas e hierarquizadas.  Dessa forma, as 

opressões de raça, gênero e classe se estruturariam em três dimensões, quais 

sejam a institucional, simbólica e a individual. Para ela “Somadas, a dimensão 

institucional e a simbólica da opressão criam um pano de fundo estrutural contra 

o qual todos/as nós vivemos nossas vidas” (COLLINS, 2015, p.28).   

Destarte, o uso de raça, classe e gênero como categorias de análise e 

conexão deve proporcionar o reconhecimento das diferenças haja vista uma 

postura mais empática ao passo que se identifica os lugares de poder, bem como 

os benefícios de privilégios coletivos e individuais pautados na reprodução social 

de opressões racistas, machistas e classistas.  
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De acordo com Juliana Borges (2018, pp. 120 -121),  

 
As ligações têm sido, historicamente, entre punição e raça, entre 
gênero e castigo, entre classe e criminalização e punição. Ou seja, é a 
perspectiva racializada que defini quem será ou não punido. É a 
perspectiva de condição social que definirá se você terá ou não 
dinheiro para pagar a fiança e se ficará ou não preso. É a perspectiva 
de gênero, em você sendo mulher, que trará uma carga moral ao 
julgamento e que definirá sua punição. 

 

Por tudo isso, a abordagem interseccional, sobretudo, proporciona uma 

análise da posição individual em relação ao outro questionando assim a ideia de 

um sujeito universal. “A interseccionalidade é a autoridade intelectual de todas 

as mulheres que um dia foram interrompidas” (AKOTIRENE, 2018, p.109).  

 
 

1.5 Mulheres incriminadas: história, estigmas, identidade e representação 
social  
  

Esta sessão irá abordar a criminalidade feminina pautada na criminologia 

crítica, a partir de autoras mulheres, sob uma perspectiva crítica feminista e 

interseccional, na medida em que compreende o fenômeno não somente pela 

reprodução das desigualdades do capitalismo, mas também a partir da 

reprodução da ordem patriarcal, da dominação masculina e do racismo 

apontando a invisibilidade das mulheres negras e não negras ao longo da 

história, resguardadas as suas particularidades, o que, de acordo com June 

Santos (2014, p. 7) “leva à desconstrução do mito da igualdade no Direito Penal, 

que é fundamental para entender as especificidades da condição das mulheres 

na realidade prisional”.  

  
Assim, adota-se uma posição que considera que a única solução seria 
a de construção de uma verdadeira criminologia crítica feminista, pela 
necessidade de rompimento com as duas estruturas fundamentais da 
sociedade: o capitalismo e o patriarcado (SANTOS, 2014, p.12). 

 

 O modo de produção capitalista é estrutural para as desigualdades sociais 

vivenciadas na contemporaneidade no que se refere a espaços de poder e 

acesso a direitos sociais, sendo que aqueles que perfazem o grupo dos 

historicamente excluídos e marginalizados experimentam 
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opressões/desigualdades de gênero e de raça e são alvo do Estado penal. 

Franciele Silva Cardoso e Priscylla Viana (2018) refletem que em oposição a 

cerca de 350.000 anos do surgimento da humanidade o patriarcado possui cerca 

de 2.600 anos e desde então tem o poder centrado no gênero masculino o que 

segunda elas alcançam maiores proporções quando se adiciona os adjetivos 

branco, cisheterosexual e burguês.  

 
[...] a sociedade passa a ser pensada por homens e para os homens, 
sendo os Direitos Humanos criados por eles e para eles. 
Consequentemente, as violências ligadas ao gênero não ocorrem de 
forma aleatória, mas são derivadas desta organização social que 
privilegia o gênero masculino. (CARDOSO; VIANA, 2018, p. 616).  

 

 Para as autoras, as conquistas de direitos pelas mulheres não atingiram 

a todas de forma igualitária, posto que aquelas que possuem mais privilégios 

consequentemente possuem mais direitos, enquanto mulheres de outros grupos 

desprivilegiados (negras, idosas, pobres, transexuais, deficientes) possuem 

restritas possibilidades e oportunidades de acesso a direitos, posições de poder 

e exercício da cidadania.   

 Ao analisar-se o Retrato das desigualdades, produzido pelo IPEA no ano 

de 2016 é perceptível que mulheres negras e brancas inseridas no mercado de 

trabalho possuem maior índice de escolaridade em relação aos homens. No 

entanto isso não tem rebatimento positivo no recebimento de salário por essas 

mulheres que têm historicamente recebido salários mais baixos que os homens, 

estando ainda as mulheres negras na base dessa pirâmide com os menores 

salários em relação a homens e mulheres brancas e aos homens negros, 

segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD) feita 

pelo IBGE no ano de 2016.  

 Paralelamente a isso, como consequência das desigualdades sociais, a 

população carcerária no Brasil cresce exponencialmente a cada dia. Segundo 

dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN) 

atualmente temos a terceira maior população carcerária do mundo, sendo que 

nos últimos 15 anos a população carcerária feminina sofreu um aumento de 

503% tornando-se superior ao aumento percentual do encarceramento 

masculino. 
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 Esse mesmo levantamento aponta que 62% das mulheres em situação de 

encarceramento no Brasil são negras e que o crime de tráfico de drogas na 

maioria das vezes varejista é o tipo penal que lidera o encarceramento feminino. 

De acordo com dados do INFOPEN Mulheres (2018), 62% das mulheres 

sentenciadas ou aguardando julgamento têm sua conduta criminal relacionada 

ao tráfico de drogas. 

 
Num cenário em que a situação laboral para as mulheres é de exclusão 
e vulnerabilidade econômico-social, outro mercado, paralelo e em 
progressiva expansão, promete ascensão econômica. É o mercado 
ilícito de drogas. Talvez pelo ganho econômico superior a trabalhos 
precarizados como dos serviços domésticos. Talvez pela via 
alternativa de complementação de renda e manutenção das atividades 
domésticas de cuidado, o tráfico parece ser uma opção para algumas 
mulheres. (CARDOSO; VIANA, 2018, p. 617 apud RAMOS, 2012, p. 
20).  
 

 Destarte, de acordo com Franciele Silva Cardoso e Priscylla Viana (2018), 

na sociedade burguesa e capitalista atual as mulheres, quando não possuem 

meios lícitos ou não precarizados para venda da sua força de trabalho em meio 

às relações desiguais de poder, conciliam o cumprimento de funções 

reprodutivas e produtivas. Por isso muitas delas encontram na venda varejista 

de entorpecentes uma oportunidade de conciliar a dupla tarefa para manutenção 

de seus lares.  

 Sustentando a análise das autoras, atualmente no estado de Goiás, 

segundo dados do IFOPEN, 51% das mulheres encarceradas17 respondem pelo 

crime de tráfico de drogas. Número que diz respeito tanto às presas provisórias 

quanto às sentenciadas. Sobre isso, é imperioso dizer que a legislação brasileira 

não estabelece um critério objetivo sobre a quantidade de drogas para 

diferenciar um usuário de um traficante, endossando assim a seletividade penal 

na medida em que o sistema jurídico-punitivo  desde a polícia passando pelo 

Ministério Público à sentença do juiz  condenam esses sujeitos a partir de 

critérios e valores calcados no racismo, machismo e elitismo.  

 Ademais, na PFCN18 35% das mulheres sentenciadas respondem pelo 

crime de tráfico de drogas, 335 pelos crimes de homicídio e latrocínio (crimes 

                                                 
17Atualmente o Estado de Goiás possui 842 mulheres encarceradas.  
18 Segundo o documento de chamada das reeducandas, emitido em 18 de julho de 2019 a 
PFCN tem um total de 60 reeducandas.  
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contra a vida), 27% pelos crimes de roubo/furto/receptação/estelionato e 

extorsão (crimes contra o patrimônio), 2% por conduta criminal relacionada ao 

estatuto do desarmamento e 3% com conduta criminal não informada.  

 Ao considerar que o complexo prisional de Aparecida de Goiânia, onde 

está a PFCN, é a maior unidade prisional do estado de Goiás e possui no total 

de mulheres encarceradas por tráfico de drogas no estado apenas 5% dessas, 

infere-se que a maioria destas mulheres incriminadas pelo tráfico de drogas no 

estado de Goiás estão presas provisoriamente.  

Com isso, é possível dizer que atualmente a prisão preventiva tornou-se 

uma estratégia velada do Estado para segregar a população negra. Atualmente 

esse instituto penal cautelar se apresenta como um dos maiores problemas no 

que diz respeito ao fenômeno do encarceramento seletivo no Brasil, ao passo 

que o Estado  que por meio de seus agentes controla a política criminal e 

trabalha de forma a não atender a excepcionalidade na aplicação da medida 

provisória  coloca-a como seu modus operandi agindo em desfavor das 

classes minoritárias, sendo, portanto, a figura do negro a mais atingida, já que 

encabeça parte majoritária da população carcerária (provisória ou definitiva) no 

território nacional. 

 As mulheres incriminadas em geral são jovens com baixa escolaridade, 

com atividade profissional informal, chefes de família que exercem os cuidados 

de seus filhos e são as responsáveis pelo sustento da família que vivem em 

territórios de extremada vulnerabilidade social e cultural. À vista disso, Antônio 

Eduardo Santoro e Ana Carolina Pereira (2018, p.94) asseveram que “[...] o 

crescimento da criminalidade feminina pode ter relação muito mais com a 

dinâmica proporcionada pelo tráfico de drogas do que por uma maior disposição 

das mulheres para cometer crimes”. 

 Posto que, ainda de acordo com os autores, 

 
o aumento da quantidade de mulheres presas, resulta da opção por 
lidar com o tema das drogas por meio de políticas criminais que 
incidem precipuamente sobre os indivíduos que desempenham 
funções de pouca relevância e baixa remuneração no mercado 
transnacional das drogas (SANTORO; PEREIRA, 2018, p. 97). 

 

 Segundo June Santos (2014), a criminologia crítica, enquanto um 

paradigma da reação social fundamental ao pensamento criminológico, revela o 
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papel da contradição entre capital e trabalho assalariado no processo de 

criminalização dos setores marginalizados da sociedade, além de propor, pela 

primeira vez, uma política criminal alternativa comprometida com os interesses 

destes setores. A autora assevera que ao perceber o androcentrismo do 

pensamento criminológico e a necessidade de romper com o caráter masculino 

do Direito, em especial do Direito Penal, surge a necessidade da construção de 

uma criminologia sob a perspectiva de gênero. Para Santos (2014, p.12) essa 

criminologia descreve “a situação da mulher na criminologia atualmente, tanto 

como vítima (sua posição primária), quanto como autora do delito (sua posição 

residual), questionando quais as condições de criminalização das mulheres”. 

 De acordo com a autora, “a opressão de gênero não é um problema cuja 

origem se encontra na postura de indivíduos determinados, mas na cultura de 

uma sociedade, na qual todos os âmbitos da vida são pautados pela dominação 

masculina do gênero feminino” (SANTOS, 2014, p.13). Assim, pesquisadoras 

feministas, ao se debruçarem sobre os sistemas jurídicos, apontaram que esses 

servem apenas para perpetuar a desigualdade de gênero em nossa sociedade.  

 Conforme June Santos (2014), os primeiros discursos criminológicos 

surgiram na Idade Média, período em que se ocuparam primordialmente da 

questão feminina em função da caça às bruxas e feiticeiras. Antes da origem do 

cárcere as mulheres já seriam prisioneiras da sua própria condição sexual na 

sociedade patriarcal, quando a função de controle social pautada em aspectos 

morais e de castidade feminina era exercida pelo convento ou pelo lar. 

 Sobre isso, Bruna Stéfani Araújo (2018) sustenta que as bruxas da Idade 

Média eram mulheres que sabiam lidar com receitas medicinais e curas naturais, 

obtendo assim respeito e prestígio em suas comunidades ao articular saberes e 

auto-organização feminina e, por isso, representavam uma ameaça ao poder 

vigente uma vez que não estavam restritas à família e ao poder de um homem.  

 Com o passar do tempo, a autora Césare Lombroso ao produzir a obra La 

donna delinquente buscou conciliar um discurso jurídico, médico moral em um 

único estudo acerca da mulher criminosa. De acordo com Santos (2014, p. 28), 

 
Para Lombroso, a natureza feminina seria passiva e inerte, o que a 
condicionaria a uma maior obediência à lei. No entanto, a mulher 
criminosa teria como principal característica a paixão, o que a tornaria 
também calculista e essencialmente má, utilizando-se de seu poder de 
sedução para fins delitivos. 
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Ainda segundo a autora,  
 

As demais teorias sobre a criminalidade feminina que ganharam 
notoriedade na época também pautavam-se em explicações biológicas 
e morais. Assim, as oscilações hormonais no corpo feminino tornaram-
se explicação para a delinquência feminina que, portanto, deveria ser 
tratada como caso psiquiátrico, não penal. Otto Pollack baseava sua 
argumentação sobre sub-representação da criminalidade feminina na 
suposta capacidade fisiológica das mulheres de enganar os outros 
(LEMGRUBER, 1983). Associava-se também a beleza das mulheres à 
sua periculosidade e ardil. Ao mesmo tempo, a aparência física das 
mulheres também foi motivo para minimizar sua responsabilidade 
como autora de delitos. (SANTOS, 2014 apud LEMGRUBER,1983 e 
apud MENDES, 2014, p. 29). 
 
 

Para ela durante os anos 20 e 30 surgiram teorias psicanalíticas que 

buscaram explicar a criminalidade e a sociedade punitivista. No entanto essas 

não foram capazes de superar os limites da criminologia tradicional, uma vez 

que estavam centradas no comportamento com forte reducionismo biológico e 

psicológico, prescindindo de análises que considerassem as relações sociais.  

De acordo com Bruna Stéfani Araújo (2018), é a partir da década de 70  

 em virtude da emergência do movimento feminista  que os estudos de 

criminologia feminista começam a apontar preocupações com a situação da 

mulher e passam a pensar a condição da mulher na esfera penal em âmbito 

privado e público, uma vez que ganham notoriedade no âmbito da vitimologia, 

enquanto vítima, e da criminologia crítica com bases marxistas, enquanto autora 

do delito.  

 
As feministas procuram então desconstruir os discursos da 
irracionalidade da desviância feminina através da exploração de 
factores de ordem social, como por exemplo a marginalização social e 
econômica das mulheres, o poder patriarcal e os dispositivos informais 
de controle do comportamento feminino. [...] Trata-se de abordagens 
empíricas que [...] conferem a variável gênero um estatuto nuclear, e 
procuram dar a mulher que comete crimes um protagonismo 
impensável nos estudos da linha tradicional da criminologia. 
(MACHADO;  MATOS, 2012, p. 40, grafia original).  
 

 

Durante esse período, Bruna Stéfani Araújo (2018) acrescenta que as 

mulheres eram vistas como frágeis, assexuadas, maternais e dóceis, portanto 

um ser desprovido de razão e por consequência de periculosidade, sendo 

inferiores aos homens, com sensibilidade apenas para prostituição, conduta 
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tipificada como crime neste momento da história. Posteriormente a criminologia 

crítica com aporte marxista centra suas análises tão somente nas relações de 

produção e reprodução social das desigualdades, sem considerar os aspectos 

de gênero, o que para a autora deixa evidente que a criminologia é uma área do 

conhecimento centrada no masculino. 

De acordo com Carla Machado e Raquel Matos (2012) em contraste com 

as teses da irracionalidade das mulheres no cometimento de crimes as novas 

análises feitas pelas feministas afirmam que as mulheres podem cometer crimes 

intencional e racionalmente, estando nas bases de suas escolhas opressões 

socioeconômicas, padrões de dinâmica familiar desestruturada, opressões de 

gênero e fatores culturais. 

Para as autoras, o envolvimento das mulheres com o crime constitui uma 

estratégia para lidar com a violência que é vítima. Assim, elas consideram essas 

mulheres vítimas na medida que suas trajetórias são atravessadas por 

circunstâncias sociais adversas e empreendedoras quando a violência dessas 

mulheres emerge como uma resposta racional a essas circunstâncias.  

Segundo Idilva Germano, Rebeca Liberato e Mariana Monteiro (2018, 

p.37 apud. QUEIROS, 2015)  

 
o primeiro presídio brasileiro destinado ao público feminino funcionava 
como um dispositivo moralizante e recebia as mulheres vistas como 
desviantes, ou seja, as mães solteiras, prostitutas, bem como aquelas 
ditas “de gênio forte”, que se recusavam a obedecer às ordens que lhe 
eram impostas. [...]um depósito de mulheres “desajustadas” (não 
necessariamente criminosas), que, de algum modo, fugiam do padrão 
da sociedade patriarcal e machista. 

 

À vista disso, de acordo com June Santos (2014, p. 66) “As 

especificidades femininas são ignoradas pelo Estado, acarretando um 

tratamento cruel, pautado pela sistemática violação de direitos, pela opressão de 

gênero e pela estigmatização”. De acordo com Marlene França (2014, p. 219), 
 
As mulheres, [...] em relação à população carcerária masculina,são 
tratadas com certa indiferença, para não dizer com inferioridade, uma 
vez que, no ambiente penitenciário,elas não usufruem equitativamente 
do atendimento que é dispensado aos homens, que, por sua vez, já é 
muito precário. 
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Para a autora, as mulheres são vistas como piores que os homens, uma 

vez que o cometimento de crimes não é da natureza feminina, sendo oprimidas 

duplamente, uma vez que ocupam lugar de subalternidade em relação aos 

homens na estrutura criminal e quando encarceradas têm direitos negados posto 

que são tratadas como o são os homens, não tendo reconhecida as diferenças 

entre os gêneros, “consolidando ainda mais a situação de exclusão e de 

invisibilidade a que já é submetida.” (FRANÇA, 2014, p. 222). Assim sendo, 

 
A mulher criminosa é duplamente discriminada,por ser mulher e por ter 
rompido com o modelo inferiorizado que a sociedade impôs a ela 
historicamente.Quando comete um crime ela assume um 
lugar,aparentemente, reservado ao homem: o lugar de violadora da 
ordem estabelecida, uma agressora. Assim, a resposta social às 
mulheres que cometeram crimes tem se revelados utilmente 
desprezível e excludente, sobretudo, por parte do Estado, isto é, por 
mais que se discuta a necessidade de diferenciação, tudo continua 
como se essas necessidades não existissem. (FRANÇA, 2014, p. 223). 
 

De acordo com Marlene França (2014, p. 221), o  

 
aprisionamento feminino, concentrou se muito mais no controle de 
mulheres de uma maneira geral do que buscou reprimir socialmente o 
comportamento delituoso das mesmas, haja vista a negação de boa 
parte dos direitos que a ela são destinados. 

 

Tal fato ficou demonstrado durante a pesquisa realizada. Quando 

perguntei a Alecrim (2019)19 sobre as ações públicas relacionadas às mulheres 

em situação de encarceramento, ele apresenta em sua fala que a desigualdade 

de tratamento entre mulheres e homens também é reproduzida na prisão, ao 

informar que 

 
Ó, lá dentro tem que fazer o quê? O Poder Judiciário tem que olhar as 
penas de todas as reeducandas, porque muitos já estão de cadeia 
vencida, estão com o tempo extrapolado. Dar uma atenção maiorzinha 
ali, por quê? Porque os homens, eles têm mais atenção com os 
homens, que é muitos, do que com as mulheres. As mulheres é tão 
pouca, né? Que acaba ficando pro lado, e eles esquecem delas lá 
dentro. E pra nós que tá aqui fora acho que é só abrir mais 
oportunidade de serviço, né? Porque pra você ver, a primeira mulher a 
ser ingressada no Programa Começar de Novo aqui foi a Girassol. A 
partir dela que foram surgindo as oportunidades pras outras demais. 

                                                 
19 Alecrim é um homem transgênero, por isso vou me referir a Alecrim no gênero masculino. 
Apesar de se identificar como homem Alecrim ficou custodiado na PFCN e vivenciou as 
opressões destinadas ao sexo como também em virtude da sua opção de gênero e sexualidade. 
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Então tinha que abrir mais oportunidades de serviço pra elas, né? É. 
Os homens sempre recebeu mais atenção do que as mulheres. Aí 
acaba que, igual eu, eu fiquei seis meses a mais e hoje eles nem 
desconta da minha pena, entende? Porque eles botam quente, né. 
Acho que os homens têm mais atitude que as mulheres. Hoje em dia 
as mulheres trabalham mais que os homens. 

 

 

Desse modo, “[...] a instituição reflete a desigualdade de tratamento 

dispensado pela sociedade, geralmente,apoiada na atribuição de valores como 

submissão e passividade [...].” (FRANÇA, 2014, p. 225). Isso porque o “sistema 

de justiça criminal como mais uma manifestação do poder patriarcal, [...] opera 

numa lógica de controle social sexualizado dos corpos femininos” que produz e 

reproduz relações sociais opressoras e injustas (GERMANO; LIBERATO; 

MONTEIRO, 2018, p. 30). 

De acordo com Oliveira e Santos (2012), diferente de um homem preso, 

as mulheres encarceradas são logo abandonadas por seus companheiros seja 

pela estigma da mulher criminosa ou por eles estabelecerem com maior 

celeridade novas relações afetivas, essas mulheres são vistas, portanto, como 

desjustadas social e biologicamente, bem como duplamente penalizadas já que 

transgrediram regras morais no que diz respeito ao papel designado a mulher na 

sociedade patriarcal como também as normais de conduta penal. Veja o que 

falam as interlocutoras sobre esse aspecto: 

 
[...] e não é fácil... para você ver nesses 6 anos que eu tive no 
Consuelo, eu vi um homem visitar a mulher e trinta mulher descer pra 
ver um homem. A porta, você pode ir lá na POG no domingo é 
mulheres, briga pra entrar ali dentro, é 3000 mulheres, teve até que 
dividir, alternar os dias da visita pelo que já estavam... Então é notório, 
a mulher ela tem que se decidir, ser mais independente hoje em dia 
graças a Deus nós ganhamos um grande espaço né?! (ANTÚRIO, 
2019).  
 
