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Quando nós resistimos, as instituições dominantes e principalmente o 
Estado tentam nos conter, tentam conter a nossa resistência. Querem 
transformar as nossas lutas em estratégias para consolidação do Estado-
Nação. O movimento de direitos civis agora é aclamado pelo Estado ou 
reivindicado em sua narrativa por Democracia. Mas o Movimento Vidas 
Negras Importam é vivenciado e narrado como um assalto. No Brasil, agora 
que o mito da democracia racial foi completamente exposto, a pergunta 
agora diz respeito a se o movimento de resistência de mulheres negras 
pode ser assimilado. Então dizemos que à medida que nos erguemos 
contra o racismo, nós não estamos reivindicando sermos inclusas em uma 
sociedade racista. Se dizemos não ao heteropatriarcado, nós não estamos 
desejosas de sermos assimiladas em uma sociedade que é profundamente 
misógina e profundamente heteropatriarcal. E se dizemos não à pobreza, 
nós não queremos ser contidas dentro de uma estrutura capitalista que 
valoriza mais o lucro que os seres humanos. E se reconhecemos que 
aqueles que queriam resolver o problema da escravidão com formas mais 
humanas de escravidão, nós estamos simplesmente utilizando a lógica do 
racismo. Nós reconhecemos que aqueles que estão reivindicando a reforma 
do sistema policial e a reforma do sistema carcerário, retém essas 
estruturas racistas, ao mesmo tempo em que estão fingindo abordar o 
problema do racismo. Por isso que dizemos não ao feminismo carcerário e 
dizemos sim ao feminismo abolicionista”.  
  
(DAVIS, 2017) 



 
 

 
 

RESUMO 

 

No presente trabalho busco compreender como se dá o processo de criminalização 
secundária de mulheres negras na cidade de Salvador, faço a análise a partir de 
uma postura interseccional - propostos por vários autores da sociologia, a exemplo 
de Kimberlé Crenshaw – em conjunto com o paradigma da reação social. Utilizo a 
pesquisa indutiva para trabalhar com entrevistas semidiretivas de mulheres presas e 
de representantes do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Militar. A análise 
de dados escolhida é do tipo qualitativo, em razão da viabilidade própria do estudo 
do conteúdo desses processos e de seus atores, os quais demonstraram que a 
criminalização de mulheres negras obedece à política genocida do Estado diante do 
povo negro e, ao mesmo tempo, apresenta certas crueldades próprias sobre os 
corpos e as mentes das mulheres negras. Essa postura não é apenas de agentes 
públicos, mas também foi aprendida de particulares desde os tempos coloniais 
objetivando a subalternização dessa mulher, de modo que o resultado da negativa 
desse lugar é a morte, criminalização e/ou violência de mulheres negras. 
 
Palavras Chaves: Criminalização, Mulheres negras, Poder Judiciário, Ministério 
Público, Polícia Militar. 
 

ABSTRACT 
 
In the present work I try understand how the process of secondary criminalization of 
black women occurs in the city of Salvador, I make the analysis from an 
intersectional posture – proposed by several authors of sociology, like Kimberlé 
Crenshaw – in conjunction with the paradigm of social reaction. I use inductive 
research to work with semi-directives interviews of women prisioners and 
representatives of the Judiciary, Prosecution and Military Police. The chosen data 
analysis is of the qualitative type, due to the proper viability of the study of the 
content of these processes and their actors, which have demonstrated that the 
criminalization of black womens obeys the State genocidal policy towards black 
people and, at the same time, presents certain cruelties proper to the bodies and 
minds of black women. This position is not only of public agents, but has also been 
learned from private individuals since colonial times, aiming at the subalternization og 
this women.  
 
Key Words: Criminalization, Black Women, Judiciary, Prosecution, Military Police. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Muitas inquietações me incomodaram para que chegasse ao ponto de construir 

esse trabalho. Primeiro, o fato de ler livros sobre mulheres encarceradas, cujas 

autoras e autores não deixavam as mulheres falarem diretamente sobre si. Muitas 

autoras, como Julita Lemgruber (1982)1, concentraram-se na identificação do perfil 

dessa mulher nas unidades prisionais, outras, como Débora Diniz (2015)2, falaram 

sobre o que observavam ou, muitas das vezes, traziam as relações afetivas como 

central na sua criminalização, havia uma dependência emocional de seu 

companheiro que também estava classificado pelo Estado como um “criminoso”. 

Porém, no curso das leituras eu me perguntava sobre mais, sobre os processos de 

criminalização e sobre a mulher fora daquele contexto e daquele olhar de estudos 

prisionais.  

Segundo, a estranheza e a indignação como mulher negra sobre o Direito que 

me ensinaram em sala de aula, baseado em uma pedagogia opressora. Entrei nesta 

faculdade há seis anos, pensei que haveria mais para me ensinarem do que meia 

dezenas de leis. Por me construir enquanto questionadora “nata”, os adjetivos e 

frases frequentes eram: “irritante”, “querendo se exibir”, “pra que ela tá perguntando 

isso?”.  .  

Esse processo de crítica era generalizado, mas se acentuava com a minha 

figura na sala de aula. No início, percebia nitidamente as diferenças sociais e 

sexuais, mas não conseguia me ver oprimida pela raça, pois havia acabado de sair 

do ambiente da minha família no interior do estado. Cegueira que fui perdendo com 

o curso da graduação e com o primeiro contato com um professor negro da 

faculdade, Samuel Vida (tínhamos no total de dois professores negros). Ele me 

ensinou o componente curricular “História do Direito” e “Sociologia do Direito”, dois 

momentos que me levaram a extrema alegria por poder falar sobre o que pensava, 

mas que também me trouxeram profundas e tristes reflexões. Comecei a dar nomes 

para os fenômenos de inimizade comuns dentro da faculdade. O menosprezo, as 

tentativas de silenciamento, o olhar sobre uma estranha e a expectativa pela 

humildade me ensinaram o que era o racismo.  

                                            
1
 LEMGRUBER, Julita "Cemitério dos vivos: análise sociológica de uma prisão de mulheres". 2.ª ed., 

Rio de Janeiro: Forense, 1999. 
2
 DINIZ, Debora. Cadeia: Relatos sobre Mulheres. 1.ª ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. 
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À época, não existia o pudor de se posicionarem contra as cotas. Era um 

“diálogo” que ainda era realizado e a maioria dos(as) não cotistas categorizavam 

os(as) cotistas como inferiores. A evidência foi ainda mais forte por eu ter 

conseguido me matricular na ordem da turma dos(as) não cotistas, o que era para 

alguns, motivo de respeito, pois era um sinal de que eu estudava muito. Eu era 

exótica, mas primeiramente fui denominada de “comunista”.  

 Há pouco, encontrei a descrição mais completa sobre essa vivência na 

introdução do livro “Ensinando a transgredir” de Bell Hooks (2017). Para poder 

expressar melhor, transcreverei minha experiência na Faculdade de Direito da UFBA 

com os trechos que a autora conta sobre sua própria trajetória acadêmica.  

 

Quando entramos em escolas brancas, racistas e dessegredadas, deixamos 
para trás um mundo onde os professores acreditavam que precisavam de 
um compromisso político para educar corretamente as crianças negras. De 
repente, passamos a ter aula com professores brancos cujas lições 
reforçavam os estereótipos racistas. Para crianças negras, a educação já 
não tinha a ver com a prática da liberdade. Quando percebi isso perdi o 
gosto pela escola [...]. Quando comecei o curso de graduação na 
Universidade Stanford, me fascinei pelo processo de me tornar uma 
intelectual negra insurgente. Fiquei surpresa e chocada ao assistir aulas em 
que os professores não se entusiasmavam com o ato de ensinar, em que 
pareciam não ter a mais vaga noção de que a educação tem a ver com a 
prática da liberdade. Na faculdade, reforçou-se a principal lição: tínhamos 
que aprender a obedecer [...]. No curso de graduação, a sala de aula se 
tornou um objeto de ódio, mas era um lugar onde eu lutava para reivindicar 
e conservar o direito de ser uma pensadora independente. A universidade e 
sala de aula começaram a se parecer mais com uma prisão, um lugar de 
castigo e reclusão, e não de promessa e possibilidade [...]. Na pós-
graduação, constatei que eu me entediava com frequência na sala de aula. 
O sistema de educação bancária, baseado no pressuposto de que a 
memorização de informações e sua posterior regurgitação representam uma 
aquisição de conhecimentos que podem ser depositados, guardados e 
usados numa data futura não me interessava. Eu queria me tornar uma 
pensadora crítica. Mas essa vontade era vista como uma ameaça à 
autoridade. Os alunos brancos (homens) considerados “excepcionais” 
frequentemente tinham permissão para traçar por si mesmos o curso de sua 
jornada intelectual, mas dos outros (e particularmente dos grupos 
marginais) só se esperava que se conformassem. Qualquer falta de 
conformidade da nossa parte era vista com suspeita, como um gesto vazio 
de desafio cujo objetivo era mascarar a inferioridade ou um trabalho abaixo 
do padrão. Naquela época, os alunos oriundos de grupos marginais que 
tinham permissão para entrar em faculdades prestigiadas e 
predominantemente brancas eram levados a sentir que não estavam lá para 
aprender, mas para provar que eram iguais aos brancos. Estávamos lá para 
provar isso mostrando o quanto éramos capazes de nos tornar clones de 
nossos colegas (HOOKS, 2015, p. 12-14).  

 

 

Os cotistas deveriam provar o seu valor e a chance dada, deveriam tirar as 

melhores notas para provar que a política de cotas não se tratava de um erro. 
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Deveriam ser aprovados em concursos, já que os escritórios privados raramente 

contratavam pessoas desse segmento.  

Terceiro, a minha vivência em atendimentos no Conjunto Penal Feminino, por 

três anos, como assessora do Patronato de Presos e Egressos. Nesses 

atendimentos, mantive o contato com muitas mulheres presas, principalmente as 

provisórias, que demonstravam não somente a preocupação com o processo, mas 

também falavam sobre sua vida antes daquele momento, sobre as violências, sobre 

o trabalho, sobre as relações. Muitas contaram detalhes que não estavam 

publicados nos documentos judiciais, algumas vezes porque não deixaram que 

falassem, outras porque precisavam se proteger. Existia mais para saber, existia 

mais denúncia a ser feita.   

Quarto, a pesquisa por Observação das Audiências de Custódia, realizada 

durante um ano como integrante do Laboratório de Ciências Criminais do Instituto 

Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim) me possibilitou acompanhar 

pessoalmente algumas mulheres e o desenrolar violento sobre o que diziam ser o 

meio de humanização da prisão em flagrante com o Judiciário mais próximo do 

preso e da presa. 

A partir disso, busquei compreender, com aportes do campo da Criminologia e 

da análise interseccional, como as instituições de controle social formal atuam na 

criminalização secundária, durante as prisões provisórias, de mulheres na cidade de 

Salvador. Baseada, sobretudo, em uma concepção criminológica que parte do 

modelo da reação social para realizar uma análise microssociológica.  

Este trabalho insere-se no conjunto de estudos que leva em consideração a 

realidade empírica contextualizada em outros elementos que ultrapassam a classe, 

mas que também acrescentam elementos como gênero e raça para analisar os 

processos de criminalização. A exemplo de Ana Flauzina, que realiza uma análise 

da Criminalização e do genocídio do povo negro pelo Estado em sua obra “Corpo 

negro caído no chão: O sistema penal e o projeto genocida do povo negro”.    

Parto de obras como essa para explorar a situação das mulheres negras no 

contexto da criminalização em Salvador por entender que é necessário elaborar um 

conteúdo que foque na mulher negra e que abarque não somente uma leitura do 

perfil e da vida no cárcere, mas no processo que se realiza até o encarceramento.  

Para tanto, fez-se necessário entender a partir de entrevistas a versão das 

próprias mulheres presas e das agências penais de controle social formal que estão 
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mais próximas do momento da sua prisão, seja na sua captura e na audiência de 

custódia, realizando também entrevistas com representantes do Poder Judiciário, do 

Ministério público e da Polícia Militar.  

Para desenvolver a análise dividi este trabalho em seis capítulos, que se inicia 

pelo número dois. Desse modo, o segundo capítulo demonstra a metodologia 

adotada, as técnicas e todo o processo de pesquisa, bem como apresenta relatos 

sobre o diário de campo. O terceiro capítulo destina-se a apresentar a história de 

vida das mulheres entrevistadas. O quarto organiza  e analisa os pontos em comum 

no processo de criminalização de mulheres negras em Salvador. O quinto destinou-

se a analisar as entrevistas realizadas com os representantes do Judiciário, do 

Ministério Público e da Polícia Militar. O sexto realiza a análise teórica acerca da 

criminalização de mulheres negras em Salvador a partir da história de mulheres 

negras do Brasil, bem como das instituições de controle social formal. E, no sétimo, 

concluo toda a análise. 

Posto isso, abro agora um subtópico para tratar sobre a necessidade de 

práticas advocatícias libertadoras que se buscam a transformar uma realidade 

normativa que nasceu eivada de injustiças. Assim faço, por compreender que são 

esses os princípios que tentei utilizar na minha atuação com mulheres presas no 

atendimento do Patronato de Presos e Egressos da Bahia e que também são 

importantes para compreender o conteúdo do presente trabalho como resultado 

desta postura.  

 

1.1 A Teoria como prática da libertação 

 

A Educação Jurídica Popular é uma expressão construída, a muitas mãos, no 

campo em que a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais, baseada nos 

princípios da educação libertadora de Paulo Freire (2001), frente a uma realidade 

opressora formada por aqueles(as) que oprimem e aqueles(as) que são 

oprimidos(as). A “pedagogia do oprimido” (FREIRE, 2001) deve ser forjada com o(a) 

oprimido(a) e não para ele(a), enquanto pessoas ou povos, na luta incessante de 

recuperação de sua humanidade. Pedagogia essa que faça da opressão e de suas 

causas objeto da reflexão dos(as) oprimidos(as), de que resultará o seu 

engajamento necessário para luta por sua libertação.  
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Ao contrário da pedagogia que, partindo dos interesses egoístas dos(as) 

opressores(as), egoísmo camuflado de falsa generosidade, faz dos(as) 

oprimidos(as) objetos de seu humanitarismo, que mantém e encarna a própria 

opressão. É instrumento de desumanização.  

Adotar tal perspectiva tem como objetivo a construção do conteúdo deste 

trabalho com os sujeitos da própria opressão, destinando-se à reflexão das próprias 

oprimidas pelo cárcere, não somente para a conclusão de um curso, mas como 

material de denúncia, de consciência coletiva com apresentação posterior no 

Conjunto Penal Feminino. Para tanto, adotei pequenas ações metodológicas que 

podem fazer do trabalho algo útil para essas mulheres. Dentre essas ações, 

preocupei-me em tornar a linguagem do Direito acessível a elas.  

Em regra, o poder dos(as) opressores(as) contém uma falsa generosidade, que 

depende da permanência da injustiça para a oportunidade de exercitar a 

generosidade.  

Por outro lado, a grande generosidade está em lutar para que, cada vez mais, 

estas mãos se estendam menos, em gestos de súplica, com mais mãos humanas 

que trabalhem e transformem o mundo (FREIRE, 2001).  

Paulo Freire (2001, p.31) ainda questiona “Quem, melhor que os oprimidos, se 

encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade 

opressora?”. São eles(as), os(as) oprimidos(as), quem podem compreender a 

necessidade da libertação. Porém, isso não será por acaso, mas pela prática da 

busca, pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar, não para a 

identificação com o seu contrário, mas para a libertação.  

É preciso, sobretudo, uma prática libertadora. Aqui, para o contexto de 

mulheres encarceradas, faz-se o maior desafio. Como as práticas e vivências aqui 

apresentadas podem influenciar para esse objetivo? Não apenas a minha prática – 

pois me beneficio de inúmeros privilégios universitários para ser autora do trabalho, 

mas para a prática de tantas mulheres enfrentando a criminalização diária em suas 

vidas.  

Segundo Freire (2001), admitir um mundo sem pessoas3 é ingênuo, tal qual a 

outra ingenuidade, a do subjetivismo, que implica em pessoas sem mundo. Portanto, 

não há um sem os outros, mas ambos em permanente integração.  

                                            
3
 Paulo Freire refere-se somente aos homens, a autora decidiu alargar o sentido.   
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Se, para Freire (2001), a realidade social, objetiva, não existe por acaso, mas 

como produto da ação das pessoas, também não se transforma por acaso. Se as 

pessoas são  produtos desta realidade e se esta, na prática, se volta sobre elas e as 

condiciona, transformar a realidade opressora é uma tarefa histórica, é tarefadas 

pessoas.  

Em outras palavras, inspirada em Ângela Davis (2017), poderia dizer que é 

tarefa principalmente das mulheres negras combater a prática do encarceramento 

feminino, uma vez que estão entre os grupos mais não-libertos do mundo. Mas ao 

mesmo tempo as mulheres negras tem uma trajetória histórica que perpassa tempo 

e perpassa barreiras geográficas de sempre manter a esperança da liberdade viva. 

As mulheres negras representam tanto a não-liberdade e ao mesmo tempo são as 

mais consistentes nessa tradição que não foi rompida da luta pela liberdade desde 

os tempos da colonização, da escravidão até o presente. Desse modo, quando se 

movem, por estarem na base da pirâmide social, conseguem mover toda a estrutura.   

Para o autor, esta superação exige a inserção crítica dos(as) oprimidos(as) na 

realidade opressora, com que, objetivando-a, simultaneamente, atuam sobre ela. O 

que não interessa para os(as) opressores(as), pelo contrário, interessa-os(as) a 

permanência dos(as) oprimidos(as) em um estado de resignação em face de uma 

realidade opressora, como se existisse uma “situação limite”, que lhe deva parecer 

intransponível.  

Em primeiro momento, a pedagogia do oprimido é prática de transformação e 

consciência do mundo da opressão; em segundo momento, esta pedagogia deixa de 

ser do(a) oprimido(a) e passa a ser pedagogia das pessoas em processo de 

permanente libertação.  

A partir disso, dentro do campo jurídico, surge uma contraposição aos serviços 

tradicionais de advocacia, o que denominamos de assessoria jurídica popular.  

A primeira grande diferença é que, enquanto os serviços legais tradicionais 

destinam-se ao atendimento individual, regulado pela competição e troca entre os 

indivíduos, a partir de uma microética vinculada ao direito liberal, os serviços legais 

inovadores se ocupam dos interesses coletivos. O próprio conceito de liberdade 

deixa de ser individualista. A ética que informa a assessoria é a macroética, mais 

compatível com as novas lutas sociais (CAMPILONGO, 1991). 

Uma segunda diferença reside no fato e que os serviços legais tradicionais 

pode-se atribuir a característica de serem prestados a título assistencialista. A 
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população “carente”, composta pelos indivíduos desprovidos de recursos para 

contratar advogados, tem a piedade de profissionais orientados por espírito 

humanista e criativo.  Já a assessoria substitui essa postura paternalista por um 

trabalho de conscientização e organização comunitárias. A premissa fundamental é 

de que a população pobre e desorganizada não tem condições de competir 

eficientemente na disputa por direitos, serviços e benefícios públicos, quer no jogo 

das relações de mercado, quer na arena institucional. Aqui não há uma triagem na 

escolha das pessoas que serão assistidas, mas a preocupação em superar esses 

obstáculos (CAMPILONGO, 1991).  

A terceira diferença é que o modelo tradicional pressupõe uma relação 

hierarquizada entre advogados e clientes, complementada pela postura apática e 

passiva dos segundos. O formalismo no atendimento da clientela vai, mediante uma 

série de índices, estabelecendo uma subordinação do cliente ao saber do 

profissional. Da roupa ao vocabulário, do local de atendimento à postura na relação 

dialógica, a palavra difícil, o manuseio dos códigos ao diploma pendurado na 

parede, tudo cria um ambiente desconhecido e enigmático para a clientela.  Nessa 

situação quem age é o advogado com uma procuração. Diante disso, aliado á 

demora dos processos, o cliente é anestesiado diante da lide. Já os serviços legais 

inovadores, a assessoria jurídica popular, procura estabelecer uma relação de 

coordenação entre os atores, complementada pela postura reivindicada e 

participativa da clientela (CAMPILONGO, 1991). 

Outra diferença é o mistério que permeia os serviços legais tradicionais. O 

domínio dos segredos da lei há uma separação rígida do saber científico e do senso 

comum, ao advogado é dado a condução do cliente na realidade das normas, bem 

como o monopólio por pleitear em juízo. A figura do advogado confunde-se com o de 

tutor, subentendendo-se a relativa incapacidade dos tutelados (CAMPILONGO, 

1991). 

A postura da assistência jurídica inovadora procura romper com essa 

sacralização em vários níveis. O desencantamento da lei passa, de um lado, por um 

processo de educação jurídica popular e treinamento paralegal capaz de habilitar a 

comunidade para a autodefesa de seus direitos. Além disso, rompe com a dialética 

entre o conhecimento dos doutos e o saber popular, a magia embutida agora é a da 

emancipação. Substitui a idolatria da lei, da ciência e do poder perfeitos pela 
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redescoberta de suas imperfeições e pela recuperação da autonomia das massas 

(CAMPILONGO, 1991). 

Os serviços jurídicos tradicionais tem uma concepção vê o direito como 

autônomo, separado da política, centra suas preocupações na análise estrutural da 

norma, valoriza o racionalismo formal e a regularidade dos procedimentos e conduz 

a aplicação rotineira e desprovida de criativa. O movimento oposto é realizado pelos 

serviços legais inovadores, que valem-se de uma crescente politização de 

demandas, por isso a conscientização social do advogado e da clientela é um 

elemento importante. E, além de uma reação aos direitos violados, a assessoria 

adota uma postura preventiva e proativa. O acesso à justiça aqui, é visto de uma 

forma mais ampla do que apenas o Judiciário (CAMPILONGO, 1991). 

O corpo técnico dos serviços de assistência legal tradicional está apegado às 

estratégias forenses, formados por equipes de profissionais exclusivamente das 

faculdades de direito que reproduzem quadros incapazes e desinteressados em 

perceber criticamente o obscurecimento da dimensão extralegal (CAMPILONGO, 

1991). 

Os serviços legais alternativos, por sua vez, partem de outros marcos. Inserem 

os problemas jurídicos no contexto mais amplo da realidade social em que se 

desenrolam, essas equipes tendem a ser composta por técnicos de diferentes áreas. 

Isso se deve a um esvaziamento do papel do direito no conjunto das estratégias de 

transformação social (CAMPILONGO, 1991). 

Os serviços legais tradicionais ocupam-se de demandas jurídicas clássicas e a 

clientela se agrupa pois compartilham de idênticas características individuais, não 

são capazes de construir uma “comunidade de sentidos”.  Os serviços inovadores 

atuam no sentido oposto, lidam com interesses difusos ou coletivos com o objetivo 

politico de afirmação daquele espírito comunitário. Enquanto para os serviços 

tradicionais, o que importa é a perspectiva do advogado habilitado a resolver 

conflitos interindividuais, para as assessorias a importância central é a do usuário – 

individual ou grupo – do serviço (CAMPILONGO, 1991). 

A partir desses princípios de fazer um Direito mais libertador é que deixo a 

reflexão sobre a necessidade de assimilarmos nossas lutas e crenças na atuação 

pela mudança e defesa de uma sociedade pós-colonial, contra o racismo, o 

machismo, a homofobia e qualquer outro tipo de discriminação baseado em uma 

normalidade opressora. 
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2. COMO CONSTRUÍ O CAMINHO DAS PEDRAS 

 

A pesquisa realizada surgiu do contato pré-existente com as mulheres do 

Conjunto Penal Feminino quando do atendimento em plantões do Patronato de 

Presos e Egressos da Bahia.  

Para responder à pergunta sobre como as instituições de controle social formal 

atuam na criminalização secundária, durante as prisões provisórias de mulheres na 

cidade de Salvador, optei pela pesquisa qualitativa que se aproxima mais de uma 

análise compreensiva sobre sujeitos e não objetos. 

Esse conjunto de fatores motivou a minha escolha por uma análise minuciosa 

sobre os fatos não descritos nos procedimentos administrativos e judiciais que 

conduzem certas pessoas à prisão, contados pelas próprias pessoas encarceradas, 

numa análise qualitativa por meio de entrevistas semidiretivas acerca das 

circunstâncias pessoais e dos seus pontos de vista.   

Já que não pude estar presente acompanhando os flagrantes de mulheres 

desde o seu início, fiz a escolha política e ética de analisar esse quadro segundo a 

perspectiva das próprias pessoas.   

Além das entrevistas de mulheres presas, trabalhei com entrevistas 

semidiretivas e diretivas com membros das instituições penais do Estado: Polícia 

Militar, Ministério Público e Poder Judiciário.  

A pesquisa qualitativa tem como ponto de partida e ponto de chegada o objeto 

(que aqui são sujeitos). Por isso, há uma dialética, um respeito à realidade 

socialmente construída, pois depende, ao mesmo tempo, de circunstâncias 

particulares e de fatores estruturais (POURPAT, 2008).  

Desse modo, ao invés de trabalhar com o número grande de dados em 

linguagem quantitativa, trabalho com profundidade sobre os dados coletados para 

daí descobrir pontos comuns, o que denominam de “categorias” que são classes 

pertinentes de objetos, de pessoas ou acontecimentos. Para após, analisar melhor 

as suas propriedades e construir um sistema ou um conjunto de relações entre 

essas classes (MAROY, 2011).  