[...] e eu ia visitar meu ex-marido. Lá, visitando ele eu ia embora 14h 
por eu ser presa, então quando eu ia embora, mulheres da rua teve um 
caso com meu marido lá depois que eu ia embora, e engravidou que é 
a filha que ele tem hoje de 6 anos. E nisso a mulher lá passou pelo pela 
rua do Consuelo, bateu falou “ó, tô grávida do seu marido” eu falei “faça 
bom proveito, porque ele não cuida nem dos meus”, porque ele não 
cuida, ele é irresponsável. Foi, pra me avisar, né? Porque ela sabia que 
eu era presa. E daí desse dia em diante eu nunca mais fui lá, nem pra 
terminar com ele, porque ele sempre deix... olha, eu nunca esqueci, 
porque que eu tomei a decisão, eu fiquei muito revoltada com homem, 
cheguei até a me envolver com mulher, igual você via, né? E lá eu tive 
uma decepção muito grande, que ele era o homem da minha vida, eu 
era casada com ele tinha 15 anos, isso aconteceu lá, todo mundo via, 
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todo mundo ficou sabendo, né? Aí... a gente... ele se relacionou com 
essa pessoa, ela chegou lá, tal. Aí eu falei assim, como ele ia embora 
primeiro que eu, porque eu fui por causa dele, no grampo telefônico, 
ele ia embora primeiro que eu, e foi. e aí eu falava “você vai vir me 
visitar?”, ele falou não. Eu falei por que, ele falou “vou foragir, você 
sabe que eu não fico preso”, eu tive que escolher: eu amo ele ou eu 
amo eu, meus filhos e minha família? Quando eu me separei dele, foi 
onde eu acordei pra realidade, né? Porque ele não me ajuda com nada, 
depois que eu separei dele. Eu escolhi a minha liberdade, a minha vida. 
(ANTÚRIO, 2019).  

 

Sobre isso, Antônio Eduardo Santoro e Ana Carolina Pereira (2018, p. 92) 

afirmam que o processo de estigmatização ao qual estão submetidas as 

mulheres em situação de encarceramento é algo transversal à história de vida 

dessas mulheres que são qualificadas como más esposas, más mães, mulheres 

sem alma sendo, portanto, excluídas pela sociedade patriarcal e machista que 

impõe a elas condutas e regras morais pautadas na ideia de natureza feminina. 

Para June Santos (2014, p. 52),  
 

há três fatores distintos que caracterizam as mulheres delinquentes ou 
encarceradas: primeiro, que os delitos praticados pelas mulheres que 
estão no sistema prisional são, essencialmente, delitos típicos de 
pessoas desprovidas de poder (e não delitos específicos de gênero); 
segundo, que as mulheres encarceradas pertencem, de modo geral, à 
grupos étnicos marginalizados na sociedade; terceiro, que a maioria 
delas viveu em situação de pobreza grande parte de sua vida. [...] de 
modo que a criminalização feminina está condicionada a três variáveis 
essenciais: gênero, raça e classe. 

 

Para Bruna Stéfani Araújo (2018), a criminologia crítica feminista precisa 

não apenas romper com a hegemonia ideológica androcêntrica que não 

considera as questões de gênero ligadas ao sistema punitivo, bem como no 

cometimento de crimes por mulheres. Ela afirma que a criminologia feminista, 

branca e essencialista (CAMPOS, 2018, p. 1) precisa ir além e também inserir 

em suas análises referenciais do feminismo negro para que as análises sobre o 

encarceramento de mulheres abarque elementos de sua própria realidade, qual 

seja, mulheres em condições de desigualdade social, histórica e racial, para que 

tenha assim potencial de emancipação concreto. 

 A autora afirma ainda a importância de os estudos de criminologia 

feminista considerar as vulnerabilidades históricas e sociais relativas ao 

processo de colonização da América Latina.  
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Desse modo, diante das opressões causadas pela dominação patriarcal, 

classista e racista as mulheres que em sua maioria têm tido dificuldade de se 

inserirem no mercado de trabalho formal, em um Estado que se torna cada vez 

mais penalizador e menos protetor, vivenciam experiências de subalternidade e 

opressão antes, durante e depois da prisão e são geralmente criminalizadas pelo 

crime de tráfico de drogas, onde também ocupam lugares hierarquicamente 

inferiores, que se constitui enquanto alternativa econômica a sua vulnerabilidade 

social. Observe o que as mulheres ouvidas durante a pesquisa narram sobre seu 

envolvimento com o tráfico de drogas: 

 
Não, não comercializei, quer dizer, eu só morava com ele. Mas lá no 
Espírito Santo se prende o marido, prende você também. É, lá você 
acaba indo também porque você tá no meio [...] eles falou que achou, 
né? Então a palavra deles contra a minha. Minha filha tinha três anos 
a mais velha e eu fui presa, aí fui condenada pela droga deles. Na 
época era o Artigo 12. Fiquei 3 anos e 6 meses e saí de condicional. 
(GIRASSOL, 2019).  
 
Aí lá em Rondônia eu conheci uma pessoa que era daqui de Goiânia 
que mexia com tráfico de drogas, né, e eu não sabia. E aí a gente 
começou a namorar, aí fomos morar junto, aí eu entrei nesse mundo 
também aí com ele, e aí ele veio embora pra cá e eu vim também. Aliás, 
ele veio preso aqui e aí eu vim embora pra cá pra ajudar ele, né, ficar 
do lado dele. Assim, hoje ele saiu do mundo... aliás ele saiu do crime 
fazia tempo e eu fiquei no lugar dele. (ORQUÍDEA, 2019).  

 
[...] o pai dos meus filhos estudava na mesma escola que eu e a gente 
começou a namorar e ele vendia droga. A gente começou, ele falou 
“não, eu te ajudo” a gente não era casado ainda, namorava né? A gente 
só se conhecia, começo, ficava só beijava que na época eu ainda era 
moça, né? Aí ele foi me arrumou na época 100g de maconha aí eu de 
100, eu vendi as 100, paguei sobrou dinheiro, aluguei a casa [...] 
(ANTÚRIO, 2019). 

 
Não, como ele tava preso... Eu saí da cadeia, aí ele foi em 2010 no que 
ele foi, eu comecei, aí eu evoluí mais no tráfico ainda. porque ele 
gastava dinheiro demais aí foi onde eu criei responsabilidade do tráfico, 
ficou pra mim. E eu que pegava, eu que recebia a droga. (ANTÚRIO, 
2019).  

 

Aliada à criminalização/feminização da pobreza20, as opressões de raça, 

gênero e a atual guerra às drogas, quando presas essas mulheres sofrem outros 

tipos de discriminação, bem como de negligência por parte do Estado uma vez 

                                                 
20 “Dentre os mais de 1 bilhão de pessoas da população mundial que se encontra em extrema 
condição de pobreza, 70% são mulheres.” (PRÁ, 2001, p. 177).  
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que têm sua dignidade feminina, seus direitos e garantias fundamentais 

duplamente negados. Veja o que Petúnia (2019) falou sobre isso, 

 
[...] porque eu precisei, porque logo assim eu tive minha filha, sempre 
cuidei dela sozinha. Aí eu trabalhando, trabalhava em dois empregos, 
tudo tão difícil e aquele negócio, né, quando foi um dia Nossa eu não 
tinha nem um real pra comprar o leite da minha filha, porque tudo era 
por mês, tudo era por mês, tudo era certinho. Quando foi um dia o leite 
dela azedou e é, eu só teria o leite dela no outro dia de manhã cedo. 
Nossa eu fiquei tão revoltada com aquilo, falei “Nossa mas eu trabalho 
tanto, eu não tenho condições de cuidar da minha filha direito”. 
Conheci alguém que falou “não, vamos?”, eu falei “Vamos”. Certinho. 
Loguinho eu comecei a traficar, vi o dinheiro fácil entrar, logo eu saí foi 
do serviço, arrumei foi uma cadeia. E assim foi indo. Aí depois que eu 
conheci o crime, que eu vi que a vida fácil era boa, quis trabalhar mais 
não. Primeira vez que eu tô trabalhando é agora. E na cadeia, né, 
porque os três últimos anos meus eu trabalhei. 

 
 

Por isso há a necessidade e a urgência na contemporaneidade de se 

considerar a intersecionalidade entre as perspectivas de gênero, raça, etnia, 

classe, sexualidade, etarismo e origem como diretriz nos estudos sobre controle 

penal de mulheres e meninas.  
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CAPÍTULO II 
 

ADEUS AO CÁRCERE? Reflexões acerca das iniciativas pós-cárcere 
 

Eles combinaram de nos matar  
e nós combinamos de não morrer 

   (Conceição Evaristo) 
 

Neste capítulo foi realizada, de forma breve, uma contextualização das 

iniciativas pós-cárcere por meio de uma análise de documentos relativos à 

política de execução penal no Brasil. Foi dado enfoque ao tratamento de pessoas 

egressas do sistema prisional e também às iniciativas de intervenções para 

pessoas egressas no Brasil e particularmente no estado de Goiás.  

Os documentos catalogados para análise compreenderam a Lei de 

Execução Penal (LEP), a Declaração Universal de Direitos Humanos, o relatório 

do INFOPEN – Mulheres do ano de 2018, a Portaria 49/2010 que dispõe sobre 

o selo do Programa Começar de Novo, a Portaria 96/2009 que dispõe sobre o 

Programa Começar de Novo, o Plano Geral de Trabalho e o Plano de Trabalho 

do Programa Começar de Novo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, as 

Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas 

não privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkog), 

Resolução nº 4 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 

Regras Mínimas para o Tratamento de Presos, o III Programa Nacional de 

Direitos Humanos (PNDH),o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(PNPCP), bem como o relatório final da Consultoria Nacional Especializada para 

Formulação de Política Nacional de Atenção à Pessoa Egressa do Sistema 

Prisional (Projeto BRA/14/011 – PNUD).  

 
2.1 “Sou ex-presidiária!” Apontamentos sobre a prisão e os seus efeitos  
 
 A partir da revisão bibliográfica realizada no âmbito da pesquisa, 

notadamente referente à produção de Angela Davis, torna-se possível a 

compreensão de que a prisão é uma das instituições que substitui e reproduz as 

funções da escravidão. Ela pode ser compreendida também como uma 

instituição total em que os indivíduos são separados da sociedade por um 
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período determinado de tempo, controlando muitas das necessidades humanas, 

tanto pela organização burocrática, quanto pela vigilância (GOFFMAN, 1961).  

 Segundo o mesmo autor, a vida na prisão é grupal e exige contato mútuo 

e exposição com os outros presos, o que faz com que a vida reservada seja 

impossível e leva o sujeito à mortificação, ou seja, à deformação pessoal, com 

consequências psicológicas para os indivíduos seja de tensão ou de alívio. 

Goffman (1961) continua afirmando que constantemente as instituições totais 

estão preocupadas com a reabilitação dos internados com o objetivo de que 

saiam e mantenham os comportamentos praticados no estabelecimento. 

Entretanto, ocorre que a posição social do ex-interno no mundo externo nunca 

mais será igual à que era antes de sua experiência institucional. “Um fator que 

tende a ser mais importante é a desculturação, a perda ou impossibilidade de 

adquirir hábitos atualmente exigidos na sociedade mais ampla. Outro fator é o 

estigma” (GOFFMAN, 1961, pp. 68 - 69). 

 De acordo com Angela Davis (2019), na maior parte do mundo é certo que 

uma pessoa que seja condenada pelo cometimento de algum crime seja 

mandada para prisão. Isso pois a prisão faz parte da nossa vida social como algo 

inevitável e permanente, sendo a principal forma de punição para os sujeitos 

selecionados pela sociedade racista, sexista e elitista.  

 Para a autora, ainda que a prisão viole princípios básicos dos direitos 

humanos, não questionamos se ela deve existir, sendo legitimada pela 

população em geral, dado que as pessoas a consideram como algo natural 

destinado aos malfeitores. 

 
A prisão dessa forma funciona ideologicamente como um local abstrato 
no qual os indesejáveis são depositados, livrando-nos da 
responsabilidade de pensar sobre as verdadeiras questões que afligem 
essas comunidades das quais os prisioneiros são oriundos em 
números tão desproporcionais. Esse é o trabalho ideológico que a 
prisão realiza – ela nos livra da responsabilidade de nos envolver 
seriamente com os problemas de nossa sociedade, especialmente 
com aqueles produzidos pelo racismo e, cada vez mais, pelo 
capitalismo global [...] A prisão se tornou um buraco negro no qual são 
depositados os detritos do capitalismo contemporâneo. (DAVIS, 2019, 
p. 17). 

   

 Ao ler Angela Davis (2019), vê-se que para ela encarceramento seletivo 

e escravidão possuem semelhanças significativas, sendo aquele a perpetuação 

da violência iniciada no período escravocrata, na medida em que ex-escravos 
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podiam ser legalmente selecionados pela servidão penal. De acordo com Angela 

Davis (2019, p.35), “[...] a evolução do sistema de punição pós-guerra civil foi de 

formas muito literais a continuação de um sistema escravagista, que não era 

mais legal no mundo livre [...] as pessoas negras eram transformadas em 

criminosas”.  

 Ao pensar gênero e sistema prisional Angela Davis assinala que é 

extremamente necessário pensar as questões específicas das prisões 

femininas, marcadas por opressões de gênero, uma vez que ele também 

estrutura o sistema prisional sendo as mulheres marginais a essas instituições. 

De acordo com a autora, 
 
Deve-se levar em consideração também quem até a abolição da 
escravidão, a maioria das mulheres negras estavam sujeitas regimes 
de punição que diferiam significativamente das mulheres brancas. 
Como escravas, elas eram direta e muitas vezes brutalmente 
disciplinadas por condutas consideradas perfeitamente normais em um 
contexto de liberdade. (DAVIS, 2019, p. 73). 
 
 

 Para ela, ainda que as questões sociais sejam evidenciadas pelo 

encarceramento seletivo em larga escala a sociedade atual acostumada com 

esse espectro punitivista não questiona a existência desse modelo atual, 

pensando tão somente em aspectos reformistas que visam a existência de um 

sistema carcerário melhor  se é que isso é possível. Os reformistas atuais 

seriam, então, iguais àqueles que defendiam a manutenção da sociedade 

escravagista no passado por não acreditarem na possibilidade de igualdade e 

bem viver entre pessoas brancas e negras.  

 Na contemporaneidade, o racismo estrutural a esta sociedade continua a 

influenciar os comportamentos ao passo que contribui para a seletividade do 

encarceramento de corpos indesejados. Por isso, segundo a estudiosa, pode-se 

considerar as prisões obsoletas dado que a escravidão outrora também fora 

assim considerada, quando no século XIX abolicionistas consideravam que a 

continuidade da escravidão comprometia o futuro da democracia, tal qual 

abolicionistas do século XXI afirmam que abolição do sistema prisional é 

fundamental para a desenvolvimento da democracia. Portanto, alternativas 

reformistas devem ser substituídas por aquelas que sejam abolicionistas do 

sistema prisional e isso significa uma nova forma de sociedade em que as 

prisões não sejam mais uma demanda da sociedade.  
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 Para isso, defende Davis (2019), é preciso remover as prisões das 

paisagens sociais e ideológicas de nossa sociedade, sem a necessidade de 

buscar por novas modalidades de pena, como as “penas alternativas”, mas sim 

alternativas à prisão como: a desmilitarização das escolas; a revitalização das 

escolas; a construção e efetivação de um sistema de saúde que ofereça 

atendimentos físico e mental gratuito com qualidade para todos; a 

descriminalização de condutas e do uso de drogas junto a uma intervenção em 

saúde pública com aqueles que desejem enfrentar seus problemas com 

entorpecentes; uma redistribuição digna de poder e renda, com um sistema de 

justiça não seletivo, baseado na reparação e na reconciliação ao invés da 

punição e da retaliação.  

 “Alternativas que não combatam o racismo, a dominação masculina, a 

homofobia, o preconceito de classe e outras estruturas de dominação não 

levarão, em última análise, ao desencarceramento e não promoverão o objetivo 

da abolição” (DAVIS, 2019, p. 117). O trabalho ideológico deve buscar a quebra 

do vínculo conceitual entre crime e castigo, afastando a nossa forma corrente de 

pensar o encarceramento como consequência inevitável do cometimento de uma 

conduta tipificada, em dado momento, como crime para aqueles que possuem 

raça e classe como determinante de punição. Davis (2019) recorda que todos 

nós cometemos condutas criminosas em algum momento, mas a racialização, a 

classe, o gênero, bem como a territorialização conduzem a vigilância do Estado 

para determinados sujeitos alvos do cárcere. 

 
Essas pessoas são mandadas para prisão não tanto por causa dos 
crimes que de fato cometeram, mas principalmente porque suas 
comunidades foram criminalizadas. Assim, os programas de 
descriminalização teriam que levar em conta não só atividades 
específicas que foram criminalizadas – como o uso de drogas e o 
trabalho sexual -, mas também populações e comunidades 
criminalizadas (DAVIS, 2019, p. 122).    

 

 Urge a necessidade de transformação no sistema de justiça atual, rumo a 

um novo paradigma em que alternativas à prisão, bem como a sua superação, 

sejam a tônica de nossas existências e corpos, rompendo com a ideia de 

encarceramento seletivo como substitutivo à escravidão. Tendo em vista o 

abolicionismo penal não apenas como o fim do encarceramento, mas também 

como o fim da perpetuação das opressões de classe, gênero e raça. Portanto, é 
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necessário pensar uma nova forma de produção e reprodução das relações 

sociais em que as prisões sejam removidas do cenário e sejam substituídas por 

políticas públicas específicas, bem como por uma forma de justiça baseada na 

resolução de conflitos de forma dialógica e cooperativa em que os sujeitos sejam 

conscientes de seus atos e possam repará-los.   

 
 
2.2. “Sou ex-presidiária!” Reflexões acerca do pós-cárcere na legislação 
Brasileira  

 

Atualmente a legislação brasileira reproduz a tendência mundial de 

pensar a prisão como única forma de punição. Também reproduz opressões de 

raça, gênero e classe estando, assim, próxima de perspectivas reformistas do 

sistema prisional/penal e sendo funcional ao modo de produção capitalista em 

seu estágio atual.  

De acordo com a Lei 7.210/1984, Lei de Execução Penal (LEP)21, em seu 

artigo 26, egressas são aquelas mulheres que são liberadas em definitivo, 
pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída da unidade prisional, como 
também a liberada em condicional, durante o período de prova, tendo 

assistência prevista, conforme o artigo 25 da LEP, que consiste “na orientação e 

apoio para reintegrá-la à vida em liberdade” e na “concessão, se necessário, de 

alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 (dois) 

meses”. No artigo 27, prevê-se que, com a colaboração do serviço de assistência 

social, este período poderá ser prorrogado, desde que se comprove o interesse 

da egressa na obtenção de emprego.  

As regras mínimas para o tratamento de presos, fruto do Congresso 

Penitenciário de 1930 na cidade de Praga, em seus itens 54 e 55 sinalizam 

preocupação com o preso após a sua “liberdade” condicionada devendo ser 

iniciada antes mesmo da sua saída, com estudo da vida do preso e da sua família 

através de uma estrutura estatal, patronato, que iria se ocupar de prestar 

assistência aos libertos.  

                                                 
21De acordo com Melo (2018), essa foi a primeira lei de execução penal brasileira, influenciada 
pelas Regras Mínimas para Tratamento de Presos das Nações Unidas, hoje Regras de Mandela 
(ONU, 2015).  
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De acordo com Felipe Atayde Lins de Melo (2018), há uma preocupação 

com os egressos na história das políticas penais. Desde o final do século XIX, 

aponta, nos Congressos Penitenciários Internacionais tem-se discutido políticas 

para egressos, sendo que o primeiro congresso em 1972, realizado em Londres 

referiu o atendimento ao egresso como coisa excelente e necessária, sinalizando 

ainda a necessidade de atendimento diferenciado às mulheres, devendo o 

Estado dar caráter oficial a tais medidas. Para o autor, essas iniciativas possuíam 

importante função de disciplinamento na sociedade capitalista emergente.  

No item nº 90 das Regras de Tóquio (ONU, 2015), o compromisso da 

sociedade não se esgota com a liberdade dos presos devendo ela proporcionar 

a essas pessoas atendimentos que sejam capazes de diminuir os prejuízos 

causados pelo encarceramento, ao buscar a reabilitação social desses sujeitos. 

Melo (2018) destaca que a criação do livramento condicional no Brasil  ainda 

que tenha sido um importante avanço no que se refere a modernização da pena 

 não significou o atendimento do libertado nos termos das regras mínimas, 

mas sim um aumento e avanço do controle e repressão sobre essas pessoas 

que ficam sob vigilância das autoridades.  

De acordo com a LEP em seu artigo 78 e 79, os patronatos públicos 

enquanto órgãos destinados a prestar assistência aos egressos e albergados 

devem orientar, fiscalizar e colaborar com o cumprimento de penas alternativas 

e das condições do livramento e suspensão condicional, endossada ainda na 

Resolução nº 4 que dispõe sobre a Assistência ao Egresso através dos 

Patronatos, editada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP). O eixo de Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate a Violência 

do III Programa Nacional de Direitos Humanos (Decreto 7.037/2009 e Decreto 

7.177/2010) em sua 16ª diretriz resolve em um de seus objetivos estratégicos 

pela reestruturação do sistema penitenciário estando entre as ações a ampliação 

de campanhas para a sensibilização de inclusão de egressos e o 

estabelecimento de “diretrizes na política penitenciária nacional que fortaleçam 

o processo de reintegração social dos presos, internados e egressos, com sua 

efetiva inclusão nas políticas sociais” ( BRASIL, 2009). O documento aponta 

ainda a necessidade de articulação entre o Ministérios da Justiça e demais 

ministérios responsáveis por políticas sociais, bem como recomenda aos 
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Estados que criem programas de assistência aos egressos com a execução de 

políticas sociais.  

Outro documento que aborda a situação da pessoa egressa é o Plano 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que aborda o cumprimento de 

medidas de segurança, monitoramento eletrônico e alternativas penais. A 

medida nº. 10 do PNPCP que trata de egressos e políticas de reintegração social 

afirma a necessidade de fortalecimento de uma política de reintegração social 

que garanta apoio ao egresso do sistema prisional quando do seu “retorno” a 

sociedade.  

De acordo com o PNPCP, 

 
O retorno da pessoa que esteve privada de liberdade ao convívio social 
é dificultado pelo estigma que existe sobre o egresso do sistema 
prisional. Há dificuldade de inserção no mercado de trabalho, de 
retomar o cotidiano fora das grades em amplos sentidos. A política de 
reintegração social deve ser fortalecida para propiciar apoio do estado 
ao egresso a fim de orientá-lo em seu retorno à sociedade. (DEPEN 
2015, p. 32).  
 