Somado à pesquisa qualitativa e por entender ser o procedimento mais 

adequado e que também tem a realidade socialmente construída como pressuposto 

da pesquisa, escolhi a indução analítica, que é um procedimento lógico que parte de 
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fatos concretos explicados pelas pessoas para chegar a uma análise mais teórica 

(geral e abstrata), o que pede um estudo exaustivo dos casos.   

A indução analítica é um modo de coleta e análise de dados que tem também 

por objetivo evidenciar os elementos fundamentais de um fenômeno, para daí 

produzir, se possível, uma explicação universal. A teoria e as hipóteses são o ponto 

de chegada do método e não o de partida, pois são elaborados durante a pesquisa, 

pela interação com o campo. O que permite estabelecer tipologias de casos, 

categorias de fenômenos, relações entre categorias, e hipóteses. (DESLAURIERS, 

2008) 

Para proteção dessas mulheres, trabalho com nomes fictícios das autoras dos 

relatos, bem como de outros sujeitos que estão presentes em sua trajetória de vida. 

Atribui a elas nomes de teóricas negras e de outras mulheres negras que conheci 

durante a minha vida, por entender que o feminismo negro não parte de hierarquias, 

todas as mulheres negras importam e tem em si um saber proveniente de sua 

própria experiência em um mundo pautado pela branquitude.  

Utilizo a primeira pessoa, pois não tenho a pretensão de iludir sobre a 

aproximação que tenho dessas mulheres. Não há, neste trabalho, qualquer 

neutralidade científica tão vangloriada pelas ciências do século XVIII e XIX. 

Principalmente porque estou mais próxima que distantes delas, também sou mulher 

negra, de uma classe social baixa, mesmo bairro em que vivem elas e seus 

familiares, proveniente do interior do estado. Contudo, e ao mesmo tempo, há 

grandes distâncias, pois sou universitária, não estou privada de minha liberdade de 

locomoção, não tenho pais usuários de substâncias psicoativas e nem foram 

deixados à margem completa do mercado de trabalho (dentre tantas outras 

circunstâncias discriminatórias que minha intelecção ainda não conseguiu 

apreender). 

 Segundo Rubim (1999), nas ciências sociais, sujeito e objeto se interpenetram, 

sendo o conhecimento o produto da construção do objeto através de um sujeito 

historicamente determinado. A ciência é entendida como plural e está 

definitivamente marcada pelo seu tempo e o seu lugar. As ciências, seus conceitos, 

suas teorias e verdades são parte da história e possuem os limites nela porque, 

entre outros motivos, não podem ser pensadas independentemente dos sujeitos 

cognoscentes.  
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Ainda reitera que, nas ciências sociais, o que se quer conhecer não pode ser 

tratado como objeto físico, porque a sua natureza essencial não é de ser físico, mas 

vivo. Por isso, esta vida que impregna de subjetividade o objeto do conhecimento 

nas ciências sociais vem se somar às peculiaridades do sujeito, que também tem 

paixões e valores , que, ao mesmo tempo que é diferente, é também participante de 

determinada espécie (RUBIM, 1999). 

Utilizei dois tipos de abordagem nas entrevistas com as mulheres: a história de 

vida e a entrevista semidiretiva.  

 A história de vida consiste em mostrar sua perspectiva teórica a partir dos 

relatos de vida como atrizes sociais. Leva em conta, ao mesmo tempo, as trajetórias 

sociais efetivas e as representações individuais da história social familiar. Esse 

método ainda  

“permite sair da oposição indivíduo e sociedade [...]. Permite captar as 
relações dialéticas ou de circularidade entre o ponto de vista subjetivo [...] 
[da pessoa] e a sua inscrição na objetividade de uma história, permite 
captar as „subjetividades‟, compreender de que modo a conduta é 
remodelada de modo a ter em conta as expectativas dos outros. [...] Permite 
captar o que escapa às estatísticas, às regularidades objetivas dominantes, 
aos determinismos macrossociológicos. [...] Permite reconhecer um valor 
sociológico ao saber individual.” (DIGNEFFE, 2011, p. 206-210). 
 

Além da abordagem biográfica, utilizei, no segundo momento, a entrevista 

semidiretiva, do tipo exploratória, que tem como princípio deixar a pessoa iniciar e 

conduzir tema da entrevista da forma que achar conveniente. Para isso, o(a) 

entrevistador(a) deve esforçar-se para fazer o menor número possível de perguntas. 

De modo geral, deve-se fazer uma breve exposição introdutória acerca dos objetivos 

da entrevista e do que dela se espera para iniciar a conversa, que deve ser livre e 

muito aberta (QUIVY; CAMPENHOUDT, 1998). Essa também foi a abordagem 

utilizada para as demais categorias: promotor, juiz e policial militar4. Entretanto, em 

alguns momentos – de forma contrária à orientação dada - não consegui me 

ausentar de fazer perguntas diretas, principalmente quando se tratava de temas 

mais polêmicos.  

 Desse modo, além da minha interpretação sobre os fatos, também estive 

diante de várias interpretações sobre uma mesma questão5, as quais serão expostas 

                                            
4
 Guia de entrevista em anexo. 

5
 Não vamos nos debruçar sobre análises profundamente filosóficas sobre os termos, uma vez que 

esse trabalho tem como objetivo se tornar acessível para que toda e qualquer pessoa, escolarizada 
ou não, consiga entender seu conteúdo.  
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nesse trabalho. Interpretações que, por explorar as condições de vida das pessoas, 

são capazes de denunciar, de dentro, as práticas discriminatórias ou de exclusão, e 

as iniquidades de que podem se tornar destinatários certos grupos considerados 

como “diferentes”, “desviantes”, ou “marginais” (POUPART, 2008). 

No início, eu queria entender como o “sistema penal” ativa discriminações 

relativas à classe, raça, gênero e territorialidade, mas pude perceber, já nas 

primeiras entrevistas, que não existe sistema, não existe coordenação. O conjunto 

não fecha. O que normalmente costumamos chamar de sistema penal é um conjunto 

de instituições que exercem o poder do Estado.  

Pude então perceber que a mudança de perspectiva com relação à 

investigação que eu desejava fazer é algo habitual na pesquisa indutiva e qualitativa, 

pois é próprio dessas abordagens a adaptação aos novos achados do campo 

enquanto a pesquisa se desenvolve.  

A realização desse processo pessoal de construção do problema de pesquisa 

demonstrou a necessidade do respeito aos achados da investigação. Assim, a 

pesquisa qualitativa se constrói progressivamente, em ligação com o campo, a partir 

da interação dos dados coletados com a análise que deles é extraída, e não 

somente à luz da literatura sobre o assunto, diferentemente de uma abordagem que 

seria hipotético-dedutiva, aquela que parte de teorias em busca de resultados para 

então comprová-las (GRINNELL; WILLIAMS, 1990 apud DESLAURIERS; KÉRISIT, 

2008). 

Respeitar o conteúdo das entrevistas e as versões dessas mulheres é não 

repetir as teorias até então existentes que, por vezes, não levam em consideração 

os pontos de vistas daqueles(as) que vivem esse momento e que têm total 

conhecimento para falar sobre si ou sobre sua prisão em flagrante.  

Além dessas falarem, os atores que as prendem também falaram e também, 

um pouco delas, o que foi fundamental para entender o conteúdo, o sentido, a 

maneira de vê-las, um sistema de percepção, os quais comportam mais do que 

textos ou discursos, incluem também as práticas, os comportamentos, o fazer 

(HIERNAUX, 1997).  

Deixei, portanto, de compreender a coordenação das instituições e passei a 

analisá-las individualmente sob a perspectiva de seus representantes e atores, bem 

como da perspectiva das mulheres presas. É essa análise que faço nesse trabalho. 

Porém, o caminho para acessar os sujeitos das entrevistas não foi nada fácil.  
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De algum modo, achei que por estar sempre na Unidade Feminina, isso me 

traria alguma facilidade. Estava errada. A diretora falou que se eu não fosse pelo 

Patronato, então eu teria que pedir uma autorização à Secretaria de Administração 

Penitenciária e Ressocialização.  

E assim fiz. Entrei em contato com uma pessoa do Conselho Penitenciário (no 

qual havia participado como representante do PPE por 1 ano) e ela me passou o e-

mail do Coordenador de Gestão Prisional (por sinal, um Major da Polícia Militar). 

Esse, por sua vez, afirmou que sua assessora iria entrar em contato comigo.  

Esperei por mais de uma semana e liguei. Ao atender, a secretária da 

assessora foi logo perguntando: “Adriane de onde?”. A partir disso, só reafirmei a 

minha percepção sobre o filtro e a inacessibilidade desses órgãos, não podia ser só 

Adriane, tinha que ser de algum lugar que me permitisse ter contato com a 

assessora.  

Após conseguir autorização, a diretora marcou uma reunião comigo por 

telefone. Chegando lá, ela e a secretária falaram: “Ah, é você?”. Eu apenas sorri.  

A diretora pediu a lista dos nomes das internas para que ela pudesse autorizar 

e enviar para as agentes (na verdade, isso não aconteceu, dias depois uma das 

agentes disse que não estava sabendo de nada).  

Eu fiz uma ampla lista de mulheres. Expliquei que iria trabalhar com aquelas 

que foram presas na cidade de Salvador e que esse era o critério.  

No dia posterior, cheguei para entrevistar as mulheres e esperei. Realizei duas 

entrevistas com a ajuda das agentes que já conhecia e que me ajudaram na 

intermediação com as mulheres.   

Fiquei apreensiva porque as presas provisórias que tinha contato já haviam 

saído e não imaginei qual seria a reação delas, pois sabia do costume da realização 

maciça de pesquisas e nenhuma apresentação dos resultados, nem que seja para 

um diálogo posterior sobre as probabilidades de fazer algo com o trabalho 

acadêmico (essa é a regra das pesquisas na Unidade).  

Eu pensei: “se fosse eu, eu ficaria indignada e me negaria a participar” e 

expressei isso no corredor da parte administrativa com uma interna e foi ela que me 

acalmou, dizendo: “Nessa vida é assim, eu estou aqui hoje pra te acalmar e alguém 

em algum momento vai tá por mim. Vai dar tudo certo”.  

Cada entrevista feita foi um desafio diferente, o modo de aproximação era 

muito particular e a condução da entrevista era dada a partir do nível de confiança 
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que elas queriam dar. Muitas aceitaram falar porque viam a necessidade de 

apresentar a sua versão da história, oportunidade não dada pelos seguimentos 

penais. Outras o fizeram pra me ajudar, mas tive que me comprometer em proteger 

sua identidade ou qualquer frase que identificasse seus familiares.  

Não houve uma regra e um conjunto fechado de expressões, a dinâmica do 

processo com essas mulheres variava, mas sempre desembocava na escuta e 

atenção (por vezes expressada com alguma nova indagação ou expressão). 

Entretanto, antes de iniciar as entrevistas com as mulheres, procurei entrevistar um 

juiz da Audiência de Custódia. 

Para que eu conseguisse o contato com o juiz, eu tive que contar com a ajuda 

de um defensor, que intermediou os e-mails e com quem havia feito minha primeira 

pesquisa em Audiência de Custódia quando da implementação das audiências. No 

início, o juiz pediu para que eu entrasse em contato com um servidor.  

Liguei, mas não obtive sucesso e nem ajuda desse servidor. Lembro que ele 

me pediu para comparecer ao Núcleo de Prisão em Flagrante. Cheguei no seu 

horário de almoço. Quando ele chegou, o homem me olhou dos pés à cabeça.  

Fui ao balcão e perguntei se ele era o servidor responsável para entrar em 

contato com os demais juízes, ele me ignorou por 5 minutos. Eu sentei e não sabia 

como reagir. Voltei e perguntei alto: “Você pode me atender agora?”.   

Ele se levantou e eu me apresentei. Ele disse que não tinha como ser naquele 

dia, pois pediu para que eu viesse pela manhã e mesmo se eu fosse, ainda não 

havia ocorrido nenhuma audiência naquele dia.  

Diante da situação, mantive contato direto com o juiz por e-mail, ele me 

atendeu no dia posterior. Houve a entrevista, bem como a apresentação aos demais 

servidores. Contudo, foi uma entrevista diferente, aparentemente eu estava 

perguntando, mas ele estava me interrogando com os olhos. Manter a tranquilidade 

e o rosto sereno foi um desafio.   

Após a entrevista, ele me apresentou ao promotor e me perguntou antes onde 

eu estudava e qual era o objeto da pesquisa. Falei que era da UFBA, o que ajudou 

na aproximação, pois ele também estudou na UFBA. Após a apresentação do objeto 

de pesquisa, ele perguntou: “Encarceramento feminino? O que a gente tem com 

isso? Acho que seria melhor você procurar a Vara de Execuções Penais”.  

Eu respondi com as últimas energias do dia: “Se a gente considerar que a 

maioria de pessoas presas é provisória, então acho que tem muito a ver”. Não 



24 
 

 

suficiente, ele me perguntou qual matéria eu mais gostava na faculdade e o que eu 

gostaria de fazer depois de formada.  

Eu confesso que não queria responder, mas não tinha como, então falei que, 

além da área criminal, eu gostava de direitos coletivos e pensava na advocacia 

popular no início. Ele logo falou: “Vixe, você é envolvida com partido, é?”. Também 

tive que explicar que não se tratava disso. Depois de tudo, marcamos o dia da sua 

entrevista.  

A entrevista do promotor foi fracionada em dois dias, pois tivemos que parar 

em razão do início da audiência. Outro elemento de aproximação surgiu na 

entrevista, entrevistado e entrevistadora vindos do interior e de uma família pobre. A 

entrevista se tornou aparentemente agradável e com uma simplicidade própria 

daquele promotor. A única coisa que me deixou constrangida foi o fato de o 

promotor se benzer antes da segunda parte da entrevista, no segundo dia. Então, a 

entrevista seguiu seu curso sem maiores dificuldades.  

As entrevistas com essas agências foram limitadas pelos próprios integrantes, 

que se negaram ou não responderam ao meu pedido de entrevista. E as entrevistas 

com mulheres foram de mais respostas positivas que negativas.  

Importante ressaltar as abordagens da Polícia Militar na sala de espera do 

Núcleo de Prisão em Flagrante (local em que acontecem as audiências de custódia), 

que aconteceu todas as vezes, logo na entrada. 

Algumas outras coisas foram percebidas enquanto estava sentada à espera 

dos entrevistados. Lembro que no dia que retornei para entrevistar o promotor, 

presenciei uma família à procura de seu filho. Aproximei-me de um policial e 

perguntei: “Onde a família aguarda? E por que eles não podem ficar aqui?”. Um 

deles me respondeu: “Aqui é só para advogado, a família aguarda na barraca em 

frente à Central de Flagrantes, eles não podem ficar na área de segurança”.  

Na mesma tarde, uma mulher negra procurava, aos prantos, por alguém. Um 

dos policiais a acompanhou. Nesse momento, eu perguntei ao seu outro colega: 

“Vem mais mulheres ou homens procurar pessoas aqui?”. Ele: “Mais mulheres”. Eu 

questionei novamente: “E essas pessoas procuram mais por homens ou por 

mulheres?” Ele não entendeu a pergunta e reelaborei: “As mães ou pais ou esposas 

e esposos, procuram mais por mulheres presas ou por homens presos?”, ele 

respondeu: “Ah, procuram mais os homens. Também porque quando é mulher, 

primeiro os familiares vão a hospitais, em outros lugares, para depois virem aqui”.  
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Na mesma semana, eu continuei entrevistando as mulheres. No segundo dia 

em que fui à Unidade, a diretora havia entrado de férias e tudo fluiu muito bem. Eu 

passei o dia na unidade, tomei café na confraternização com os(as) funcionários(as) 

e dividi uma quentinha com uma agente no restaurante do Conjunto Penal. Mas 

tomei uma advertência da chefe de segurança, velha conhecida, que disse: “Vou te 

pedir, por favor, que não venha mais com calça legging. Eu não deixo nenhuma 

menina que trabalha aqui vestir isso”. Eu questionei: “Por quê?”. Ela: “Aqui tem 

umas internas que gostam de se relacionar com outras mulheres e essa calça marca 

o corpo. Se eu ver qualquer uma se engraçando para o seu lado, eu vou ter que 

botar na tranca”. Eu respondi: “Tem nada não, eu não me importo”. Ela: “Mas eu 

sim, eu não admito isso aqui”. Respondi para finalizar a conversa: “Eu engordei um 

pouco e essa é mais confortável, mas vou ver outras calças lá em casa”.  

A tentativa de falar com outros(as) juízes(as) e promotores(as) foi frustrada 

pela inacessibilidade, mesmo com a intermediação dos(as) assessores(as) com os 

quais mantive contato. Uma juíza havia negado, outra não estava mais no Núcleo e 

o outro juiz e o outro promotor estavam de férias. Passaram-se 13 dias sem 

qualquer esperança de conseguir entrevistar mais juízes e promotores, foi então que 

enviei um ofício para o coordenador, mas não obtive sucesso. 

Em paralelo, fui procurar a outro grupo de análise, os(as) policiais militares. Fui 

ao Comando Geral da Polícia Militar no início de uma tarde e logo pediram meu 

documento para a realização de um cadastro. Após isso, fui informada que a 

pesquisa era com os(as) funcionários(as) do Arquivo que estavam em horário de 

almoço e que eu deveria aguardar.  

A sala de espera era composta de móveis luxuosos. Dois quadros me 

chamaram muito a atenção: um de Tiradentes como herói e de outro homem branco 

colonizador que falava sobre a honra e a segurança da Polícia na Bahia (acho que 

estava datado de 1824).  

Naquela sala, antes das 14h, estava passando um desses programas 

sensacionalistas da Rede Bandeirantes. Após o horário, o policial disse: “Agora é 

14h, tenho que botar o canal institucional”. Eu: “Certo”. De repente, passa na tela 

imagens felizes e dançantes de policiais militares ao som de artistas famosos que 

referenciam a periferia de Salvador.  

Era uma doutrinação que começava na porta de entrada. Propagandas bem 

elaboradas que demonstravam como as comunidades baianas estavam felizes e 
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dançando quadrilha – literalmente – com as Bases Comunitárias, com o projeto 

“Pacto pela Vida” etc. Além de depoimentos emocionados de agentes e de seus 

familiares, também houve a exposição dos programas educacionais da Polícia e os 

grandes resultados e influência em outros setores da sociedade. Tinha propaganda 

com todo tipo de apelo emocional. Enquanto isso, policias – um homem e uma 

mulher – da recepção me observavam, e eu tentava manter a serenidade, mas 

estava pensando nas inúmeras versões contadas pelas mulheres presas que não 

vinham ao conhecimento público.  

No arquivo, contudo, disseram que eu deveria ir às unidades e tentar conversar 

com o(a) policial responsável e que o ofício ali iria demorar muito, tendo em vista 

que tinha curto prazo para a elaboração da monografia, em outras palavras, a sorte 

deveria me ajudar nesse momento. Eles(as) me explicaram que ali ninguém mais 

atuava em campo, mas que todo mundo com mais de 15 anos de Polícia já havia 

prendido mulher. A partir de então, esse era o meu critério.  

A princípio, escolhi três unidades: RONDESP Baía de Todos os Santos, com 

sede no Bonfim; 18º Batalhão de Polícia, com sede no Pelourinho e a RONDESP 

Pernambués.  

Fui ao 18º Batalhão de Polícia, localizado no Pelourinho, com o ofício da 

universidade em mãos. O tenente não se encontrava, então fui chamada a 

comparecer na sala do subtenente. Eu subi as escadas com o coração acelerado 

lembrando de todos os relatos das mulheres entrevistadas.  

Quando entrei na sala havia, além dele, outras duas policiais. Eu me sentei na 

frente dele e no meio das outras duas. Eles(as) foram mais solícitos(as) do que eu 

esperava, mas não deixei de me sentir intimidada. Eu me senti encurralada.  

Além da formatação da sala, passei por um interrogatório sobre a minha 

pesquisa, com perguntas do tipo: “Qual o seu tema? Qual o seu objeto? Onde você 

quer chegar com a pesquisa? Quais são as suas perguntas?”. Não consegui reagir 

de outra maneira que não fosse a de explicar detalhadamente todos os passos.  

Eles acharam que estava muito amplo, pois todos ali faziam ou fizeram 

faculdade e pesquisavam na área das ciências sociais. Eu tive que explicar a minha 

escolha metodológica, após a sugestão de todos para que eu fechasse as perguntas 

e delimitasse mais o meu tema.  
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Após isso, foi deferido com as seguintes condições: “Vou deferir, mas na 

condição de você entregar o resultado da pesquisa e uma cópia do seu trabalho na 

minha mesa”.  

Depois disso, desci as escadas para a sala de uma policial que selecionou 

comigo, dentro do próprio arquivo, quais as últimas prisões de mulheres e qual a 

guarnição que realizou a prisão. Escolhemos cinco casos e obtivemos a negativa em 

todos eles, pois, segundo a tenente, ninguém lembrava de ter prendido mulheres.  

A policial ainda ligou para o marido que também era policial, só que de outra 

companhia. Houve mais um interrogatório, agora pelo celular. Expliquei tudo e ele 

também tentou dar uma sugestão, disse que eu deveria ir a uma Delegacia, mas que 

eu não esperasse um bom tratamento e sugeriu ainda que eu procurasse as 

Delegacias da Barra e do Rio Vermelho.  

Expliquei que queria falar com quem prendia e não com quem estava no lugar 

onde elas ficavam. Foi então que ele disse: “Olha, então pode fazer a entrevista 

comigo, mas pode ser aqui pelo celular mesmo”. Eu me recusei pelo prejuízo da 

ausência do contato pessoal e da impossibilidade de elaborar mais perguntas.  

Conversei com a policial e disse que iria procurar a RONDESP da Cidade 

Baixa, ela olhou, sorriu e disse: “Acho que você não vai conseguir nada, se você 

achou isso aqui duro, imagina lá!”. Naquele momento, eu pensei que a possibilidade 

de ouvir todos os atores tinha ido por água abaixo. Em seguida, lembrou que havia 

um policial que tinha muita experiência e que vinha da RONDESP. Ela me 

apresentou ao colega e fizemos a entrevista que consta neste trabalho. 
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3. FRAGMENTOS DE VIDA 

 

Saber da história de vida dessas mulheres é, antes de tudo, entender as 

subjetividades e suas relações no mundo e com o processo de criminalização. É 

também entender quais as opressões, obstáculos e momentos que marcaram a sua 

história.  

Nesse capítulo, utilizarei dos trechos que foram respondidos quando perguntei 

a elas sobre quem eram e qual a sua história de vida. 

Muitas dessas histórias estão intimamente relacionadas com o processo de 

criminalização. O início da maioria das respostas começou do motivo da sua prisão 

atual e regressou até às origens de sua vida.  

Por isso, decidi recontá-las em ordem cronológica, tentando preservar ao 

máximo a linguagem e a forma da construção dos discursos. Um esforço sistemático 

que peço licença para fazer frente ao calor da oralidade.  

Ao capítulo posterior reservei às respostas minuciosas sobre a prisão e os seus 

agentes.  

 

3.1. Dandara: “Minha história? Oh, Deus, minha história é tão difícil”  

 

Aos sete anos de idade, Dandara foi atropelada por um caminhão quando saía 

da escola e ficou um tempo usando cadeira de rodas. Foi quando ela quebrou o 

dente, marca que ainda carrega. Desde então, nunca mais foi a mesma.  

À época, quando estava no hospital, sua mãe lhe havia dito que seu dente ia 

nascer de novo, mas ela dizia que não, pois já havia nascido, sabia que não era 

mais de “leite”. Sua mãe nunca cuidou dela e de seus irmãos, só queria saber de 

festa. O pai também havia sumido, só tinha uma tia que cuidava dela e de seus 

irmãos, todos ficavam na rua.  

Dandara sempre ficou na rua, vestia-se como homem, cortava o cabelo e, às 

vezes, vestia roupa dos irmãos, com medo de ser estuprada. Quando os seios 

começaram a surgir, ficou difícil, ela ficou com medo e, aos 12 anos, voltou pra casa, 

mas ficava entre a casa e a rua. 

Aos quinze, começou a fumar maconha, aos dezenove, cheirou pó, mas hoje 

não faz questão, fuma pacaia de cigarro, que é mais fácil. Aprendeu a ler na rua, 
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sozinha, não precisou de professora, aprendeu a juntar o “a” com o “b”, o “c” com o 

“a”. Tudo sozinha.   

Há tempos, recorda que sua mãe começou a sentir dor, nasceu um caroço nela 

e Dandara dizia: “Mainha, vai no hospital.” A mãe respondia: “Eu vou, minha filha.” 

Foi ao hospital com o seu companheiro, padrasto de Dandara, que era funcionário 

da prefeitura. Enquanto isso, Dandara havia feito comida e arrumou toda a casa.  

Os exames deram “positivo”. Sua mãe chegou em casa, aproximou-se do sofá 

e disse: “Minha filha, se você descobrisse que alguém da sua família tem AIDS, você 

ia discriminar?”. Nesse momento, o padastro de Dandara respondeu: “Nossa, não ia 

nem olhar pra cara!” 

“Não, que é normal. No século XXI é normal, é só tomar o remédio. Não cura, 

mas tomando o remédio, não usando o mesmo alicate, não fazendo várias listas de 

coisas, não pega, mãe. Mas com a gente não tem isso não. Senhora é doida, é? 