 
O PNPCP ainda estabelece: 
 

 
a) Desenvolvimento de uma Política Nacional de reintegração que 

Envolva Ministérios correlatos (Trabalho, Assistência Social, 
Educação, Saúde) e a Sociedade Civil; 

b) Estimular a criação de patronatos ou órgãos similares nas 
unidades da federação que não possuem equipamentos 
destinados a executar a política de reintegração social; 

c) Criar canais que facilitem ao preso ou egresso obter documentos 
aptos ao exercício da plena cidadania e certidões de antecedentes 
que respeitem o disposto no art. 202 da LEP, principalmente com 
o fim de auxiliá-lo na obtenção de emprego; 

d) Instituir medidas que favoreçam a inserção dos egressos no 
mercado de trabalho. (DEPEN, 2015, p 32).  

 
 

É à luz destes documentos e de reflexões teóricas acerca da realidade 

carcerária no Brasil que o relatório final da Consultoria Nacional Especializada 

para Formulação de Política Nacional de Atenção à Pessoa Egressa do Sistema 

Prisional (Projeto BRA/14/011 – PNUD)22 realizado por Felipe Atayde Lins de 

                                                 
22O documento não está publicado no site do DEPEN foi enviado a autora deste trabalho através 
de correio eletrônico após a participação no Webnário: Uma política para egressos: uma análise 
comparada Brasil e Canadá realizado pelo Laboratório de Gestão de Políticas Penais 
(LABGEPEN) do Departamento de Gestão de Políticas Públicas (GPP) da Universidade 
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Melo através do Departamento Penitenciário Nacional no ano de 2018 propõe 

um modelo de Política Pública voltada para a pessoa egressa.  

Após uma reflexão teórica e legal do tratamento a pessoas egressas, o 

consultor trata das consequências do processo de encarceramento destacando 

os marcadores da condição da pessoa egressa, como a dificuldade de 

mobilidade, a ausência de documentação pessoa, a fragilidade e/ou rompimento 

de vínculos familiares e comunitários, a dificuldade de acesso ao “mundo do 

trabalho”, a ausência de moradia, dificuldades cognitivas e defasagem 

informacional, a fragilidade no acesso à justiça, problemáticas relacionadas à 

saúde física e mental, a vinculação e dependência ao “mundo do crime”. Ele 

também informa sobre os estigmas e preconceitos gerados pelos antecedentes 

penais e da necessidade de transversalidade das políticas públicas no 

atendimento a essas pessoas. 

No relatório, Melo (2018) analisou iniciativas existentes nos estados do 

Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul e São Paulo, através de visitas, observação in loco das atividades 

realizadas, entrevistas, rodas de conversa, conversas informais e relatos de 

profissionais com gestores/as e técnicos/as, voluntários e usuários com o fito de 

identificar aspectos objetivos e práticas relacionais. Desse modo, ele propõe um 

modelo de política pública de atendimento à pessoa egressa. O autor elenca três 

postulados, com seus respectivos princípios, que devem ser considerados 

durante o planejamento, execução e avaliação da política pública para a pessoa 

egressa. São eles: I. O reconhecimento da seletividade do sistema penal; II. O 

respeito a pessoa egressa como sujeito de direitos e III. A necessidade de 

articulação de diversos órgãos e políticas públicas, como também a participação 

da sociedade civil.  

No que se refere ao primeiro postulado, o autor aponta como princípios 

norteadores a questão social como elemento constitutivo da eletividade penal, o 

enfrentamento ao racismo e as suas consequências; os determinantes 

econômicos, sociais e culturais no pós-cárcere; o impacto da prisão na formação 

individual e social dos sujeitos e a negação da neutralidade do sistema jurídico 

punitivo. Quanto ao segundo postulado, são apresentados quatro princípios, 

                                                 
de Brasília (UNB) em 21 de fevereiro de 2019 com os pesquisadores Felipe Atayde e Izabela 
Pimenta.  
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quais sejam: o respeito à diversidade; a autonomia e protagonismo dos usuários 

da política na definição e condução de seu projeto de vida; a interdependência e 

a transversalidade dos direitos e a liberdade como valor ético central no processo 

de atendimento da pessoa egressa.  

Os princípios relacionados ao terceiro postulado dizem respeito à inserção 

dos usuários da política em espaços de controle social e lutas coletivas; à 

responsabilidade compartilhada entre os entes federativos e Intersetorialidade 

das políticas públicas e sociais; à centralidade da execução e âmbito municipal 

e à necessidade de participação da sociedade civil.  

O relatório apresenta um modelo de estrutura organizacional e 

institucional para a execução da política de atenção às pessoas egressas, um 

modelo de metodologia de serviços em que descreve a atribuição de diversos 

atores e entes públicos, fluxos de procedimentos de atendimento e 

encaminhamento, bem como apresenta subsídios para elaboração de uma 

estratégia de comunicação e avaliação da política. No documento, o autor 

apresenta, como sugestão para implementação e desenvolvimento da política 

de atenção à pessoa egressa, a necessidade de um espaço específico para 

atendimento dessas pessoas, o que chama de equipamento de atenção à 

pessoa egressa, nos moldes do Centro de Atenção à Pessoa Egressa (CAPE) 

do Rio Grande do Sul. Segundo Felipe Atayde Lins de Melo esse equipamento 

deverá articular a rede de atendimento socioassistencial e o sistema carcerário 

durante e após o período de encarceramento.  

Ademais, o documento elaborado assinala a importância da formação de 

um corpo técnico especializado para realização dos trabalhos nos equipamentos 

de atenção às pessoas egressas formado por equipe multidisciplinar com 

atuação interdisciplinar, composto por profissionais das áreas das ciências 

sociais e humanas. Orienta ainda que esses profissionais sejam organizados em 

cinco grupos de trabalho, apoio e assistência social, apoio e assistência 

psicológica, apoio e assistência judiciária, articulação e mobilização social e um 

outro de rotinas e práticas administrativas. 

O documento torna notória a necessidade histórica de um modelo 

nacional de uma política de atenção à pessoa egressa do sistema prisional, uma 

vez que atualmente coexistem modelos pontuais com experiências distintas e 

bem-sucedidas nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e 
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Minas Gerais. Em geral, a implementação de uma política pública, além da 

elaboração de um Plano (modelo), da composição de um Conselho (participação 

social), ainda implica a disposição de um fundo específico para sua manutenção.  

De acordo com a fala de Felipe Atayde Lins de Melo, no Webnário do 

Labgepen em fevereiro de 2019, no ano de 2018 o então ministro Raul 

Jungmann havia enviado um decreto para sanção presidencial com a finalidade 

de que se estabelecesse uma Política Nacional de Atendimento à Pessoa 

Egressa. No entanto, em virtude do momento de crise política e democrática, 

bem como de regressão de direitos que assola a população do país, a proposta 

não correu. O que ocorreu foi a extinção da Coordenação de Atenção ao Egresso 

do DEPEN, junto da Coordenação Geral de Alternativas Penais.  

Assim sendo vê-se que, especialmente nos últimos tempos, o governo 

brasileiro parece não ter interesse nesse tipo de política pública, ainda que de 

cunho reformista. O Estado parece adotar uma opção clara pela necropolítica23 

(MBEMBE, 2003), e assim continuará encarcerando muito e mal, bem como 

alijando e exterminando a população negra e pobre.  

De acordo com Juliana Borges (2018), é basicamente uma política de 

morte, o poder de ditar quem deve morrer e quem deve viver, que acontece em 

diversos territórios negros e periféricos, como as favelas, que são identificadas 

como território inimigo e, portanto, precisa ser atacado e combatido. 

Estabelecendo assim que esses corpos são matáveis, que essas vidas têm 

menos valor e, portanto, são descartáveis.  

Nada de novo sob o sol da “liberdade”, afinal, como afirma Baco Exu do 

Blues, “eles querem um preto com a arma pra cima, num clipe na favela gritando: 

cocaína, querem que a nossa pele seja a pele do crime”24  
 

2.3. “Sou ex-presidiária!” As Iniciativas pós-cárcere no estado de Goiás  
 

                                                 
23 Termo cunhado por Achille Mbembe, filósofo e pensador camaronês. Necropolítica é “a 
expressão máxima da soberania, reside em grande medida, no poder e na capacidade de ditar 
quem pode viver e quem deve morrer. Por isso matar ou deixar viver constituem os limites da 
soberania, seus atributos fundamentais, sendo, portanto, soberania “a capacidade de definir 
quem importa e quem não importa, quem é ‘descartável’ e quem não é.” 
24Música: Bluesman. Artista: Baco Exu do Blues. Data de Lançamento: 2018. Gênero: Hip-hop. 
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Como expresso acima, não há formatada no Estado brasileiro uma 

Política Pública de Atenção a egressos e egressas do sistema prisional. Durante 

a pesquisa, foram encontradas no estado de Goiás quatro iniciativas, entre 

programas e projetos, que trabalham com egressas e/ou egressos do sistema 

prisional goiano. Todas aparentam serem propostas com posturas 

funcionalistas, na medida em que enxergam a ressocialização como alternativa 

e resultado da responsabilização penal aplicada. As iniciativas encontradas são 

o Programa Começar de Novo, o Projeto Alvorada, o Programa Libertando 

Sonhos e o Programa Mulheres Livres, sendo os dois últimos exclusivos para 

mulheres.  

No entanto, apesar de ter encontrado estas quatro propostas, esta sessão 

se atém a refletir somente acerca do Programa Começar de Novo em virtude de 

somente ter ouvido mulheres inseridas neste programa, o que inviabiliza 

qualquer reflexão comparativa com as outras iniciativas.  

O Programa Começar de Novo é uma iniciativa do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) que visa sensibilizar os órgãos públicos e da sociedade civil para 

que forneçam postos de trabalho e/ou cursos de capacitação profissional para 

presas e egressas do sistema prisional. O objetivo é promover a cidadania, 

reinserir socialmente presas e egressas a fim de reduzir a reincidência de crimes, 

bem como buscar efetivar a Lei de Execuções Penais no que se refere à 

instalação e funcionamento dos Conselhos da Comunidade.  

A Resolução nº. 96 de 27 de outubro de 2009, dispõe sobre o Programa 

Começar de Novo e nela afirma-se que o programa será implementado com a 

participação da rede e composto por um conjunto de ações educativas de 

reinserção e capacitação profissional. Ao perlustrar os documentos relativos ao 

Programa Começar de Novo noticia-se também na Portaria nº. 49 de 30 de 

março de 2010, conforme artigo 3º da Resolução 96 que o CNJ estabelece neste 

documento os requisitos para outorga do selo do Projeto Começar de Novo. Este 

selo é conferido às instituições parceiras do programa que ofertem e comprovem 

a oferta de cursos de capacitação e vagas de trabalho para presos, egressos, 

cumpridores de penas e medidas alternativas, bem como adolescentes em 

conflito com a lei. 

No estado de Goiás o programa é executado por uma parceria 

estabelecida entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e a Central 
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de Acompanhamento e Formação (CAF)25 de apenados dos regimes semiaberto 

e aberto.  

No Plano Geral de Projeto (PGP) do Programa Começar de Novo do 

TJGO noticia-se que a área do referido órgão responsável pela execução do 

programa é a Diretoria de Obras junto à Divisão de Manutenção Predial da 

Capital envolvendo ainda a 2ª Vara de Execução Penal, a Presidência e Juízes 

Auxiliares, a Corregedoria Geral da Justiça e Juízes Auxiliares, Coordenadoria 

do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Estado 

(GMF/GO), a Diretoria Geral e suas diretorias administrativa, financeira e 

recursos humanos, a Secretaria de Gestão estratégica e suas diretorias, a CAF 

e a Assessoria Militar. No entanto, é possível observar que no cotidiano o 

Programa Começar de Novo com os serviços de uma servidora Analista 

Judiciária – Área Jurídica26. 

O documento informa ainda que o programa possui como macrodesafio a 

Garantia de Direitos de Cidadania, bem como atender ao objetivo estratégico: 

Internalizar os conceitos de responsabilidade socioambiental, fomentando ações 

institucionais com vista ao adequado exercício da cidadania e a meta 11 do plano 

de logística sustentável, qual seja, promover 8 ações voltadas à solidariedade e 

à inclusão social. Diz ainda que o programa visa inserir 100 reeducandos da 

capital e do interior do Estado. Ao passo que também aponta as restrições para 

sua operacionalização como a impossibilidade de inserção dos reeducandos no 

Sistema de Ponto Eletrônico, a falta de parceria para a promoção de ações 

educativas, de capacitação profissional e de aprendizagem para o trabalho e o 

suporte técnico e/ou de gestão do trabalho realizado pelos reeducandos.  

O PGP aponta como riscos atinentes ao programa a necessidade de 

aprimoramento do controle de frequência dos reeducandos, a necessidade de 

aprimoramento do controle de SITPASS e a falta de equipamentos de proteção 

individual para os reeducandos. Consta ainda como ação do programa a 

coordenação semanal dos reeducandos em atividade de desenvolvimento 

espiritual.  

                                                 
25Órgão da Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP).  
26 Essas informações foram obtidas por meio de uma conversa informal com a servidora 
responsável pelo programa, no momento da entrevista de uma das mulheres interlocutoras, esta 
que presta serviços de secretaria para o programa. 
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Ao explorar o documento, vê-se que os reeducandos inseridos no 

programa recebem um salário no valor de R$954,00 acrescido de 8,00 para o 

transporte27 em 22 dias úteis e 425,57 para auxílio com gastos com alimentação. 

Em anexo ao PGP estão a ficha de cadastro no programa, as normas e 

orientações de conduta, o modelo de carta de advertência disciplinar e as 

normas de conduta de trabalho28.  

A ficha de cadastro no programa é uma espécie de carta de boas-vindas 

com informações como o nome do reeducando, número do processo, a data de 

inserção no programa, uma foto, o telefone da Divisão de Manutenção Predial 

do TJGO e o indicativo que as normas de conduta devem ser seguidas, além de 

uma frase motivacional. Nas normas e orientações de conduta, uma espécie de 

contrato de trabalho29, são registradas informações do reeducando como nome 

completo, nome da mãe, data de admissão, CPF, contato telefônico, foto e 

endereço. Ademais o documento elenca responsabilidades quanto a 

assiduidade, pontualidade, frequência escolar, regras de horário (atrasos), da 

necessidade de participação em grupos da justiça restaurativa, comportamentos 

no ambiente de trabalho, apresentação pessoal (uso do uniforme), documentos 

necessários para admissão, informações sobre recebimento do salário, 

faltas/licenças e pedido de desligamento.  

A carta de advertência disciplinar possui informações cadastrais e em seu 

conteúdo adverte o reeducando quanto ao comportamento e as sanções em 

caso de reincidência, quais sejam, suspensão ou desligamento do programa. As 

normas de conduta e frequência no trabalho endossam as já contidas nas 

normas e orientações de conduta (“contrato”).  

A CAF  que atualmente em Goiás é a responsável pela triagem dos 

reeducando e encaminhamento ao mercado de trabalho  conta com 3 

servidores, todos em desvio de função, uma vez que são Agentes de Segurança 

Prisional e não servidores técnicos administrativos e/ou especializados30. 

                                                 
27De acordo com o documento o auxílio transporte é pago somente a 26 reeducandos, sendo 23 
em Goiânia e 03 em Aparecida de Goiânia, com expectativa de alcançar 70 reeducandos no ano 
de 2019.  
28 Anexos.  
29 Segundo a coordenadora do programa os reeducandos não respondem ao regime celetista, 
portanto não possuem recolhimento em folha para a previdência e Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS).  
30 As Informações relativas a CAF foram obtidas através de entrevista realizada com o 
Coordenador da central.   
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 De acordo com o coordenador da CAF, o órgão deu início às suas 

atividades em 15 de fevereiro de 2018. Atualmente conta com quase 1.100 

reeducandos atendidos, sendo destes mais de 400 efetivamente trabalhando no 

momento, com mais de 400 encaminhamentos para cursos de ensino, 

encaminhamentos para tratamento psicológico e tratamento de saúde31.  

 Além do vínculo com a CAF, essas egressas são também monitoradas 

eletronicamente, através de tornozeleira, pela Central de Monitoração Eletrônica. 

As mulheres ouvidas podem circular somente no território georreferenciado que 

compreende suas casas, escola e local de trabalho.  

 Durante a pesquisa foi possível observar que a monitoração eletrônica 

limita a condição de “liberdade” (de ir e vir) das egressas, constituindo mais uma 

forma de vigilância bem como de estigmatização corporal. Isso reafirma o quanto 

a modernização das penas nunca foi de fato para resolver as desigualdades 

sociais e a violência estrutural existente. Observe o que as mulheres ouvidas 

falam sobre isto 
 

Porque realmente de primeiro impacto, tipo, ah já foi preso e tal, 
tem tornozeleira, já assusta, porque não sabe, porque não tá escrito na 
testa, né? Que você vai mudar, que você quer uma melhoria. Eles já 
nem ia querer contratar nós, porque é ex-presidiário, tá de 
tornozeleira... ... Igual o fato que aconteceu com um amigo meu. No dia 
que eu tava indo arrumar meus papel da CAF, né? Eu lá no 
monitoramento encontrei um amigo meu. Falei “ou, cê tá trabalhando 
não?”e tal, ele falou “eu tava, Tiago, pô eu tinha achado um na minha 
área, bom pra caramba, só que o cara pediu minha carteira pra assinar, 
pediu minha carteira pra assinar num dia, no outro me mandou 
embora”, de certo ele puxou, né, o nome e viu que o cara tava de 
tornozeleira. Então nessa parte é mais frustrante do que tudo. 
(ALECRIM, 2019, grafia original).  
 
[...] é difícil porque as pessoas não confia, as pessoas te julgam 24 
horas, você é julgada 24 horas, você é condenada 24 horas. E só da 
pessoa saber... quantas vezes a gente de tornozeleira, eu dentro do 
ônibus, você tá dentro dos ônibus assim e  você vê os outros falando. 
“Ah tem que matar bandido, você viu aquele bandido? Tem que matar, 
você viu, tem que matar, não sei o quê, tem que matar”... só que 
esquece que o ser humano é mãe, é pai, é tio. Um dia você pode ter 
alguém na família. (GIRASSOL, 2019, grafia original).  

 
Já até acostumei. Eu não deixo nem meus vizinhos ver, só vivo de 
calça e quando eu tô dentro de casa, dentro de casa. Se alguém toca 
a campainha que eu não conheço eu já falo “só um minuto”, vou lá, 
visto a minha calça ou senão um vestido comprido. Isso eu acho que é 
uma coisa que não tem necessidade você está mostrando pra ninguém 

                                                 
31 Os dados estatísticos de atendimento da CAF não foram disponibilizados para discussão e 
análise nos limites dessa dissertação.  
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né? Então eu prefiro assim que as pessoas nem saibam. (ORQUÍDEA, 
2019, grafia original) 

 
Uma que eu não posso sair por causa da tornozeleira, mas eu também 
não gosto... tenho medo de tudo...Vergonha. Quando você sai você 
mostra a tornozeleira lá na porta do ônibus, aí eles deixam você entrar. 
O povo no ônibus vai tudo segurando a bolsa também, né? Não... que 
vergonha, mas quando eu tirar a tornozeleira ninguém vai saber que 
eu sou presa mais, só se eu abrir minha boca e contar. É uma marca... 
agorinha mesmo ela estava apitando horrores, porque esse horário eu 
teria que estar no trabalho. Lá eles não têm aquele trem certinho, hoje 
é feriado, hoje é sábado, domingo... não. Se eu saio pra escola só para 
quando eu chegar na escola, aí ela para... vai apitando e vibrando até 
eu chegar lá. Dentro da van quando eu vou de manhã cedo pro trabalho 
até eu chegar lá ela vai apitando, vai apitando... É constrangedor... 
acho que é desnecessário, pelo amor de Deus. Eles deixam apitar. E 
às vezes eles mesmo apitam. Igual quando você, se acontecer de, 
quando tem uma audiência pra você, quando a  juíza marca alguma 
coisa pra você, quando tem qualquer coisa no seu processo de 
monitoramento, coloca ela para apitar roxo, que no caso aqui, olha, o 
verde dela significa que eu tô na minha casa, o roxo dela significa que 
eu tô fora de área no caso eu não deveria... ... aqui, agora, eu devia 
estar no meu trabalho. Quando ela apita vermelho, ela tá 
descarregando. Aquele não é um roxo, é um azul. Quando ela apita o 
roxo, um lilás, bem forte, que ela vibra bastante, começa a gritar, aí 
significa que você cometeu alguma coisa, aconteceu alguma coisa 
você tem que ligar urgente pro monitoramento. Aí eu ligo lá no 
monitoramento e eles vão me comunicar que a juíza marcou alguma 
coisa pra mim ou quer falar comigo, ou tem alguma coisa. (PETÚNIA, 
2019, grafia original).  
 
Mas eu ponho um paninho pra tampar, né? Ponho faixa... Mas é 
constrangedor. Às vezes o povo vê a tornozeleira, segura até a bolsa. 
(ANTÚRIO, 2019, grafia original) 
 
Eu trabalho o dia todo, quando dá 8:00 da noite eu tenho que ficar 
dentro de casa. Aí como eu moro em condomínio, posso andar no 
condomínio, lá não tem problema, porque eles sabem onde que eu tô. 
Mas se eu saio de lá já começa a tremer, a vibrar, a apitar, vira um trem 
esquisito. (ORQUÍDEA, 2019, grafia original).  
 

 Ainda sobre isto, durante a entrevista, Alecrim (2019) quando questionada 

sobre o que mudou na sua após o cárcere, afirmou que tudo na sua vida mudou 

e atualmente sente como se não tivesse vida em virtude das limitações de ir e 

vir, de reaproximação familiar impostas pela tornozeleira eletrônica.  