Começou com essa conversa. Cadê seus exames, mainha? Você acabou de 

chegar.”  

“Tá aqui.” Mostrou o exame do ano passado. Ela não queria que Dandara 

descobrisse.  Esperou a época do São João para chamar todos os(as) filhos(as) e 

sentar no sofá. Comeram canjica, bolo, depois que terminou, a mãe de Dandara 

chamou a todos no quarto e disse: “Minha filha...”. “O que foi, mãe? Por que você 

começou com aquela história que quem tem AIDS a gente ia discriminar?” 

“Oh, minha filha! Tenho um negócio pra falar com vocês, é que eu fiz o exame 

e deu positivo.” 

“Positivo? Como? HIV?”  

“É.”  

“Nossa, mãe! [choro]. Meu Deus do céu, mainha, você vai morrer! Meu Deus, 

isso mata, mainha!” 

Os irmãos começam a se desesperar na sala: “Meu Deus do céu, o que eu vou 

fazer sem minha mãe?” 

Lembra que sua mãe sumiu há 3 anos pra fumar pedra, depois que casou, 

casada em papel e na igreja. Disse que “casou de noiva, todo aquele trabalho de 

vestir o vestido, de ir ao cartório, pra nada, pra sumir”.   

Todos(as) ficaram desesperados(as), até hoje todos(as) estão revoltados(as), 

sem mãe, sem pai, sem ninguém. O seu padrastro ainda espera com tudo guardado. 
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Dandara disse pra ele não esperar, eles dizem que Dandara está louca, mas ela 

sabe que sua mãe voltaria pra ver o seu primeiro neto, que morava com ela.  

No dia antes de sua mãe sumir, Dandara havia descoberto que ela fumava 

crack. Pegou o filho, suas coisas e tirou ele de dentro da casa dela e disse que não 

ia mais comparecer lá, sua mãe deveria escolher entre a pedra e o seu neto.  

No outro dia, sua mãe deu-lhe um abraço, fingiu que estava tudo normal, deu 

um sorriso, deu um abraço no neto, disse que o amava e sumiu, disse que ia 

trabalhar. Ela era baleira, sumiu com guia e tudo, até hoje.  

Dandara teve mais quatro filhos. Certa vez, sua filha ficou um mês internada no 

Hospital Geral das Clínicas e, para visitá-la, gastou dinheiro dos outros com 

transporte e merenda. Ela queria sair, escondeu-se. Deixava seu celular no modo 

avião e não tinha Whatsapp, só ouvia música no celular. Fazia isso pra não ter que 

sair pra roubar, mas seu companheiro achou que era brincadeira.  

Certa noite, Dandara acordou com seu companheiro mexendo no Whatsapp e 

tomou um susto. “Nossa senhora, você não fez isso!” 

“Isso o quê? Só baixei o Whatsapp. Por quê?” 

“Por quê?! Você vai ver...” 

Ela começou a colocar o áudio que dizia: “Danda, meu dinheiro. Pista, bora pra 

pista”. Dandara tinha que responder, ela devia R$ 280,00, fora os juros que “subiu 

no centro”. Agora ela nem sabe em quanto está, tem medo. Sempre diz ao seu 

companheiro que ela está presa porque ele fez isso, ele ia receber a notícia dela 

morta ou presa, ainda bem que recebeu a última. Quando sair, vai trancar a porta de 

sua antiga casa e mudar de endereço e não ter celular, para ninguém mexer.  

Dandara foi à rua, enquanto estava voltando para casa, avistou seu irmão 

transtornado com muita droga no Largo do Tanque. “Meu Deus do céu!” 

Dandara queria dar as costas, mas escolheu ficar do lado para ver com seus 

próprios olhos. Dito e certo. Meia hora depois, vem a Polícia e prendeu todo mundo, 

inclusive Dandara. Disseram que com Lucas (seu irmão) ia ser diferente, disseram 

que iam dar uma rajada de tiros da cabeça aos pés, se não fosse por Dandara. 

Dandara correu pra um lado e Lucas para o outro. Quando o policial ia apertar 

o gatilho em Lucas, Dandara correu entre a arma deles e o policial não atirou.   

“Nossa, que menina esperta! Dê graças a Deus a ela! Dê graças a Deus, 

moleque!” Pensaram que Lucas era menor de idade. 

“Vixe! É de menor, é?” 
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“Não, eu tenho 19.” 

Dessa vez foi diferente, não tocaram a mão em Dandara e seu irmão.  

Dandara só deseja sair, só anda preocupada com seus filhos, se estão bem, se 

alguém está mexendo ou maltratando. Quando vão visitá-la, eles entendem e dizem: 

“Bora, mamãe”.  

Dandara agora não tem ninguém, só o seu companheiro, que deixa de vender 

sua água no transporte público durante todo o dia para visitá-la, retornando a vender 

logo após a visita. 

O desejo é de sair e se trancar dentro de casa e nunca mais desgrudar da sua 

filha. Disse que vai aos cultos, que é a única coisa que tem ali no Conjunto Penal 

Feminino é ir aos cultos.  

Dandara tentou se enforcar três vezes, tentou cortar os pulsos com “gilete”, as 

internas não deixaram. Na hora que ela ia cortar, uma colega falou: “Não faça isso, 

Dandara”. Tentou novamente, colocou a corda no pescoço, mas novamente a sua 

colega disse que não ia adiantar. Havia dito isso ao seu companheiro, que iria se 

matar, mas ele acreditou que ela estava brincando. Pediu pra uma colega mandar 

informações. Dandara acredita que ele agora a odeia, ele estava desesperado na 

visita. 

Dandara estava com muita saudade de sua filha que tem somente alguns 

meses de vida. Ela sentia que sua filha estava doente, magrinha. Dandara só tinha 

duas horas com sua filha, todas sempre saiam chorando e ela entrou na cela, 

chorando, pensando “um monte de merda”. 

E o tempo só passando, só passando. Todo dia a mesma coisa, às 4 da tarde, 

você ouvindo: “Boa noite, boa noite”. E às 07h40 da manhã: “Bom dia.” Por 

educação, Dandara responde às 16h00 da tarde: “Boa noite.” 

As internas do Conjunto Penal Feminino são trancadas às 16h00 da tarde e o 

portão é aberto às 07h40 do outro dia.  

E o juiz acha que isso resolve. Se ele achou, né? Então resolve. A menina 
tinha 4 meses, ele nem pra pensar nisso, nem pensou nisso. Lógico, não é 
o filho dele que tava ali na frente. Se fosse, ele ia tomar um susto. Ele ia 
dizer: „Nossa, meu filho, o que é que você tá fazendo aqui? Bora pra casa.‟ 
Mas como é uma preta, cheio de filho, ele não tá nem aí, tá nem aí. Fechou 
lá, esse juiz é marmota, é marmota. Mas deixa ele, entrego ele nas mãos de 
Deus. É o juiz, né? 
 

Agora Dandara está esperando outro juiz assinar seu pedido de prisão 

domiciliar.  
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Em uma manhã, Dandara sentiu muitas dores e foi levada ao pronto-socorro. 

Obteve confirmação de outra gravidez. É um menino, 4 meses e 16 semanas.  

Escolheu o nome lá, Fernando, está só esperando sair daqui pra começar o pré-

natal.  

Dandara está cansada, precisando sair dali, deitar na sua cama, fechar a porta 

e só, não sair nem mais de dentro de casa. Dandara está traumatizada, 

traumatizada de deixar sua filha agora e sair pra algum lugar, vai ficar só do lado 

dela 24h e 48h, só grudada com seus filhos.  

3.2. Lélia: “Eu não convivia com mulher, mas cheguei aqui dentro da cadeia, 

fui conviver com uma mulher”   

 

Lélia vivia com sua mãe, mas decidiu sair de casa porque seu padrasto tentava 

abusá-la e pisava nos seus filhos pequenos. Comprou um terreno e um barraco de 

tábua em outro bairro de Salvador na mão de uma moça.   

Ela queimou o barraco e pediu perdão ao seu Pai. Na outra semana, sua 

comadre Cíntia a ajudou, doando materiais de construção. Lélia tentou garantir que 

o pai de sua filha colaborasse com o seu sustento por meio de pensão alimentícia e, 

ao mesmo tempo, conseguiu comprar telha e cimento e construiu sua casa. Morava 

dentro dela com seus filhos enquanto a construía.  

Lélia foi presa pela primeira vez há seis ou sete anos, quando se envolveu com 

uma mulher dentro do Conjunto Penal Feminino, mas não pode ficar com ela, pois 

era do interior do estado. Decidiu conviver com outra mulher, o que lhe causou 

muitos problemas. Essa mulher era a Carol, sua vizinha de rua. À época, não sabia 

que Carol usava substâncias psicoativas.  

Certo dia, Carol foi colocada pra fora de casa e pediu abrigo a Lélia, que a 

acolheu. Ficaram juntas por 5 anos, mas com muitos conflitos. No início do 

relacionamento, Lélia trabalhava com faxinas e Carol recebia um total de R$ 150,00, 

relativo à pensão alimentícia de sua filha somado ao dinheiro que proveniente de 

sua mãe. Com esse dinheiro, Carol ajudava nas despesas de casa.  

Posteriormente, empregou o dinheiro em bebida alcoólica e substâncias 

psicoativas. À época, Lélia não usava substâncias psicoativas.  

Conflitos entre Lélia e sua companheira começaram a ocorrer por conta da 

divergência entre elas a respeito do local em que os filhos de Lélia deveriam morar. 

Em uma determinada noite, já em horário avançado, a companheira expulsou de 



33 
 

 

casa uma filha adolescente de Lélia. Esse episódio motivou uma briga entre as duas 

mulheres, com ameaças à vida da filha adolescente. Em outro momento, a 

companheira queimou os pertences da menina.       

As brigas entre as mulheres evoluíram para agressões físicas. Diante disso, 

Lélia sugeriu à companheira que deixasse a casa, o que não foi aceito. A mesma 

iniciou o relacionamento com um homem e engravidou.  

Lélia se recorda que cuidou de Carol, a levou para a maternidade. Lélia 

trabalhava, cuidava do menino.  

Um dos filhos de Carol, o mais novo, já estava aos cuidados do avô materno. 

Havia outro filho, de 14 anos, que foi apreendido em razão de portar substâncias 

psicoativas. Nesse dia, Lélia também foi detida.  

Lélia passou o carnaval inteiro na DERCA (Delegacia Especializada de 

Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente). Somente a liberaram após o 

final das festas, pois checaram as informações relativas ao cumprimento das 

medidas alternativas à prisão estabelecidas em outro processo.  

Ambos continuaram na casa de Lélia. Os dois filhos de Lélia já não estavam 

mais com ela. Houve mais uma briga com agressões físicas e ameaças entre as 

mulheres. Lélia voltou à sua casa, entrou e acreditou que a companheira estava ali 

escondida. Lélia ateou fogo na casa. O filho menor de Carol lá se encontrava.  

 

3.3. Chioma: “Eu sou mais acoada, no canto que minha vida sempre foi, 

desde a infância” 

 

Chioma, desde a infância, assumiu a responsabilidade de cuidar da casa, uma 

vez que sua mãe necessitava trabalhar fora. Carrega consigo a marca na perna de 

uma queimadura por água quente, quando aos 14 anos fazia café para a família.  

Chioma tem nove irmãos, desses, três são homens. Fugiu de casa para poder 

trabalhar fora e obter dinheiro para comprar material escolar e outros pertences. 

Quando tinha 13, 14 anos, dormiu por duas noites em bancos da Pituba e conseguiu 

o seu primeiro emprego como cuidadora de criança, omitindo que tinha familiares 

em Salvador.  

Tem boas recordações desse trabalho, pois usufruía de algumas poucas 

benesses temporárias. No entanto, a atividade foi interrompida porque sua família a 
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localizou com a colaboração de um programa de televisão em que há busca de 

desaparecidos(as).  

Retornou para casa e continuou tomando conta dos irmãos. Nessa época, 

Chioma conheceu seu primeiro namorado. Quando tinha 15, 16 anos, conheceu seu 

segundo namorado, vindo a engravidar. Teve sua primeira filha.  

Passou a morar com sua irmã, que também começou a namorar. Brigavam 

muito. Chioma foi acolhida pela avó paterna de seus filhos.    

Até os 27 anos, Chioma foi dona de casa. Sua sogra trabalhava fora. Alguns 

anos depois, Chioma decidiu trabalhar com sua mãe que vendia acarajé na praia 

aos domingos.  

Em um desses dias, seu esposo tomou bebida alcoólica e a agrediu, o que a 

motivou a finalizar o relacionamento. No entanto, Chioma permaneceu morando com 

seus sogros e o pai de seus filhos. Praticava o extrativismo de cajá, no Jardim 

Zoológico, durante as madrugadas. As frutas eram vendidas às sorveterias da 

cidade.  

Após sete anos, com os filhos mais crescidos, decidiu se separar de fato do pai 

de seus filhos, obtendo apoio de sua sogra. Chioma conseguiu uma casa e levou 

seus filhos.  

No entanto, sua mãe obteve a guarda de sua filha, por alegar que Chioma a 

deixava em casa sozinha com os meninos pequenos. A mãe de Chioma ficou com a 

sua filha por um tempo, mas a menina passou a viver novamente com sua sogra. 

Chioma não explicou o porquê, mas seus outros dois filhos já estavam aos cuidados 

de sua sogra. Sua sogra terminou de criar seus filhos, mas Chioma sempre esteve 

próxima, contribuindo com o sustento.  

Chioma passou a morar com outro homem e viveu com ele por 20 anos. O fim 

do relacionamento ocorreu porque esse homem se tornou usuário de substâncias 

psicoativas. Ela também foi vítima de agressões físicas desde o início do 

relacionamento. Esse companheiro a perseguiu até o dia de sua morte. 

Desde então, Chioma se dedicou à reciclagem e ao reaproveitamento de 

objetos usados que revendia em um povoado. A partir dessas relações com os 

clientes no povoado, atendendo a um pedido, serviu como portadora de substâncias 

psicoativas a Salvador, sem seu conhecimento.  
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3.4.  Maria Filipa: “Vá, menina. Ele é um rapaz trabalhador”  

  

Maria Filipa foi criada no Centro Histórico de Salvador, antigo Maciel, quando a 

região era considerada “perigosa”. Cresceu convivendo com pessoas usuárias de 

substâncias psicoativas nas ruas. Seu pai também era usuário. Maria Filipa entende 

que esses fatos refletiram-se na sua vida. Quando tinha 5 anos, foi morar com seu 

pai. Ele namorava uma mulher.  

Anos mais tarde, Maria Filipa também se tornou usuária. Porém, quando sua 

mãe descobriu, a expulsou de casa. Atualmente conta com a aceitação da mãe, 

porque, após as crises neurológicas, o médico a orientou sobre os efeitos 

terapêuticos da maconha. Deixou de ter crises convulsivas.  

Foi presa pela primeira vez em razão de busca e apreensão de substâncias 

psicoativas em seu quarto, situado em local de comércio das mesmas. No entanto, 

Maria era apenas usuária.  

Após sair, Maria conheceu um rapaz de São Cristóvão. Ele6 era uma pessoa 

que sempre a ajudava, era pedreiro, trabalhava em fábricas com registro em carteira 

de trabalho e a convidou a viver com ele.  

No entanto, apesar de ir morar em São Cristovão, Maria Filipa preferiu alugar 

uma casa em separado. O homem insistiu na oferta, mas aceitou sua decisão e 

colaborou com as despesas da casa. Ela também recebia apoio de sua família. 

Maria levava sua filha para a escola todo dia junto com sua irmã. 

O homem permaneceu insistindo na proposta de viverem na mesma casa. A 

mãe de Maria apoiava a relação. No entanto, Maria não se sentia que deveria 

aceitá-la.  

Certo dia, foram juntos a uma festa familiar, na qual beberam juntos. Após a 

festa, já em casa, uma discussão foi iniciada e Maria foi agredida e ferida pelo 

companheiro. Ele olhou para uma faca. Ela antecipou-se e pegou a faca. Ele, 

tentando imobilizá-la, abraçou-a e a faca perfurou o seu peito.  

 

 

 

                                            
¹¹ Maria nunca falou seu nome, refere-se sempre como “ele”. 
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3.5. Luíza: “o baguio é sério, meu irmão tinha mandado eu me sair”  

 

Luiza veio para a Bahia aos seis anos de idade, acompanhando sua mãe que 

resolveu se separar de seu pai. Trabalhou muitos anos como ajudante de cozinha. 

Morou na Regional, ela, sua mãe e dois irmãos, um adotivo. Esse irmão adotivo foi 

assassinado. Após o assassinato de seu irmão, a família mudou para Pau da Lima.  

Luiza frequentava festas. No retorno de uma dessas festas, aceitou uma 

carona de conhecidos. Luiza não tinha conhecimento, mas o veículo havia sido 

furtado anteriormente. Tomou conhecimento desse fato após a abordagem policial. 

Foi à delegacia, mas logo foi liberada. 

 Retornou à festa. Ao amanhecer, os policiais dirigiram-se novamente ao local 

da festa e, dessa vez, a prenderam, sob a alegação da presença de substâncias 

psicoativas e formação de quadrilha. Estando presa, Luíza soube que tentaram 

matar sua mãe, sua filha e seu irmão, mas não informou o motivo e qual teria 

tentado.  

Ao sair, viveu um ano na Ilha e trabalhou em um estaleiro. Trabalhou também 

em uma campanha eleitoral. Nesse trabalho, sofreu ameaças de morte. Em uma 

emboscada, assistiu ao assassinato de um amigo e ficou gravemente ferida.   

Luíza menciona que sua família integra o Movimento de Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), que seu irmão é uma liderança do movimento.  

3.6. Conceição: “Viajava muito fazendo artesanato, até o dia em que me 

confundiram com uma ladrona” 

 

Conceição é de São Paulo, tem duas filhas, mora com sua mãe e seus irmãos 

e é artesã. Conheceu um artesão que a convidou a viajar. A partir daí, há nove anos, 

viveu como nômade. Fala com suas filhas por telefone ou quando precisa comprar 

algum material em São Paulo.  

Decidiu permanecer em Salvador, mas arrepende-se. Engravidou, o que a 

impediu de continuar viajando. Na Bahia, desentendeu-se com um amigo de seu 

companheiro, vindo a lesioná-lo.   

Discutiu com seu companheiro. Afastou-se do local onde ele estava e foi 

acusada do roubo de um celular. Foi levada ao Conjunto Penal Feminino. Seu 

companheiro também foi preso.  
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Conceição desmaiou e acordou em hospital. Perguntou por seu companheiro. 

Após quatro meses, Conceição conseguiu encontrá-lo e contou sobre a gravidez.  

Conceição fala muito da cadeia, da direção. Em São Paulo, ela trabalhava dois 

dias e ganhava um e ainda se bancava sozinha dentro da cadeia, sua mãe não 

mandava nada pra ela.  

Em Salvador, não pode entrar quase nada, é uma Tupperware de comida e 

vem tudo misturado. Eles misturam toda a comida. E outra Tupperware com bolo. 

Em São Paulo, são três marmitas, 3 Tupperware, uma com arroz, uma com feijão, 

uma com salada. O bolo geralmente compram pronto, embalado, separado. A 

comida fornecida não é variada e tem condições precárias de higiene.  

3.7. Angela: Minha história de vida é que sempre trabalhei 

 

Angela morava no interior da Bahia com seus pais. Seu pai tinha uma pequena 

mercearia na cidade, que era bastante frequentada por policiais. Um homem, 

perseguido em das ações policiais, acreditou que o pai dela o denunciara. Esse 

homem desferiu 34 tiros contra seu pai. Sua mãe ficou desesperada. O túmulo de 

seu pai foi alvo de tiros. A casa foi invadida. Sua mãe mudou-se para Salvador sem 

trazer nenhum pertence.  

A sua primeira prisão foi em 2010, por causa de um assalto a uma 

churrascaria. Após 2010, trabalhou bastante. No entanto, perdeu o posto de 

trabalho. Angela continuou procurando trabalho de serviços gerais. No entanto, junto 

com seu companheiro, deliberou por participar de um novo assalto.  

3.8. Lúcia: “Fiquei com medo, com receio, que quando eu fui presa apanhei 

muito da polícia e fiquei com medo de voltar pro presídio, ai comecei a vender” 

 

Lúcia tem 23 anos, morava com os avós, começou a usar substâncias 

psicoativas com seus colegas aos 14 anos. Nessa época, envolveu-se com um 

rapaz que costumava participar de assaltos e, com ele, começou a roubar ônibus 

interurbanos. Sua primeira prisão ocorreu, aos 19 anos, por esse motivo.  

Após sua soltura, sua avó montou um salão de beleza para que trabalhasse, 

mas ela não se interessou pela atividade por muito tempo.  
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Lúcia, após o primeiro encarceramento, ficou com medo, porque apanhou 

muito da polícia. Na época, quando chegou toda ensanguentada, recebeu cuidados 

das outras internas do Conjunto Penal Feminino.  

Começou a vender substâncias psicoativas por conta própria em meados de 

2016. Ao receber reprimendas de sua avó, decidiu ir morar sozinha. Lúcia teve sua 

casa invadida várias vezes pelos policiais e constantemente era abordada. Um mês 

antes de ser presa, lembra que eles encontraram dinheiro em sua casa, mas 

nenhuma substância.  

Quando foi presa novamente, estava assistindo televisão na casa de uma 

colega. Supostamente, os policiais encontraram substância na casa em que ela se 

encontrava.  
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4. PRISÃO DE MULHERES: SOBREVIVÊNCIA, CONTROLE E RESISTÊNCIA  

 

O presente capítulo destina-se a analisar questões comuns às mulheres no 

processo de criminalização, prioritariamente nas situações que resultaram à prisão 

em flagrante e também o desenrolar da própria prisão.  

A análise parte das falas e da própria experiência de oito mulheres, que 

descreveram como as agências sociais de controle atuaram durante a sua vida e na 

sua prisão. O sistema judiciário ou popularmente, a justiça, não está a favor dessas 

mulheres que são em ampla maioria, mulheres negras.  

Antes, o aparelho policial tenta lograr algum êxito econômico como condição 

para a sua liberdade. Quando não conseguem, trabalham pessoalmente no signo da 

violência e da morte.  

  

E nunca tive sorte com a justiça (choro). É porque sempre que eles me 
pegam, eles aí ó, me escareia, porque quer que eu diga coisa que eu não 
fiz, o que eu não tenho, quer que eu minta. Quer fazer jogo com o que eu 
não tenho, quer dizer, esse tal desse policial mesmo, ele queria R$ 5.000,00 
pra ele me liberar.  Esse que pegava propina de Maria.  Aí eu disse a ele 
que eu não tinha, aí eles aí ó, PAU, PAU, PAU (Lélia) 
 

A sobrevivência foi conquistada por essas próprias mulheres que venceram as 

instituições de controle social de seus corpos e vidas por meio de sua própria força e 

inteligência.  

Suas histórias são repletas de obstáculos, opressões e resistência, e foram 

elas, as sobreviventes, que narraram como se deu a relação com a Polícia, com 

Ministério Público e o Judiciário.  

Nessa longa história, outros atores sociais não institucionalizados, antes 

instâncias privadas de controle social informal que detém poder, interferiram na vida 

dessas mulheres e, de algum modo, também contribuíram para a sua criminalização.  

 

4.1 As mulheres criminalizadas sobreviveram à morte 

 

O elemento mais presente nas histórias das mulheres entrevistadas é o risco 

de vida e a iminência da morte na prisão em flagrante, bem como a resistência a ela 

a partir das mais diversas estratégias.  
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O processo de criminalização para as mulheres só se inicia porque elas 

conseguiram sobreviver e conseguiram chegar até outras instâncias de controle, ao 

judiciário e, posteriormente, à administração penitenciária.  

 

Eles queriam que eu fizesse por onde eles me bater, só que aí eu já tinha 
me acalmado. Eu já sabia que eu ia pra delegacia. Eles falaram que iam me 
bater, que iam me matar, que pra eles não dava nada. Aí eu: “uhum, é, não 
dá nada, mas vocês esquecem de um pequeno detalhe, vocês viram o tanto 
de gente que filmou que tava na hora que vocês me pegaram? Se eu sumir, 
pode ter certeza que um deles vai querer saber pra onde eu fui, ou seja, 
você vão ter que dar conta. Uma que eu não sou nem daqui, sou de São 
Paulo, outra que eu não estou sozinha aqui, eu estou com um 
acompanhante (Conceição). 
 

Se de um lado, o percentual de mulheres presas está muito abaixo do 

percentual masculino, de outro, a morte é resposta imediata para aquelas que 

decidem sair do lugar da subalternidade. A certeza da morte é um elemento 

geracional entre essas mulheres.  

 

[...] mainha decidiu sumir, sumiu, e sumiu. Um fala que ela tá na rua toda 
suja, fumando pedra, outro diz que tá morto, outro diz que tá no hospital, um 
monte de gente diz um monte de coisa, mas eu nunca vi. Eu acho mesmo é 
que ela tá morta, entendeu? Que ela já vai fazer 3 anos desaparecida, 3 
anos. Ela tinha ido ver os neto dela, mesmo na pedra. Eu acho que ela tá 
morta. Aí fica difícil minha situação, que eu não tenho mais ninguém. Agora 
que eu não tenho mais ninguém mesmo. Eu sonho com ela em pé na minha 
frente, mas não fala nada. Some. Quem não fala é morto, eu tenho certeza. 
To esperando sair daqui pra ir no Nina ou nos hospital ou nos centros de 
recuperação, mas pra isso eu preciso sair daqui, porque eu sou a única 
filha. (Dandara) 

 

São essas próprias mulheres que sobreviveram para contar a sua versão da 

história. 

 

4.1.1 EXTERMÍNIO DE MULHERES PELA POLÍCIA MILITAR 

 

A Polícia Militar da Bahia ocupa uma extensa narrativa da atuação na 

criminalização de mulheres negras. De modo contrário ao imaginário social de 

proteção à sociedade propagada pelos meios de comunicação, a polícia atua de 

modo ativo para o extermínio de mulheres negras marcadas pela invisibilização 

social.  Se a polícia atua na proteção da sociedade e mata mulheres negras, é 

porque essas mulheres são, antes, consideradas excluídas da sociedade que deve 

ser protegida.  
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À exceção de uma entrevistada, sete mulheres relataram a ameaça de morte 

por parte da Polícia Militar. As falas trazem, até com certa normalidade, um papel 

bem definido de uma atuação comum por parte da Polícia Militar da Bahia para com 

determinados sujeitos.  

 

Uma vez eu fui presa, a vez que eu fui presa em domiciliar, eu tava dentro 

da vala de esgoto. Quando você tirar o espelho, você vai ver lá, dentro 

dessa vala de esgoto ele não botou lá. É, mas ele veio com aquela arma 

grande dele, você já viu? O do policial? [...] Começou trátrátrátrátrá, só que 

aí eu só fiz assim: “meu Deus, meu Deus, me ajuda”. E as bala tudo 

“xuxuxu” passando no meu ôi, nenhum pegou. Ele: “Nossa, você tem algum 

santo forte, que nenhuma bala pegou, descarreguei todas em você”. Eu: 

“Nossa, meu Deus, ê moço, não tô armada não, não tô armada não. Por 

favor, por favor, minha filha, não tô armada não”. Só gritava isso. Só que aí 

os pessoal começou a filmar, a sargenta disse: “Não mata ela não, não 

mata ela não, que ela não tá armada”. Aí me botou dentro da mala e me 

levou. Parou comigo no meio do túnel escuro, pegou uma faca, disse que ia 

começar a enfiar ni mim. Aí, eu: “ô meu Deus”. Aí a sargenta: “Não, não, 

não faz isso com ela não”. Queria jogar spray de pimenta, eu já algemada. 

O que é que eu vou fazer já algemada? Se eles der facada ni mim, não vou 

poder fazer nada, já tô presa. Eles tem o costume de fazer isso. A pessoa já 

algemada, bater, espancar, matar, é... Nem todos, mas a maioria de quase 

todos. Desse nem todos é 10% de 100, 90% faz isso, mata, depois leva, fica 

arrodeando, arrodeando e depois leva pro hospital, já morto. É, disse que 

trocou tiro, sem nem ter arma. Como? Nem arma tinha. Eles deram um 

monte de tiro de rabada de peixe, aí por isso, desde isso aí que aconteceu, 

eu fiquei em pânico. Não quis mais, fiquei dentro de casa escondida 

(Dandara).  

 

O extermínio da população negra se aplica a homens e mulheres no momento 

da prisão. Essa postura genocida é um fenômeno estrutural, de modo que, em um 

dos casos, a delegada de polícia tinha conhecimento e até deu a ordem para matar 

a entrevistada e seu marido. 

 

Aí pronto, ele entrou. Eu tinha pulado pela janela. Aí ele pegou o meu 

marido, botou saco na cabeça, pisou na cabeça, torturou pra ele me dar. 

Mas quando eu vi ele apanhando, eu fui e saí, que eu ia deixar ele 

apanhando, aí ele começou a me bater, o policial, a me bater, me bater, me 

bateu, me bateu. Depois botou algema. Depois mandou a gente subir a 

escada, sem olhar pra trás. Eu e meu marido, que ela ia matar a gente, que 

ele foi com um mandato da delegada de matar a gente [...] Da delegada, pra 

matar a gente. Por Deus. E quando eu cheguei na delegacia, ela falou: “Eu 

disse que não era pra trazer esses dois, que era pra vocês matar”. Aí 

pronto. Ele foi e mandou a gente subir as escada correndo, me mostrou a 

foto do meu marido, como se meu marido tivesse trocado tiro e eu dizendo, 

eu disse e saí na rua gritando: “Ele não trocou tiro, ele não trocou tiro”. Que 
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ele tava vivo, que não tinha ninguém na rua. Aí ele queria dizer como 

ninguém viu, ele queria botar o quê? Como se a gente tivesse trocado tiro, 

ia botar lá na [...] como se a gente tivesse trocado tiro, mas não aconteceu 

nada disso. Aí eu saí na rua gritando, ele foi e me deu um tapa pra eu parar, 

na viatura, porque ele queria botar como se fosse troca de tiro. Aí quando 

chegou na delegacia, a delegada... não... não meio do caminho ele foi: “Vou 

pro mato”. Com ele e meu marido, aí chegou nós dois entrar, aí disse que ia 

matar, ia matar, ia matar, aí a gente começou a gritar e os carro começou a 

parar no meio da pista. Parou, aí ele falou que a gente tava chamando 

muita atenção, depois botou a gente num carro, depois levou ele pra 

emergência, pra dizer que ele trocou tiro, mas quando chegou lá conseguiu 

ele morrer. Aí eu comecei a gritar de novo na rua, dizendo que não tinha 

trocado tiro, aí o policial cheio de raiva levou a gente. Quando chegou na 

delegacia, a gente deu nosso depoimento, eu e meu marido, aí mesmo 

assim os policial queria me botar lá embaixo pra me bater (Angela).  

 

O mesmo comportamento violento é aplicado aos filhos das mulheres que são 

vistas como criminosas, independe se são eles menores ou não. Há uma extensão 

do caráter considerado criminoso construído pelos agentes policiais para com os 

seus filhos.   

 

Eles invadiu a casa, quando saiu foi com o coisa da pedra. “Sua casa caiu”. 
Aí eu disse: “Não que essa droga não é minha”. Aí foi logo que aí ele veio 
me agredindo, me dando um bocado de tapa na cara, e me deu um 
cafeção. Minha filha: ”Não bata na minha mãe não”. Meu filho ainda era de 
menor, que é essa que parece com a senhora. “Não bata na minha mãe 
não”. Aí minha filha de menor, ele deu um cafeção na minha filha e minha 
filha caiu. Aí eu fiz: “Não bata em minha filha não, o que é que você quer?” 
Ele me deu outro, eu desmaiei. Aí meu filho: “O que é isso? O que é isso? 
Não bata em minha mãe e em minha irmã não” Aí bateu no meu filho 
também, nesse chamado [inaudível]. Aí levou os dois, de menor, pra 
delegacia e me levou também. Me acordou puxando pelos cabelo, 
suspendeu pelo cabelo. Aí picou água no meu rosto: “Você vai me dar tudo. 
Quem matou Maria, você vai me dar José que você trabalha, você vai me 
dar essa vagabunda aí que correu”. Tudo isso, assim, tudo assim, diante 
dos meus filhos, na frente das [...] que ele prendeu. Aí veio um cara também 
pra comprar na mão dele, Fernando. O cara não tinha visto os homi. Aí os 
cara: “Venha, venha. O que é que cê tá atrás, é droga, né?”. Aí puxou o 
sacinzeiro pro canto. Aí começou a me bater, me puxou pelo cabelo, me 
levantou, botou saco no meu rosto, me batia com o saco no rosto, me deu 
coronhada, quebrou minha cabeça, minha cabeça é quebrada em 5 lugar. 
Aí quando viu que eu tava apanhando, me deu choque, com o fio 
descascado, aí eu tava toda molhada, voltou e me jogou mais água. Eu fui 
pegar nele, ele também tomou choque. Ele me deu um cachação, caí de 
novo. Aí eles me chamou de desgraçada, aí começou, aí eu disso: ”venha, 
por que vocês tão fazendo isso comigo? Eu não tava vendendo nada”.  
“Não tava vendendo não é sua vagabunda?”  Aí eles: “Puf!”. Eu desmaiava 
de novo. Cada um pau que ele me dava, eu batia na parede e caia 
desmaiada, assim, sem ver mais nada. Ele me puxava pelo cabelo de novo, 
me dava choque de novo. “Quero saber de José, você vai me dar José ou 
você vai morrer aqui no saco”. Aí ele botava o saco de novo, tirava o saco: 
“Vai dar? Quando você ver que você tá morrer, você bate o pé”. Aí eu batia 
o pé. “Você vai dar”. Aí eu dizia: “Não sei de José”. E eu não sabia mesmo. 
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Aí esse ele tinha pinotado, matando lá: “Você vai me dar José”. Aí eu batia 
o pé de novo, ele tirava o saco. “Você não vai me dar?” Aí eu, pufo! Caia lá 
de novo. Me bateram, nunca apanhei na minha vida, como eu apanhei 
naquele. E ai [...] que entrou no meu quarto, que eu não sei se ela que 
colocou a droga, tomou um beliscão.  E o sacinzeiro também, que mandou  
não tomou  um beliscão. Mas eu e meus filho, caiu na porrada. Mas meus 
filho tomou só umas broca (Lélia falando sobre sua primeira prisão).  

 
Lélia foi ameaçada diretamente e mesmo denunciando a ameaça à juíza do 

caso, nenhuma medida disciplinar foi adotada em relação ao policial. 

 

Cheguei na quinta toda arrebentada. Na primeira, na segunda também. O 
mesmo policial. Esse daí ainda pegou, pegando mesmo, que pagava 
propina pra ele. Ele me pegou, pegando, que eu desmaiei umas cinco vez e 
aí eu cantei ainda: “Você não tem mais pra você bater não?” Aí ele disse: 
“é, sua vagabunda, eu ainda vou te matar”. Aí na frente da juíza, eu a dei o 
nome dele, dei o nome dos dois policial que tava mais no comando [...] Aí 
eu dei o nome deles e no dia que eles foram depor, eu fui depor também. 
Me levaram, aí eu parei e olhei e chamaram: “polícia” [...] “Ele disse, 
doutora, que ia me derrubar e derrubar minha filha e tô pedindo aqui na 
frente deles três, um seguro de vida, pra mim e pra minha filha”.  E aí botou 
o seguro de vida lá, no juiz. Porque eu avisei que eles me ameaçou e 
sempre tá me perseguindo. Uma vez eu tava lá em Pirajá trabalhando, eles 
chegaram e ficaram, mapearam tudo, ficaram olhando pra mim na casa da 
mulher, eu tava limpando a varanda da mulher. É, porque eu trabalho de 
diária, faxina [...] (Lélia).   

 

A quinta delegacia de polícia se localiza no bairro de Periperi e compõe um 

conjunto de delegacias e bases comunitárias que têm atuação na região do 

Subúrbio Ferroviário de Salvador. Atuação essa, marcada pela violência extrema na 

relação com a população que tem ampla maioria negra. 

 

4.1.2 Custódia Policial: Controle extrajudicial, Tortura e Prisão Temporária.  

 

Às mulheres sobreviventes é destinada a custódia policial, ao contrário do que 

se pode deduzir do nome, esse momento é marcado de diversas formas de 

violências.  Nesse momento, há uma punição que se não aflige o corpo, atinge 

psicologicamente às mulheres que ficam entre dois a cinco dias em uma das 

unidades policiais.  

 

Aí me trouxeram pra cá, daí eu fui dormir duas noites lá em Brotas. Fiquei 5 
dias sem tomar banho [...]. Sim, eu fiquei 5 dia sem tomar banho, sem 
escovar dente. Eu malmente tinha comido. (Chioma) 
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A violência destina às mulheres criminalizadas não tem origem apenas de 

policiais homens, mas também é realiza por outras mulheres que ocupam a função 

no Estado. Nas falas, há a identificação dessa mulher como uma mulher branca.  

 
E lá na delegacia, teve uma moça branca que eu tava na cela, cuspindo na 
minha cara. Aí também eu disse a ela: “Você tá parecendo que é Judas, 
cuspindo na cara dos outros”. Aí ela disse: “Eu quero que você apodreça na 
cadeia.” (Lélia, falando sobre sua última prisão após atear fogo em sua 
casa) 

 
Mesmo com parte da polícia acreditando na autodefesa de Maria Filipa frente a 

seu agressor, isso não foi suficiente para um tratamento digno. 

 

Eu fiquei no DHPP durante os 4 dias, isso foi um dia de quarta, eu dormi de 
quarta pra quinta, algemada na cadeira, no chão da delegacia. Aí a policial 
ainda veio me gritar, porque ela não queria que eu chorasse [...]. Não queria 
que eu chorasse não, que eu fizesse zoada não. Mandando eu: “Cale sua 
boca”.  E eu aí gritei ela e disse a ela que eu era presa da justiça, que eu 
tinha direito de chorar minha dor porque eu perdi uma pessoa que eu 
amava, se ela era bicho, era problema dela. Aí fiquei algemada da quarta 
pra quinta na delegacia, no chão amanheci, me botaram na sala lá embaixo, 
no estacionamento de quinta pra sexta e de sexta pra sábado. Dormindo no 
mijo, nas fezes, sem tomar banho, sem comer, implorando pra tomar um 
banho pra poder deixar eu ir no banheiro porque eles não me tiravam nem 
pra ir no banheiro. Sem conseguir dormir, sem conseguir comer, sem tomar 
banho. Eu já tava fazendo minhas necessidades no chão verde água, que 
eu não tinha nada no estomago. Quando eu tentei me matar, eu pensei em 
me matar porque tinha uns fio de alta tensão assim. Eu pensei em puxar e 
tomar uma carga e me matar ali dentro. Aí eu chamei e falei: “ô moço, eu 
sou gente, não sou bicho não, pelo menos me dê um balde, pelo menos pra 
eu lavar aqui a cela. Eu aqui mesmo tomo banho, aqui no estacionamento, 
passando carro, passando ônibus, eu querendo fazer coco, querendo fazer 
um xixi sem poder. Eu dormi no papelãozinho pequeninhho, toda encolhida 
(Maria Filipa falando sobre o momento posterior ao fato).  
 
 

A custódia se torna exclusiva quando o pedido de prisão temporária é aprovado 

pelo(a) juiz(a) e não há análise dessa prisão na audiência de custódia, o que o(a) 

livra da necessidade de qualquer ameaça de silêncio e fortalece comportamentos 

violentos. Essas mulheres também sofrem assédios sexuais e jogos psicológicos 

quando vistas como corpos sexualizados.  

 
Lá no DHPP não tinha PM mulher, sempre foi homem, até pra me revistar 
quem tirou a minha roupa foi homem, não foi mulher. Aí os policial me 
entrevistou, aí a delegada disse que ia amarrar a minha perna e ia me botar 
de cabeça pra baixo. Aí meu marido falou: “Se você botar ela de cabeça pra 
baixo, eu te jogo daqui de cima embaixo”. Aí ela começou a dar risada. 
Depois ele ia fazer uma operação e me tirou dessa sala. Porque ia fazer a 
operação, porque se eu soubesse que ia invadir qualquer área que eu 
conheço e conhecesse os meus parceiro, eu ia avisar, né? Claro. Aí ela veio 
e me tirou da cela. Quando me tirou da cela, me botou numa cela cheia de 
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home, só tinha homem, não tinha uma mulher. Aí ele disse que, perguntou a 
mim se eu tinha meu marido, que se eu gostava do meu marido, que se eu 
não queria relação sexual com ele. Eu: “Fecha a cara”. Aí ele: “Porque os 
outros”, os policiais [...] Os policiais. Aí ele falou comigo: “Pica pura da 
gastura”, como ele fala. Aí eu falei: “Sim, mas se você tá acostumado a sua 
mulher dar corno em você, particular seu”. Aí ele: “Ah, bote meu nome lá no 
presídio pra eu te visitar”. Aí eu falei: “Eu não quero”. Ele queria me dar 
sorvete na boca. Esperou a delegada sair pra me dar sorvete na boca. Aí 
ele chegava pro meu marido e dizia que eu tava com outro, chegava pra 
mim e dizia que meu marido tava com outra. Aí de novo, me colocou na 
cela, numa salinha com um bocado de homem [...] lá tinha uma porta de 
escape que aí eu não fugi, eu não sei como eu ia fugir ali. Aí mandou deixar 
a porta aberta pra esse policial me ver, eu no banheiro. Ela: “Deixa a porta 
pra ele ver ela no banheiro” [...] É, a delegada. Deixou a porta do banheiro 
pra mim ver eu fazer xixi e ele deixou a porta do banheiro. Aí eu falei: “Tá 
certo, né?”. Eu fiz meu xixi e saí. Aí ele ficou olhando pra ver se eu tinha 
pego alguma coisa. Depois eu tive que ir no banheiro de novo por causa do 
ar condicionado que ela ligou e fiquei com frio, esse ar condicionado ligado 
e eu tava com uma blusinha. Me botou, aí me levaram pra cela. Antes de 
me levar pra cela queria fazer xixi. Aí eu tinha ido, mas só que não tinha 
feito [...]. Aí a gente ficou preso 3 dias sem tomar banho, sem escovar os 
dentes, sem fazer nada, e pra fazer xixi a gente tinha que fazer xixi aonde a 
gente dormia e aonde a comia, que era xixi e fezes, com a câmera olhar pra 
gente. 3 dias fazendo esse negócio, lá no DHPP, porque lá no DHPP não 
tem banheiro. (Angela) 

 

Após ter seu processo arquivado, Luísa precisou ir à delegacia, pois tinha 

perdido seus documentos no carnaval, foi quando descobriu que tinha um mandado 

de prisão em aberto. 

 Segundo sua narrativa, era uma prisão que tinha um tempo pra durar, 30 dias, 

era uma prisão temporária que normalmente serve para fins de investigação. Nesse 

caso, Luísa foi conduzida diretamente à unidade, na qual se encontrava há 04 

meses, à época de sua entrevista. Ninguém consegue encontrar seu processo para 

saber o motivo de sua prisão, nem mesmo eu quando tentei pesquisar no sistema 

eletrônico de justiça.  

Luísa decidiu se apresentar à delegacia para escapar da morte e perseguição 

dos policiais da região. Ela sabia que se não se apresentasse e se ela se cruzasse 

com a polícia, eles iriam tentar justificar sua morte pela prática de algum crime. 

Assim o fez, sem comunicar à sua família e ainda com a má-vontade dos policiais 

em prendê-la.  

O seu irmão foi preso logo após a sua prisão e no período em que estavam 

presos, o recado da morte sem vestígios foi dado à mãe de Luísa.  

 

Porque é isso mesmo, a vida é essa mesma. Porra, existe muita coisa. Aí 
dessa vez mesmo que eles me pegar que eu fui na delegacia, eu que me 
apresentei, eu fui lá e me apresentei, que eu podia saber que minha 
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preventiva já tava batida, eu não queria nem saber. Meu irmão: “Não, você 
não vai”. Eu falei pra minha família que eu ia sair, nem falei que eu ia pra 
delegacia, porque se eu falasse, eles não ia deixar eu ir. Eu fui e me 
apresentei, agora tô aqui. Oxe, ele olhou pra minha cara: “Aí, ó, podia ter se 
apresentado em outro lugar, veio aqui dar trabalho”. Eu: “Porra, a pessoa tá 
aqui de boa vontade se apresentando e vocês tão dizendo que eu vim pra 
aqui dar trabalho a vocês. Quer dizer que se eu quiser... Queria que eu 
ficasse fugitiva, fosse ficar atrás de mim, qualquer hora por aí, qualquer 
lugar me matar”. Eu falei: “Queria, é isso que vocês queriam que eu ficasse 
com a preventiva batida, perseguida, pra vocês dizer que tá indo atrás de 
mim e me matar, e dizer que eu tentei, que eu sei lá”. Até com minha mãe, 
ele se bateu, eu presa aqui já, esse policial se bateu com minha mãe lá na 
favela e falou: “Não se preocupe não que o dia que eu se bater com sua 
filha, com seu filho, eu não vou dar trabalho pra você não, não vou dar 
trabalho nem eles vão dar mais trabalho pra você não, pra ser enterrado, 
porque até no corpo deles eu vou dar fim”. Eles falaram a minha mãe e a 
gente já preso. Eu já presa aqui, meu irmão. Eles pegaram e falaram isso. 
Meu (inaudível). Com um mês que eles me prenderam, eles invadiram a 
casa de meu irmão e prenderam meu irmão. Botaram uma bomba de peixe 
e um pente de pistola na casa de meu irmão, meu irmão não tava nem em 
casa. Eles ficaram esperando meu irmão chegar, quando meu irmão chegou 
do trabalho, eles prenderem meu irmão. Botaram meu irmão como 
assaltante de banco [...]. Tive não, tive nada, vim direto pra aqui. Eu fui pra 
delegacia, me apresentei, eles mandaram um boletim, sei lá, pra acho, pô, 
até me esqueci o nome do lugar [...]. Não, o processo tá arquivado, todo 
mês eu ia lá no fórum, todo mês eu ia no fórum “Ah, seu processo tá 
arquivado, tá encerrado, não teve prova”. 1 mês só que eu não fui, porque 
eles falaram isso pra mim, que eu vacilei, que eu não fui, [...] eu perdi meu 
documento, aí eu fui na delegacia prestar queixa e meu irmão, aí ele: “pô, 
sua preventiva tá batida”. Eu: “Como assim véi?”. Ele: “É, a sua preventiva 
tá batida”. Eu falei: “Porra, que que eu vou fazer?”. Eu: “Bora embora”. 
Cheguei em casa e fiquei pensando, pensando, eu falei: “Porra, ficar 
procurada, os homi me pegar, qualquer abordagem que tiver, eles podem 
até jogar flagrante ni mim, pelo meu passado”. Eu falei: “Não, vou me 
apresentar”. Fiquei queta e me arrumei. Minha mãe: “Vai pa onde?”. Eu: 
“Vou sair”. Aí fui na primeira de noite, na quarta-feira, era feriado, aquela 
quarta-feira de carnaval, no último dia era feriado e cheguei: “Não, eu 
gostaria de saber  que  já aconteceu isso comigo e quero saber como é que 
eu resolvo”. Aí ele mandou um papel pra Polinter, eu acho, aí ele: “É, vei, a 
gente vai ter que levar você”. Foi pro Nina, fez digitais, tirou foto, eu falei: 
“Porra, fui na delegacia me apresentar pra procurar saber da situação, é 
brincadeira”. Não deixaram eu ligar, vim direto pro presídio. Depois de 20 
dias que eu tava aqui que minha família ficou sabendo que eu tava aqui. Já 
tinha ido em vários lugar [...]. Não. Nunca nem falei com o juiz, nem com o 
ninguém. Com ninguém. Minha primeira cadeia eu fiquei 7 meses sem ter 
nenhuma audiência. Saí, ele arquivou o caso. [...]  Já tirei 7 mês, tô tirando 
mais 4 agora. E isso eles me falaram quando eu cheguei aqui, a diretora 
tinha me falado que minha preventiva era de 30 dias. Ela: “Não, essa aí é 
uma preventiva de 30 dias só, mas com 30 dias você vai embora”. Aí eu 
disse: “30 dias já tem 4 meses, né?”. E não tem resposta nenhuma e não 
tem audiência marcada, não tem nada, até que vinha uma sentença eu 
aceitava, porque pelo menos eu sabia quando é que eu ia embora (Luiza).   
 

Em outro caso de prisão temporária, a polícia não se utiliza apenas da 

violência, mas também da violação de garantias processuais. Interceptaram telefone 

sem mandado judicial, fizeram interrogatório sem a presença do advogado, criando 

falsas verdades e pressionando a pessoa para assinar a sua versão policial do 
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depoimento. Atribuindo também a outros familiares a participação no fato. Exemplo 

da “interceptação telefônica” e interrogatório da genitora de Angela. 

 

Aí o celular da minha mãe, eles tinham pegado. Tomou o celular de minha 
mãe, grampeou. Quando eu liguei pra minha mãe, no outro dia de manhã, 
ele bateu lá lugar certo. [...] Minha mãe que não entra em nada, não tem 
nada a ver, a delegada botou coisa que minha mãe não tinha falado, coisa 
que a família dele tinha falado, ela botou como se fosse minha mãe  e botou 
minha mãe pra assinar. Minha mãe, nervosa, assinou. [...] Minha advogada 
foi e perguntou: “Dona Noelia, o que foi que a senhora fez aqui?”. Começou 
a ler. Minha mãe: “Oxe, isso aí não é meu depoimento não”, mas tá como 
se fosse ela. [...] Ela disse que foi minha mãe que levou ele lá. A gente ficou 
com raiva: “que nada que minha mãe não faz isso.” [...] Não, no mesmo dia 
que foi dar depoimento pegou o celular da minha mãe, no mesmo dia. 
(Angela) 

 

A busca pela culpa, e não pela inocência, tem cara, tem cor. 