 
Porque tô com a tornozeleira, tem que ficar dentro de casa, se não for 
dentro de casa é trabalhando, se não for trabalhando é dentro da 
escola... então... porque tem hora que eu tipo, quero ir lá na casa duns 
parente, quero ir lá na casa ver minhas tias, quero ir ver uns amigos, 
não posso: É, porque você ficou, vamos supor, cinco anos sem ver sua 
família. Aí você não pode ir até eles e eles não faz o mínimo esforço 
de vir até você. E aí você quer passear, quer pegar, igual se tiver filho, 
quer pegar e dar uma passeada com eles, você não pode, né? Porque 
você é limitado a fazer as coisas. Porque pensa comigo, porque a 
gente tá de tornozeleira, aí eles já sabem onde nós tá, qual o problema 
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da gente ir na casa da família da gente? Se você tem a dúvida de que 
que aquela pessoa tá fazendo naquele local, manda uma viatura. As 
polícia não é paga pra ir atrás. Só da gente ir lá e avisar... Se não 
criasse um muro, uma muralha de dificuldade, era muito mais fácil, 
porque eu não teria preguiça nenhuma, igual hoje é, amanhã é feriado, 
“não, hoje eu tenho que ir lá no monitoramento falar que amanhã eu 
tenho que fazer um serviço em tal lugar” e eles me liberavam tranquilo. 
Mas não, eu tenho que fazer todo um processo... Então eu não tenho 
medo de ir fazer, porque se eu tô lá e chegar “o que é que você tá 
fazendo?”, eu tô trabalhando. (ALECRIM, 2019, grafia original) 

 

 Segundo o entrevistado, a CAF busca encaminhar as reeducandas e 

reeducandos para outros serviços públicos, de saúde, educação, mas tem como 

função precípua o encaminhamento para o mercado de trabalho “a gente faz 

também, a gente tenta organizar isso, né? Mas o carro-chefe mesmo é o 

emprego” (COORDENADOR DA CAF, 2019).  

Durante a pesquisa percebeu-se que o atendimento a egressas e 

egressos do sistema prisional na região metropolitana funciona em torno da CAF 

e do Programa Começar de Novo, sem que haja participação do Patronato 

Metropolitano como prevê a LEP e com uma tímida participação dos Conselhos 

da Comunidade de Aparecida de Goiânia e Goiânia. A participação dos 

Conselhos da Comunidade de acordo com o Coordenador da CAF refere-se 

somente a apoio financeiro, sem que empreendam as atribuições que estão 

previstas nos artigos 80 e 81 da LEP. Veja o que diz o coordenador (2019) sobre 

a atuação dos Conselhos da Comunidade:  

 
Os conselhos da comunidade nos dá sustentação, nos dá suporte 
financeiro constantemente para que a gente consiga executar essas 
atividades. Eles conseguem, às vezes a gente consegue material que 
não ia vir pro estado, eles conseguem pra gente, né? Esses ar-
condicionado, carteira pra sala de aula, coisas, material assim pra que 
a gente consiga dar infraestrutura para os projetos. Então assim vem 
através dos conselhos da comunidade.  

 

Percebe-se que as iniciativas visitadas carecem de estrutura física, 

material e humana para o desenvolvimento das ações previstas. Os servidores 

possuem uma noção funcionalista do trabalho que desenvolvem, uma vez que 

não destacam em suas falas os marcadores sociais da diferença que 

compreende a população carcerária. Eles apenas destacam que essas pessoas 

devem conquistar confiança, demonstrando força de vontade e disciplina com o 

trabalho. Nota-se também que esses servidores não são capacitados, sendo que 



78 
 

há um esforço e uma crença do coordenador da CAF em que o trabalho irá 

dignificar e ressocializar os então egressos e egressas. Para ele é por meio do 

trabalho que ocorrem as mudanças significativas na vida dessas pessoas, 

contanto que estejam sendo vigiadas pelo Estado e cobradas quando ao efetivo 

cumprimento da lei. Sobre isto, fala o coordenador (2019) 

 
É, a gente tenta viabilizar o emprego, porque é o emprego que vai dar 
condição pra esse reeducando, retomar a vida só, a vida e o convívio 
social dele. Empregando essa pessoa, ela vai ter condição de resolver 
os outros problemas da vida. Né justamente essa falta de oportunidade 
que afeta muito a reincidência. Se a pessoa não tem o que fazer, se 
você não tem um emprego, não tem um salário.... Então você tem que 
tirar ele desse ambiente, você tem que fazer um trabalho de 
reconstrução com ele, ideológica, você tem que mudar os conceitos 
morais dele, é o que a gente faz aqui, a gente leva assim uma palavra 
de apoio, mas ao mesmo tempo a gente cobra muita disciplina. Como 
isso é operacionalizado e existe um acompanhamento, existe uma 
fiscalização, existe uma coordenação em cima desses convênios. A 
gente faz com que ele faça, efetivamente, o cumprimento da pena, ele 
realmente cumpre a sua pena nesse regime, porque outras formas, 
vamos supor, na forma particular, acaba que ele não tem muito 
compromisso, porque ele não tá sendo fiscalizado não tá sendo visto, 
né? Acaba que ele não cumpre certinho a pena, gera muita violação e 
é onde se tem muita reincidência. Então fazendo parte do projeto, a 
gente não só dá uma condição praquele que precisa se reestruturar e 
retomar a vida, mas nós também garantimos a eficácia da lei, do Poder 
Judiciário, do cumprimento da pena. Porque ele tá sendo vigiado, ele 
tá sendo monitorado. 

 

 A fala de Alecrim (2019) ilustra de forma cirúrgica como o trabalho após o 

“cárcere” está muito mais ligado ao cumprimento da pena em regime semiaberto 

ou liberdade condicionada do que a oportunizar os egressos. Isso porque para 

alecrim que ficará durante 10 anos com vínculo com a Justiça é natural que a 

oportunidade de trabalho finde com o final da sua cadeia. Observe o que ele fala 

sobre isto, quando questionado sobre o fim do seu vínculo com o Programa ao 

fim da condicional: “Porque eu já não devo mais cadeia pra ninguém, né?”. 

Aqui vale rememorar o que pontuou Felipe Atayde Lins de Melo (2018) no 

que se refere à criação do livramento condicional no Brasil como um importante 

avanço, mas que também significou um aumento e avanço do controle e 

repressão sobre estas pessoas, que continuam sob a vigilância das autoridades. 

Para além de alterações na legislação atual e no modo de produção e 

reprodução social, é urgente que iniciativas como essa fomentem a autonomia 

desses sujeitos e promovam uma mudança ideológica junto à sociedade civil, 
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tanto no que se refere à oferta de oportunidades como de relacionamento com 

as egressas, uma vez que permanecer 10 anos vinculada a um programa sem a 

construção de um projeto de vida autônoma e de construção de cidadania não 

representa efetividade no campo dos direitos humanos dessas pessoas.  

Quando questionado sobre o relacionamento e a preparação da CAF com 

presos nas Unidades Prisionais, o coordenador da CAF informou que o órgão 

não estabelece relacionamento prévio com eles, uma vez que o trabalho que 

realiza é tão somente com o público que já saiu do “sistema fechado”. Isto ocorre 

de forma contrária ao que é sugerido por Melo (2018) quando apresenta o 

modelo de política pública de atenção à egressos. Para o autor, essa política 

deve articular a rede de atendimento socioassistencial e o sistema carcerário 

durante e após o período de encarceramento, como uma forma avaliar os 

impactos biopsicossociais e jurídicos após o cárcere, e preparar um plano de 

atendimento individual a estes sujeitos. Sobre isso o entrevistado explica que   

 
A gente tem uma relação com a Colônia Agroindustrial do regime 
semiaberto e com a Casa do Albergado, né? São essas duas unidades 
que são as unidades responsáveis por aqueles que estão respondendo 
em regime semiaberto, aberto e condicional. Então, é, sai do fechado 
passa pra ser essas duas unidades, não mais a Consuelo Nasser e a 
POG. (COORDENADOR DO CAF, 2019) 
 

Em seguida, informou que a CAF não realiza um atendimento prévio ao 

custodiado, dado que o atendimento é presencial e não se realiza através de 

terceiros, tendo o egresso, após a determinação judicial, interesse em ocupar 

uma vaga de emprego. 

 
A gente só atende pessoalmente. A gente não atende familiar, a gente 
não atende advogado, a gente não atende nenhuma terceira pessoa, 
somente pessoal. Então ele tem que vir. Por quê? Porque tem que ser 
ele que tem que estar motivado a participar. Não é obrigado, ele tem 
que estar motivado, ele tem que querer essa vaga de emprego, até pra 
poder dar valor a ela, né? Então, assim, a gente não vai atrás dele, a 
gente só vai atender ele na hora que ele vier aqui. É obrigado. Na 
decisão da doutora [...] ela já fala. (COORDENADOR DO CAF, 2019) 

 

Com isso, vemos que a CAF não tem como atribuição preparar o 

custodiado para a sua saída, como propõe o relatório analisado no tópico 

anterior. O egresso deve cumprir a determinação judicial de comparecer a CAF 

em 48 horas para cadastro e triagem (psicossocial, criminológica e laboral) e 
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aguardar o seu encaminhamento para uma vaga de emprego que corresponde 

ao seu perfil. No caso de não a ter é também de responsabilidade do egresso a 

sua inserção no mercado de trabalho, a garantia de dormir em casa. Caso 

contrário ele irá ser monitorado eletronicamente e dormir na casa do albergado 

ou até mesmo ser bloqueado32 na colônia agroindustrial do regime semiaberto.  

Durante a pesquisa as mulheres ouvidas narraram como ocorreu o 

encaminhamento delas à “assistência”, enquanto egressas, pelo estado de 

Goiás. As falas dessas mulheres demonstram preterimento no encaminhamento 

para a CAF pelo juízo da execução33 no que se refere ao gênero feminino, uma 

vez que nenhuma delas foi encaminhada através da “atenção” do juízo através 

da sentença, mas sim por indicação de servidores do sistema prisional, bem 

como pela rede de apoio que criaram entre si. 

 A postura da justiça criminal goiana para com essas mulheres além de 

ilustrar seletividade no encaminhamento para a iniciativa de “começar de novo” 

reproduz opressões e estigmas machistas e sexistas quanto ao lugar da mulher, 

e da mulher criminosa, na sociedade atual. Observe o que as mulheres falam 

sobre o encaminhamento à CAF: 

 
Eu fui na CAF, fiz inscrição na CAF, quando eu tava pra sair a dona 
Roberta já não era diretora, mas mandou recado. Aí eu saí e fui direto 
na CAF, fazer inscrição na CAF. Fiz inscrição na CAF, aí a CAF 
mandou e-mail pra cá e na época não era a doutora J., era a J., e a y 
foi e me contratou. Aí comecei a trabalhar aqui, mas foi pela CAF. 
(GIRASSOL, 2019, grafia original). 
 
Igual, eu tive o apoio da Valéria, que me ajudou, eu vim pra cá e tal. 
Hoje eu já ajudo as meninas, já ajuda. “O, Petúnia, eu saí, eu tô 
desesperada, não sei o que eu faço”, eu falo, “não, gente, vai na CAF”... 
É assim, ó. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem 
que fazer isso. Mas não te orienta. Você tem que fazer, mas não te 
orienta. Aí a gente saiu orientando uma à outra. Aí o que aconteceu, 
eu saí já orientamos a A., já foi pro emprego a L. Aí já orientamos uma 
outra que já foi, e já foi falando pra uma e já foi falando pra outra... 
“Não, eu tô na CAF, liga lá em fulano” e já passa o número e a gente 
foi entrando em contato uma com a outra e foi se ajudando. (PETÚNIA, 
2019, grafia original).  
 

                                                 
32 Essa é uma aberração jurídica que ocorre no estado de Goiás, mesmo com a progressão de 
regime para o Livramento Condicional e/ou semiaberto se o preso não comprova atividade 
laboral pode ficar bloqueado, ou seja, preso de acordo com a avaliação de periculosidade do 
juízo da execução penal.  
33Vale dizer que atualmente a Execução Penal conta com duas juízas do sexo feminino. Mas, ao 
que se observa ambas desconsideram as construções sociais do gênero feminino e reproduzem 
opressões machistas e sexistas. 
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Já no outro dia, na segunda-feira eu já arrumei emprego, comecei a 
trabalhar. Lá dentro mesmo a gente já tem conhecimento da CAF, né? 
(ANTÚRIO, 2019, grafia original).  
 
Uai, eu já vim recomendada lá de dentro né? Seu Aronildo já ligou pra 
dona Nelcine, falou “ó, vai sair uma menina, eu gosto muito dela, eu 
quero que cê dá um emprego pra ela”, seu Leandro Ezequiel também, 
aí eu cheguei e ele falou que era pra mim ir na CAF, eu cheguei lá na 
CAF e tinha um monte de gente já lá esperando aí saiu um homem lá 
fora, olhou pra mim e falou assim “como que é seu nome?”, “Orquídea”, 
“não, vem aqui faz favor”, aí já passou na frente de todo mundo, aí eu 
já fiquei meio assim, né, falei “uai”. Aí já me levou no seu Ranieri. Aí 
falou “ah, você é a Orquídea e tal, já ligaram aqui e te recomendaram 
e eu preciso que você trabalha no Fórum pra mim”, aí eu falei “Ah, é?”, 
ele falou “é, seu serviço vai ser lá no Fórum”, que nem tinha esse 
serviço, criaram o serviço aqui pra mim. Aí eu vim trabalhar, e cheguei 
meu chefe, nossa, já falou assim que o dia que vencer meu prazo, que 
eu tirar a tornozeleira, que eu não puder mais trabalhar aqui, que ele 
vai arrumar um serviço pra mim aqui. (ORQUÍDEA, 2019, grafia 
original).  
 
Aí eu fiquei bloqueado lá por 15 dias, aí eles falou que eu tinha que ter 
uma carta de emprego. Aí primeiro eu vim aqui, conversei com a 
doutora Juliana. A Valéria me informou, passou um zappra mim e tal... 
É, tá precisando... Não, eu sabia do programa. Porém nunca tinha ido 
atrás. Aí a Valéria pegou e falou “ó, eu tô precisando de um funcionário 
assim e assado e tal, se você tiver interessado...”. Aí eu falei “não, 
amanhã cedo eu tô aí”. Aí vim, conversei com a doutora [...] e eles 
mandou eu lá pra CAF, lá na CAF eu já fiz tudo o que tinha pra fazer e 
voltei pra cá. (ALECRIM, 2019, grafia original). 
 
Mas pra quem sabe trabalhar, porque tem gente que fica lá, ou  teve 
uma menina que ficou lá 12 anos, não, 11 anos e 6 meses, parece, 
presa. Ela não saiu com um centavo no bolso, tá presa de novo, ficou 
eu acho que 6, 7 meses na rua. E ainda emprestei um dinheiro pra ela 
aqui fora pra ajudar, dar uma fortalecida, não arrumou nada. 
(ORQUÍDEA, 2019, grafia original).  

 

Observa-se, portanto, uma espécie de revitimização com essas pessoas 

que já foram selecionadas pelo Estado Penal. A prisão não cumpre com a falácia 

da sua função ressocializadora e ao saírem da prisão continuam sendo 

prisioneiros da sociedade capitalista e vigiados pelas autoridades, bem como 

responsáveis pela sua reinserção no mercado de trabalho caso não tenham 

características concernentes as vagas que o Estado disponibiliza.  

Questionado quanto à efetividade das ações desenvolvidas pela CAF o 

entrevistado informou que é preciso mais, dado que atualmente a central possui 

600 vagas de emprego34 para 3.000 mil reeducandos em cumprimento de regime 

                                                 
34Atualmente a CAF possui convênios com o Programa Começar de Novo do TJGO, com o 
Recuperando Praças e Parques da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA), com o 
Programa Progredindo para a Liberdade do município de Senador Canedo e com a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano de Aparecida de Goiânia.  
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semiaberto e livramento condicional na região metropolitana. A respeito disso o 

coordenador (2019) afirma que,  

 
Sempre precisa de mais, né? Hoje o regime semiaberto tem uma faixa 
de 3.000 presos, o regime semiaberto. Então, assim, é uma população 
muito grande. Você imagina, 3.000 pessoas. E só aumenta. Ela cresce 
anualmente. Então tem que ter mais e mais projetos nesse sentido pra 
gente poder dar mais e mais condição e, na verdade, não é nem dar 
condição. Como isso é operacionalizado e existe um 
acompanhamento, existe uma fiscalização, existe uma coordenação 
em cima desses convênios. 

 

Assim, é possível compreender que há na fala do responsável pelas ações 

relativas ao público egresso na comarca de Goiânia uma postura punitivista e 

funcionalista acerca dos problemas que enfrentamos com a criminalidade, sem 

considerar a seletividade do sistema jurídico punitivo, o enfrentamento ao 

racismo, os determinantes econômicos, sociais e culturais desses sujeitos e os 

estigmas e preconceitos gerados pelo cárcere. Na fala do entrevistado, destaca-

se que esse afirma que se a população carcerária só aumenta, já que prisão é a 

solução, precisa-se também aumentar iniciativas como as da CAF. No entanto, 

como demonstrado por Angela Davis(2019), precisamos retirar as prisões das 

paisagens sociais e ideológicas de nossa sociedade em um movimento no qual 

alternativas reformistas sejam substituídas por aquelas que sejam abolicionistas 

do sistema prisional. Para, assim, as prisões não serem mais uma demanda da 

sociedade.  

O entrevistado assinala também a necessidade da construção de uma 

política pública para egressos do sistema prisional em que haja maior 

investimento em infraestrutura, como também em recursos humanos e 

financeiros. Para ele o investimento em ostensividade dá pouco resultado para 

a diminuição da criminalidade e por isso deve-se investir em políticas públicas 

para ressocialização.  

 
O que sempre falta é infraestrutura, tem que melhorar, tem que 
expandir. Tem que ser mais atuante, esse projeto como a CAF tem que 
conseguir efetivamente ser aplicado no estado todo, eu tô falando a 
nível de estado. É uma política pública que tem que ser desenvolvida 
a nível de estado. Né? Isso tem que ser realidade em cada município 
do estado de Goiás, esse cumprimento de pena alternativo... nós não 
temos alcance ainda. Goiás tem uma população carcerária grande. 
Essa população vai fazer progressão, ela vai pro regime aberto, ela vai 
pro semiaberto e esse apenado precisa ter uma assistência nessa 
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questão de trabalho senão ele vai acabar voltando. Recursos 
humanos, recursos financeiros, voltado exatamente pra isso. Igual, 
aquela coisa, são políticas públicas. Existe muito projeto, trabalho, 
existe muito recurso destinado a coibir o crime de forma ostensiva, mas 
muito pouco recurso pra reintegração, não sobra nada pra 
reintegração. Exatamente. Não é feito uma política pública voltada pra 
isso, pensada pra isso. Ou seja, não, vamos, ah, o dinheiro da 
Segurança Pública vamos destinar parte dele pra questão ostensiva e 
parte dele pra reintegração. E não adianta você atuar só nessa parte 
do problema. É importante? Sim, tem que ter estrutura, tem que ter 
agente, é claro. Mas você tem que atender, tem que fazer todo o 
processo, tem que atender toda a linha pra que você realmente tenha 
resultado. (COORDENADOR DO CAF, 2019) 

 

 Percebe-se que a fala do entrevistado traz um pouco da frustração do 

servidor público que trabalha no limite do que lhe é possível fazer, sem recursos 

financeiros e humano para estruturar ação, bem como de infraestrutura. Há, 

portanto, uma queixa individual de necessidade de demonstração de resultados, 

mas não conjuntural no que se refere ao público a quem o trabalho está 

endereçado.  

 Para o entrevistado a prisão continua a existir e é importante que exista, 

mas para o serviço ser completo investimentos em ações para egressos devem 

ser majoradas. Ele não considera em sua fala que a prevenção à criminalidade 

passa por investimentos em políticas públicas anteriores ao cárcere e não 

posteriores, como se o problema fosse mesmo existir e deva ser remediado com 

a prisão e depois com a vigilância através do trabalho após o cárcere.  

 Ao ser perguntado: Ex-presidiária! E agora? Ele responde:  

 
E agora, eu o que eu falo pra eles, né? Existe n oportunidades, nesse 
momento a gente tá relembrando isso, um projeto que... que agora que 
ela chegou nesse momento, existe oportunidade. Se aqueles que 
querem realmente reconstruir sua vida e deixar esse passado 
realmente pra trás e começar de novo, agora é o momento. 
(COORDENADOR DO CAF, 2019) 

 
 Indagado acerca da articulação do sistema prisional com as demais 

políticas públicas, o entrevistado informa que possui uma rede de contatos 

informal com as demais políticas públicas, em especial os Centros de Atenção 

Pisicosocial (CAPS) e o Centro Estadual de Referência e Excelência em 

Dependência Química (CREDEQ) que são políticas de atenção à saúde mental. 

Nota-se, portanto que não há articulação para o compartilhamento da 

responsabilidade entre os entes federativos com vistas a uma ação intersetorial 

das políticas públicas e sociais. Segundo o coordenador da CAF, 
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[...] é aquela coisa, essa parte assistencial é realmente só uma rede de 
contatos que a gente tem. Não temos uma estrutura aqui. Uma 
estrutura fixa. A gente encaminha, entra em contato e fala “ó, vai lá e 
tal”. E a gente acaba não tendo os números também. Os nossos 
números é do trabalho. Que é o foco, que é o trabalho. Porque 
trabalhou, trabalhou, reincide. Não. Não trabalhou, reincide; trabalhou, 
não reincide. (2019, grafia original) 

 

 Mais uma vez o entrevistado afirma a centralidade que confere ao trabalho 

como meio para a ressocialização do egresso e egressa. Ficou claro durante a 

entrevista que as demandas de saúde, educação e assistência social são 

secundárias ao processo de ressocialização que tem foco no trabalho enquanto 

uma atividade laboral obrigatória e não com a compreensão de uma atividade de 

construção de cidadania e autonomia.  

 O trabalho é encarado como um castigo àquele que transgrediu as leis, 

como se fosse um vadio que cometeu crimes pois não possuía emprego. 

Ademais demonstra ser uma noção similar ao que Angela Davis (2019) chama 

de complexo-industrial prisional, dado que essas pessoas durante o período de 

cumprimento da “pena alternativa”/livramento condicional/regime semiaberto 

não possuem garantias trabalhistas e previdenciárias e possuem o vínculo com 

o “trabalho” interrompido quando finda a pena.  

Assim questiona-se: Que tipo de reinserção social tem sido realizada? A 

“atenção” ao egresso só lhe é devida durante o período de prova, ou seja, 

enquanto ele ainda possui contas a acertar com a justiça e, portanto, deve ser 

vigiado e gerar mais valia para o capital com o seu trabalho. 

À vista disso não percebe-se aproximação do trabalho aqui analisado com 

os princípios apresentados por Felipe Atayde Lins de Melo (2018) como 

necessários a uma política de atenção à pessoa egressa, como o respeito à 

autonomia e protagonismo dos usuários da política na definição e condução de 

seu projeto de vida, a interdependência e a transversalidade dos direitos e a 

liberdade como valor ético central no processo de atendimento da pessoa 

egressa. Como apontado no documento elaborado acima o retorno dos egressos 

a sociedade é marcado por diversos problemas sociais e psicológicos, como 

ausência de documentação, quebra de vínculo familiar, ausência de moradia etc. 

isso foi evidenciado durante a pesquisa e é notória a importância de se ter 

amparo social e afetivo após a saída do cárcere. Isso corrobora com a ideia de 
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que é fundamental construir conquistas coletivas para valorização da trajetória 

individual e vice-versa. No próximo capítulo será abordada com maior precisão 

a relevância disto na trajetória das mulheres interlocutoras desta pesquisa. 