 

Aí ele botou, não, ela não queria saber nem se eu era certa ou se eu era 
errada. Ela já chegou já dizendo que eu já estava presa. Eu falei: “Presa, 
presa por quê?”. Porque ele examinou o bichinho e saiu como se eu fosse 
vítima, entendeu? Aí ela não queria nem saber nem se eu era vítima ou se 
eu era culpada. Por isso que tem muita gente por aí que vem presa, sem ter 
feito nada, porque eu tenho na minha consciência que eu fiz, claro, né, mas 
tem muitas pessoas que vem presa porque ela olha pra cara e não vai com 
a cara, já diz: “Essa pessoa é culpada”.  Então ela não queria nem me ouvir 
direito. Me liberou por causa que não tinha prova, mas ela não queria nem 
me ouvir direito, já foi dizendo que eu era culpada. Depois, muito tempo que 
chegou o vídeo, que foi no outro dia que ela já mandou eu aparecer e eu 
não fui. Já nem tinha visto o vídeo ainda direito. [...] Minha prima, só porque 
minha prima é preta, ela tá aí também,  só porque minha prima é preta, ela 
nem deixou ela encostou na mesa dela. [...] Ela nem quis que minha prima 
encostasse pertinho dela: “Não, fique aí mesmo, nojenta.” (Angela) 
 

 

A prisão temporária é uma forma de escapar à análise judicial feita 

presencialmente pela audiência de custódia. Há uma solicitação para um juiz 

criminal que defere a prisão, mas o meio para realizar essa prisão acaba ficando a 

cargo da própria entidade policial que demonstrou ter ampla atuação sobre os 

corpos daquelas que serão encaminhadas à unidade prisional. Entretanto, pode-se 

também perceber que a violência não acaba mesmo com a presença da audiência 

de custódia, não há um imediato encaminhamento para a unidade prisional, há uma 

ampliação do tempo nas unidades policiais, bem como se agrava as violências 

psicológicas.   
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4.1.3 A repressão ao comércio de Substâncias Psicoativas e o Lugar da Mulher 

 

A atuação de mulheres no comércio de substâncias psicoativas é uma 

realidade brasileira. Segundo estudos do INFOPEN 2014, o tráfico de drogas é o 

motivo da prisão de 68% das mulheres brasileiras, responsáveis prover o sustento 

familiar e que exerciam atividades de trabalho informal em período anterior ao 

aprisionamento. Ainda no relatório, caracterizam a atuação das mulheres como 

coadjuvante. 

Lélia sustentou a família com o comércio por onze anos, administrando para 

dois chefes – Maria e José - que desfizeram o acordo após a agressão feita pelo 

amigo de José para com Maria. A partir disso, Maria que mantinha sua atuação com 

base em propina para a polícia e com acordo com José, mandou matar o amigo de 

José. Depois, Maria foi morta na porta de Lélia por José. Mesmo sem drogas em 

casa, Lélia foi presa por tráfico de drogas. 

  

Chegou no tempo que aí um colega que foi criado com ele, aí deu um 
bofetão na cara dela, porque foi uma confusão sobre droga também que eu 
não sei se um queria passar a vender ou foi cheirar, um queria mais que 
outro. Aí teve um rebuliço e aí ele foi, aí ela xingou a mãe dele, essa Maria, 
que eu trabalhava com ela, aí ele foi deu um tapona e ela caiu dentro do 
rego. Aí ela disse: “A partir de hoje, você vai morrer”. Aí os homi invadiu a 
boca. [...]  Não, na mesma boca que ela vendia e eu vendia, mas só que ela 
pagava propina pros polícia. E José nunca pagou. E era esse homi 
chamado “Vitinho”, o nome da Polícia, que eu sempre eu ia pegar um 
dinheiro e ia levar e pegava as vez e ia levar as coisas pra ela, numa venda 
que tem lá, a venda de seu (inaudível). Aí ela pagava dinheiro a ele, mas cê 
sabe que quando a pessoa paga propina, tem mais axé com a Polícia, e 
João não tinha. Aí esse que deu a tapona, morreu no mesmo dia que deu a 
tapona na cara dela, ela mandou o polícia matar. Aí chegou no meu portão, 
dizer que ia chamar Armandinho pra dizer que esse colega de João tinha 
morrido, o nome dele era Evandro. Aí o portão tinha um pitbull 
pequenininho. Eu tinha uma área na frente que eu ficava na frente 
esperando, tipo uma varandinha, e meu menino tinha feito um portão pra o 
pitbull tinha saído, o cachorrinho. Aí eu disse: “Menino, pega o cachorro”. Aí 
ele abriu o portão foi pegar o cachorro, eu continuei aqui no sofá deitada, o 
menino já tava no ato do rombo. Aí quando eu vi só foi o pipoco na frente do 
meu portão. Aí eu disse: “Oxen, meu filho saiu agora, o que foi? O que foi?”. 
Aí eu levantei assustada, tava cochilando, assistindo a novela e cochilando. 
Aí quando abriu o portão que eu saí, aí ela: “Socorro, socorro, socorro”. E 
ele estava com um pano no rosto coberto, pra não ver que era ele, mas eu 
conheci por causa da roupa, que era ele, João [...] Aí Maria foi e virou, 
tentando abrir o portão, assim, rápido, porque ela vinha correndo. Aí quando 
ela empurrou, ela virou. Aí ele chegou por cima com uma macaquinho, deu 
30 tiro em cima. Aí atirou e ela caiu na varanda da minha casa. Aí eu disse: 
“Oxe, João, o que é isso, pelo amor de Deus, pelo nome da milha filha. [...] 
Deu 30 tiro em cima dessa mulher, cheio de olho que tinham matado o 
quase irmão dele, diziam que considera muito como irmão, o que deu o tapa 
na cara dela. E aí eu tinha celular, liguei pros homi. Disse: “Ói, tem uma 
moça que morreu aqui”. E você sabe porque diziam que eu trabalha pra 



49 
 

 

essa mulher, trabalhava pro outro. Aí eu disse: “Morreu uma moça aqui que 
tava na minha varanda”. Aí vieram, levantaram o corpo [...], ficou tudo em 
paz. Aí chegou uma tal de uma Lúcia que vendia também pra ele, aí disse: 
“Lélia, sai daí de dentro dessa casa porque os homi vai lhe levar”. Eu disse: 
“Eu não devo nada, eu não atirei em ninguém, eu não devo nada a 
ninguém, não tô vendendo mais nada”. O que eu vou fazer com a minha 
casa, abandonar minha casa ou fugir? Aí pensou que não os homi na 
mesma ora que ela veio me falar isso. (Lélia, falando sobre sua primeira 
prisão por tráfico) 
 

A repressão ao comércio de substâncias psicoativas influencia na política local. 

Envolve agentes oficiais do Estado e comerciantes diretos. Há patrocínio de 

campanha municipal para viabilizar a comercialização e qualquer pessoa que se 

ponha no caminho se põe também contra eles.  

 

[...] trabalhava na campanha dela, aí eles pediram pra eu abandonar a 
campanha dela: “Não, se saia, abandona a campanha dela, a gente tá 
dando um aviso pra você ir embora, você não ficava aqui”. Aí eu não quis 
largar, quis continuar na campanha trabalhando com ela, não ia abandonar 
porque eles me ameaçaram. Aí, fizeram uma emboscada pra mim, um 
amigo meu trabalhava com ela também, ele faleceu, eles mataram, na 
minha frente ainda [...]. Na minha frente, na minha frente. Eles mataram na 
minha frente, assim: “Tá vendo, você não se entrava em nada, mas quem 
anda com os porco, farelo come, eu mandei você se sair, você não se saiu, 
você quis pagar pra ver, então agora você vai ver”. [...] Por causa de uma 
campanha, porque tava rolando algum dinheiro por trás disso. Acho que era 
uma prefeita, acho as pessoa que ele tava apoiando era outros. Entendeu? 
Eu não entendo desses baguio não, sei que é um baguio sério, meu irmão 
tinha mandado eu me sair, mesmo assim eu não quis, continuei. [...] Minha 
noite foi por pouco como eu acho que foi Deus na minha vida, que eu não 
morri, porque eu fiquei com 2 costela fratura, eu fiquei dentro de um mato, 
mermão. Eu consegui pedir socorro, um monte de coisa aconteceu na 
minha vida, é muita coisa (Luiza falando sobre a sua participação em 
campanhas municipais).  

 

Há também a fuga de mulheres do interior do Estado após a ação dos 

comerciantes de drogas no controle desses territórios. Na história de Ângela, seu pai 

morto, pois acharam que ele havia denunciado a comercialização para policiais. 

 

Lá no interior. [...], os policial sempre gostava do meu pai, sempre passava 
lá, pedia cocada, geralmente, meu pai dava, porque lá não tem 
policiamento. Aí ele chega lá e fica conversando com meu pai. Aí nesse dia 
pediu uma cocada e um refrigerante e foi fazer uma abordagem lá em cima, 
que eles tinha um cara lá em cima que tá invadindo a fazenda dos outro. 
Quando desceu que disse que foi meu pai que tinha caboetado. Meu pai 
não tinha caboetado. Quando chegou no dia 12, ele fez uma roleta russa 
com meu pai. [...] Mas só que não bateu no lugar certo, aí a bala caiu no 
chão, porque o tampão tava a viga dele. O tampão tava meio aberto. Aí 
quando chegou dia 15, ele foi lá, de manhã, 7 hora da manhã, pegou meu 
pai, deram 34 tiro. [...] Minha mãe ficou desesperada, depois, no mesmo 
dia, eles foram e deram um bocado de tiro na cova do meu pai. Foi os 
traficante. Proibiu o carro daqui de Salvador que ia buscar ele. Não 
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deixaram voltar, meus parente ficou tudo no meio da rua. Eles invadiram 
minha casa, a casa da minha mãe, levou tudo, tudo, câmera, do bar do meu 
pai, levou tudo. Minha mãe veio pra Salvador sem nada, só com a roupa do 
corpo, fora a roupa do corpo, só 4 peças com a roupa do corpo. E as coisa 
tudo levou, não achou nada, a delegacia de lá não fez nada. [...] lá de boa, 
nem foi lá. A gente mandou carta pra Zé Eduardo, Zé Eduardo não... 
(Angela contando o motivo de ter saído do interior da Bahia com sua mãe). 

 
Quando a atuação do comércio de substâncias psicoativas é realizada junto 

aos agentes públicos não há a quem recorrer. No caso de Luiza, a sua família se 

recusou a compactuar com certas práticas, mudaram de bairro e ainda assim 

conseguiram encontrá-los, enviando até um representante para a comunidade em 

que eles se deslocaram. 

Rapaz, eu acho que eles aproveitaram a situação e jogaram esse baratino, 
mas eu sabia que não era só por causa de uma campanha. Eles juntaram o 
útil ao agradável. Tipo, o cara que eles levaram, então já vou aproveitar que 
já deve comédia e vou fazer mesmo. E eles não quiseram me matar, não 
fizeram pra me matar, eles fizeram pra mim, pra tipo, foi um aviso. 
Entendeu? Isso foi um aviso pro meu irmão, porque se eles quisessem me 
matar eles me matavam, eles tavam armados, eles me amarraram. Eu fiquei 
com traumatismo craniano, eu perdi os sentidos, depois de muito tempo que 
aconteceu eu consegui me arrastar, pedi socorro. Uma menina me viu, me 
deu socorro, só que como eu... Eles sabiam que eu não ia falar quem foi 
que, porque eles deixaram eu ver o rosto deles, então eu foi assim, pra ele 
ela não vai falar, porra, minha mente fica pressionada porque morreu uma 
pessoa, entendeu? Então, ficou todo mundo em cima de mim, querendo que 
eu falasse quem foi. Como que eu vou falar quem foi? Não existe isso não. 
Pulei. Oxe, tinha polícia envolvido, até polícia lá de Jiririn tinha envolvido, os 
policiais, 2 policiais civis, um chamado Ronaldo e outro chamado Vinícius. 
Porque eles participavam da campanha, então eu sei que eles eram polícia. 
Então como eu ia na delegacia dar queixa de polícia? (Luíza, presa sem 
processo ou inquérito) 

 
Existem também outros controles mais rotineiros, em que todas sabem que não 

admitir a propriedade da substância psicoativa é o seu próprio sentenciamento para 

a morte. 

 

Quando eu saltei do ônibus, aí dei o ticket ao cobrador, que a gente dá, né? 
Aí o carregador, esse menino. Ele mesmo que pegou e botou em cima do 
carrinho e foi direto. Eu disse: “Moço, vou pegar um táxi, essa encomenda 
era pra entregar a uma pessoa, agora eu não tô encontrando essa pessoa 
aqui”. Aí ele: “Mar não, ali tem um táxi, a gente vai pro táxi”.  Eu disse: “Sim, 
eu não vou. O táxi é aqui na frente.” Ele: “Mas venha me acompanhando, 
tem um táxi lá dentro”. Já dentro do... [...] Ele era um policial, disfarçado.  Eu 
não sei que armação foi essa, que arapuca foi essa que até hoje quando eu 
só vi que eu tava de cabeça baixa que quando eu levantei a cabeça, eu vi 
só um carro preto e uma placa, eu disse: “essa praca não é estranha”. Só 
[...] só em cima de mim. “Tem o que dentro desse saco”. Eu: “Eu não sei, eu 
não sei porque foi uma criatura que me deu pra poder entregar a alguém, 
esse alguém foi um carregador que trouxe até aqui. Ele, o carregador, já foi 
saindo. Os policial já botou ele sair. Quando chegou dentro do posto policial. 
Eles contaram os pacote, disse que tinha 22 pacote de droga, de maconha, 
que subiu até o cheiro. Aí eu disse, aí pegaram, ainda tinha dinheiro, meu 
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dinheiro sumiu logo, os R$ 450,00, quando chegou na delegacia, na central, 
já não tinha mais esses R$ 450,00 e o celular que ainda foi, tem até nota 
fiscal e tudo, tá no nome da minha filha. E só chegaram lá 13 pacotes. Não 
tinha os 22, só chegaram 13 pacote. Aí eu disse: “Tá”. Quando nada já me 
aliviou meu caso, que eu sei que daqui não tem outra opção. Quem vai 
acreditar em mim? Só Deus que tá lá em cima que viu o que eu to passando 
aqui, só Deus [...] Porque eu vou ficar presa se eles contou lá na minha 
frente 22 pacote e quando chegou só tinha 13?  Meu dinheiro foi pra onde? 
Que ele foi roubado e não foi encontrado. A mesma história que eu tô 
contando aqui, eu contei lá  na delegacia, eu só não contei que eles levaram 
os restante da droga, porque eles me encurralavam, me deram um cascudo 
na minha pra poder eu não dizer nada [...]. O sumiço, se ele já tinha batido o 
carro, ainda me deu dois cascudo, eu ia chegar na frente do juiz e dizer? 
Pra depois ele vim me matar lá fora?  (Chioma) 

 

Alguns locais que abrigam pessoas consideradas usuárias e traficantes são 

frequentemente invadidos por policiais à procura de quem prender. Maria Filipa que 

havia crescido em um desses lugares foi presa pela primeira vez em uma ação 

policial nessa residência coletiva. Ela tinha que admitir a quantidade que 

conseguiram, era isso ou a morte.  

 

Eu fui criada no Centro Histórico, no tempo do Maciel, né? Que diziam que 
era o brei da autoestigmo, onde tinha muita prostituição, tráfico [...]. A minha 
primeira cadeia eu peguei por isso. Por amizade, por necessidade que eu 
tive filho. Aí fui traficar, junto com amigos e aí o que aconteceu? Quem 
confia muito em amizade, eu tomei uma cadeia, tirei 8 meses, que eu tive 
que assumir uma droga que não era minha que botaram dentro do meu 
quarto. Tirei 8 meses de presídio, minha mãe que pagou advogado pra mim, 
me tirou. Inclusive até esse rapaz que dizia que era meu amigo que guardou 
a droga dentro do meu quarto, já morreu. Aí agora eu tô aqui porque pra 
não ser presa de novo porque o local onde eu morava, virou ponto de 
tráfico, e eu já tinha sido presa com uma droga que não era minha, então eu 
preferi largar lá, porque era um lugar que eu não pagava água, não pagava 
luz, nem aluguel, mas por outro lado, eu podia tomar uma cadeia de novo, 
por uma droga que não ia ser minha. Porque virou boca e eu não traficava. 
Eu simplesmente usava, que é o que eu faço até hoje [...]. Eu tava com 
medo, que o prédio tava indo de mal a pior, que a Polícia tava entrano e que 
eu tava com medo de ser presa de novo por tráfico, e eu não ia poder dizer 
de quem era a droga, porque eu tenho amor a minha família, né? Então a 
gente tem que, ou assume ou então morre. (Maria Felipa falando sobre sua 
primeira prisão). 

 

Fazer prevalecer a vontade dos comerciantes em determinada região envolve o 

uso de estratégias que chegam a influenciar nas relações das pessoas da 

comunidade. 

Agora o que acontece, a casa dele, em cima os traficante passava, pulava, 

ou seja, o pinote era por cima da laje da casa dele. Só que como ele saia 

pra trabalhar, eu acredito que porque nas discussão ele não disse 

diretamente, entendeu? Que algum vizinho disse que os traficante tava 

pulando o quintal da casa dele e tava ficando comigo. Quando ele saia pra 

trabalhar, os menino fingia que ia dar o pinote, pulava lá e umas duas vezes 
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realmente os menino pulou e me pediu pra sair pela porta da frente, eu 

deixei. Então alguém viu, foi e disse a ele. Então ele, pra não me dizer 

diretamente porque é que a situação com os vizinho, com os traficante, ele 

resolveu estapear o meu rosto. E agora os traficante tudo tão me dizendo 

que se eu sair e voltar pra lá que vão me matar. Que se eu for pro xxx vão 

me matar, porque sabe que eu morava lá no xxxx, que eu tenho casa lá 

(Maria Filipa falando sobre a convivência com o comércio varejista de 

substâncias psicoativas). 

 

Algumas dessas mulheres são reconhecidas como comerciantes pelos policiais 

da região que invadem casas com frequência nessas comunidades em busca de um 

flagrante que, por vezes, não é possível, mas que deve ser alcançado a qualquer 

custo. 

É porque os policiais de lá são os policiais de onde eu moro, então a minha 
avó ela mora muito próximo da Delegacia, então eles me viam transitando, 
eles me conhecem. Você tá entendendo? [...] e tem um desses policiais que 
trabalham lá agora que da minha primeira vez que eu fui presa, ele que me 
prendeu. Então eu meio que eles me perseguem. Onde eles me veem, eles 
me param, eles falam: “E aí, cadê a droga? Vou te pegar viu, Lúcia? Um dia 
eu ainda te pego”. É, ficava nessa comigo. Quando me via, me parava. Aí 
uma vez eles, muito tempo antes deles me prenderem, eles me parou, logo 
quando eu tinha começado a me envolver, aí eles me param, aí eles: “Tô de 
olho em você, viu? Vou fechar lá embaixo, vou te pegar” [...] Um mês antes 
de eu vir presa, em novembro, os policiais de lá da Xª Delegacia invadiram 
a minha casa. Aí tinha uma quantidade de dinheiro, que era o dinheiro do 
cara que eu tava fazendo. Tinha uma quantidade, tinha R$ 1.753,00, eles 
invadiram e tinha uma caixa de um fogão que era que eu deixava droga que 
eu sou meio maluquinha sabe. Eu não ligo não, eu durmo com a minha 
droga, eu guardo ali e geralmente o povo guarda fora, eu não, dormia com 
ela comigo. Porque se chegasse alguém, porque eu morava perto da 
biqueira, se fosse algum lugar, eu podia ir despachar. Aí nisso, um dia 
antes, no domingo, eu tava arrumando a casa e uma amiga minha falou 
assim: “Lúcia, por que você não tira essa droga de dentro de casa?” Eu falei 
assim: “É, vou tirar”. Aí fui e dei pro menino. [...] Quando foi no outro dia de 
manhã cedo, os policiais invadiram a minha casa. Foi sorte. Aí eu só tinha 
uma quantidadezinha assim pequena que deu pra eu dispensar pelo 
telhado, joguei pelo telhado. Aí eles só levaram o meu dinheiro. [...] Só o 
meu dinheiro. E uns pinos vazios que ele achou lá, mas não me levou. Aí 
minha avisou da próxima vez é sem ideia. Aí quando foi da outra vez, que 
eu vim presa, eles me pegaram eu na casa da menina, sentada em uma 
cadeira assim, sem nada. Me pegaram com nada. Com nada, sem nada, 
sem nada, sem nada. Eles me pegaram sem nada. Eles me falaram: “Ah, 
você é a tia”. Porque meu apelido lá na rua, os menino me chama de Lu. 
“Você é a Lu, você é a Lu, você vai”. Aí eu falei: “Como você vai me prender 
sem flagrante, sem nada?”. Aí começou a escavucar, aí tinha uma bolsa de 
mulher, não era minha, era de um menino lá que pra botar droga, os menino 
bota em qualquer bolsa, qualquer coisa. Aí achou uma bolsa de mulher e 
falou: “Aqui sua droga, seus documento tá aqui dentro”. E nisso, não tinha 
documento, nem o meu (Lúcia, falando sobre o cotidiano do comércio e sua 
prisão).  
 

 A vida de mulheres é influenciada pela poder exercido pelo comércio de 

substâncias psicoativas, esse poder determina os lugares e não lugares da mulher. 

Quando cooperam e participam ativamente são importantes para a atividade, 
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contudo, se vão contra seus interesses ou deixam de ser interessantes, podem ter 

suas vidas influenciadas pela vontade negocial tanto de particulares, quanto dos 

agentes estatais que trabalham sob o regime de vantagens.  

 

4.1.4 Vingança privada e coletiva: quando a vítima ou a população podem punir 

 

Aos crimes mais relacionados com questões morais, principalmente aqueles 

que envolvem lesão seguida de morte ou homicídio, independente mesmo das 

circunstâncias – se foi para se defender do seu agressor ou se foi sem qualquer 

conhecimento da proporção que o fato causaria – a população toma para si a função 

de punir. 

Aí a população me pegou, aí começou a me bater. Aí o pai dela, dessa Ana 
do bebê, desceu correndo na frente e tomou a frente. Foi chute, foi pedra, 
foi bicudo, cheguei com o rosto transformado, toda acabado. Todo acabado. 
[...] Aí tomou a frente de trinta e poucas pessoa que tava me batendo. Aí eu 
já no chão e ele tome-lhe bicuda, tome-lhe paulada, tome-lhe pedra. Aí ele 
disse: “Ninguém mais toca nela aqui não” Ele desceu correndo mesmo. 
“Ninguém mais bate nela aqui não”. E todo mundo respeita ele, o pai dela. 
Porque é gente boa, gente honesta. Aí os passou mesmo assim por detrás 
dele, ele sozinho na frente tomando a frente, e ela bem na frente de mim 
dizendo: “Mata logo ela, mata elaaa, mata elaa, mate ela logo”. E os cara só 
por detrás do pai dela mesmo, dando-lhe bicuda, outro dando pau. Aí ele 
tornou ligar pros homi: “Anda rápido, anda rápido, que o pessoal tá 
querendo matar a mulher aqui”. Aí a viatura veio correndo e aí botou a 
arma: “Bora, afasta todo mundo”. Aí veio pra cima, aí afastou. Aí perguntou 
a ele: “O que é que o senhor é dela?” Ele: “Não, eu sou o sogro dela, mora 
com minha filha”.  Mas todo momento, desde da hora do linchamento, ela 
tava gritando: “Mata ela, mata ela”. Será que era amor o que ela tinha por 
mim ou é ambição pela minha casa que ela tinha? (Lélia) 

 
A população carrega consigo percepções sobre honestidade, de modo que 

Lélia sobreviveu porque um homem tido como honesto e trabalhador teria impedido 

que a morte se consumasse. Pode-se perceber ainda que a imagem social da 

honestidade e do trabalho informa juízos de valor na população dessas localidades. 

Inscrevendo no imaginário social quem deve viver e quem deve morrer. 

Além dos linchamentos, é comum a participação da vítima na agressão dessas 

mulheres autorizada pelos agentes policiais do estado.  

 

Aí eu fui e peguei a mochila, aí quando os homi veio atirando, eu saí 
correndo e fui com a mochila. Aí foi como se eu viesse da faculdade (risos). 
“O que é que tem dentro da mochila”. Aí eu: “não, tô vindo da faculdade, só 
tenho livros”. Aí ele: “Que faculdade?”. Aí quando ele abriu, aí o dono da 
churrascaria me arrebentou na porrada no meio da rua [...]. Me arrebentou 
na porrada. Foi porrada, meu Deus do céu, eu via só o brinco voando. Aí 
me levou pras rua toda da Baixada, rodou, o policial. Aí tinha aquele carro 
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Santana que tem aquela mala pequena,  encheu de colete e me jogou ali 
dentro, eu sentindo falta de ar, quase morria ali dentro até chegar na (nome 
do bairro) na mala. Aí fui presa, apanhei, tomei choque na cabeça. Eles 
botaram o saco da cabeça, me botou no corredor, todos homem que 
passava me batia, todos homem, todos policial que passava me batia. 
(Angela, falando sobre a prisão por roubo). 
 

Por vezes, a punição estatal não é suficiente para a família da vítima. 

 
A família dele também ameaçando, me ameaçando. Aí minha mãe disse 
que não confia, né?  “Ah, a gente não vai fazer nada nela não, porque se 
tivesse como fazer, fazia na hora”. Mas se já chegou até nos meus ouvido 
aqui mermo no presídio, pelas internas, que tem uma interna que conhece 
os pessoal de lá, conhece a família dele e falou que no dia que eu saísse, 
que eles iam me caçar, pra me matar. Por causa disso. (Maria Filipa) 
 

A resposta imediata da vítima, dos familiares e da população é a de que certas 

pessoas também não devem viver. Nos casos apresentados, as mulheres acusadas 

de certos fatos devem pagar com a integridade corporal e a vida, mesmo após a 

prisão. A prisão, portanto, deixa de ser suficiente para aqueles que se sentem 

ofendidos. A morte é uma possibilidade e, por vezes, a solução para certos 

ofendidos, vítimas ou não.  

 

4.1.5 Morte pela Violência doméstica 

 

É comum a narrativa da violência doméstica. Muitas dessas mulheres tiveram 

sua vida marcada pela violência de seus parceiros. 

 

Depois que eu larguei. Um dia eu disse a ele: “Eu não vou apanhar mais de 
você”. Aí tapei-lo também. Nesse dia foi um pega pra capar, que ele tirou 
sangue de mim e eu tirei o sangue dele. Eu disse a ele: “Você não sobe 
mais em cima de mim não”. De novo, igual que eu disse pro outro. Ele ficou 
me perseguindo, me perseguindo, até quando morreu. (Rosa, falando sobre 
sua segunda tentativa de relacionamento). 

 
Há também relatos de parceiras que mantiveram uma relação abusiva, ditando 

o destino dos próprios filhos da mulher. 

 

Eu não convivia com mulher, mas cheguei aqui dentro da cadeia, fui 
conviver com uma mulher. Aí começou minha vida aqui. Eu fui presa a 
primeira vez com droga, já tem uns 6 a 7 anos. Aí fui pra lá pra fora [...]. 
Quando eu cheguei lá fora, fui me envolver com outra mulher, que a daqui 
já não pode sair, já foi pra o interior, que não era daqui. Daí fui conviver com 
outra mulher e daí foi meu fim de vida essa mulher que eu tava vivendo. 
Porque começou a bagunçar minha vida toda, botar meus livros pra fora, 
vendeu a casa dela por droga. [...] Aí nesse tempo que ela queimou a roupa 
de minha filha toda, queimou as coisas do colégio, os documento, só não 
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fez agredir, minha filha não, mas a mim sempre que tinha briga tirava o 
sangue uma da outra. (Lélia) 

 
Se para algumas a violência doméstica se configura como uma passagem 

superada, para outras é a causa da própria prisão.  

 

Morreu. Quando eu puxei a faca que ele me abraçou, que eu acho que a 
intenção dele era me mobilizar, segurar meus braço pra eu não como. 
Quando ele olhou, eu puxei, no ato do meu puxar, ele me abraçou. Então na 
força do que ele veio pra me abraçar, a faca entrou no peito, então foi um 
corte profundo, por cima da blusa. Aí ele botou a mão, aí foi quando eu vi o 
sangue ni mim, foi que eu vi que a faca tinha atingido ele, porque eu nem vi 
porque ele tava batendo no meu rosto na hora. Ele andou, cambaleando e 
chegou no banheirinho: “Bufo”. Bateu a cabeça. Até o policial falou que 
achava que o que matou ele na hora não foi a facada foi a pancada na 
cabeça, porque saiu sangue pelo nariz. E aí tô aqui, né? Nessa situação [...] 
Ele se demonstrava ser uma pessoa tranquila, calma, apesar de que uma 
vizinha que já era vizinha moradora antiga, conhecia ele e a ex-mulher dele 
que dava corno nele lá a torto e a direito e disse a mim que ele espancava 
ela. Aí eu disse a ela: “Enquanto ele não me bater, a gente vai viver bem, 
mas no dia que ele me bater”. Porque antes de eu ir morar, eu também já 
tinha conversado com ele, que eu tinha tido o pai da minha filha mais nova, 
isso aqui foi a chave que ele abriu minha cabeça com a chave, eu dormindo 
em casa, ele drogado, arrombou a porta do meu quarto, deu uma chave, 
abriu minha cabeça. Por ser homem. Aqui foi uma tesoura, aqui foi a faca, 
aqui também foi faca, aqui no meu braço também foi faca (Maria Filipa) 
 

A morte é também resposta para as relações íntimas. Os corpos de mulheres 

negras não são atacados apenas pelas agências públicas de controle, mas também 

por seus companheiros e companheiras. 

 

4.1.6 Exposição em praça pública: O papel dos programas sensacionalistas 

 

Outra agência social de controle presente na maioria das falas dessas 

mulheres foram os programas sensacionalistas da Bahia, que representam para 

grande maioria da população baiana uma fonte de informação séria e verídica da 

realidade.  

 

Aí Bocão veio na entrevista, vieram na delegacia, me perguntou a mim se 
eu queria matar a criança pra me vingar que foi o que ela que ela disse lá. 
Que eu tava com ciúme dela e que eu queimei a casa com ciúme dela. E 
pra mim vingar, eu tinha matado a criança. Bocão se coisou no que ela 
falou, mas não foi nada disso. [...] Aí Bocão entrevistou ela, ela falou o que 
quis, minha família não quis botar as cara também pra falar nada porque 
sabe de tudo que mora lá perto de mim. E aí tá assim. [(...] Bocão fez 
pergunta e aí perguntou se eu queria matar uma criança, mesmo. Eu disse 
que não, queria matar a mãe da criança, mas a criança eu não queria fazer 
nada. Que eu tinha onze filho e jamais ia fazer isso com criança. Já tomei 
conta de criança também, de idoso, que jamais eu ia pegar uma criança pra 
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fazer isso. E mais uma criança que eu gostava, que eu fiquei na 
maternidade, que eu cuidava dentro da minha casa como se fosse um filho. 
E a mãe também falou isso, que o menino gostava de mim e que eu 
também gostava do menino. Nessa parte aí até que ela não mentiu. E em 
Bocão, ele disse bem assim: “A senhora em momento nenhum sabia que o 
menino tava lá dentro?”. Aí eu disse: “Eu não sabia”. “Mas Ana disse que a 
senhora sabia, que a senhora pegou o menino nas mão dela”. Eu disse: Eu 
não sabia”.  Na hora que eu peguei o menino, de manhã cedo, dentro da 
minha casa, todo cagado, com fome, chorando, eu dei banho na criança, dei 
o mingau de Mucilon, e levei e entreguei a ela lá embaixo, na casa de 
Lourdes, onde ela tava morando. Não meto mais minha mão, não toquei 
mais na criança. Foi isso o que eu falei também pro defensor  (Lélia). 

 
 

A polícia se utiliza desses programas e de inúmeras linguagens para 

disseminar sua versão da realidade, encontrando respaldo social e fortalecendo sua 

influência na decisão judicial. No caso a seguir, Luiza teve sua imagem propagada  

como periculosa mediante  anúncios de procurada nas redes de televisão mesmo 

após a prisão.  

 
Eu tava ali, eu morava em xxx, fui pro Abatu com os amigos e aí fomos 
abordados no carro, esse carro era roubado, aí levaram a gente pra 
delegacia, não tinha nada contra mim, me soltaram. Eu retornei pro mesmo 
lugar que eu tava, até porque eu não devia nada. Retornei pra festa de onde 
eu tava, fiquei na festa, quando amanheceu o dia os polícia tava lá de novo, 
me pegaram de novo, querendo saber o que que eu tava lá, eu falei que 
não devia nada e que voltei pra festa, pra continuar minha festa. Eles: “Aí 
não, agora você vai com a gente”. Chamou lá, pegou outras pessoa na festa 
com droga e aí botou todo mundo junto e aí botou formação de quadrilha 
por eu estar com as pessoas. Aí não conseguiram achar nada, o pessoal 
que tinha suas droga assumiram e eles não conseguiram provar nada 
contra mim, aí arquivou o processo. Por causa disso eu fiquei 7 meses e tô 
pagando de novo por esse mesmo caso. [...] Todas as festa que tinha eu ia.  
Aí eu fui, meu irmão ainda falou pra eu não ir: “Não, não vai, a gente não 
vai”. Eu falei: “Não, mas eu vou”. Aí eu fui pra essa festa, aí na hora de 
voltar, inventei voltar de carro com os amigos e aí deu no que deu. [...] Muito 
complicado, minha vida ficou complicado. Porque além de eles me 
prenderem com todo mundo. Eles pintaram minha imagem de coisas que 
não existia, minha foto foi até parar em carta de baralho. [...] Até em carta 
de baralho, a minha foto foi parar. Eu já tava presa aqui no presídio e minha 
foto tava passando na televisão como procurada. Como uma das 
periculosas, não-sei-o-que-dá-mais. Me juntaram com outras pessoa que 
não tinha nada a ver. Teve uma operação, capa mermo, lá em xxxxx, que 
veio preso de lá pra cá até sair a coisa, me botaram junto com essas 
pessoa. Minha foto saiu no telefone, todo mundo dizendo que eu era 
periculosa, que eu já tinha matado não sei quantos, várias coisas. Botaram 
homicídio pra cima de mim, botaram 157, botaram formação, botaram porte 
de arma, botaram aliciação de menor, tudo isso foi quebrado (Luíza).  

 

A periculosidade se repete em falas televisivas. No Direito, esse conceito é 

atribuído àqueles que são considerados inimputáveis (aqueles que não têm 

desenvolvimento mental completo), aos quais são aplicados medidas de segurança. 

Apresentam esse conceito, pois induzem a atribuição do adjetivo de “perigoso” 
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àquelas pessoas que continuamente são apresentadas nos programas 

sensacionalistas, negros e negras.  

Além disso, reforçam o imaginário social ao dizerem que estão com a 

“preventiva batida”, com o mandado de prisão. São tão perigosos que a justiça está 

procurando e que estão alertando à todos de que são perigosos. 

O Diário Oficial já, e talvez nunca foi suficiente para informar sobre a prisão de 

alguém, é preciso mostrar a cara, é preciso mostrar o corpo.  

 
Me botaram na televisão como traficante. Bocão passou minha foto na 
televisão dizendo que eu era uma traficante de alta periculosidade, que eu 
tinha preventiva batida, a qual eu não tenho, que eu não fui assinar no 
fórum, sendo que eu fui assinar e praticamente eu não devo mais nada de 
uma cadeia que eu tirei em 2012, que já tem 5 anos. Passei na televisão. 
[...] Não, a minha foto passou. [...] Quando eu cheguei aqui as menina que 
me contou. Eu tava na delegacia, aí tiraram uma foto minha e disseram que 
não ia pra mídia. (Maria Filipa) 
 

Perguntei quem tirou essa foto para a o programa sensacionalista “Se Liga 

Bocão” - apresentado por “Zé Eduardo” na rede RecordTv Itapoan, exibido das 12h 

às 14:30 e cuja audiência extrapola a audiência de todos os outros estados do país7 

-  Maria Filipa me respondeu que foi uma agente na própria delegacia. Em outras 

palavras, o próprio Estado permite e contribui para que essa violência continue 

existindo.  

Foi uma agente de lá, uma que vestia a camisa laranja e me botou num 
negoço assim e disse: “Não se preocupe não que é só pra ficha da 
delegacia”. Aí quando eu cheguei aqui as menina me disse: “Passou uma 
matéria que o irmão dele falou que eu só tinha 3 meses morando com ele”. 
Sendo que eu conhecia ele em 2013, quando eu saí daqui da cadeia, fui 
presa em 2012 e saí em 2013. (Maria Filipa) 

 

Angela já havia se utilizado do envio de cartas para o programa sensacionalista 

“Se Liga Bocão”, apresentado por Zé Eduardo, para denunciar a morte do seu pai 

pelo comércio de substâncias psicoativas, mas não houve sucesso. Na sua prisão, 

contudo, ela foi alvo de reportagem tanto estadual, quanto nacional. 

 
A gente mandou carta pra Zé Eduardo, Zé Eduardo não...[...] Do Se Liga 
Bocão [...]. Ah, meu Deus! Eu que me bata com ele [...] Zé Eduardo desde o 
começo, Zé Eduardo me esculhamba. [...] Oxe, passou no Bocão, passou 
no Jornal Nacional, passou em tudo. (Angela) 
 

A informação da prisão também passa por um filtro seletivo. Os programas 

sensacionalistas mostram de forma vexatória e caricaturada a imagem que é 

                                            
7
 Conforme reportagem no site do próprio programa: 

http://www.bocaonews.com.br/noticias/entretenimento/entretenimento/169412,recordtv-itapoan-tem-a-
maior-audiencia-da-emissora-no-pais.html  
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difundida sobre quem são os criminosos no estado. Trabalham com órgãos oficiais 

para viabilizar a informação simbolicamente preparada para toda e qualquer pessoa 

em horário abrangente, a hora do almoço.   

 

 4.2 Audiências de Custódia
8
 pela narrativa da Mulher Presa 

 

Após sobreviverem e se não forem presas temporariamente, as mulheres 

passam a ter contato rápido com o juiz, o promotor e a defesa na audiência de 

custódia. Esse contato, proposto como uma forma mais humanizada e presente da 

análise sobre a necessidade da prisão está repleto de discriminações e 

comportamentos que ultrapassam o seu fim. 

 

Audiência de custódia quando a gente é preso e leva a gente pra ter 
audiência de custódia. O juiz só fez me ouvir, ouviu todos, um por um, 
depois ouviu todos. Aí ele não quis dizer, não me disse nada. Mas eu falei, 
contei como foi a situação e tudo, do momento em que eu fui presa. Ele 
falou: “eu não quero falar”. Aí a promotora disse que a gente teria que 
aguardar a audiência no presídio, só, pronto [...] Nada, não quis dizer nada, 
o juiz. (Lúcia) 

 

 Antes, reproduzem comportamentos socialmente construídos em relação aos 

sujeitos já discriminados e violentados em outras instâncias. No caso das mulheres 

e segundo as próprias mulheres, o silenciamento e a acusação judicial são a regra 

enquanto que à defesa técnica é negado o respeito e a influência. 

 

4.2.1 Silenciamento judicial 

 

No direito, costumamos dizer que a defesa judicial é composta da defesa 

técnica realizada pelo(a) advogado(a) e a autodefesa, realizada pela pessoa 

acusada. Ocorre que, essa garantia não é oferecida à maioria das mulheres negras. 

Antes, é ordenado que se cale para ouvirem sobre o que são e sobre o que 

merecem, situação reforçada pela omissão de todos os atores presentes. 

                                            
8
 A audiência de custódia é regulada pela Resolução nº 213 /2015 do Conselho Nacional de Justiça. 

Dentre os seus objetivos, prevê: Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, 
independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 
horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as 
circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão. Trazer para o corpo do texto, ao explicar 
o que é uma audiência de custódia. 
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Sim, e a senhora que tava na frente calada. Aí começou a dizer: “Você não 
sabia o quê? Quero que você apodreça na cadeia, você vai pra feminina, as 
mulher vai fazer o bagaço de você lá dentro e seu for pra seu Júri, eu vou 
lhe condenar, vou lhe dar 50 anos”. Aí também eu já tava toda arrebentada, 
cheia de dor, olhei pra cara dele: “O senhor não é Jesus, não é Deus pra 
me julgar, só quem me julga é Deus”. E aí a polícia tava comigo, do 
feminino, uma mulher e tinha polícia homem. Aí disse: “Cala boca, dona 
Lélia. Você faz só escutar”. (Lélia) 

 

A duração da audiência e como ela se desenvolve demonstra uma produção 

maciça de sentenças com textos prontos, sem qualquer participação relevante da 

mulher conduzida. É uma prática de rotina em uma audiência que está sendo 

reconhecida como a revolução humanitária do procedimento e da análise da 

necessidade da prisão provisória no Brasil.  

Na audiência de custódia de Dandara, ela não teve oportunidade de falar, a 

duração foi de apenas cinco minutos para ela e outros acusados. Nada explicaram, 

nada perguntaram, só mandaram assinar um papel quando já estava na cela da 

Central de Flagrantes.  

 

A audiência foi muito ruim, né? A audiência foi que ele ouviu, pronto, desceu 
[...]. Ele não falou nada, não falou nada. Mandou a gente descer de novo 
pra cela. Na Central de Flagrante. Ele não falou nada, veio só um papel lá 
embaixo, pra eu assinar. Mandou descer, desceu [...] Não, em pé. Lógico, 
encostada na parede. 5 minutos depois ele mandou descer pra cela. Meia 
hora depois chegou o papel, eu assinei, Lucas não assina, botou o dedão. 
Botou a gente na delegacia, eu tô aqui até hoje. [...] Essa é a minha revolta, 
né? Nem me ouviram, entendeu? Eu podia muito bem sair daqui e continuar 
a mesma merda que eu tenho, mas eu não quero trazer isso pra meus filho. 
Entendeu? Por causa de mim mesma que eu não quero morrer. (Dandara) 

 
 

Não é esclarecido também sobre o que significa aquela audiência. Pela forma 

legal, serviria apenas para analisar sobre a necessidade da prisão, sem emitir juízo 

sobre o mérito. Para elas, a audiência de custódia é mais uma dentre tantas 

audiências do processo. Torna-se difícil perceber quem é quem na audiência, de 

modo que quando ouvem, não sabem por que foram presas, qual o motivo da prisão 

preventiva decretada.   

 
Aí lá me mandaram vim pra cá. O advogado, o juiz e o promotor deu 
liberdade condicional, em aberto. Certo? Pra eu ficar aqui, eu tô aqui como. 
É porque eu não entendo muito. [...] Foi, me trouxeram pra cá. Quer dizer, 
depois o advogado saiu e não me disse nada. (Chioma) 
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Quando questionadas sobre a atuação dos juízes da Audiência de Custódia a 

resposta é de distância, do não reconhecimento de sua humanidade, bem como de 

falas que expressam a opinião judicial sobre a culpa daquelas mulheres. Esse 

silenciamento, por vezes, também é atribuído valorativamente à defesa técnica da 

mulher. 

 
Esse juiz tava parecendo até que é Deus, sentava com uma xícara, ficava 
olhando pra nossa cara e não falava nada. Só assinava o papel pra todo 
mundo pra ele tem que descer pra detenção que resolve o problema, queria 
ver se fosse ele que tivesse aqui, se resolveria o problema.  Sabe o que ele 
falou? Ele pegou uma xícara verde que eu lembro como hoje, sentado 
naquela mesa dele, láaa na frente, pegou a xícara, botou na boca: “Já 
terminou?”. Ele até saiu da sala pra você ter ideia, deu as costas quando o 
advogado começou a falar. Voltou da sala com a xícara: “Terminou?”; O 
advogado: “terminei”. Eu: “Nossa, ele nem ouviu”. “Pode descer, desce pra 
cela”. Tem cela lá na central de flagrantes, né? “Desce pra cela, espera lá”. 
Eu já sabia que ele ia deixar a gente descer, aquilo era ruim, ele se achou o 
todo poderoso, mas ele me botou aqui e Deus vai me tirar. Eu vou 
comparecer lá, olhar pra ele, com a minha filha no colo, toda arrumada. Não 
do jeito que ele me viu, toda suja, mas toda arrumada. E dizer: “Muito 
obrigado, você me ajudou bastante.” (Dandara)    
 

O princípio do contraditório e o da ampla defesa não regem os atos na 

audiência de custódia, não existe uma defesa efetiva, há acusação e julgamento 

pelo juiz. 

Me deram uma camiseta laranja. Com essa camiseta laranja eu fui pra 
audiência de custódia, na audiência de custódia, a juíza nem me escutou 
[...]. Ela nem me escutou, cheguei já tava batido minha provisória [...] 
Defensor público só falou: “Gostaria de fazer o pedido da provisória dela”. Aí 
ela: “não, já tá batida, ela vai descer pra penitenciária”. Aí eu: “Nossa, nem 
me escutaram”. Eu: “Muito obrigada, advogado”. Aí eu saí pra fora porque 
tinha mais 3 audiência ainda e era o mesmo advogado que tava no meu 
caso, tava no caso dessas 3 audiência. Saí pra fora. Quando foi uma hora 
da tarde, eu eles levou os papel pra eu assinar [...], aí veio eu e mais uma 
menina pra cá. Aí pra começar a mexerem no meu papel aqui, foi 3 meses e 
meio, que minha primeira audiência foi marcada faltando 10 dias pra me 
computar 4 meses. Aí eu fui pra primeira audiência no dia 5, aí marcaram 
no outro mês dia 14.  Marcaram outra audiência agora, antes de eu ganhar 
meu filho, no dia 17. (Conceição)  

  
Alessandra pediu a Chioma para levar duas caixas do interior para Salvador. 

Após ser presa logo na rodoviária, percebeu que a mercadoria apreendida no 

transporte do ônibus que se encontrava foi parcialmente sequestrada pelo policial 

Fábio. Ele, antes da audiência, a ameaçou, agindo preventivamente em seu 

silenciamento. Sabia que se ela falasse, ela seria morta. 

Aí na audiência eu não pude falar isso, né? Não podia falar porque ia me 
prejudicar mais ainda. Quer dizer, eu fui lesada duas vezes: lesada cá 
Alessandra, lesada [...]. e tinha até o nome desse Fábio, tinha um que dizia 
assim: „Não me comprometa não, viu? Não me comprometa não. Não tenho 
nada a ver com isso não, não tenho a ver com isso não, você quer, você 
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faça seu negoço, mas eu não tenho nada a ver com isso”. Aí trocou de 
farda, anda vi ele saindo com  os policial, sem farda e tudo. Com uma bolsa 
e uma mochila nas costas. Aí eu vim ficar aqui, tô aqui até hoje. (Chioma) 

 
Esse silenciamento não se restringe apenas à audiência de custódia e nem ao 

processo penal. Ele está presente as formas jurídicas das audiências em que a 

pessoa precisa se conter, falar na hora que o juiz mandar. 

  

Aí uma vez eles, muito tempo antes deles me prenderem, eles me parou, 
logo quando eu tinha começado a me envolver, aí eles me param, aí eles: 
“Tô de olho em você, viu? Vou fechar lá embaixo, vou te pegar”. Eu: “Deus 
é mais! Me pegar mesmo não, que eu não ando lá”. E eu sou muito irônica. 
Eu dou risada da cara deles, tanto que no dia, segunda agora, quando eu 
tive minha audiência, teve um até que se exaltou, que até falou para o juiz: 
“Ó, como ela é irônica, como ela é cínica”. Aí o juiz, foi e falou do 
palavreado dele, mandou ele maneirar. E eu olhando pra cara dele, dando 
risada. É, aí o juiz mandou eu me conter. Porque ele tava falando muita 
mentira e daí eu comecei a rir da cara dele, que eu fiquei nervosa, não 
posso falar, né? Comecei a rir porque só pode falar quando o juiz manda, 
comecei a rir da cara dele. Aí ele se exaltou e me prejudicou bastante, 
porque eu fiquei muito nervosa. (Lúcia, falando sobre a audiência de 
instrução do seu processo). 

  
Age com o silenciamento, o convencimento prévio daquele que julga, o que 

causa consequências práticas no processo. O juiz normalmente expressa juízos que 

não deveriam ser analisados naquele momento, ultrapassa a análise de indícios de 

materialidade e autoria para analisar a matéria, se a mulher fez ou não fez. Em 

nenhuma sentença consta as falas e verdadeiras convicções do julgamento, há um 

modelos gerais de sentença. Mas as mulheres narram com riquezas de detalhes que 

elas foram acusadas de terem realizado o fato considerado como criminoso. Tem 

tanta certeza que o convencimento é de conhecimento dos servidores do Núcleo de 

Prisão em Flagrantes. 

 
Tive audiência de custódia, mas a juíza, como eu já tinha uma cadeia 
anterior, ela disse que quem ama não mata não. E quem ama bate? 
Espanca é? Quer dizer que eu tinha que brigar com meu marido na mão, ao 
ponto dele me dar tanta tapa do jeito que ele me deu. [...] Falei, mas não 
adiantou, ela me mandou pro presídio. Aí o secretário dela, né: “Mulher, 
como é que você diz que você amava o homem e você matou o homem? 
Quem ama não mata não”. E eu disse: “Quem ama espanca?”[...] O 
escrivão depois quando foi levar o papel pra assinar, pra me descer pro 
presídio. Ela negou minha liberdade, aí que ele falou: “Como é que você diz 
que amava o homem e você mata o homem?” [...] ela só ouviu quando eu 
pedi que tive que ela tivesse misericórdia pela minha família que tava todo 
mundo sofrendo, minha mãe doente, é hipertensa, tem diabetes, tem 
pressão emocional. Eu disse: “Eu não matei ele porque eu quis, foi um 
acidente” (Maria Filipa). 
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No caso de Maria Filipa, os policiais que a conduziram do local do fato para a 

audiência estavam convencidos da sua inocência. O delegado ligou para a juíza, 

mas a juíza já havia se convencido de que ela era culpada. Esquecendo-se do 

objetivo da audiência e dando uma sentença prévia expressa simbolicamente com a 

prisão daquela mulher. 