 Aqui é importante apontar a importância do apoio do Estado na saída 

dessas mulheres, no que se refere ao aspecto financeiro, determinante para o 

início de uma reestruturação e para vida em sociedade, haja vista o não retorno 

ao cárcere. No decurso da pesquisa todas elas informaram ter trabalhado 

durante o período em que estavam encarceradas e que haviam recolhido o 

pecúlio. No entanto, relatam a dificuldade de acesso ao recurso, que fica 

condicionado à apresentação de um orçamento, em geral de tratamento de 

saúde/dentário. Demonstrando que vigilância e controle parecem ser infinitos.  

 
Tô tentando pegar ele, tô precisando dele. Você tá entendendo? 
Porque muitas pessoas também só saem, tem o pecúlio. Mas aí a 
Justiça quer liberar o pecúlio quando? Só na condicional. [risos] até 
chegar a condicional... Não dá. E aí acaba que muita gente tem a 
mente pequena e acaba voltando praquele lugar. Não, igual eu tenho 
um orçamento dentário, eu tenho a necessidade de pegar o meu 
pecúlio. Mas se não fosse isso, você só pega na condicional. Tipo, o 
tratamento, coisas de saúde mesmo, pra falar a verdade pra senhora.  
Porque se não fosse isso, eles não liberam e aí, e tipo, agora, pensa, 
é falta deles raciocinar, né? Porque eles não quer que uma pessoa 
volta pra dentro da cadeia. Igual, eu tenho dois anos pra ficar de 
pulseira, nesses dois anos eu sobrevivo como? Acabei de sair da 
cadeia, eu não tenho um real, eu sei que eu tenho meu dinheiro lá 
guardado e não posso pegar? É frustrante. Igual, hoje, hoje eu moro 
de aluguel com a minha irmã, nós tá passando por dificuldade que nem 
o dinheiro do aluguel tem, eu sei que eu tenho meu dinheiro lá e eu não 
posso pegar, você tá entendendo? Isso é frustrante. Isso é a hora que 
você fica mais frustrado. É o que mais tem portas abertas, é a 
criminalidade.  (ALECRIM, 2019, grafia original). 

 
É, não, esse negócio de pecúlio Deus que me livre, é só canseira. 
(ORQUÍDEA, 2019, grafia original). 
 
Dei entrada hoje. Porque eu quero fazer tratamento dentário dos 
meninos. (ANTÚRIO, 2019, grafia original).  
 
É, não recebi ainda não. Eu tenho lá meu pecúlio. Hoje eu preciso... Se 
ele saísse hoje para mim seria muito bom, porque eu ainda não vi 
minha filha porque eu ainda não tive condições ainda de mandar o 
dinheiro pra ela vir. Eu acho que deveria ser, saiu da audiência. Que 
você ver que quem tá de condicional, quem pega a condicional, já sai 
lá no papel já tá escrito “liberação do pecúlio”. Aí só tem que ir no 
patronato, pega assinatura do patronato e vai no banco e pega. Eu 
penso que quem sai de semiaberto também tinha que ter esse papel. 
Eu só vou conseguir tirar meu pecúlio porque eu fiz um orçamento 
dentário e vou precisar dele pra arrumar meus dentes. A juíza não 
libera se não for pra fazer, construir alguma coisa... tem que provar que 
eu preciso. (PETÚNIA, 2019, grafia original).  
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No documento elaborado por Felipe Atayde Lins de Melo (2018) se 

apontam princípios que dizem respeito a participação social do público alvo da 

pesquisa em espaços de controle social e lutas coletivas, entretanto no projeto 

analisado não identificamos ações que se aproximassem do que sugere o autor, 

mas tão somente o controle dos corpos criminalizados que estão, agora, sendo 

salvos através da oportunidade dada, que é ter um trabalho. O autor sugere que 

a política de atenção a pessoas egressas possua uma estratégia de 

comunicação, bem como aponta a centralidade da execução em âmbito 

municipal e a necessidade de participação da sociedade civil.  

Ao observar o trabalho da CAF junto aos egressos do Programa Começar 

de Novo e demais parceiros é notória a necessidade de uma melhor e maior 

divulgação e conscientização da sociedade civil em conhecer e participar desse 

tipo de intervenção social. Fica clara também a necessidade de execução em 

âmbito municipal, dada as particularidades de cada realidade socioeconômica, 

cultural e jurídica de cada comarca no que diz respeito ao tratamento do egresso.  

Ademais pode se perceber a necessidade de investimento não só em 

estrutura física e recursos financeiros e humano especializado, como também 

em educação permanente. Pensando essa como estratégia para a formação e o 

desenvolvimento destes profissionais e trabalhadores, com o fito de articular, 

integrar e transformar as práticas de trabalho com pessoas egressas, com base 

em reflexões críticas, que proponha o diálogo entre a formação e o cotidiano 

do trabalho.  

No que se refere às mulheres interlocutoras dessa pesquisa, observou-se 

que o lugar secundário destinado ao gênero feminino se reproduz na 

criminalidade e também na oportunidade de “ressocialização”, uma vez que 

Girassol foi a primeira mulher a ser inserida no Programa Começar de Novo em 

virtude do tratamento “privilegiado” e paternalista que recebeu após o Estado ter 

negligenciado a sua gestação, quando sua filha nasceu no corpo da guarda da 

PFCN e passou por diversas complicações de saúde.  

No momento da entrevista, havia 10 meses que Girassol fazia parte do 

programa. Ela orgulha-se de ter sido a primeira mulher a ter uma oportunidade 

de “começar de novo” e com isso busca indicar o projeto para outras mulheres 
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egressas. Para Petúnia (2019), “uma ajuda a outra e agora vamos apoiar uma 

terceira pessoa. Vamos, vamos acolher ela. ”. 

Ao considerar que atualmente as prisões são as principais formas de 

punição e tem-se buscado reformar o sistema através de melhorias no 

tratamento com presas e presos, egressas e egressos, ao invés de abolir o 

sistema prisional, os dados produzidos  a partir da escuta das mulheres 

participantes dessa pesquisa, bem como da observação da iniciativa de atenção 

as egressas e egressos do sistema prisional no Estado de Goiás  revelam a 

necessidade de elaboração de políticas públicas específicas e focalizadas as 

mulheres egressas35, que visem a efetivação de Direitos Humanos haja vista o 

pleno exercício da cidadania e da equidade. 

 Isto a partir de uma postura que considere as diferentes opressões 

sofridas por estas mulheres em uma perspectiva interseccional que considere a 

pluralidade humana, bem como a autenticidade e a singularidade das mulheres 

egressas na construção desses caminhos. Para que sejam funcionais essas 

políticas públicas, como apontado por Felipe Atayde Lins de Melo (2018), devem 

ser pensadas junto a essas mulheres, através de uma forte e coesa participação 

social em que elas possam protagonizar a elaboração de propostas de 

intervenção. Assim como foi a experiência do “Parlamento dos ladrões” em 

Stromsund na Escandinávia, na década de 60, quando, segundo Shecaira 

(2008), pela primeira vez na história egressos do sistema prisional junto a 

psiquiatras, assistentes sociais, advogados e sociólogos anunciaram 

publicamente suas visões acerca das condições das prisões e do tratamento 

destinado aos presos. Isso pois se faz necessário que sejam pensadas e 

executadas políticas públicas que conheçam de fato o contexto em que se quer 

realizar a intervenção, em seus diversos aspectos.  

Contudo, espera-se que essa postura seja preambular para uma tomada 

de consciência e consequente mudança ideológica no que diz respeito a 

existência das prisões em nosso imaginário social, em que estratégias de 

desencarceramento e descriminalização de condutas tomem o lugar das ideias 

                                                 
35 Em 22 de Agosto de 2019 o TJGO assinou termo de cooperação técnica com a Defensoria 
Pública do Estado de Goiás para implantação do Programa Mulheres Livres. A proposta do 
programa é inserir presas e egressas, bem como suas famílias, em programas de proteção 
social.   
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reformistas. Precisamos pensar em como reduzir a população carcerária e 

proporcionar formas democráticas e justas de bem-viver para a sociedade em 

geral onde o sistema de justiça esteja assentado em formas alternativas e 

restaurativas de resolução dos conflitos.  

Para isto, de acordo com Angela Davis (2019, p. 121) “nosso foco não 

pode se restringir apenas ao sistema prisional como uma instituição isolada, mas 

deve se voltar também para todas as relações sociais que sustentam a 

permanência da prisão”. Afinal, “Alternativas que não combatam o racismo, a 

dominação masculina, a homofobia, o preconceito de classe e outras estruturas 

de dominação não levarão, em última análise, ao desencarceramento e não 

promoverão o objetivo da abolição” (DAVIS, 2019, p. 117).  

Tendo apresentado um breve panorama teórico-metodológico acerca das 

mulheres alvo do cárcere, da criminalidade feminina, das prisões e sua 

obsolescência, bem como de como está estruturada as iniciativas pós-cárcere 

na legislação brasileira, e particularmente, no estado de Goiás, como também 

quais as atitudes devemos assumir para mudança do quadro mais geral da 

contemporaneidade, agora serão apresentadas as mulheres interlocutoras 

dessa pesquisa, suas narrativas e trajetórias de vida. Essa é uma tentativa de 

protagonizar o lugar de fala e de dor dessas mulheres, haja vista a construção 

de uma teoria de cura (hooks, 2017). 
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CAPÍTULO III 
PARA SER FORTE E LIVRE: emancipação social e efetivação dos direitos 

humanos de egressas do sistema prisional goiano 
 

Pode me atirar palavras afiadas,  
Dilacerar-me com seu olhar, 

Você pode me matar em nome do ódio, 
Mas, ainda assim, como o ar, eu vou me levantar 

Maya Angelou 
. 
 

Neste capítulo é apresentado o perfil das mulheres ouvidas no decurso da 

pesquisa. De forma singular, as mulheres ouvidas apresentam suas histórias de 

vida e experiências antes, durante e após o cárcere. O intuito é discutir, 

sustentada nas análises realizadas, questões relacionadas à dor da prisão e ao 

significado dessas trajetórias narradas. As perspectivas interseccional e 

interdisciplinar permitem uma aproximação das categorias de raça, gênero, 

classe, sexualidade, criminalidade feminina e políticas públicas. 

Dessa maneira, busca-se compreender a partir das falas das egressas os 

efeitos da prisão e as narrativas que informam a trajetória dessas mulheres, 

tomando como referência a necessidade de efetivação dos direitos humanos, de 

existência individual e coletiva, em uma tentativa de protagonizar o lugar de fala 

e de dor das mulheres ouvidas haja vista a construção de uma teoria de cura 

(hooks, 2017).  

 

 
3.1 Olha elas! Apresentando as mulheres interlocutoras36 

 

Seguindo o caminho, “para não dizer que não falei das flores” (Geraldo 

Vandré), em linguagem próxima da coloquialidade, será apresentada uma 

síntese da biografia das mulheres interlocutoras desta pesquisa, através de 

sentimentos, emoções e características observadas.  

 
Girassol 

                                                 
36Apêndice III – Quadro 01: perfil das mulheres ouvidas.  
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Girassol, 36 anos, se autodefine branca, heterossexual, é natural de 

Goiânia e também cursa o primeiro ano do Ensino Médio. Não faz nenhum tipo 

de acompanhamento psicológico, mas frequenta a igreja evangélica, costume 

que adquiriu aos 15 anos, quando foi batizada. 

A infância de Girassol foi bastante atribulada: a mãe era presença 

inconstante em sua vida, se mudando frequentemente de cidade, entre Goiânia 

e Vitória (ES), e deixando ela e os irmãos (que eram cinco) para trás diversas 

vezes. O pai nunca a registrou. A menina acabou começando a trabalhar aos 10 

anos e aos 16 foi definitivamente abandonada pela mãe: acordou, se deparou 

com um bilhete da mãe avisando que tinha se mudado e percebeu que estava 

sozinha. 

Foi aí que conheceu o (agora ex) marido. Ficaram casados por 17 anos, 

mas acabou pedindo a separação, que aconteceu de forma muito conturbada. 

Do casamento, ficaram dois filhos: uma de 18 anos e outro de 8. O terceiro filho, 

de 3 anos, é fruto de uma relação posterior. A filha mais velha já é mãe, o que 

faz que mesmo com apenas 37 anos Girassol já seja avó. O contato com os 

filhos, entretanto, fica restrito a ligações e videochamadas por celular, o que não 

permite que a mulher se considere feliz. 

Mesmo assim, ela ainda faz muitos planos para o futuro: quer sair da 

cidade natal assim que for possível e pretende continuar com os estudos. O seu 

sonho é cursar Direito, mas sabe que por ter sido presa  ficou três anos e seis 

meses em regime fechado da última vez  enfrentará dificuldades na área, 

então acredita que vai acabar fazendo um curso técnico de Enfermagem, outro 

campo que a interessa bastante. 

Girassol foi a primeira mulher a ingressar no Programa Começar de Novo 

e com isso abriu porta para outras mulheres.  

 

Petúnia 
 

Petúnia tem 36 anos, é natural de Marianópolis, no Tocantins, e não sabe 

exatamente definir sua etnia, mas se autodefine branca. Escorpiana, ela trabalha 

como telefonista e faz o primeiro ano do Ensino Médio pelo EJA (Educação de 

Jovens e Adultos), é bissexual e não tem uma religião certa, mas acredita em 

Deus e vai a qualquer lugar de manifestação de fé para que é convidada.  
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Durante sua fala, é possível perceber a gratidão que tem com as pessoas 

que a ajudaram. Talvez por isso, ela se esforce para ajudar quem precisa sem 

esperar nada em troca, porque “quem ajuda é Deus”. Petúnia é, de todas as 

interlocutoras, a única que recebe uma ajuda profissional: faz acompanhamento 

psicológico a cada 15 dias em um grupo de terapia. 

Sua infância, lembra, foi difícil, principalmente porque quando tinha entre 

6 e 7 anos foi abusada pelo filho do companheiro da mãe. Ela cresceu, então, 

revoltada com a mãe, “por que ela não ‘tava’ lá para me proteger?” e o 

relacionamento entre as duas foi péssimo. Apesar disso, conta que só conseguiu 

falar sobre o episódio depois de adulta e, mesmo assim, para poucas pessoas 

 a irmã, por exemplo, ainda não sabe da história. 

Isso teve um impacto gigantesco em sua vida, “tive uma adolescência 

muito revoltada: fui rebelde, eu usei droga, eu não tive uma opção sexual certa... 

todos os tipos de problema e transtorno eu tive”, afirma. Hoje em dia, isso ficou 

para trás. Durante os cinco anos, um mês e 14 dias que passou presa, se livrou 

dos seus vícios, resume. 

Ela tem três filhos, nenhum mora atualmente com ela. A filha mais velha, 

já adolescente ainda tem certo contato, mas os outros dois  uma menina de 

12 anos e um menino de 9 , lamenta, moram com as famílias paternas e não 

têm nenhum contato com a mãe. A maior vontade de Petúnia é poder terminar 

os estudos e fazer algum curso para conseguir trabalhar e poder arrumar um 

lugar para morar e trazer a filha para Goiânia também. 

 
Alecrim 
 

Natural de Goiânia, Alecrim é o mais novo. Tem 27 anos, se autodefine 

branco e apesar de se enxergar como mulher homossexual, prefere ser chamado 

pelo nome masculino que adotou e sempre se refere a si no masculino. Chegou 

a pensar a fazer a mudança de nome, adotar o nome social, mas foi convencido 

pela ex-namorada a não fazê-lo.  

Trabalhou um tempo costurando, mas hoje em dia é chaveiro e gosta 

muito de trabalhos relacionados manutenção predial. Estudou até o segundo ano 
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do Ensino Médio e pretende terminar o segundo grau para poder fazer um curso 

técnico de Segurança. 

Alecrim é mais um que teve uma infância difícil: o pai morreu muito cedo, 

quando ele tinha apenas 6 anos e ele ficou morando com a mãe, a avó e as 

irmãs. Apesar de ter poucas lembranças dessa época, lembra-se que passou 

fome e que catava latinhas e pedaços de madeira na rua para poder trocar por 

comida. Depois, com a vinda do padrasto para sua família, a situação melhorou. 

A mãe é descrita como uma guerreira e ele lembra dela com carinho 

quando, por exemplo, cita que ela aceitou muito bem o seu interesse por 

mulheres, dizendo apenas que queria conhecer as namoradas do filho. Na 

adolescência, começou a beber e usar drogas e acabou sendo expulso de casa 

aos 15 anos. Quando tinha 18, ele acabou perdendo a mãe e o padrasto. Foi aí 

que o núcleo familiar se desfez: cada um dos irmãos foi para um lado. 

Ele não parou em lugar fixo, ia pulando de casa em casa, entre amigos e 

conhecidos. Hoje em dia, depois dos quatro anos e quatro meses preso, mora 

com uma irmã, ainda menor de idade, que trabalha e ajuda nas contas de casa, 

e o cunhado, de quem não gosta muito. As irmãs todas o aceitam como é, mas 

ainda existe uma resistência do restante da família, da qual se afastou. 

 
Antúrio 
 

Espírita e com 29 anos, se autodefine como parda, Antúrio é outra que 

acabou se casando e sendo mãe muito cedo. Natural de Brasília (DF), ela faz o 

segundo ano do Ensino Médio e agora, depois dos seis anos e quatro meses na 

Consuelo Nasser, trabalha como copeira.  

Ela também teve uma infância muito complicada: o pai batia 

constantemente na mãe e acabou sendo morto quando tentava fugir do presídio, 

ela e o irmão viram o caso pela televisão. Já a mãe foi presa quando ela tinha 

apenas 13 anos. O irmão, então com 18 anos, começou a usar drogas e a dar 

“trabalho” para a avó, que acabou retirando o telhado da casa onde Antúrio 

morava para obrigá-los a sair de lá. A avó queria que a menina fosse morar com 

ela, mas ela não quis, porque não quis obedecer às regras do lugar. 

Assim, acabou se envolvendo com aquele que viria a ser o pai dos seus 

filhos e que ofereceu uma ajuda. Tanto ele quanto sua família eram envolvidos 
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com o tráfico, o que fez com que sua mãe fosse contra o relacionamento. Isso 

não impediu que aos 17 anos ela fosse morar junto com ele: acabaram se 

casando e ela engravidou da primeira filha. Após algum tempo, descobriu que 

era traída e se separou, foi ameaçada pelo ex-marido  chegou a levar um tiro 

por isso  e por isso teve que esconder o relacionamento quando se envolveu 

com outra pessoa. 

Acabou voltando com o pai da filha e tendo um segundo filho com ele. 

Porém foi novamente traída e acabou decidindo se separar novamente e de 

forma definitiva. O seu irmão acabou sendo assassinado por se envolver com 

roubos, para poder sustentar o vício em drogas. A sua mãe trabalha hoje como 

cuidadora da ex-sogra de antúrio e mora com ela e os netos.  

Antúrio diz que não quer se envolver com ninguém, nem homem, nem 

mulher, apenas se dedicar aos filhos, a relação com a filha mais velha é 

especialmente complicada e ela deseja voltar a ter o respeito das crianças. Os 

seus outros sonhos e projetos para a vida são tirar a habilitação, se formar no 

Ensino Médio e começar uma faculdade de Direito. 

 
Orquídea 
 

Orquídea é uma mulher bonita e sabe disso: é muito confiante e fala com 

orgulho. Ela já tem o Ensino Médio completo, se auto define branca, evangélica 

e heterossexual. Com 48 anos, a telefonista capixaba de Barra de São Francisco 

carrega uma história bem diferente das outras interlocutoras.  

Ela conta que sua infância foi “maravilhosa”, com pais presentes, 

evangélicos, em uma fazenda em Rondônia. Lá, foi criada com os dois irmãos 

que cresceram e se tornaram um médico e o outro empresário. O pai faleceu há 

30 anos e a mãe há 6. Aos 18 anos se casou e ficou com o ex-marido durante 

oito anos e meio no Mato Grosso. Depois que se separou, voltou para Rondônia, 

onde começou a namorar um homem envolvido com o tráfico. Eles foram morar 

juntos e se mudaram para Goiânia, onde acabou sendo presa e tendo que 

cumprir oito anos na cadeia. 

Lá, enfrentou dificuldades, como quando descobriu um câncer no útero 

enquanto fazia um exame preventivo. Fez uma cirurgia para retirada do órgão e 

acompanhamento psicológico durante o tratamento. Depois de cinco meses, 
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acordou sentindo muitas dores: era uma apendicite. A cirurgia foi feita e depois 

da alta, teve que correr de volta para o hospital em dez dias com uma infecção 

generalizada, passou pelo centro cirúrgico mais uma vez, foi desenganada pelos 

médicos, mas diz que Deus a curou. 

Ela teve dois filhos. Um deles, faleceu em uma ação da polícia há dez 

anos, quando buscavam outra pessoa, de quem o filho estava junto. Já o 

segundo filho é o orgulho de Orquídea, tem 29 anos e é cabeleireiro. Ela 

pretende abrir um salão para o filho e fazer uma “jantinha” na calçada, onde vai 

vender sua comida. Atualmente, faz um curso técnico de Administração 

Empresarial  bancado pelo irmão  e pretende começar a faculdade em 2020. 

 
 
3.2 Mulheres que falam: trajetórias e narrativas das mulheres interlocutoras 
e o significado da prisão  

 

De acordo com o professor e cientista Alex Ratts, trajetória envolve 

memória e espacialidade que denotam lugares individuais e coletivos. Alex Ratts 

chama ainda atenção para a necessidade de se considerar as particularidades 

de grupos discriminados no tocante às possibilidades de insurgências.  

A partir dos dados produzidos, serão abordados os significados das 

narrativas que carregam os corpos das mulheres interlocutoras dessa pesquisa, 

à medida que suas condutas são compreendidas como formas de insurgência 

as bases estruturais da sociedade racista, machista, sexista e classista. Para 

além do lugar de oprimidas que essas mulheres ocupam pela condição do 

gênero, e da classe, a trajetória dessas mulheres, em sua maioria, foi 

atravessada por uma infância marcada por conflitos e família desestruturadas. A 

maioria das entrevistadas experenciou em suas infâncias precariedade material, 

privação cultural, ambientes violentos, seja em casa ou na comunidade, relações 

afetivas e sexuais marcadas pela opressão de gênero e dependência emocional. 

Desse modo, opressões socioeconômicas, padrões de dinâmica familiar 

desestruturada, opressões de gênero e fatores culturais compõem o repertório 

que impulsionou o cometimento de condutas criminais por estas mulheres 

atingidas pela desestruturação do Estado de proteção social em face do Estado 

punitivo. Observe o que falam essas mulheres sobre suas infâncias:  
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Tá. Eu tive uma infância bastante complicada né? Porque meu pai ele 
veio de uma família de 10 irmãos e apenas ele se envolveu com coisa 
errada. Minha mãe também, de uns 6 irmãos ela por ter casado com 
meu pai acaba que aderiu às práticas né? Então a gente quando eu 
tinha 2 anos de idade meu pai faleceu ele é foragiu da POG e ele foi 
morto pelo guariteiro, né? Que matou meu pai dia 8 de dezembro de 
92. Daí pra frente... meu pai era, batia muito na minha mãe assim era 
muito complicado nossa infância, daí eu lembro pouco né eu lembro 
mais quando ele fugiu que ele morreu que eu vi porque eu fui eu fui eu 
meu irmão foi o primeiro a ver na televisão né? É, a gente teve aquele 
impacto né meu pai morreu. E daí pra frente minha avó mãe do meu 
pai que ajudou a criar a gente. Como ficou muito difícil né pra minha 
mãe sozinha acaba que ela entrou no mundo do crime, conheceu as 
drogas, ela já conhecia através do meu pai, mas não usava quando 
meu pai morreu minha mãe começou a usar drogas. E foi uma infância 
muito complicada que minha mãe foi presa várias vezes né, que a 
gente ia sempre morar com tio, com avó com... Sempre tinha alguém 
pra cuidar da gente, graças a Deus, mas é uma família desestruturada 
né? E quando eu fiz 13 anos minha mãe foi presa por tráfico. Ela nunca 
tinha, havia sido presa por tráfico né? Apenas por outro artigo, então 
ela saia rápido, ficava 3 meses saía né? Aí quando eu fiz 13 anos que 
a gente morava aqui no barracão que tinha onde tá aqui hoje e minha 
mãe foi presa, lá ela ficou 5 anos né? E, nisso, quando ela saiu eu já 
tinha 18, então particularmente meu irmão, se eu tinha 13 ele já tinha 
18 quando a minha mãe foi presa, aí ele começou a usar drogas. A 
gente assim mesmo a gente sabendo que droga essas coisas levava a 
cadeia, a gente tendo sofrido sem nossa mãe, mesmo assim a gente 
começou as mesmas práticas, porque na verdade a gente ficou 
morando aqui no barracão. Minha vó, o meu irmão começou a dar 
trabalho pra minha vó que faleceu que era dona dessa casa, ela tirou 
o telhado acabou que a gente ficou sem pra onde ir e eu aluguei uma 
casa ali no Green Park, na época eu tinha 13 anos. Aí eu... o pai dos 
meus filhos estudava na mesma escola que eu e a gente começou a 
namorar e ele vendia droga. (ANTÚRIO, 2019, grafia original) 
 
Eu quanto eu tinha 16 para 17 anos minha mãe foi para o regime 
semiaberto. (ANTÚRIO, 2019, grafia original) 
 
Uai, minha infância eu era muito custoso, dei muito trabalho pra minha 
mãe, aprendi muitas coisas na rua, né? Passei por muitas dificuldades. 
E fui crescendo e acho que foi revoltando a cabeça e fui começando a 
ficar mais revoltado ainda... (ALECRIM, 2019, grafia original).  
 
Ah, só quando a gente passava fome, esses trem. É o que eu mais 
lembro. (ALECRIM, 2019, grafia original). 
 
Não, morava eu, minha mãe, minhas irmãs, minha avó, minha tia nessa 
época. Aí depois nós mudamos, aí foi morar eu, minhas irmãs, minha 
mãe e meu padrasto. Aí a situação nossa melhorou um pouco. Aí 
depois que eles morreram, aí eu virei a cabeça, aí cada um foi pra um 
lado. Meus irmãos foram pra um lado, eu fui pra outro, tipo se dividindo, 
porque nós somos cinco, né? Aí dividiram as cinco e cada uma foi pra 
um lado. (ALECRIM, 2019, grafia original). 
 
Conheci, eu chego a lembrar dele, porém ele morreu quando eu ia 
fazer seis anos. (ALECRIM, 2019). 
 
Trabalhava. Eu catava latinha, eu fazia qualquer coisa pra mim comer, 
catava pau e dava pras... porque antigamente nas padarias não era no 
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bujão, era na lenha, né? Então a gente catava pau e dava lá e eles 
davam trem pra nós comer e era assim. (ALECRIM, 2019, grafia 
original). 

 
Ah, eu já fui pra casa de amigos, conhecidos, conhecia hoje e ia pra 
casa deles, gostava de mim e eu ia pra lá e fui pulando de galho em 
galho até acontecer a fatalidade de eu ir pra cadeia. (ALECRIM, 2019, 
grafia original). 
 
Já, bebia, eu comecei a usar droga, de tudo. E aí minha mãe ficava 
revoltada comigo e mandava eu embora de casa. Aos 15 anos ela 
mandou eu embora de casa, eu fui viver a vida, né? (ALECRIM, 2019, 
grafia original). 
 
Minha infância... Nem lembro da minha infância, porque minha infância 
foi muito perturbada. Porque minha mãe ficava aqui em Goiânia, de 
Goiânia ia pra Vitória, de Vitória vinha pra Goiânia e tinha vez que ela 
ia pra lá e deixava a gente com a minha avó… E eu nem tive infância 
assim não, muito aquela infância de…  
Eu com 10 anos eu já tava começando a trabalhar já, ajudar em casa. 
E minha adolescência foi muito bem até meus 16. Dos 10, aí eu fui 
morar com meu irmão, aí fui frequentar a igreja, com 15 anos batizei 
na igreja. Aí com 15 para 16 anos minha mãe me abandonou. Aí com 
16 anos eu conheci esse meu esposo, que era do tráfico, e entrei na… 
na… (GIRASSOL, 2019, grafia original).  
 
Eu acordei, ela tinha ido embora, tinha me deixado sozinha dentro de 
casa.  (GIRASSOL, 2019, grafia original). 
 
Meu pai conheci desde sempre, só que ele não registrou a gente. E até 
hoje eu converso, falo com ele e tudo. Minha mãe tá lá em Rondônia, 
a gente não pode falar que não tem mágoa, porque sempre tem, né? 
Lá no fundo a gente tem mágoa. Porque eu entrei na vida do crime, 
assim eu não posso falar que eu entrei por causa dela, mas ajudou 
bastante. Porque ela me abandonou né e aí e eu achei uma pessoa 
que me dava de tudo e aquilo ali, meus olhos cresceu. Naquilo que eu 
vi que ele podia me oferecer, então eu entrei na vida do crime. Só que 
tem uma mágoa, tem ressentimento. Mas converso com ele, converso 
com meu pai. (GIRASSOL, 2019, grafia original). 
 
Ó, a minha infância foi muito boa, muito boa. Meus pais sempre 
presentes eu cresci assim num lar maravilhoso, tenho 2 irmãos, né? 
Minha infância e a minha adolescência foi sem palavra. Eu acho que 
todo mundo deveria de ter uma infância... (ORQUÍDEA, 2019, grafia 
original).  
 
A minha infância, assim, é... Foi um pouco complicada, sabe Kamilla? 
Porque aos 6, aos 6 pros 7 anos eu fui abusada pelo filho do 
companheiro da minha mãe... E foi uma coisa assim que eu, eu não 
digo que foi culpado porque a gente tem a parcela de culpa da gente 
em tudo que a gente escolhe. Às vezes as coisas acontecem, mas 
escolher entre fazer o certo depois, em ter uma vida diferente, é 
escolha da gente não é escolha de quem fez o que fez com a gente. 
Eu tenho minha parcela de culpa, mas eu acredito que isso também 
influenciou muito na minha vida porque eu fui crescendo, assim, muito 
revoltada, tive uma adolescência muito revoltada: fui rebelde, eu usei 
droga, eu não tive uma opção sexual certa... todos os tipos de 
problema e transtorno eu tive. (PETÚNIA, 2019, grafia original). 
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Não. Minha família, eu fui conversar com minha família agora há pouco 
tempo, que eu contei primeiro pra minha irmã e há um tempo atrás eu, 
bem pouco antes d’eu sair eu contei pra minha mãe e depois que eu 
contei para minha mãe a gente começou... eu... minha mãe assim, uma 
relação bem complicada, bem difícil. Tudo que eu entendia que eu 
podia fazer que magoasse ela, que machucasse ela, que fizesse ela 
sofrer, eu fiz. 
Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem uma convivência tão boa a 
gente não se viu ainda, tem mais de 5 anos que eu não vejo ela, mas 
a gente conversa todo dia todo dia eu disse para ela o quanto eu amo 
ela me diz o quanto me ama e a gente conversa bem. Agora. Eu já pedi 
perdão pelas coisas que eu fiz, ela entendeu que também teria que me 
pedir perdão por algumas coisas, mas ela não entendia o porquê eu 
era tão agressiva com ela, o porquê de eu tratar ela tão mal, hoje ela 
já entende. 
Hoje eu sou mãe também e tudo que eu tento fazer é proteger minha 
filha, é conversar, é fazer as coisas..Tantas coisas aconteceu... e 
assim, essa cadeia, esses tempos que eu passei presa eu conheci 
muitas pessoas e conversando... Até então minha família nem sabia. 
(PETÚNIA, 2019, grafia original). 
 
Eu tenho nojo se eu pudesse, não desse cadeia, eu matava todos eles. 
(PETÚNIA, 2019, grafia original). 
 
Porque eu tenho todos eles como se fosse o meu tarado. Como se 
tivesse me estuprado, como se fosse eu. (PETÚNIA, 2019, grafia 
original). 
 
Eles são separados, né? Meu pai, eu também culpava ele, porque 
como ele, a minha mãe deixou ele tinha 5 anos, talvez se minha mãe 
tivesse vivido com ele, ele não tivesse aprontado tanto, minha mãe não 
tivesse ido embora e ele tivesse... a minha mãe não tinha arrumado 
outro marido, esse marido não teria um filho e não teria acontecido o 
que aconteceu. Aí depois eu penso assim não como era para acontecer 
poderia ter sido pior, poderia ter sido ele. Aí hoje eu já assim eu vim 
conhecer ele, ele separou da minha mãe eu tinha 5, eu vim conhecer 
ele ao 21 anos de idade. Nós temos um relacionamento assim... porque 
que nós dois é meio bicudo, eu tenho um gênio muito forte ele também. 
Assim, não converso com ele igual converso com minha mãe, mas eu 
converso de vez em quando. Mas  eu sei que hoje ele é o pai pra minha 
filha que ele não foi pra mim e pra minha irmã. Ele cuida muito bem, 
cuida em tudo em tudo em tudo... (PETÚNIA, 2019, grafia original). 
 
É, é uma coisa que eu acho que vou levar pro resto da minha vida. Eu 
vou levar pro resto da minha vida. (PETÚNIA, 2019, grafia original). 
 
Porque não tem como. Toda vez que eu me relaciono com alguém, 
toda vez que eu vou ter uma relação íntima com alguém eu lembro 
daquilo. Os meus relacionamentos foram um fracasso, porque é muito 
complicado. Algumas coisas que aconteceu lá, eu até hoje se eu ver 
acontecendo, eu tenho nojo eu rejeito... Não, é muito complicado. Muito 
complicado mesmo. (PETÚNIA, 2019, grafia original).  

 

Em contíguo, a prisão enquanto uma instituição total em que os indivíduos 

são separados da sociedade, por um período determinado de tempo, 

controlando muitas suas necessidades humanas, tanto pela organização 

burocrática quanto pela vigilância (GOFFMAN, 1961), marca a trajetória 
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individual e coletiva dessas mulheres de forma que sua vida, objetiva e subjetiva, 

no pós-cárcere jamais será igual ao que era antes de sua experiência 

institucional.  

De acordo com Carlos Roberto Bacila (2008), “ O sistema penal atua com 

essas meta-regras, que são decisivas para atribuir o rótulo de criminoso a 

alguém”. Segundo o autor, a partir de ideias preconcebidas com valor social 

negativo, essas regras que são aplicadas pela sociedade geram o estigmatizado 

e uma realidade social em que o ex-presidiário não é aceito e visto como o 

inimigo.  

Durante a pesquisa foi possível testemunhar que a prisão produz efeitos 

para além dos estigmas e preconceitos com os sujeitos rotulados como ex-

presidiários. As mulheres interlocutoras dessa pesquisa apresentam identidade 

deteriorada (GOFFMAN, 1968), tendência a isolamento social, como também 

danos psicológicos em decorrência do processo de encarceramento que 

prescinde de suporte social e emocional. Identifiquei que essas mulheres 

possuem uma sensação de não-pertencimento e culpa após a experiência do 

cárcere, na medida que elas buscam se esconder e/ou circularem entre si como 

forma de proteção individual e coletiva.  

 
[...] e eu creio, assim, quando você vende drogas você traz uma 
maldição pra sua vida espiritual, pode testar, até na Bíblia fala. Se você 
tá vendendo droga, acaba que você atrai coisas negativas pra você e 
tem consequências. O crime meu teve consequência. Meu irmão virou 
usuário da droga que eu vendia. Quantas famílias eu não destruí? A 
minha foi destruída de certa forma então assim tem consequências. Às 
vezes a gente paga aqui na Terra mesmo, a lei do retorno. Então acaba 
que meu irmão morto com três meses que a gente estava presa, meu 
irmão faleceu... (ANTÚRIO, 2019, grafia original). 
 
Só que a readaptação é muito difícil, que a minha filha ela é bem, 
personalidade bem forte. Então assim, é tudo questão de... tá difícil, 
não tá fácil. E eles não entende ainda que eu que sou a mãe, que é eu 
que mando, entende? Eu me sinto às vezes, assim, que a culpa é 
minha. Né? Que eu faltei lá atrás, é assim, é constante né? A gente 
tendo que readaptar, né? (ANTÚRIO, 2019, grafia original). 

 

Por isso que eu procuro não ter contato com nada, que aqui é um 
recomeço. [..] É... também me lembra muitas coisas ruins. Não que eu 
seja melhor que eles, o problema é que se a gente envolver, 
futuramente... Igual, a R. se envolveu, ó, tá na CPP. (ANTÚRIO, 2019, 
grafia original). 
 
Pra você ver, com 3 meses agora, ontem que eu comprei um telefone, 
eu nunca tive telefone, não sei nem mexer. Lá dentro não tinha nem 
como eu ter telefone, porque toda hora é um trem, toda hora chama, a 
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polícia toda hora me chama, que eu era monitora né? Então eu não sei 
mexer no telefone. (ANTÚRIO, 2019, grafia original). 
 
[...] eu não sei vir embora, eu não sei andar em Goiânia até hoje. Eu 
não sei andar no trânsito, não sei... eu chorava, falava “ai meu Deus, o 
que que eu tô fazendo aqui?”, medo de tudo... (ANTÚRIO, 2019, grafia 
original). 
 
Não. Porque uma que eu tenho medo, como é que te... ah, é 
complicado acho que ainda tá muito no início ainda. Eu tô passando 
por várias lutas comigo mesma, né? (ANTÚRIO, 2019, grafia original). 
 
Ah, hoje em dia acho que já tá, acho que o povo já se adaptou. Porque 
de primeiro impacto... Mas muitas pessoas já sabem e, porém, parece 
que eles confiam mais na gente às vezes do que numa pessoa que não 
usa nenhum colete, porque não é um colete que vai decifrar a pessoa, 
é o caráter da pessoa... ... que vai decifrar ela. Igual, ontem, eu e esse 
amigo meu, Danilo, tava até falando. Uma mulher ontem, que trabalha 
aqui no Tribunal de Justiça, tipo ela pediu nós pra fazer um serviço pra 
ela, nós foi fazer no nosso horário de almoço, a confiança dela nos... 
Nossa, nos fez até transparecer, sabe? É uma coisa que eu nem sei te 
explicar, a felicidade que nós sentiu de levar nós lá no prédio dela, pedir 
pra nós fazer o serviço pra ela e deixar nós lá, sozinho, a Deus dará... 
Assim, sabe de onde nós veio, então muitas pessoas, querendo ou 
não, confia muito na gente. Graças a Deus. mas a partir do momento 
que aquela pessoa começa a conviver com a gente já... ... já é 
diferente. É. Porque tá passando a conhecer. Porque realmente de 
primeiro impacto, tipo, ah já foi preso e tal, tem tornozeleira, já assusta, 
porque não sabe, porque não tá escrito na testa, né? Que você vai 
mudar, que você quer uma melhoria. Né, então é isso. (ALECRIM, 
2019, grafia original). 
 
Sim. No começo quando eu saía era pior, né? Porque o povo já 
olhava... nossa. Já vi pessoas atravessando a rua pro lado, 
escondendo o celular, tudo. Mas tipo, mas as pessoas foi se 
acostumando, e tinha até vez que a viatura me parava e as pessoas já 
tavam ali pronta pra me ajudar porque já sabia da minha rotina, sabia 
que eu não tava fazendo nada de errado. (ALECRIM, 2019, grafia 
original). 
 
Frustração. Indignado, né? Porque caguei minha vida toda. Mas foi 
uma escolha minha, que eu escolhi, né? Uma coisa que eu escolhi pra 
minha vida. (ALECRIM, 2019, grafia original). 

 
Ruim. É frustrante... porque você é muito discriminado. Querendo ou 
não. Igual, se eu fosse procurar um serviço em outro lugar, um outro 
serviço, não existisse o programa, às vezes ele nem assinava a nossa 
carteira, na hora que pegasse a nossa carteira dava problema. E aí 
acaba que muita gente tem a mente pequena e acaba voltando 
praquele lugar. (ALECRIM, 2019, grafia original). 
 
Foi bem difícil pra mim, porque eu não tenho família aqui, né? Foi bem 
complicado. Eu passava o dia na rua e dormia à noite no albergue. Aí 
depois eu consegui um emprego na frutaria aí eu passava o dia 
trabalhando e dormia em casa, que foi nessa casa que meu pai ajudou. 
(GIRASSOL, 2019, grafia original).  
 
Deus me livre, é uma coisa que você carrega pelo resto da vida. Ontem 
eu tava até falando com a minha amiga, você é discriminada o resto da 
vida. Eu vou te falar sinceridade, sinceridade, eu fico doida pra acabar 
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minha pena e eu sair desse mundo. Porque você é discriminada dia e 
noite, você é discriminada na escola, você é discriminada num lugar, 
você é discriminada pelo olhar das pessoas, você é discriminada em 
vários sentidos. As pessoas quer ter confiança em você, mas e se elas 
não têm? A sociedade que diz que a sociedade não tem, por mais que 
eles fazem “ah, vou confiar em você”, mas não tem. Sempre te olha 
com aquele olhar de bandido, ex-criminoso, ex-bandido, ex-traficante, 
ex-usuário de drogas e nunca tem aqueles assim “ah…” não tem. 
Sempre tem uma desconfiança, sempre tem aquele respaldo, sempre 
a sociedade não te aceita. Se você tá trabalhando você tá errada, se 
você tá traficando você tá errada, se você tá roubando você tá errada, 
se você tá estudando tudo eles te julga. (GIRASSOL, 2019, grafia 
original). 
 
Eles te julga 24 horas então você tem que lutar por você e para mostrar 
para os outros que é diferente. Só que acaba você, tem gente que 
acaba focando fala assim “não, eu vou mostrar que sou diferente”, tem 
gente que abre mão de tanto as pessoas de olhar com olho torto te 
julgar te condenar que você volta a fazer tudo de volta. E assim é difícil, 
é difícil porque as pessoas não confia, as pessoas te julgam 24 horas, 
você é julgada 24 horas, você é condenada 24 horas. E só da pessoa 
saber... (GIRASSOL, 2019, grafia original). 
 
Eu quero ir pra um lugar totalmente diferente, que ninguém sabe nem 
da minha vida, nem do meu passado. E eu tô cansada dessa coisa, da 
mesma história, a mesma vida, a mesma coisa e essas coisas assim, 
eu quero… eu se eu pudesse voltar, nunca tinha entrado na vida do 
crime. Nunca tinha entrado na vida do crime. Se eu pudesse voltar pro 
passado, eu nunca tinha entrado na vida do crime. Eu tinha ido vender 
água no sinal, tinha feito qualquer coisa, mas menos se envolver com 
traficante e entrar na vida do crime. Quero ir pra um lugar que ninguém 
sabe do meu passado, da minha vida. (GIRASSOL, 2019, grafia 
original). 
 
Sou uma mulher que tô correndo atrás dos meus objetivos, mas não tô 
feliz. (GIRASSOL, 2019, grafia original). 

 
É, pra mim é normal. O importante para mim é que eu tive tempo de 
mudar de vida e graças a Deus mudei e é uma coisa que eu não quero 
mais pra minha vida. E é uma coisa que eu sempre aconselho as pes-, 
os mais jovens né? Isso aqui é pura ilusão né? Ou então faz o que eu 
falo, mas não faz o que eu faço né? (ORQUÍDEA, 2019, grafia original). 
 
[...] porque não é fácil arrumar um emprego depois que você sai da 
cadeia. Não é fácil não, é quase impossível. (PETÚNIA, 2019, grafia 
original).  
 
Medo de tudo. Ah, medo eu tenho até hoje, eu tenho medo de andar 
na rua, medo de atravessar a rua, eu tenho medo das coisas... Assim, 
eu não saio de casa. (PETÚNIA, 2019, grafia original). 
 
É, confuso. Nossa muito, muito confuso. Ah, a gente tem medo de tudo, 
né? Assim, medo de tudo, medo de tudo, eu tenho medo de tudo. Mas 
vai melhorar. (PETÚNIA, 2019, grafia original). 
 
Assim, eu não fico falando para os outros, porque a gente tem 
vergonha é preconceito, é tudo. Igual lá no fórum, por mais que eles 
saibam, mas eu trabalho lá naquela sala de água então lá dentro da 
sala fica eu e os três chapa. Eles sabem que eu sou de um projeto e 
tudo e às vezes a gente conversa, eles perguntam e tudo. Mas para 
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fora, eu nem saio para fora assim, eu acho que alguns policiais nem 
sabem também, eu tiro pela educação que eles me tratam, você sabe... 
(PETÚNIA, 2019, grafia original). 
 