 

Se eu disse a você que eles me trataram mal, eu vou tá mentindo, porque 
apesar de que dizem que a PM são um dos piores, eles me trataram muito 
bem. Inclusive quando a policial lá no DHPP me gritou, mandando eu “cale 
sua boca”, que eu disse a ela que eu não ia calar, que eu tinha o direito de 
chorar a minha dor, se ela era bicho, era problema dela. O sargento, acho, 
que tava sentado do lado, falou comigo: “Não faça isso não que é pior pra 
você”. E olhou pra ela de cara feia foi quando ela se intimidou, baixou a 
cabeça e saiu do meu lado. Eles foram até compreensivos comigo, porque 
eu pedi ao moço: “foi um acidente, eu não matei ele porque eu quis”. E o 
próprio delegado, Dr. Sérgio, que foi do plantão da noite, ele ligou no dia da 
minha audiência de custódia e disse a juíza que acreditava no meu 
depoimento, mesmo assim ela me mandou pro presídio. Ele ligou, até o 
escrivão falou, na hora que ele veio falar com o pessoal que me levou da 
escolta na audiência, ele falou: “O delegado (que ele era uma biba) ligou pra 
dizer que acreditava no depoimento dela, mas a juíza disse que quem ama 
não mata não”. (Maria Filipa) 

 

Não há possibilidade, na maioria dos casos, que essas mulheres possam 

apresentar sua versão dos fatos que acabam, inevitavelmente, sendo analisada. O 

Judiciário acusa, silencia e violenta mulheres em suas mesas de audiência, quando 

deveriam se limitar à análise dos requisitos da necessidade da prisão preventiva9. 

A resposta para a pergunta sobre qual o motivo que impede que essas 

mulheres possam se defender não é normativa, não é apenas violação da norma e 

do procedimento legal. Antes, deve-se perguntar por que a norma e as garantias são 

aplicadas para determinados sujeitos e para outros não. A certeza aqui extraída é 

que às mulheres negras não é dada qualquer garantia ou o cumprimento de 

preceitos básicos formais.  

 

 

                                            

9
 Código de Processo Penal, Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a 
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 
Trazer para o corpo do texto, ao explicar para que serve uma audiência de custódia. 
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4.2.2 Um lugar favorável à acusação 

 

As falas das mulheres sobre a acusação na audiência de custódia realizada 

pelo(a) representante do Ministério Público Estadual beira a dois extremos. A 

omissão e silêncio frente ao convencimento e acusação realizada pelo juiz, a partir 

do fato da grande maioria de mulheres entrevistadas não conseguirem identificar 

quem era o promotor ou perceber seu silêncio e o papel de acusação do juiz. Ou a 

ação verbal violenta e estigmatizadora, que foge ao seu papel e escancara o ódio à 

mulher presa, a exemplo da atuação da acusação na audiência de custódia de Lélia. 

 

Aí ele tava me xingando. Me chamou de vagabunda, descarada, que eu 
sabia que a criança tava lá dentro, que eu ia apodrecer dentro da cadeia e 
que até as menina ia me pegar com as mulher tudo, que ia me matar aqui 
dentro. E aí ficou me xingando toda, falou um bocado de coisa. Que quem 
devia ter morrido era eu [...]. Aí ele disse a mim, que se ele estivesse no 
Júri, que eu ia tomar mais de 50 anos, se ele tivesse, por causa da criança. 
Eu sei que tá errado [...] que ele não tinha nada a ver com a minha vida, 
mas foi no vulto, mas a pessoa não quer entender nada, quer achar que a 
pessoa tem culpa de tudo, queimei a minha casa, mas eu não vi a criança 
(Lélia).  

 
Quando há convencimento do fato, o(a) juiz (a) toma o lugar da acusação e o 

papel da acusação passa a ser o de agravar a situação falando sobre a vida 

passada da mulher. 

O promotor só falava, me acusava do tráfico. [...] Só falava do tráfico, que 
eu já tinha uma entrada com o tráfico e não falou nada a respeito do 
homicídio e o defensor tentou me defender porque a juíza falou que eu tinha 
atingido ele duas vezes com a faca de serra no peito e não foi isso, porque, 
até onde eu me lembro eu, fiz só um corte por cima da blusa que foi 
profundo, pelo fato dele ter me abraçado, né? E eu pedi a ela pra que ela 
tivesse misericórdia, que eu não fiz aquilo porque eu quis, que eu tava 
sendo presa porque eu tentei me defender. Eu fui presa porque eu tentei me 
defender. Ele era homem, ele tava me batendo ao ponto de ele tirou meu 
sangue. (Maria Filipa) 

 

A atuação da acusação beira à intolerância. Ignorando qualquer relação 

anterior ou um complexo de relações sociais, ele se concentra na notícia veiculada 

pela Polícia Militar e age a partir disso.  

 

4.2.3 Distanciamento da defesa 
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A defesa, quando não patrocinada pela mulher ou por sua família, é realizada 

pela Defensoria Pública do Estado. Mesmo com a obrigação de defender, houve 

alguns relatos de omissão por parte dos(as) defensores(as).  

Essa omissão pode ser explícita, principalmente quando envolve matéria com 

grande caráter moral, bem como pode se dar pelo silêncio que talvez seja a única 

atuação técnica possível. Ambas as posturas representam a falta ou uma fraca 

defesa para as mulheres presas. 

 

Aí chegou lá na custódia, tinha um defensor. Aí ele disse: “Eu podia ficar 
com o seu caso, mas se você dissesse que você sabia que o menino tava lá 
dentro. Eu podia tomar seu caso”. Eu disse: “Eu não vou mentir.” [...] Foi 
com o defensor. Que eu não ia falar que eu sabia que a criança estava em 
cima da cama, porque eu gostava do menino e eu não sabia mesmo. [...] Aí 
eu disse: “Que eu não ia dizer”. Ele disse: “Então eu não posso ficar no seu 
caso não, você conversa lá com quem tá na outra sala”. Eu não sei se era 
juiz ou promotor. [...] Ele ficou calado, sentado. Aí ele sentou e calou.  
(Lélia). 

 

Quando não omissiva, a atuação se pauta pela cultura jurídica da convicção 

formada pelos autos do inquérito policial. O contato com a conduzida é pouco ou 

quase inexistente 

. 

Ele falou pouco. Quem falou mais foi a juíza, quem me acusou mais foi a 
juíza, na realidade. Porque o promotor não teve nem o que me acusar. [...] 
Aí ainda o defensor tentou argumentar com ela que a segunda vez que eu 
furei ele, foi tentando ainda me defender, mas essa segunda vez não 
existiu. Porque ele falou ainda que ele tentou argumentar que se eu tentei 
de novo furar ele foi porque eu tava tentando ainda me defender, mas isso 
não existiu, foi apenas no ato que eu puxei, ele me abraçou [...] Foi tudo 
muito rápido, eu não tive nem direito de conversar com ele, ele apenas me 
perguntou o nome dele, se eu já tinha dado alguma queixa dele ni alguma 
delegacia por algum tipo de agressão. Não, porque ele nunca tinha me 
agredido (Maria Filipa).  
 

Além da audiência, as mulheres do Conjunto Penal Feminino (principalmente 

as presas provisórias) sempre reclamaram muito que o defensor não aparecia por lá 

e que quando havia alguma informação, a linguagem e o seu conteúdo não 

explicavam muito sobre o seu processo.   

 

O meu defensor é público, só posso ver ele na mesa do juiz, ele nunca vem 
na casa, aí fica meio difícil da gente como anda o nosso processo, daí ele 
tira o espelho e aí vem: “Seu processo foi movimentado tal dia, tal papel, 
tal”, mas nunca explica o que você precisa saber, se o juiz vai aceitar, ou se 
o juiz aceitou, se tá na mesa do juiz, ou se não tá, eles nunca explica, é 
sempre movimentou ou se não vem embaixo, bem no finalzinho da folha: 
“esse processo não vai ter audiência, não tem audiência marcada”.  E isso 
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você vai ficando na cadeia. Até eles terem a boa vontade de ir lá e tirar seu 
papel lá no fundo pra ter as barata e o povo só olhar seu processo. E isso tá 
indo quase pra 8 meses e eu aqui dentro, e 9 meses de gravidez. 
(Conceição)  

 

Esses são os elementos e percepções dos casos que foram apresentados 

pelas mulheres. A interpretação do silêncio e a não explicação da defesa, o pouco 

ou nenhum contato antes da audiência prejudicam a confiança e o próprio 

desenrolar do que elas consideram a melhor forma para elas. A defesa, portanto, 

sofre não apenas do estigma judicial, mas do distanciamento do(a) seu(sua) 

assistido(a) que o vê como um estranho.  
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5. POSICIONAMENTO DE ATORES DAS INSTITUIÇÕES PENAIS 

 

Nenhuma opinião de um agente que compõe uma instituição é um elemento 

isolado. Ela reflete, antes, práticas institucionalizadas. A partir do aprofundamento 

da entrevista semidiretiva e, por vezes diretiva, procurei entrevistar representantes 

das seguintes categorias: o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Militar. 

Consegui entrevistar um representante de cada categoria, que emitiram 

comentários sobre o dia a dia do exercício das respectivas funções e sobre pontos 

de vista acerca da sua atividade na sociedade. Contudo, lembrar sobre as mulheres 

foi algo muito difícil para todos os entrevistados, houve um esforço para falar sobre 

prisões a partir dos casos que eles consideravam notáveis.  

De modo contrário às entrevistas realizadas pelas mulheres, as agências de 

controle do Estado foram inacessíveis, sendo que as entrevistas aqui realizadas só 

foram possíveis a partir de muita insistência e um processo crítico, conforme já me 

debrucei no capítulo segundo.  

Essas entrevistas foram realizadas no espaço mais confortável para cada 

entrevistado, todos preferiram que fosse realizada no seu local de trabalho cercado 

de simbologia e no meio da sua rotina.  

Ainda faz-se necessário destacar que todos eles passaram pela mesma 

Faculdade na qual estou submetendo esse trabalho para a conclusão do curso. 

 

5.1 A polícia militar e a Prisão de Mulheres  

 

O entrevistado representante da Polícia Militar se trata de agente com mais de 

20 anos de atuação na instituição,  com estudos de nível superior  relacionados ao 

Direito Penal. O objetivo da entrevista foi entender como era a sua experiência com 

prisões de mulheres, de modo que discorresse de forma livre sobre todos os 

elementos que compõem a prisão em flagrante. Essa entrevista foi realizada durante 

uma hora no fundo do Batalhão, enquanto demais policiais limpavam as armas da 

corporação.  

O entrevistado inicia a sua apresentação e a apresentação da instituição a 

partir de uma mudança que percebe dentro da instituição frente a uma sociedade 
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que também mudou. Atribui uma formação humanitária maior ao policial e tem na 

polícia comunitária, o símbolo máximo da “polícia cidadã”. 

 

Hoje tá bem mais humanizada, digamos assim, o tratamento da polícia com 
relação à sociedade. Hoje nós temos o que chamamos de polícia cidadã, 
que é uma polícia que lida mais com a parte de polícia comunitária, tem 
muita formação nisso, polícia comunitária. Antigamente você não tinha tanta 
formação assim. 

 

Afirma que a atuação do policial é “polivalente”, pois o policial deve saber 

atravessar uma velhinha na rua, bem como saber trocar tiro com “bandido” se for 

necessário. Ainda ressalta que a parte boa não aparece no jornal, só as coisas ruins, 

que é uma minoria na polícia. Nesse contexto acrescenta: 

 

Como toda profissão, sabe que tem a parte ruim e a parte boa, é do ser 
humano isso. [...] O único braço do Estado, como a gente diz, o único órgão 
do Estado que chega e entra em todos os lugares, tá em todos os lugares, 
24 horas por dia e diuturnamente é a Polícia Militar [...]. Desde isso aí até 
você ser recebido a bala num lugar que você entra. Hoje em Salvador você 
não consegue entrar no Nordeste de Amaralina sem trocar tiro. Não tem 
jeito. Entrou com a viatura já sabe que o pau vai quebrar, como a gente diz 
na gíria. 

 
 

Sobre os lugares na cidade que o policial não entra sem trocar tiros. 
 

Geralmente, não é que você não possa entrar, é que geralmente quando 
você entra, tem um confronto. Então, tem alguns lugares em Salvador que 
são assim, temos mais emblemáticos, tipo: Nordeste de Amaralina, 
Engomadeira são alguns bairros que realmente quando você entra tem um 
confronto porque a marginalidade está muito pesada nesses lugares. 

 
 
 

A polícia comunitária para o policial é de uma atuação junto à comunidade. Mas 

ainda afirma que temos, no Brasil, uma mania de achar que tudo é caso de polícia. 

Para ele, existem casos que não são de polícia, mas são casos sociais, como a 

criminalidade e as suas causas.  

 Não percebe que também faz parte do processo de criminalização. 

Responsabiliza questões como a falta de saneamento básico, cultura, esporte para o 

“menino”, junto a isso, ainda atribui a responsabilidade à pessoa que tem mente 

ociosa.  

Demonstra como a polícia trabalha com outros serviços essenciais de urbanismo 

para “combater” a criminalidade. E afirma que os lugares sem esses serviços são os 

mais propícios para a criminalidade e sobre eles deve incidir a repressão.  
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Você tem caso que é caso social, são questões sociais, por exemplo, a 
criminalidade hoje cresce não é uma questão só de polícia, é uma questão 
que você não tem saneamento básico, não tem cultura, não tem esporte, 
não tem uma quadra pro menino tá ali.  E a gente sabe que a mente ociosa 
é oficina do diabo. Então você não tem como você fazer uma Polícia só de 
combate a violência se você não tiver uma política social envolvida. E a 
Polícia Militar nas bases comunitárias eles fazem justamente isso, esse elo 
de ligação com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Ação Social, 
porque eles veem onde é que tá a necessidade. Como eu lhe disse, como a 
Polícia é o único braço que chega em tudo quanto é canto, então eles veem 
tudo isso. O que é que interfere na segurança? Várias coisas, até a 
iluminação pública interfere na segurança. Aquela rua tá mais escura, 
aquela rua tá com as luzes todas queimadas. Você é mais fácil de imaginar 
eu agir naquela região porque tá tudo escuro ali, você vai em um lugar 
deserto, escuro. Então a Polícia até, o pessoal das bases comunitárias, eles 
veem até essas situações para entrar em contato com a Prefeitura, com 
COELBA, com tudo, pra trocar a iluminação.  

 

Sobre prisões de mulheres e sobre o que se entende como atitude suspeita e 

abordagem policial.  

 

A percepção da polícia é uma coisa muito de tino, de ter uma coisa 
profissional que você vai pegando isso com o tempo. Então, tipo assim, se 
eu sei que certa pessoa provavelmente está ligada com o tráfico de drogas 
e se eu ver essa pessoa com um embrulho, com um pacote, com uma 
sacola ou essa pessoa, às vezes, quando avista a viatura você vê que ela 
tenta se esconder ou tenta não ser percebida e aí você já percebe. As 
vezes até pela feição da pessoa você vê que naquele momento ela tá com 
medo [...] Então não é assim: “Ah, ela é traficante”. Você sabe que não é 
assim. “Ela é traficante”, vai lá e lava ela presa, não. Você tem que pegar 
ela em flagrante, você tem que pegar e pra você conseguir esse flagrante é 
uma coisa muito difícil. Essa mulher quando ela foi presa da última vez, eu 
lembro que saiu uma matéria imensa no jornal que foi um caso que foi 
assim: ela começou a ser muito investigada pela Polícia Civil, pela Polícia 
Militar porque um menor matou um outro cara e na hora que esse menor 
tava cometendo esse crime, um carro de reportagem de uma TV ia 
passando na hora e filmou e esse menor foi preso e quando ele foi preso, 
foi apreendido, ele disse: “Eu trabalho pra fulana, foi ela que mandou”. 
Pronto, e ela sumiu, ela ficou com medo. E depois de um tempo 
conseguiram prendê-la, ela em casa com dois quilos de maconha. E aí saiu 
uma matéria imensa no jornal e eu me lembro muito bem porque a delegada 
falou: “Há muito tempo nós sabemos que ela é líder do tráfico de drogas, 
mas nunca conseguimos pegar”. É muito difícil pegar em flagrante, que na 
realidade eles são dissimulados, eles não ficam com a droga. Então, como 
eu lhe disse, por várias vezes que nós víamos essa pessoa, nós a 
abordávamos, por quê? Pra tentar conseguir o flagrante, ela com uma 
droga. E por várias vezes ela não tinha nada e ela saia de boa. Você sabe 
que ela é criminosa, mas ali naquele momento não tem como você provar. 
Então o que é que você vai fazer? Uma abordagem por fundada suspeita, 
mas você não tem, não achou nada, pronto. Como se faz a abordagem a 
várias pessoas. 

 

 



69 
 

 

O comércio de substâncias psicoativas é o motivo que mais aprisiona mulheres 

no país, segundo dados oficiais do INFOPEN10. Contudo, o policial afirma que junto 

a esse motivo, a participação de mulheres em assalto a veículos também é grande.  

 Elas participam do assalto servindo de “disfarce” para a prática do crime. Uma 

vez que existem tipos de homens que amedrontam, o que se agrava quando estão 

juntos. Segue afirmando que existe um “marginal” que não tem cara de marginal, 

não se pode depreender pelas suas vestes.  

Atualmente há uma preocupação sobre a impossibilidade se traçar um perfil do 

marginal. Se antigamente era possível identificar o marginal pelas suas roupas e seu 

corte de cabelo, hoje o marginal está bem vestido e assaltando. 

 
Hoje em dia a gente tá vendo um índice muito maior de mulheres envolvidas 
com o crime, tanto com o tráfico, como com assalto. Muitas mulheres 
envolvidas. Antigamente você não tinha tanto caso disso, de mulher, como 
hoje em dia, que tem muitos casos de mulheres envolvidas com assalto a 
ônibus, assalto a veículo, roubo de veículos. Porque aí eles tão usando isso 
porque você disfarça mais. Quando você vê um casal, você as vezes não 
desconfia. Quando você vê dois homens, três homens vindo em sua 
direção, você fica com medo, você se amedronta, a depender dos homens. 
O que eu costumo até dizer é que assim: “Não julgue só pelas vestes, não 
julgue pelo jeito que tá vestido, pelo jeito que vê andar, não julgue por isso”. 
Porque, às vezes, você, hoje em dia, tem marginal que você não diz que é 
marginal.  Antigamente você tinha um estereotipo de que: “ Ah, aquele ali é 
marginal”, pelo jeito que tava vestido, pelo jeito de cabelo. Hoje em dia você 
não tem isso, hoje em dia se tiver um cara bem vestido, bem trajado, que tá 
assaltando, assim como tem casais bem trajados que tão assaltando. 
 
 

As mulheres sempre praticaram o “descuido” que é o furto em lojas. Mas 

ressalta que tem aumentado o número de mulheres no assalto à mão armada e no 

tráfico. Complementa com o tom de indignação que hoje isso não se dá pelo marido 

ou namorado, que elas assumem o comando, pois aprenderam como se faz pra 

ganhar dinheiro fácil.  

 
 Tem muitas mulheres envolvidas com furto, o que nós chamamos, eles 
chamam de “descuido”, que é furto. Na realidade, muita mulher com isso. 
Sempre teve muita mulher envolvida com isso. Na realidade, muita mulher 
com isso. Sempre teve muita mulher envolvida com isso. Tem aquelas 
mulheres que vão na loja com aquela bolsa grande e aí no descuido da 
vendedora, ela bota uma coisa dentro da coisa, outra coisa, entendeu? 
Furto. Então tem muita mulher envolvido com isso, sempre teve. Mas hoje 
em dia tá aumentando muito o número de mulheres envolvidas com 
assaltos a mão armada e envolvidas com o tráfico, principalmente 
envolvidas com o tráfico, muitas mulheres envolvidas com o tráfico. [...] 
Muitas mulheres assumindo o tráfico, não é nem só dizer envolvida porque 

                                            
1010

 Fonte: < http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-
feminina-no-brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf> 



70 
 

 

o marido, o namorado, o companheiro é traficante, não. Antigamente você 
tinha muito disso. Hoje você tem mulheres liderando o tráfico. Você vê 
mulheres que aprenderam a ganhar esse dinheiro fácil, digamos assim, 
como elas acham que é fácil, e tão liderando o tráfico. Muitas mulheres hoje 
em dia, muitas, muitas, muitas. 

 

 A existência de estereótipos para o entrevistado é uma felicidade e um 

elemento que faz parte da polícia. Ele é construído pela prática e também é 

reforçado por estudos acadêmicos dos próprios policiais que, no caso do autor em 

que se referencia, parte de estudos dentro dos presídios para identificar os signos 

das “facções”. É um material que é difundido dentro e fora da Polícia Militar.  

 
Com relação ao estereótipo, eu digo assim, queira ou não queira, todos nós 
já temos um conceito formado, ou seja, um preconceito e nós, policiais, nós 
costumamos ter, eu digo até felizmente. Parte do crime isso aí, felizmente 
eles têm modo de se vestir, roupas com que se vestem. [...]  Aí tem facção 
que só usa boné verde cana, tem facção que só usa boné rosa, tem facção 
que é proibida de usar boné. Aí você tem facção que eles se identificam 
com números, como Tudo 2, Tudo 3, não sei se você já ouviu falar. Então, 
esse que é Tudo 2, ele tem mania de fazer dois cortezinho na sobrancelha, 
quer dizer que ele é Tudo 2. Três cortezinho, 3. Cabelo, ele faz duas 
listrinha, 2, três listrinha é 3, então eles têm essas coisas. [...] É porque, é 
porque é da experiência, porque são informações que vão chegando, vão 
chegando. E hoje você tem até, tem um trabalho e aí você pode até marcar 
ou pegar o telefone dele, ele pode vir, ele é o capitão XXX, ele tem todo. Ele 
tem, por exemplo, ele tem todo um estudo, estudo mesmo, sobre tatuagem 
no crime, sobre isso aí de cabelo das facções criminosas, toda a simbologia 
que o crime tem. Entendeu? Inclusive já publicado e tudo. [...] Prático. 
Embasamento dele, ele fez pesquisa, estudos, não só em presídios 
brasileiros, como também em presídios de fora pra saber toda essa origem 
de como foi que começou. E salvo engano, começou com as gangues lá 
nos EUA, as gangues lá fora começavam a se tatuar pra se identificar quem 
era de tal gangue. 
 

Após apresentar certa indignação pelas mulheres no comando do tráfico, o 

questionei novamente sobre esse papel de liderança. A resposta veio agora a partir 

do senso comum e a internet  apareceu como fonte segura de informação. 

 

Muitas. [...] Algumas fazem parte do comando. Algumas, porque era mulher 
do chefe e ele tá preso ou é mulher e ele tá preso e aí ela começa a 
comandar ou outras porque ele morreu e ela assumiu o comando. Então 
tem muitas mulheres. Tem uma mulher, pronto, não sei se você já ouviu 
falar, mas você pode pesquisar: “Líder do tráfico na Suburbana”, conhecida 
como “XXXX”, se você colocar no Google, você vai ver. Tá presa, mas 
continua comandando de dentro do presídio.  

 
Dentro do contexto das entrevistas e das falas sobre o “combate ao tráfico de 

drogas”, não pude deixar de perguntar sobre a efetividade desse combate pela 

polícia e sobre o grande tráfico. Ele afirmou que o trabalho dele era ali na base 

mesmo, quem estava ao alcance, era o trabalho de “enxugar gelo”. 
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Com certeza, nós temos essa visão. De que as grandes cabeças, os 
grandes traficantes, os grandes pensadores do tráfico não são alcançáveis. 
Nós não chegamos nem a, digamos assim, a saber quem são. Exato. 
Porque nós aqui na base da pirâmide, vamos dizer assim, nós estamos 
combatendo é o que nós dizemos são um jargão que nós tem muito: “Nosso 
serviço é enxugar gelo”. Não adianta, a gente sabe, a gente tem que 
combater, mas não adianta só combatendo o tráfico digamos aqui, o que a 
gente chama de tráfico formiguinha, que é aquele, como se diz, não é um 
grande tráfico não, ele não traz as toneladas de drogas para o Brasil, mas 
ele é quem tá vendendo e é quem tá ao nosso alcance.  
 

Na prisão em flagrante de mulheres, embora exista uma recomendação que ela 

deve ser feita por outra mulher, é justificável a busca pessoal pelo homem quando 

existir uma suspeita forte que é realizada pelo próprio policial. A lógica que permite a 

busca pessoal da mulher pelo homem é feita com base na máxima civil de que  “o 

que não é proibido, é permitido”, contrariando completamente o princípio da 

legalidade que deve reger os atos administrativos. 

 

A única orientação que nós temos é evitar você fazer busca pessoal em 
mulheres, se no caso for homem e não tiver uma policial feminina, mas caso 
você não tenha jeito, não tenha polícia feminina, a suspeita é muito forte, 
você pode fazer a busca pessoal. Desde que você não vá extrapolar o seu 
limite, pra não ser até acusado de um assédio ou de alguma coisa que você 
fez e sem ter cometido. Então assim, a gente costuma dizer o seguinte: O 
policial masculino fazer busca pessoal numa mulher não é proibido, não tem 
nada que proibido, então o que não é proibido, é permitido.  
 

Para o entrevistado, o aumento da criminalização de mulheres se inicia pela 

briga das mulheres pela igualdade que extrapolou o ideal, deixando de lado o valor 

familiar da honra. Com isso, o trabalho doméstico e o cuidado com os filhos foram 

desvalorizados e aumentou-se a exigência da contribuição financeira das mulheres 

no lar. O consumismo exigiu a participação ativa dessas mulheres. 