É. Não sei como vai ser, né? Porque é engraçado, político só depende 
de um ano ou dois pra ficha limpa, aí ele pode se candidatar de novo. 
A gente nunca mais vai poder prestar um concurso. Às vezes tem até 
capacidade de prestar um concurso, terminar os estudos... Quantas, 
quantas, que estão presas que... fez, tava na faculdade? Aí não vai 
poder terminar, não vai poder fazer um concurso? (PETÚNIA, 2019, 
grafia original). 

 

 A quebra de vínculos afetivos e familiares e notadamente com os filhos é 

uma das maiores dores vividas por essas mulheres que vivenciam intensamente 

o sentimento de solidão. Durante a pesquisa foi possível perceber que a 

impossibilidade de exercer a maternidade hodiernamente constitui um dos 

principais fatores de sofrimento psicológico dessas mulheres que experimentam 

forte sentimento de angústia.  

  Neste sentido, Sykes entende que a privação da liberdade é somente 

uma das restrições que se impõem ao indivíduo encarcerado, de modo que todas 

essas privações compõem o que chama de “dores da prisão” (LEMGRUBER, 

1983). De acordo com June Santos (2014), percebe-se que a privação mais 

dolorosa às mulheres encarceradas é aquela que lhes retira a afetividade. Para 

a autora, poucas internas são capazes de manter relacionamentos estáveis fora 

da instituição, dado que são poucas que continuam recebendo visitas de família 

(companheiros, pais, irmãos e filhos) ao longo do cumprimento da pena.  

Veja o que elas falam sobre isto: 
 

E eles não entende ainda que eu que sou a mãe, que é eu que mando, 
entende? (ANTÚRIO, 2019, grafia original). 

 
Era muito difícil, né? Porque eles não podiam entrar na cadeia, porque 
parente de segundo grau não entra dentro da cadeia, mas poucas 
visitas eu recebi, sim [...] Quando tinha... Quando era a dona R. a 
diretora, ela sempre ajudou muito nós, graças a Deus, ela não foi uma 
diretora não, ela foi uma mãe. Então ela dava uma autorização e 
minhas tias vinham trazer, né, porque era liberado pela direção minhas 
tias entrarem. Então elas levavam minhas irmãs e me visitavam. Era 
assim. Depois que cortou de vez a autorização, aí nunca mais eles... 
[...] Com minhas irmãs eu tenho. Eu não tenho muito contato com a 
minha família, porque parece que eles não me aceita muito, né? 
(ALECRIM, 2019, grafia original). 

 
Nenhum, porque a família do pai buscou os mais velhos, a de 3 anos 
quando tinha 1 ano entreguei ela para minha irmã no presídio... A de 3 
anos a minha irmã ainda levava pra me ver, só que depois foi embora 
pro Espírito Santo. E os outros eu não tinha contato nenhum, porque a 
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família do pai buscou e levou pro Espírito Santo. Até hoje eu não tenho, 
eu entro em contato só por telefone. [...] Meus filhos mais velhos eu 
nunca vi…(GIRASSOL, 2019, grafia original). 

 
Não é nem pela minha sentença, é pela minha vida com meus filhos. 
Eu converso com eles, eu tenho que entrar na guarda do meu filho… 
Entrou, entrou com perda de poder familiar, porque tava eu presa e o 
pai preso ano passado agora. Não sei, porque eles me tiraram, me 
levaram na audiência aí pediu pra eu passar a guarda pra minha 
sogra… Aí eu não tive escolha e esses tempo agora chegou a 
intimação pra mim, nessa intimação eu fui, fui levei lá no Cível e tô 
esperando a resposta da carta precatória, mas até hoje nunca veio. 
Porque no negócio que veio, veio falando “audiência de suspensão de 
poder familiar”. (GIRASSOL, 2019, grafia original). 
 
Não, a minha família nunca veio me ver. Exceto a minha mãe, minha 
mãe vinha, uma vez de 2 em 2 anos ela vinha, mas o meu filho todo 
domingo tava lá. [...]  
Então aí eu fiquei com vergonha de ficar perto da minha família e 
peguei vim embora pra cá, né? (ORQUÍDEA, 2019, grafia original). 

 
Ih, a gente, minha irmã, minha mãe e meu pai, a gente conversa muito 
com ela. Só que a minha filha, assim... O fato de eu ir presa ela tinha 
10 anos hoje ela tá com 15 vai fazer 16 anos também trouxe sérios 
problemas  pra ela, ela é retraída, ela é tímida. (PETÚNIA, 2019, grafia 
original). 
 
Não, eu tenho um casal a mais. O menino mora com o pai, a menina 
mora com os pais também. Só que a minha menina de 12 anos o pai 
dela morreu, então ela mora com a família do pai dela. [...] E o outro, 
meu caçula de 10, de 9, também mora com a família paterna. Ela é a 
única que vive com a minha família. (PETÚNIA, 2019, grafia original). 
 
Só com a mais velha. É, com a de 12 anos o pai dela foi, morreu ela 
tinha três meses, ela foi viver com a família do pai e o meu caçula 
também. Eu fui presa ele tava com 2 meses, com 24 dias também já 
foi viver com outro pessoal, não tenho contato nenhum. Não me visitou, 
nunca vi, sei como é porque vejo foto nas redes sociais. (PETÚNIA, 
2019, grafia original). 
 
Mas não tenho contato nenhum mas não tenho porque eu não quis. 
Não quis e não quero. Pra não confundir eles. Deixa eles lá, eles tão 
bem. Se um dia eles me procurarem, não vou renegar nenhum dos 
dois, amo como filho assim e tudo, mas prefiro não... (PETÚNIA, 2019, 
grafia original). 
 
E minha filha também tem o mesmo comportamento comigo, me trata 
muito mal, não conversa comigo... Agora sim, a gente depois de um 
tempo mais de dois anos a gente vai se ver pela primeira vez agora no 
final de semana que vem ela vai vir passar uma semana comigo. Aí 
agora ela tá conversando assim manda um zap para ela depois de uns 
20 dias que ela me responde. Agora não, já manda um zap para ela, é 
questão dela ficar online ela já me responde, já me pergunta como eu 
tô, já me conta as coisas da vida dela, já disse que tá com saudade, 
que me ama muito...  
E eu só vou saber mesmo assim como que vai ser quando ela tiver 
aqui, como que vai ser... (PETÚNIA, 2019, grafia original).  
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 Também observou-se que apenas a inserção produtiva através do 

trabalho não é suficiente para o reconhecimento dessas mulheres enquanto 

sujeitos de direito. Em virtude da execução de uma política penal punitivista que 

não visa o retorno dessas mulheres para a sociedade em sua totalidade, o que 

corrobora com a afirmação de Angela Davis (2019) quando diz que as prisões 

têm servido como local de trabalho barato, o que a autora chama de complexo 

industrial-prisional. O que dizem as interlocutoras sobre o cotidiano/rotina na 

PFCN ilustra o pensamento da professora e ativista. 
 

Minha rotina era trabalhar, depois que eu consegui um emprego na 
indústria, só trabalhar, trabalhar... eu tinha que acordar cedo e ir 
trabalhar. (ANTÚRIO, 2019, grafia original). 
 
Então no Consuelo Nasser é normal, levantava, tomava banho, ia pra 
indústria, trabalhava, voltava, almoçava, voltava pra indústria pra 
trabalhar e voltava à noite, já era a hora da tranca, trancava, tomava 
banho e ia dormir. Literalmente minha vida era trabalhar de dia e ser 
trancada de noite. Eu trabalhava o dia todinho, eu não ficava sem 
trabalhar. E finais de semana era arrumar a cela, mesma coisa de casa: 
arrumar a cela, fazer cabelo, fazer unha, essas coisas assim e no 
domingo eu ia na visita. (GIRASSOL, 2019, grafia original).  
 
Uai, lá dentro tem regra né? Então tipo assim, você... igual, eu 
trabalhava todos os dias, levantava 6h20 da manhã, tomava meu 
banho, tomava meu café, ia trabalhar, voltava 11h15, 11h20 pra 
almoçar, voltava pro serviço de novo 12h20, 12h30…(ORQUÍDEA, 
2019, grafia original). 
 
Então nós levantávamos cedo, a cadeia abre, eu saía às 7 porque a 
gente que trabalha sai primeiro porque tem que fazer as coisas, né, pra 
comer, fazer as coisas lá, aí eu saía cedo, a cadeia abria às 9. 
Trabalhava o dia inteiro, eu entrava mais tarde também, como as 
outras ia trancada às 5, eu era trancada às 8, às 9. E a minha rotina 
sempre foi trabalhar, eu sempre trabalhei. (PETÚNIA, 2019, grafia 
original).  

 

 Por fim verificou-se que a situação de encarceramento compartilhada por 

essas diferentes mulheres, com suas diferentes histórias as ajudam a manter 

relacionamentos de mútua ajuda que transcendem as diferenças, construindo 

assim uniões empáticas de escuta e acolhimento. Essas mulheres estão unidas 

pela dororidade (PIEDADE, 2017). 

 

3.3 Para ser forte e livre: efetivação de direitos humanos e a teoria das 
mulheres interlocutoras 
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Fundamentada nas narrativas obtidas em campo apresentam-se os 

resultados da pesquisa no que diz respeito ao que essas mulheres elaboram 

acerca da efetivação dos Direitos Humanos através de recomendações práticas 

para o debate público que indicam caminhos para a emancipação de mulheres 

que possuam as marcas do cárcere em suas histórias de vida.  

Ao empregar a indução analítica (RAGIN; BECKER; CRESSEY, s/a) 

associada à Grounded Theory (GLASSER; STRAUSS, 1967), sobre os dados 

produzidos, eles foram organizados e interpretados em torno das falas das 

interlocutoras que versam sobre iniciativas por parte do Estado que devam ser 

adotadas no tratamento a egressas do sistema prisional. Assim, e entendendo 

teoria enquanto prática social, buscou-se construir uma teoria como meio de 

transformação da realidade estudada.  

Desse modo, foram analisadas as narrativas em busca de ideias críticas 

sobre as realidades vividas por elas, visto que para bell hooks (2017) é possível 

praticar teorização sem que se tenha conhecimento ou posse do termo. 

“Fazendo isso, nós necessariamente celebramos e valorizamos teorias que 

podem ser, e são, partilhadas não só na forma escrita, mas também na forma 

oral.” (hooks, 2017, p. 97). Com isso, se produziu um saber/conhecimento que 

desvelam as narrativas acerca do objeto estudado e o que ele produz.  

As interlocutoras desta pesquisa quando questionadas sobre as ações do 

poder público em atenção a presas e egressas do sistema prisional, 

apresentaram em suas falas a necessidade de uma melhor atenção no que diz 

respeito a saúde, alimentação e manutenção de vínculos familiares enquanto 

estão presas e após a liberdade. 

 
Ah, assim, eu acho assim tanto pras que estão presas assim lá eles 
deveriam dar uma atenção melhor principalmente em questão de 
saúde entendeu? Pra você ver, eu saindo lá de dentro eu gastei quase 
R$2000 com meus dentes porque lá você pode até ter dinheiro que 
você não consegue ir no dentista, entendeu? É uma coisa assim que 
antigamente tinha particular de 6 em 6 meses, eu ia ao dentista, hoje 
não existe mais. E os que têm, que é pelo estado não atende a massa 
carcerária, tem muita gente. Então eu acho que eles deveriam dar uma 
atenção melhor assim questão da saúde é muito... alimentação 
também porque alimentação lá não presta não. Lá se você não tiver, lá 
a maioria tudo faz comida né, mas eu mesmo graças a Deus nunca 
comi uma xepa, mas eu acho que se fosse preciso de eu comer eu 
acho que eu comeria porque não ia morrer de fome né? Mas é muito 
triste você comer aquela comida. Então eu acho assim que eles deviam 
dar uma melhorada nessa questão. (ORQUÍDEA, 2019, grafia original). 
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Essas mulheres acreditam ser importante o desenvolvimento de ações 

não só voltadas para o trabalho, mas também no que diz respeito a outras 

políticas públicas e ao atendimento de seus filhos. Na fala dessas mulheres 

também é possível observar a necessidade de ações que considerem as 

questões particulares em virtude do gênero feminino, tanto durante o período de 

encarceramento como no pós-cárcere. 

 
Eu acho que poderia dar um amparo melhor pros filhos. Igual, igual 
tendo auxílio mesmo dentário dos meninos. Se eu tivesse um lugar pra 
mim poder, tipo assim um projeto de amparo a ex-presidiário e que 
realmente a gente quer mudar. Igual eu tô tentando mudar, eu vou 
conseguir em nome de Jesus, mas é difícil. Igual hoje mesmo o den- 
só minha filha ficou R$400 no dentista. Como é que eu ganhando 1400 
eu [vou] pagar água, energia, pagar compra, pagar futebol, que meu 
filho joga futebol né? A minha filha também. A chuteira cada uma é 
150, esses dias eu gastei foi muito dinheiro, uniforme é R$80 e é o 
futuro deles né? E a gente, o que eu puder dar de mim, o melhor, eu 
vou dar. Então assim, falta o poder público, eles, falta acreditar mais 
que a gente é capaz de mudar, porque se eles não vê esse amparo e 
nos ajudar a mudar, corre o risco de eu voltar pro crime para mim dar 
mais despesa para eles dentro do presídio? Às vezes eles preferem 
que a gente dá a despesa lá no presídio do que aqui nos auxiliar. Às 
vezes um auxílio aí pra gente não falo de muito, não falo de dinheiro, 
falo questão social ,igual tem o Amparo aos Filhos, essas coisas, ele é 
muito bom mas é lá dentro. Quando aqui fora, quando a gente sai que 
a gente quer mudar igual eu sou mãe sozinha tem os filhos eles 
precisam de... igual como é que eu tenho coragem de ir lá arrumar 
meus dentes, meus filhos com o dente tudo podre? Né? Então assim, 
a gente que é mãe... eu mesmo se fosse preciso, porque lá dentro eu 
perdi um dente, que lá só “ranca”, e aqui quebrou um, pré-molar aqui. 
Então é algo que eu... é estético, mas sei lá, melhora. (ANTÚRIO, 
2019, grafia original).  

 
Ó, lá dentro tem que fazer o quê? O Poder Judiciário tem que olhar as 
penas de todas as reeducandas, porque muitos já estão de cadeia 
vencida, estão com o tempo extrapolado. Dar uma atenção maiorzinha 
ali, por quê? Porque os homens, eles têm mais atenção com os 
homens, que é muitos, do que com as mulheres. As mulheres é tão 
pouca, né? Que acaba ficando pro lado, e eles esquecem delas lá 
dentro. E pra nós que tá aqui fora acho que é só abrir mais 
oportunidade de serviço, né? Porque pra você ver, a primeira mulher a 
ser ingressada no Programa Começar de Novo aqui foi a Girassol A 
partir dela que foram surgindo as oportunidades pras outras demais. 
[...] É. Os homens sempre recebeu mais atenção do que as mulheres. 
Aí acaba que, igual eu, eu fiquei seis meses a mais e hoje eles nem 
desconta da minha pena, entende? (ALECRIM, 2019, grafia original). 

 
Apresentam também a necessidade de uma assistência jurídica de 

qualidade e que seja também realizada previamente à sua saída do cárcere, 
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como apontado por Felipe Atayde de Lins Melo (2018). Observe o que as 

interlocutoras anunciam sobre isso 

 
E eu acho que quando sai pra rua, eu acho que seria importante isso, 
igual se tivesse uma pessoa “vou olhar aqui, vamos olhar aqui os 
processos” sentar com uma juíza e vamos ver quem tá perto de sair. 
“Não, fulana tá saindo”. Eu acho que seria, porque E. tava 
desesperada, foi o que... (PETÚNIA, 2019, grafia original).  

 
Já fazer o encaminhamento. Falar, ó, tá saindo, vai sair essa semana... 
você vai sair, eu já vou te acompanhar aqui, porque eu conheço 
meninas que saiu, que o monitoramento soltou na porta do albergue, 
que não tinha não tinha um centavo nem para pegar um coletivo pra ir 
pra casa porque a maioria tem família, tá, mas quando sai de lá não 
tem nem como nem sair do monitoramento pra ir pra casa. Não, para, 
parar eu vou te ajudar... (PETÚNIA, 2019, grafia original).  

 

Quando indagadas sobre a sua participação delas em política de atenção 

a egressas do sistema prisional essas mulheres afirmaram a importância da 

participação delas nesse processo de construção e intervenção sistemática, 

dado que elas conhecem as vivências e as dores do cárcere. Apresentaram 

ainda preocupação com a prevenção no envolvimento de outras mulheres com 

o “mundo do crime” quando sugerem ações de diálogo e assistência para que o 

cárcere não seja um destino.  

 
Eu tenho vontade de falar assim, principalmente pra essas meninas de 
17, 18 anos, que às vezes se ilude. Da mesma forma que eu me iludi 
pelo status, dinheiro, fama naquela época né? E pra elas acordar, 
porque pra ex-presidiárias, elas já sabem do que elas passou... pode 
sim a gente tenta assim, expor, falar, conversar, falo questão 
psicossocial para nós ex-presidiárias seria legal, mas eu acho que a 
gente seria bem mais satisfeita em poder falar pra outras meninas pra 
elas não chegar a ser ex-presidiária.  Tentar alertar, falar “olha, eu me 
iludi com relacionamento, isso aí é ilusão, ele não vai te visitar, 
entendeu?”. O que as mães está tentando e não consegue às vezes.  
Porque elas se  iludem às vezes, a gente falar que passou por isso, 
Isso não é bonito não. Então, assim, várias vezes eu falava, repreendia 
as meninas lá, dentro da sala de aula [...] legal pra gente saber do 
recomeço, e aí? Como é que tá sendo pra você, né? Juntas conquistar 
um espaço maior. (ANTÚRIO, 2019, grafia original).  
 
Uai, eu acho que seria bacana. Uma ideia bacana. Né, pra, uma pras 
mulheres  se agrupar mais, né? Se juntar mais, porque uma só não faz 
uma andorinha, né, mas várias às vezes faz, né? Então eu acho que 
seria uma ideia bacana. (ALECRIM, 2019, grafia original).  
 
É. Igual eu penso assim, se amanhã ou depois, quando terminar o 
projeto surgir uma oportunidade pra mim trabalhar com isso, eu 
gostaria muito. Tipo assim se não, se falar “não, Petúnia, vai ter uma 
ONG ali, a gente vai trabalhar ali com pessoas e tal” eu penso que seria 
importante pra mim, pra ONG e pras meninas que vão sair. Porque eu 
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acho que quem viveu na pele sabe como que é, sabe as dificuldades, 
sabe onde é mais fácil ajudar, sabe o que falar ou quando realmente o 
que precisa...  Porque só de você conversar assim eu sei se a pessoa 
tá realmente precisando, o que que tá acontecendo... (PETÚNIA, 2019, 
grafia original).  

 
Se futuramente aparecer uma oportunidade de trabalhar assim, eu com 
certeza vou querer. Porque nós estávamos hoje... Eu tenho contato. 
Igual, eu tive o apoio da Girassol., que me ajudou, eu vim pra cá e tal. 
Hoje eu já ajudo as meninas, já ajuda. “O, Petúnia, eu saí, eu tô 
desesperada, não sei o que eu faço”, eu falo, “não, gente, vai na CAF”... 
(PETÚNIA, 2019, grafia original).  

 

 Com isso, essas mulheres ratificam o que aponta Felipe Atayde Lins de 

Melo (2018) no que diz respeito à participação delas no desenvolvimento dessas 

políticas haja vista o respeito a pessoa egressa como sujeito de direitos, 

proporcionando uma participação crítica e construtiva na vida social com 

autonomia e protagonismo na definição e condução de seu projeto de vida, na 

medida que proporciona também a construção coletiva de processos 

emancipatórios. Ademais, visto que para bell hooks (2017) é possível praticar 

teorização sem que se tenha conhecimento ou posse do termo. Assim de forma 

oral durante a pesquisa essas mulheres partilharam teorias para serem fortes e 

livres, que dizem respeito a construção de uma sociedade mais justa com uma 

postura, que seja empática, sistêmica, participativa e criativa, em que as formas 

de proteção social aconteçam distante das prisões. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A condição das diferentes mulheres no “mundo do crime” é marcada por 

suas diferenças no que se refere a raça, classe e sexualidade e suas 

interseccionalidades. É, portanto, sabido que as mulheres negras são alvos do 

cárcere em virtude da sua condição de raça e pobreza características facilmente 

selecionadas pelo estado punitivista. 

  Desse modo, o objetivo de contemplar trajetórias negras não foi atingido 

com a pesquisa realizada e por isso o debate sobre raça restou comprometido 

nas entrevistas e análise, tendo assim maior centralidade as categorias gênero 

e classe. Era esperado que as mulheres interlocutoras desta pesquisa fosse 

composta em sua maioria por estas mulheres, fato que não aconteceu, uma vez 

que durante a produção dos dados nenhuma mulher negra fora contatada e/ou 

entrevistada, não porque não era interesse da autora desse trabalho, mas 

porque elas parecem não comporem o quadro de egressas do sistema prisional, 

elas são as mulheres do cárcere.  

 Nesse sentido, Loic Wacquant fala da seletividade do sistema jurídico 

punitivo para os corpos negros e pobres. Ao final dessa pesquisa com os dados 

produzidos em campo podemos considerar, ainda que provisioriamente, que a 

liberdade a mulher negra também se faz seletiva, ainda mais se consideramos a 

adoção da prisão provisória como medida atual de segregação da população 

negra. Desse modo, a seletividade penal apontada pelo autor citado também se 

aplica a liberdade das mulheres negras. Assim, me parece que a mulher negra 

não é dado o direito de serem egressas do sistema prisional ou mesmo de serem 

selecionadas para serem parte daquelas que podem ser ressocializadas. 

 No passado como elucidado por Angela Davis em seu livro Mulheres, raça 

e classe as mulheres negras escravizadas eram separadas de seus filhos por 

meio da escravização desse povo. Atualmente a prisão parece assumir este 

lugar.  

 No que se refere às mulheres alvo do cárcere, hoje egressas do sistema 

prisional goiano, que compuseram essa pesquisa notou-se que o processo de 

criminação dessas mulheres em sua maioria pobres, a exceto de uma delas, se 

deu por questões apontadas na literatura estudada. Essas mulheres são frutos 
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da ausência de assistência por parte do Estado associada à feminização da 

pobreza, bem como da sociedade patriarcal. 

 Durante a pesquisa percebe-se que o crescimento da criminalidade 

feminina tem relação muito mais com a dinâmica proporcionada pelo tráfico de 

drogas do que por uma maior disposição das mulheres para cometer crimes, 

uma vez que das cinco mulheres ouvidas, quatro delas foram condenadas pelo 

crime de tráfico de drogas. Ademais é perceptível que essas mulheres foram não 

só selecionadas para o crime por sua condição de pobreza, mas também pela 

condição de mulher em uma sociedade, na qual todos os âmbitos da vida são 

pautados pela dominação masculina do gênero feminino.  

 Os dados produzidos também demonstram que essas mulheres também 

são capazes de cometer crimes intencional e racionalmente, estando nas bases 

de suas escolhas opressões socioeconômicas, padrões de dinâmica familiar 

desestruturada, opressões de gênero e fatores culturais, sendo, de acordo Carla 

Machado e Raquel Matos (2012), vítimas na medida que suas trajetórias são 

atravessadas por circunstancias sociais adversas e empreendedoras quando a 

violência dessas mulheres emerge como uma resposta racional a essas 

circunstâncias.  

 Quando egressas, os dados produzidos enunciaram que, essas mulheres 

esforçam-se para adquirir o tratamento previsto pela legislação internacional e 

brasileira no que se refere a egressos do sistema prisional como se por estarem 

em menor número que os egressos do sexo masculino não fossem vistas, tendo 

que elas mesmas criar uma rede autônoma de proteção e encaminhamento para 

as iniciativas existentes no estado de Goiás.  

 O Programa Começar de Novo, iniciativa analisada no decurso da 

pesquisa, demonstrou diversas fragilidades no que se refere a assistência 

dessas mulheres. A iniciativa está longe de alcançar elementos postulados no 

documento elaborado por Felipe Atayde Lins de Melo no relatório final da 

Consultoria Nacional Especializada para Formulação de Política Nacional de 

Atenção à Pessoa Egressa do Sistema Prisional (Projeto BRA/14/011 – PNUD), 

que ainda que seja funcional a perpetuação das prisões, se faz necessária por 

apontar caminhos para a emancipação.   

 Atualmente o Programa Começar de Novo, desenvolvido no estado de 

Goiás em uma parceria entre a Diretoria Geral de Administração Penitenciária, 
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através da Central de Acompanhamento e Formação, e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás apresenta fragilidades no que se refere a base teórico-

metodologia de caráter crítico e emancipatório que reconheça a seletividade do 

sistema penal bem como as opressões de raça, gênero, sexualidade, classe e 

suas interseccionalidades, ao respeito a pessoa egressa como sujeito de direitos 

e protagonista da sua história, a articulação sistemática com outros órgãos e 

políticas públicas, a comunicação para incentivo da participação da sociedade 

civil e aos recursos humanos, financeiros e de infraestrutura  disponíveis.  

Desse modo, com os dados produzidos em campo, é possível concluir 

que o programa executado pelo estado de Goiás não tem colaborado com a 

efetivação dos direitos humanos e o pleno exercício da cidadania dessas 

mulheres. Apenas criam novas estruturas que não dão conta do problema e da 

ausência de uma política pública com dimensionamento ético e efetividade. Isto 

porque existe uma íntima relação entre a luta por reconhecimento aos direitos 

humanos e as políticas públicas, uma vez que são combinadas normas jurídico-

legais e ações políticas de conflito e cooperação a fim de administrar os recursos 

materiais e imateriais com o fito de garantir a sobrevivência e dignidade do 

indivíduo com status de direito e não de favor.   

 Outrossim, o programa reproduz condutas pautadas na meritocracia e na 

força de vontade autônoma dos sujeitos, bem como reforça a naturalização 

ideológica da prisão, na contramão do que pensamento de abolicionistas penais 

como Angela Davis, Boaventura Souza Santos, Roberto Lyra Filho e Juarez 

Cirino dos Santos, os quais acreditam ser a criminalização de transgressões 

convencionadas socialmente como crimes que produz a punição.  

 De acordo com Angela Davis (2019, p. 94), “[...] há muito o que aprender 

sobre o potencial de desencarceramento e de abolição das prisões, sobre as 

possibilidades de abolir o complexo industrial-prisional, se observarmos de perto 

a desinstitucionalização dos hospitais e das instituições psiquiátricas”. Além 

disso, “não podemos começar a pensar na abolição das prisões fora de um 

contexto antirracista.” (DAVIS, 2019, p. 100).  

 Dado que na atual conjuntura as prisões são estabelecidas como normais 

e foi a partir da existência desse modelo de punição que essa pesquisa foi 

gestada, os seus resultados construídos a partir das narrativas de egressas 

PFCN enunciam que a trajetória dessas mulheres, além das marcas de uma 
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infância atravessada por desestruturação familiar, opressões de classe e gênero, 

quebra e rompimento de vínculos familiares e abandono, experimenta também 

um etiquetamento social atribuído pelos efeitos da prisão. E por isso merece 

atenção. 

  À vista disso, tomando como referência a necessidade de efetivação dos 

direitos humanos e de existência individual e coletiva dessas e outras mulheres 

egressas do sistema prisional foi percebido que somente a escuta dessas 

mulheres não é suficiente para a construção de uma política de atenção, a 

centralidade delas no processo de construção e tomada de decisão dessas 

iniciativas é imperativa.  

 É primordial pensar uma política pública que considere a diversidade e 

respeite à mulher egressa enquanto sujeito de direitos, proporcionando uma 

participação crítica e construtiva na vida social com autonomia e protagonismo 

na definição e condução de seu projeto de vida e que proporcione também a 

construção coletiva de processos emancipatórios. 

 Assim, entende-se ser urgente a formatação de uma política pública que 

pense as mulheres egressas do sistema prisional em sua totalidade e não 

apenas de forma funcionalista ao modo de produção capitalista, é necessário 

que junto a elas se pense a assistência biopsicossocial dessas mulheres. Isso 

deve ser feito desde a sua permanência na prisão em uma perspectiva de 

projetualidade de vida, pensando as diferentes particularidades e subjetividades 

em um processo de autoempoderamento e resgate da dignidade, autonomia e 

autoestima haja vista não só a inclusão produtiva, mas também social, na medida 

em que considera não somente trabalho e renda, mas também saúde37, 

educação, acesso à cultura, qualificação profissional, assistência social, 

moradia, políticas para a diversidade de gênero e racial, de acessibilidade e 

geracional com participação da sociedade civil em geral, haja vista o 

desenvolvimento de relações mais empáticas.     

 Paralelamente a isso é preciso construir um novo tipo de sociedade em 

que as prisões não sejam necessárias, configurando novas formas de gestão de 

                                                 
37 De acordo com a definição proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde é o 
estado de normalidade de funcionamento do organismo humano. Ter saúde é viver com boa 
disposição física e mental. Além da boa disposição do corpo e da mente, a OMS (Organização 
Mundial da Saúde) inclui na definição de saúde, o bem-estar social entre os indivíduos. 
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conflitos e remova as prisões do cenário social.  De acordo com Juliana Borges 

(2018), é necessário que novos horizontes mais ousados e radicalizados sejam 

gestados. Para a autora precisamos repensar o sistema de justiça para que se 

organize não pela vingança e punição, mas, principalmente, pela restauração e 

reconciliação. O que não significa a substituição da punição, mas sim o fim da 

necessidade de punir.  

 É fundamental que ocorra a descriminalização de condutas, o combate a 

relações sociais que reproduzem opressões de raça, gênero, classe, 

sexualidade, a oferta de um sistema de saúde física e mental de boa qualidade, 

de educação como espaço de cidadania e compartilhamento, a desmilitarização 

da polícia, o exercício pleno do direito à habitação, saneamento, cultura, lazer e 

uma política de drogas que legalize o uso de substancias.  

 Para isso acreditamos e defendemos uma sociedade sem prisões em que 

seja formatada uma nova racionalidade penal com uma nova postura, que seja 

empática, sistêmica, participativa e criativa, em que as formas de 

responsabilização penal e proteção social aconteçam longe dos muros da prisão, 

haja vista a garantia dos direitos fundamentais dos sujeitos, reconhecimento de 

suas particularidades haja vista o estabelecimento de uma cultura de paz com 

perspectiva antirracista.  

 A pesquisa ora apresentada possui limites, como também possibilidades. 

Os limites dessa pesquisa dizem respeito ao tempo em que fora realizada, em 

um período de 6 meses, o que não permitiu um maior aprofundamento das 

questões deslindadas a exemplo da ausência de mulheres negras enquanto 

interlocutoras da pesquisa. 

  Sobre isto a pesquisadora intentou acessar dados junto a administração 

penitenciária, no entanto, restou frustrada a tentativa de obter dados estatísticos 

no que se refere a gênero e raça de presas provisórias e sentenciadas 

atualmente na região metropolitana de Goiás.   

 À vista disso, e sabendo que não era pretendido encerrar os estudos 

sobre o pós-cárcere feminino, a pesquisa aponta possibilidades de continuidade 

desse estudo a fim de explicitar a condição de pós cárcere das mulheres negras 

no estado de Goiás. Isso também porque, de acordo com apontamentos da 

Prof.ª Dr.ª Vera Regina Rodrigues da Silva, na ocasião da banca de defesa desta 
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dissertação, a interseccionalidade só faz sentido se as trajetórias de mulheres 

negras tiverem seu lugar assegurado na proposta de trabalho.  

 Junto a isso os resultados da pesquisa realizada podem contribuir com a 

melhora da prestação de serviços de atenção à pessoas egressas do sistema 

prisional goiano na medida que como prática social transformadora integra 

instrumentos de luta pelo reconhecimento dos direitos do público estudado, haja 

vista a emancipação dos povos e uma sociedade justa com vistas a uma justiça 

autocompositiva que se oponha a cultura do encarceramento, em que possam 

existir outros modos de subjetivação e de gestão dos conflitos que rompam com 

os paradigmas marcados pelas opressões de raça, classe, gênero, sexualidade 

e etarismo.  

 
 

 “Só seremos livres em um mundo sem prisões” 
(Angela Davis) 
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APÊNDICE I – ROTEIRO DE ENTREVISTA EGRESSAS 
 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 

 
PARTE I 
 
Nome:_________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Como gosta de ser chamada? ______________________________________ 

Idade: ________________   Identidade de gênero:______________________ 

Orientação Sexual:______________________________________________ 

Naturalidade:___________________________________________________ 

Religião:_______________________________________________________ 

Raça/Etnia:_____________________________________________________ 

Escolaridade:___________________________________________________ 

Ocupação:_____________________________________________________ 

Tempo de encarceramento:________________________________________ 

Conduta criminal:________________________________________________ 

Tempo de “liberdade”: ____________________________________________ 

Recebe algum benefício socioassistencial? Qual? ______________________ 

______________________________________________________________ 

Frequenta algum equipamento social? Qual? __________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
PARTE II 
 
 
1. Como foi a sua infância/adolescência? 

2. Como foi/é a sua relação com seus genitores? 

3. Possui um companheiro? Como é seu relacionamento com ele? 

4. Você possui filhos? Quantos? 

5. Como foi o seu relacionamento com seus filhos durante o tempo em que 

esteve presa? 
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6. E depois que saiu da prisão como é o relacionamento com seus filhos? 

7. Você faz uso de álcool? E drogas? 

8. Como era sua vida antes da prisão? 

9. Relate a experiência/rotina de ser uma mulher presa. Como foi? O que 

você fazia? 

10. Como foram os primeiros dias após a saída da penitenciária? 

11. O que é ser uma ex-presídiária? 

12. Você contraiu alguma doença depois da prisão? 

13. O que mudou na sua vida depois da prisão? 

14.  Você gosta de contar a sua história? Sente necessidade de contar? 

15. Já se envolveu em algum movimento social? 

16. Conhece/tem contato com outras ex-presídiárias? 

17. O que acha que o poder público pode fazer por presas e ex-presídiárias? 

18. Participaria de algum grupo para pensar projetos para mulheres presas e 

ex-presídiárias? 

19. Ex-presídiária e agora? Fale um pouco mais sobre você, seus projetos e 

sonhos. 
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APÊNDICE II – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 
EGRESSAS 

 
 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 
 

 Você está sendo convidada a participar, como voluntária, da pesquisa 

intitulada “SOU EX-PRESIDIÁRIA E AGORA?” A FALA DE EGRESSAS DO 
PRESÍDIO FEMININO CONSUELO NASSER”. Meu nome é Kamilla Santos da 
Silva, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é estudos e 

pesquisas sobre raça, etnia, gênero, sexualidade e interseccionalidades. Após 

receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas 

vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. 

Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizada de 

forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão 

ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-mail 

kamilla_ss@yahoo.com.br e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através 

do seguinte contato telefônico: (62)99806-1685. Ao persistirem as dúvidas sobre 

os seus direitoscomo participante desta pesquisa, você também poderá fazer 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

pelo telefone (62)3521-1215. 

 Atualmente o Brasil possui a 3ª maior população carcerária do mundo 

composta em sua maioria por jovens negros e do sexo masculino, no entanto, 

de acordo com dados do INFOPEN 2016, sabe-se que nos últimos 15 anos a 

população carcerária feminina sofreu um aumento de 503% sendo superior ao 

aumento percentual do encarceramento masculino. 

 Essas mulheres na maioria das vezes condenadas pelo crime de tráfico 

de drogas, atividade comercial ilícita, são chefes de família que exercem os 

cuidados de seus filhos e vivem em territórios de extremada vulnerabilidade 

social e cultural. 
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 Nesse sentido a pesquisa justifica-se pela relevância no campo 

interdisciplinar em direitos humanos, bem como no cotidiano de trabalho bem 

como no cotidiano de trabalho com mulheres em situação de encarceramento e 

egressas do sistema prisional Goiano, por se constituir em um estudo original 

que proporcionará a construção do conhecimento em torno de um tema urgente 

na medida em que buscará articular múltiplos saberes, através de dimensões 

humanas, educacionais, sociais, políticas, jurídicas, históricas, psicológicas, 

filosóficas, éticas e culturais para investigar, elucidar e propor ações para as 

questões apresentadas com vistas a máxima e melhor execução de políticas 

penais em face do compromisso com uma prática social transformadora das 

condições estruturais de desigualdade, haja vista uma sociedade justa e uma 

cultura de paz. Enquanto resultados pretende-se apresentar a análise dos 

discursos das egressas, bem como apontar caminhos prospectivos para a 

efetivação de uma política pública efetiva para esse público. 

O trabalho tem como objetivo geral analisar as narrativas e trajetórias de 

mulheres egressas do sistema prisional Goiano. Você será entrevistado e para 

isso deverá reservar um período de, pelo menos 30 minutos, para que possamos 

conversar. Será feita uma coleta de depoimentos com antigos moradores e 

comerciantes, registros com fotografias do comércio local. Como as perguntas 

serão sobre seu trabalho, podem acontecer desconfortos emocionais ou 

constrangimentos e você poderá não responder a qualquer pergunta que lhe 

trouxer alguma angústia. Você tem direito a ressarcimento das despesas 

decorrentes da cooperação com a pesquisa, e a pleitear indenização em caso 

de danos. Se você não quiser que seu nome seja divulgado está garantia o sigilo 

que assegure a privacidade e o anonimato. Contudo, haverá a divulgação do seu 

nome quando for de interesse se não houver objeção: 

 
() Permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa; 
() Não permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa. 

 
 
1.1Consentimento da Participação na Pesquisa: 
 
Eu,.........................................................................................................................i

nscrito(a) sob o RG/ CPF......................................................., abaixo-assinado, 



128 
 

concordo em participar do estudo intitulado “SOU EX-PRESIDIÁRIA E 

AGORA?” A FALA DE EGRESSAS DO PRESÍDIO FEMININO CONSUELO 

NASSER”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha 

participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informada 

e esclarecida pela pesquisadora responsável Kamilla Santos da Silva sobre a 

pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a 

minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 
 
 
 
_______________________________________________________________ 

Assinatura por extenso da participante 
 
 
 
 

KAMILLA SANTOS DA SILVA 
Pesquisadora responsável 
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APÊNDICE III – QUADRO 01: PERFIL DAS MULHERES OUVIDAS 
 

PERFIL DAS MULHERES OUVIDAS 
 

CODINOME IDADE CONDUTA 
CRIMINAL 

RAÇA ESCOLARIDADE RELIGIÃO ORIENTAÇÃO 
SEXUAL 

TEMPO  
ENCARCERADA 

TEMPO DE 
“LIBERDADE” 

1. Orquídea 48 Tráfico; roubo; 
sequestro; 
associação 

para o tráfico; 
cárcere 
privado; 

corrupção 
ativa; porte 

ilegal de arma;  

Branca E. M completo Evangélica Heterossexual 12 anos 2 meses 

2. Antúrio 29 Tráfico Parda E. M Incompleto Espírita Bisexual 6 anos e 4 meses 3 meses e 3 

dias 

3. Petúnia 36 Tráfico Branca E.M Incompleto Deísta Bissexual 5 anos ,1 meses 

e 14 dias 

3 meses 

4. Girassol 37 Tráfico Branca E. M Incompleto Evangélica Heterossexual 3 anos e 6 meses 10 meses 



130 
 

5. Alecrim 27 Roubo Branco E.M Incompleto Espírita Transgênero 4 anos e 4 meses 07 meses 
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APÊNDICE IV – ROTEIRO DE ENTREVISTA COORDENADOR DA CAF 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 

 
PARTE I 
 
Nome:_________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Como gosta de ser chamado? ______________________________________ 

Idade: ________________    

Naturalidade:___________________________________________________ 

Religião:_______________________________________________________ 

Raça/Etnia:_____________________________________________________ 

Escolaridade:___________________________________________________ 

Formação/Ocupação:_____________________________________________ 

Tempo no cargo:________________________________________________ 

 
 
PARTE II 
 
 
1. O que é um egresso? 

2. Quais os princípios da CAF? 

3. Quantos servidores? Quais? 

4. Qual a relação da CAF com o patronato? 

5. Qual a relação da CAF com o Conselho da Comunidade? 

6. Qual a relação da CAF com o Conselho Penitenciário? 

7. Qual a relação da CAF com as Unidades Prisionais? 

8. Como acontece a preparação para a liberdade? 

9. Como é o fluxo de atendimento ao egresso? E o relacionamento dele com 

a CAF? 

10. A CAF se relaciona/articula com outras secretárias/políticas públicas? 

Quais as parecerias existentes? 
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APÊNDICE V – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 
COORDENADOR DA CAF 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 
 

 Você está sendo convidado a participar, como voluntário, da pesquisa 

intitulada “SOU EX-PRESIDIÁRIA E AGORA?” A FALA DE EGRESSAS DO 
PRESÍDIO FEMININO CONSUELLO NASSER”. Meu nome é Kamilla Santos 
da Silva, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é estudos e 

pesquisas sobre raça, etnia, gênero, sexualidade e interseccionalidades. Após 

receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas 

vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. 

Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado de 

forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão 

ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-mail 

kamilla_ss@yahoo.com.br e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através 

do seguinte contato telefônico: (62)99806-1685. Ao persistirem as dúvidas sobre 

os seus direitoscomo participante desta pesquisa, você também poderá fazer 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

pelo telefone (62)3521-1215. 

 Atualmente o Brasil possui a 3ª maior população carcerária do mundo 

composta em sua maioria por jovens negros e do sexo masculino, no entanto, 

de acordo com dados do INFOPEN 2016, sabe-se que nos últimos 15 anos a 

população carcerária feminina sofreu um aumento de 503% sendo superior ao 

aumento percentual do encarceramento masculino. 

 Essas mulheres na maioria das vezes condenadas pelo crime de tráfico 

de drogas, atividade comercial ilícita, são chefes de família que exercem os 

cuidados de seus filhos e vivem em territórios de extremada vulnerabilidade 

social e cultural. 

 Nesse sentido a pesquisa justifica-sepela relevância no campo 

interdisciplinar em direitos humanos, bem como no cotidiano de trabalho bem 

como no cotidiano de trabalho com mulheres em situação de encarceramento e 
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egressas do sistema prisional Goiano, por se constituir em um estudo original 

que proporcionará a construção do conhecimento em torno de um tema urgente 

na medida em que buscará articular múltiplos saberes, através de dimensões 

humanas, educacionais, sociais, políticas, jurídicas, históricas, psicológicas, 

filosóficas, éticas e culturais para investigar, elucidar e propor ações para as 

questões apresentadas com vistas a máxima e melhor execução de políticas 

penais em face do compromisso com uma prática social transformadora das 

condições estruturais de desigualdade, haja vista uma sociedade justa e uma 

cultura de paz. Enquanto resultados pretende-se apresentar a análise dos 

discursos das egressas, bem como apontar caminhos prospectivos para a 

efetivação de uma política pública efetiva para esse público. 

O trabalho tem como objetivo geral analisar as narrativas e trajetórias de 

mulheres egressas do sistema prisional Goiano. Você será entrevistado e para 

isso deverá reservar um período de, pelo menos 30 minutos, para que possamos 

conversar. Como as perguntas serão sobre seu trabalho, podem acontecer 

desconfortos emocionais ou constrangimentos e você poderá não responder a 

qualquer pergunta que lhe trouxer alguma angústia. Você tem direito a 

ressarcimento das despesas decorrentes da cooperação com a pesquisa, e a 

pleitear indenização em caso de danos. Se você não quiser que seu nome seja 

divulgado está garantia o sigilo que assegure a privacidade e o anonimato. 

Contudo, haverá a divulgação do seu nome quando for de interesse se não 

houver objeção: 

 
(     ) Permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa; 
(     ) Não permito a minha identificação nos resultados publicados da 

pesquisa. 

 

 

1.1Consentimento da Participação na Pesquisa: 
 
Eu,..........................................................................................................................

......inscrito(a) sob o RG/ CPF......................................................., abaixo-

assinado, concordo em participar do estudo intitulado “SOU EX-PRESIDIÁRIA 

E AGORA?” A FALA DE EGRESSAS DO PRESÍDIO FEMININO CONSUELLO 
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NASSER”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha 

participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informada 

e esclarecida pela pesquisadora responsável Kamilla Santos da Silva sobre a 

pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a 

minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 
 
_______________________________________________________________

___ 
Assinatura por extenso da participante 

 
 
 

KAMILLA SANTOS DA SILVA 
Pesquisadora responsável 
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ANEXO I – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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