 

Na realidade, assim, uma opinião muito pessoal minha de que são várias 
que eu tinha isso muito na faculdade, não só na mulher na criminalidade, 
acho que na mulher no mundo, aí vai na criminalidade. Desde que se 
tentou, desde que se começou essa briga das mulheres pela igualdade, a 
igualdade de direitos, a igualdade de tudo. Eu acho que ela tem que ter 
igualdade de direitos, mas aí começou essa briga e se deixou muito de lado 
a mulher extrapolou, acho que extrapolou muito, esse ideal de igualdade. E 
esse deixou muito o valor familiar de honra. A mulher começou, na minha 
visão, a perceber, tipo assim, acha que ela, por exemplo, ser uma dona de 
casa, ela ser uma mulher que cuidava dos filhos, pra ela é desvalorizado 
isso hoje em dia. Hoje em dia a mulher tem que trabalhar, e aí eu levo isso 
eu levo ao mundo consumista, a tudo isso, que o consumismo faz com que  
por mais que o homem, por mais que o marido ganhe, ele pode ganhar altos 
salários, a mulher, a esposa sempre tem que trabalhar um pouco mais que 
é pra família conseguir mais bens, conseguir mais renda, conseguir um 
conforto maior do que o que já tem, tudo isso. E devido ao consumista, e aí 
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eu acho que é isso aí que fez, não só as mulheres, mas os homens também 
no meio da criminalidade na realidade, em geral. 
 

Para o entrevistado, o consumismo atinge a todos, homens e mulheres da 

capital. A pobreza não é suficiente para que alguém cometa um fato considerado 

como ilícito. Dá o exemplo do sertanejo do interior da Bahia que não tem nada e 

prefere comer palma a roubar, e é feliz assim.  

 
Eu culpo muito o consumismo por isso. Não é pobreza que faz uma pessoa 
virar um marginal porque eu já fiz curso no interior, por exemplo, no lugar 
totalmente inóspito, que é na região de caatinga e que você vê o sertanejo 
lá, ele tá ali, ele não tem nada e sobrevive comendo palma, que é uma 
coisa que até o boi é ruim de comer. Mas ele não vai cometer um crime, 
entendeu? Mas por que? Porque ele tá ali naquela região isolada ali, ele tá 
no mundinho dele, a felicidade pra ele: “Você é feliz”. “Sou”; “O que é que 
falta pra você ser feliz de verdade?”; “Chuva, se Deus me mandar chuva, eu 
sou feliz”.  

 

Prossegue afirmando que na capital existem muitas mentes fracas que são 

atingidas pelas exigências do consumismo.  

  
[...] Já aqui na capital, você tem essa situação do consumismo. De você ver 
o menino da favela ali e você tá vendo o menino da família mais abastada 
que tem uma condição melhor, tá com tênis da moda, tá com o relógio da 
moda, tá com o celular da moda. Entendeu? E ele quer ter aquele relógio. E 
aí, digamos assim, o que tem a mente mais fraca parte pra criminalidade 
pra conseguir mais fácil. Isso aí, não é? Até porque tem coisa que ele não 
vai conseguir, infelizmente, como eu lhe disse, é um conjunto de coisas, 
nossa educação precária, saúde precária, tudo isso. Então ele tá em 
situação precária, ele estudou em escola pública, que ele sabe que 
raramente ele vai conseguir chegar ao patamar de ele conseguir ter tudo 
aquilo ali que ele tá vendo, digamos assim, com o barãozinho, morar no 
lugar bom. Por exemplo, o menino tá no Nordeste de Amaralina e ele tá de 
frente pro Horto Florestal, então ele tá vendo milionário, prédios de milhões, 
com carrões de centenas de milhares de reais e ele tá ali, folgado. O que é 
que ele faz? Se ele tem a mente fraca, ele invés de continuar tentar crescer 
na vida estudando, batalhando, trabalhando, ele vai tentar o modo mais 
fácil. Então ele vai roubar, ele vai traficar. E influencia muito a juventude, 
mais muito influenciada, eu vejo muito menino, muita adolescente 
influenciada pelo traficante, porque ele acha que ele tem aquela vida boa, 
aquela vida que vai poder oferecer o ostentar, que é o que eu falei do 
consumismo, aquela ostentação.  

 
Nesse contexto e para o entrevistado, há também mulheres que veem ganhos 

fáceis ao se envolverem com pessoas que comercializam psicoativos. Para ele, ela 

não percebe como é curta essa vida que ela escolheu. As suas estatísticas dizem 

que há 10 anos era pouco provável ver uma mulher agindo e fazendo parte dessas 

estatísticas, o que é normal hoje. Mas o seu papel aparece como coadjuvante na 

configuração da imagem não perigosa, que provoca menos alarde para a 

desconfiança policial.    
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[...] Ela vai poder ter celular bom porque ela namora com traficante, que ela 
se envolveu no tráfico, pra poder ir pra festas que ela quiser, pra ela poder 
comprar roupa de marca que ela quiser, vai poder fazer tudo isso aí. E ela 
não vê, não percebe o quanto é curta essa vida dela, o quanto pode ser 
curta dela [...] Eu vou lhe dizer, por exemplo, não vou muito longe não, há 
10 anos atrás, você não via, era muito raro você ver mulher assaltando. 
Hoje a coisa mais fácil de você ver, de você ouvir no rádio todo dia, por 
exemplo, assalto a ônibus, era dois homens e uma mulher que tava 
cometendo o assalto, porque como eu lhe disse, eles começaram a 
perceber, as vezes, como a gente não via mulher no tráfico, acho que eles 
começam a perceber que se tiver um casal ninguém vai desconfiar. Tem um 
casal aqui andando, ninguém vai desconfiar que são dois assaltando, já 
dois homens vai desconfiar.  
 

Queria saber mais sobre a identidade dessas mulheres, de onde elas são, se 

são negras e naquele contexto que ele falou tanto de bairros considerados como da 

periferia, se eram da periferia.  

Para ele, a maioria provém da periferia, mas que tem mulheres de famílias 

abastadas, situação que ele não consegue entender, mas que ainda são a minoria.  

Atribui à criminalidade uma explicação demográfica a partir da lógica 

matemática: Se a maioria da população soteropolitana é negra, a maioria dos que 

cometem crimes estão na periferia, a periferia é negra, então as pessoas presas 

também serão de maioria negra.  

  

Normalmente são da periferia, hoje você tem muitas mulheres também, 
como eu lhe disse, de família mais abastadas que não sei porque cargas 
d‟água, não sei se por aventura, pela adrenalina, estão envolvidas com o 
crime, mas é uma minoria, não é uma maioria não. A maioria geralmente é 
da periferia.Com relação a negro. Eu ia até falar até nisso, quando você 
tava falando que os policiais também são negros. Então o que é que 
acontece. Infelizmente a maioria dos que cometem os crimes são negros, 
não sei se porque a maioria de nossa população é negra (pausa) ou 
afrodescendente. A maioria. Falam: “Ah, mas por que só prendem preto da 
periferia?” Não, é que na realidade, a maioria que comete crime são negros, 
a maioria que estão no crime são negros. Não sei se porque a maioria de 
nossa periferia é negra, é afrodescendente. Porque sabemos que no Brasil, 
na realidade, principalmente na Bahia, no estado que nós vivemos, a 
maioria da população é negra, a maioria da população é afrodescendente. 
Então você dizer assim: “Ah, porque só prende..”. Mas se eu tenho a 
maioria da população afrodescendente e se a maioria da população está na 
periferia, é de afrodescendente. E a maioria dos que cometem crimes estão 
na periferia. Digo, crimes desse tipo, de roubo, de tráfico, furto, a maioria 
está na periferia. A maioria da periferia é afrodescendente, então, por 
conseguinte, a maioria que vai cometer crime é afrodescendente.  Se você 
vê, se você ficar uma horinha no rádio ouvindo, no rádio da polícia, ficar 
uma horinha ouvindo o rádio da polícia, que sempre que cometem assalto, 
vão dizer: “Dois elementos sendo um negro assim, assim, assim o outro 
pardo”, entendeu? Então, é maioria que acontece. Então não é que seja um 
preconceito da polícia: “Só aborda negro, só prende negro”. Não, é quem 
está cometendo crime, não é? Até porque a maioria de nossa população é 
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negra, não tem como você dizer. Me acha um branco em Salvador, você vai 
achar 1 em 1 milhão. 

 

Essa percepção não é individual, a lógica demográfica é de conhecimento de 

todos os policiais e é deduzida pela análise de todas as ocorrências que chegam até 

os policiais. 

Não, isso é geral. Porque é como eu lhe disse, nós estávamos discutindo 
entre colegas na viatura outro dia justamente isso, nós ouvimos várias 
ocorrências assim, em pouco, tiveram várias ocorrências de assalto, e todos 
as ocorrências quando eles passavam, era: “Dois elementos negros, assim, 
assim, assim, trajando bermuda tal, camisa tal”. Daqui a pouco outro 
assalto: “Um elemento negro, outro pardo, assim, assim, assim” ou “Três 
elementos negros, uma mulher negra mais dois elementos negros”. Então, 
sempre você tá vendo é quem tá cometendo crime, entendeu? Como eu lhe 
disse, aí já é uma percepção que você vê que porque realmente a maioria 
de nossa periferia é de afrodescendente e a maioria que combate o crime é 
da periferia. Então você vai ter uma maioria de afrodescendente cometendo 
o crime, não porque ele sendo um negro, não porque seja um preconceito, é 
do negro isso, eu sou negro, vou cometer isso.  Mas é porque nossa 
população é assim. Acho que se fosse no Rio grande do Sul seria diferente 
porque lá você tem uma população menor de negros. Se você for ver no 
interior do Rio Grande do Sul, no interior do Paraná que a maioria, então 
quem vai cometer lá é o branco. Porque lá você tem uma maioria de 
brancos, entendeu? Então, é isso aí. 

 

A autoridade policial aplica a sua lógica como se todos os estados brasileiros 

fossem iguais e como se a periferia baiana estivesse sendo atacada porque 

concentra em si o número alto de pessoas que cometem crimes e precisam ser 

detidas. Como se essa política genocida pudesse sem aplicada também nas regiões 

em que é povoada pela branquitude. A pergunta é: As regiões da branquitude são 

considerados periferias? A periferia não é um dado objetivo, ela tem cara, ela tem 

cor.  

A entrevista demonstrou que o combate à criminalidade nas regiões periféricas 

pressupõe um imaginário de desonestidade, ambição e mentes vazias, cujas vidas 

são curtas. A mulher, nesse contexto, aparece por vezes como coadjuvante para 

não provocar a suspeita, bem como alguém que aprendeu a ganhar dinheiro fácil e 

assumiu a liderança. É também o produto de uma luta pela igualdade que 

ultrapassou o razoável, deixando de lado os valores da honra e da família.   

 

5.2 O Ministério Público na audiência de Custódia e a prisão de mulheres 

 

Esta subseção tem como objetivo analisar a entrevista de um dos dois 

promotores representante do Ministério Público na Audiência de Custódia. Esta 
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audiência é realizada no Núcleo de Prisão em Flagrante que fica em sala anexa à 

Central de Flagrantes do bairro Iguatemi.  

A entrevista se deu em dois momentos, na própria Central, entre os intervalos 

das audiências.  

Trata-se de promotor que ingressou no Ministério Público no ano de 1991. 

Antes advogava, mas afirmou que o ingresso na instituição se deu sonho de servir à 

sociedade. Admirava o bonito espetáculo realizado pelos promotores no tribunal do 

júri.  

[...] era um antigo sonho, eu comecei advogando, reconheço as excelências 
da advocacia, mas a missão maior de servir a sociedade me motivou a 
ingressar na Carreira do Ministério Público. E quando eu fui assistir um júri 
em Salvador, que vi a atuação do promotor de justiça eu me apaixonei, me 
identifiquei, saí da sala do tribunal do júri, dizendo: “Eu já sei o que eu quero 
ser na vida” [...] eu só atuava na área civil. Especialmente na área de 
família. Mas eu sempre ia para o fórum Ruy Barbosa para assistir júri. Eu e 
outros colegas meus que hoje são juízes, são promotores, porque a gente 

achava bonito o espetáculo. 
 

Para o promotor entrevistado, deve existir um equilíbrio entre prisão e 

liberdade, acredita que a pena resolve, e também acredita ter uma perspectiva 

crítica. Vê como radical as correntes reformistas como o direito penal mínimo.  

 
Porque tem determinados posicionamentos hoje que eu não concordo, em 
relação a determinadas matérias, eu acho que tem que ter um equilíbrio 
entre prisão e liberdade, por exemplo. Você não pode estar soltando todo 
mundo, você também não pode estar prendendo todo mundo. E existem 
algumas correntes aí, no Direito, que ou radicalizam pra um lado ou 
radicaliza para o outro, achando que prisão não resolve que é direito penal 
mínimo.   
 

Há, portanto, o pressuposto de determinados sujeitos precisam ser presos e 

outros não. Principalmente aqueles com ficha criminal extensa.  

 

 

Você tem que ter critérios, você tem que analisar caso a caso. Se chega um 
sujeito aqui, com uma ficha criminal extensa, que praticou um assalto a 
ônibus, com um revólver, devidamente municiado, que coloca em risco as 
vidas que ali se encontram e outras que estão em torno da situação, como 
não requerer a conversão do prisão em flagrante em prisão preventiva?  
Muitas vezes até com o emprego de violência contra pessoas idosas, contra 
crianças, xingamentos, agressões físicas e verbais [...] Você não pode vir 
com a cabeça dizendo que vai soltar todo mundo, e nem vir com a cabeça 
dizendo que vai prender todo mundo. Tem que analisar critérios caso a 
caso, aqueles critérios de gravidade, claro que tem que haver 
encarceramento. E os casos que não oferecem risco à sociedade, à ordem 
pública, esses podem ser beneficiados com a liberdade provisória, com a 
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.  
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Baseia sua atuação em leituras como Fernando Capez, Damásio Evangelista 

de Jesus, Nelson Hungria, Basileu Garcia e Aníbal Bruno. Para atualização, utiliza-

se da internet e do seu olhar crítico.  

Quando questionado sobre as audiência de custódia que tinham uma 

flagranteada mulher, ele sente grande dificuldade para lembrar.  Ao se recordar 

lembra de dois casos específicos, um que se trata de mulheres armazenando 

substâncias psicoativas dentro da vagina e o outro em que a mulher exerce o 

cuidado com o sequestrado. 

 

No momento não vem assim um caso específico, mas eu vi alguns casos de 
mulheres levarem drogas em suas partes íntimas para dentro do presídio. 
Quantidade até significativa e que felizmente foram flagradas e foram 
autuadas em flagrantes. Houve outro caso também de uma mulher que 
ficou tomando conta de reféns em sequestro, e aí ela fazia os trabalhos 
domésticos, lavava roupa do sequestrado, cozinhava para o sequestrado, 
uma situação assim, bastante peculiar. Ela foi incumbida, no grupo, de fazer 
esse serviço e terminou presa quando a Polícia descobriu o cativeiro, 
invadiram e prenderam os meliantes e libertou o refém que era um senhor 
de mais de 70 anos, e a mulher participou ativamente dessa situação.  
 

A quantidade de substâncias psicoativas no interior de suas vaginas, que 

normalmente se trata de gramas, são tidas como “quantidades enormes”, “incrível 

quantidade” que se destina não somente para o consumo de seus companheiros, 

mas para a comercialização dentro do sistema prisional. 

 
A maneira como elas acondicionam pedras de crack. Quantidade de 
maconha dentro de saquinhos e vão introduzindo na vagina, quantidades 
enormes que quando vão sendo retiradas ou fotografadas você vai ver a 
incrível quantidade que elas conseguem esconder dentro do próprio corpo 
para ser levados para os companheiros. É uma coisa que chama muita 
atenção, não seria uma quantidade assim, para consumo imediato, mas 
uma quantidade para comercialização no sistema prisional, um tráfico, é 
isso que chama atenção. Não seria uma quantidade para um companheiro 
apenas consumir, mas para distribuir entre aqueles que se encontram no 
sistema prisional. [...] É esse o meu olhar sobre a participação da mulher 
nesse “tráfico” de drogas e entorpecentes para dentro do sistema prisional, 
achando eles que a mulher, é assim, não chamaria a atenção, tanto quanto 
se fosse um homem levando aquela droga. Mas os órgãos de Segurança 
estão atentos a isso, porque cada vez mais as mulheres têm uma 
participação ativa nos delitos de crimes contra o patrimônio e tráfico de 
drogas, infelizmente. 
 

As mulheres que chegam na audiência são vistas como mulheres sofridas com 

habilidade nata para serem cabelereiras, manicures, sacoleira de vender roupas. 

Deixam essa habilidade e para se dedicar ao que chama de criminalidade pela 

perspectiva “ilusória” do ganho financeiro maior. 
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A partir disso, começam a ter um processo atrás do outro, o que já significa que 

deixaram de ter a perspectiva de ter uma vida lícita e regular. E não é regular de 

modo geral, mas associada às funções de cabelereira, manicure vendedora de 

diversos produtos. 

O entrevistado ainda acrescenta que o Estado deve chegar junto dessas 

comunidades e capacitá-las para o trabalho, não pela universidade, mas pelos 

cursos técnicos. Porque assim, elas não irão opinar pelo caminho da criminalidade 

que é considerado para ele, um caminho fácil.   

 
Algumas delas são mulheres sofridas, da periferia da cidade, algumas até 
com um (pausa na fala), habilidade de cabelereira, de manicure, de 
sacoleira de vender roupas, mas que no envolvimento com o companheiro 
que também tem envolvimento com roubos, com os assaltos, terminam 
deixando de mão essa atividade lícita, essa habilidade que ela possui para 
se dedicar a criminalidade  acredita na perspectiva ilusória que o ganho 
financeiro é maior, e aí acabam se complicando, ficam respondendo 
processos, aí depois tem mais outro processo, e quando vê já se enveredou 
pelo mundo da criminalidade. Deixou a perspectiva de uma vida lícita e 
regular como cabelereira, como manicure, como vendedora de diversos 
produtos e aí se enveredam completamente na criminalidade. E aí mais 
uma vez eu digo: Onde está o Estado que não chega junto dessas 
comunidades, onde essas mulheres moram, dessas pessoas novas, 
oferendo oportunidade de capacitá-las e estar ali presente, capacitá-las 
para o mercado de trabalho, oferecendo cursos técnicos, oferecendo 
educação pedagógica, enfim, várias oportunidades para que elas não optem 
pelo caminho fácil da criminalidade. Eu acho assim também uma omissão 
do Estado propiciar às mulheres e às pessoas de modo geral que vivem 
nessas periferias. A  opção pela criminalidade, não justifica, não justifica, 
mas o fato de um sujeito se ver sem uma perspectiva de uma qualificação 
profissional, ele se torna vulnerável à ação dos criminosos que 
arregimentam para a criminalidade, criminosos esses que exercem uma 
influência muito forte na comunidade, a ponto até de determinar 
comportamentos, expulsar pessoas que acham inconvenientes, ou que 
acham que sejam informantes da polícia. 
 

Para o entrevistado, a vulnerabilidade desses indivíduos se dá basicamente 

pela atuação do tráfico e pela falta de educação das pessoas que moram nessas 

comunidades e que delas não podem sair. 

A perspectiva é de saída desses lugares a partir do momento que algum 

membro adquire qualificação suficiente para ir par “um lugar melhor”, porque ali não 

é possível viver em paz.  

 
É o tráfico, basicamente, o tráfico de drogas e a falta da oportunidade 
dessas pessoas, que não tem uma capacitação profissional, não tem uma 
educação que lhe permita galgar coisa melhor, sair daquela comunidade, 
entendeu? Ir para um lugar melhor em que ele possa viver em paz sem a 
pressão dos comandantes do tráfico. Então essas comunidades ficam 

reféns, à revelia dos criminosos.  
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Ao final da entrevista, perguntei se ele gostaria de acrescentar alguma coisa 

fora as perguntas que eu havia feito, ele novamente responde na perspectiva de 

mudança da sociedade a partir do cumprimento das leis.  

 
Devemos acreditar em Deus, em primeiro lugar (porque sou católico), e 
acreditar na humanidade também, nós vamos mudar essa sociedade, que 
ainda vale a pena ser honesto, ser ético, que vale a pena cumprir a lei, 
apesar de todo esse lamaçal que a gente vê na classe dominante, na classe 
política. Nós não devemos ver isso como um exemplo negativo e, volto a 
repetir, que vale a pena ser honesto, ser honrado, sempre praticar o direito 
e a justiça. 

 
 
 

O entrevistado acredita ter uma missão com a sociedade, mas considera que 

aqueles que trilharam o “caminho da criminalidade” estão fora dessa sociedade 

honesta. A prisão funciona e deve ser mantida como está.  

Os lugares em que se concentram essa criminalidade devem ser deixados, lá 

estão só aqueles que não tiveram uma oportunidade de melhorar de vida, de ir para 

um lugar de paz. A criminalidade, para ele, arregimenta jovens que esperam o 

ganho fácil com esse caminho.   

 

5.3 Julgando na Audiência de Custódia 

 

Essa entrevista só foi possível mediante a ajuda de terceiro que intermediou o 

contato mediante os e-mails entre a entrevistadora e entrevistado. O entrevistado é 

reconhecido como uma das posturas mais progressistas no Judiciário baiano.  

Na audiência de custódia, julgam em média três juízes por ordem de 

substituição, não há um juiz fixo. Após várias tentativas de contato com os demais 

juízes, uma negativa, um ofício ignorado, restou uma entrevista realizada com 

profundidade acerca da atuação do juiz na audiência de custódia e especificamente 

nos casos de prisões de mulheres.   

O juiz entrevistado permitiu a identificação, porém por não ter provas da 

permissão, prefiro manter em sigilo do seu nome. Trata-se de juiz com 15 anos de 

carreira, sendo 10 deles na justiça criminal.  

A escolha por seguir a carreira se deu pela possibilidade de fazer as coisas 

diferentes, substituiu a primeira resposta que era a vontade de acabar com a 
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impunidade. Fazer o certo para o entrevistado era um traço de personalidade, o que 

determina também o bom funcionamento do Judiciário.  

 

Na verdade, eu optei por fazer o curso de Direito porque, entre as opções 
que eu tinha, me pareceu a que mais se alinhava aí a minha personalidade 
e tal. E ao longo do curso a gente acaba tentando trilhar caminhos, né? E a 
magistratura me encantou pela possibilidade de poder fazer alguma coisa 
ou fazer alguma diferente. Tentar acabar com essa (não vou dizer sensação 
de impunidade), mas tentar mostrar que o Judiciário pode funcionar um 
pouco melhor se as pessoas foram empenhadas e tal, e aí eu já acho que é 
um traço da personalidade, a vontade de fazer o que é certo. Então, qual é 
o lugar que eu posso fazer mais o que é certo? Na magistratura, talvez. E aí 
foi uma escolha, lógico, que consciente, mas muito intuitiva, acho que as 
coisas acabaram me levando para que eu optasse pela magistratura.  

 

A atuação do juiz na área criminal para ele se deu de uma forma intuitiva e 

desde então começou a trabalhar em conexão com os outros poderes para melhorar 

as coisas que para ele significa acelerar processos. Para ele, isso é poder fazer algo 

diferente, significativo.  

 

Ao longo desse caminho, a gente também vai traçando outras preferencias 
de forma quase que intuitiva também e faz bastante tempo que nunca me 
desliguei da área criminal [...] Tentar trazer algumas práticas ou 
interlocuções que possam melhorar ou ajudar a agilizar o julgamento dos 
processos enquanto de conhecimento na área criminal, coordeno mutirões 
(tivemos um agora em abril, agora estamos em um do júri até novembro) 
trabalho muito interessante de articulação com outros poderes para as 
coisas fluírem, assento no pacto pela vida, para trazer as coisas, afinar o 
conhecimento das coisas e, paralelamente a essas coisas, eu trabalhei no 
primeiro expediente da Audiência de Custódia lá na Mata Escura e estou 
envolvido com o núcleo desde então [...] Não sei dizer, acaba que é uma 
coisa de opção. Eu era de uma vara de jurisdição plena e fui promovido 
para uma de competência exclusivamente criminal. E ali você vai se 
afeiçoando às coisas, vai botando em prática, vê que é possível algo 
diferente, encurtar o tempo dos processos, isso tudo vai trilhando a sua 
predileção.  
 

Pedi um esclarecimento sobre o que era “predileção” e a resposta envolveu a 

possibilidade de julgamento rápido dos processos, o que causaria uma melhoria no 

trabalho dos demais atores, bem como uma resposta rápido à “sociedade”, este ser 

inanimado que parece cobrar a resposta na porta da sala de audiências.   

Essa resposta rápida é também a medida para a diminuição da criminalidade e 

vê no seu papel, a realização da justiça e não somente o exercício da função do 

Judiciário. 

 
É que eu já tive experiência de trabalhar com tudo, né? Área cível, traz 
muito conflito de interesse privado. Quase sempre envolvendo recursos, 
resolvendo problemas de disputa por patrimônio. E a área criminal é de 
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certa forma desafiadora porque é uma área em que o serviço bem feito ou 
você conseguindo com os demais atores é, julgar rápido um processo, um 
processo de relevância e conseguindo melhorar o trabalho dos outros 
atores, como o trabalho da polícia, do MP, defensores privados ou públicos, 
de certa forma você consegue dar uma resposta rápida à sociedade, 
quando isso é possível. Muitas vezes é. E a ideia – quando digo até com um 
pouco de idealismo – é que de repente essa resposta rápida pode trazer 
outas consequências positivas, como a diminuição da criminalidade, porque 
a justiça consegue dar uma resposta rápida;  
 
 

Essa resposta rápida realizada pela sentença criminal serve também para 

resgatar a dignidade da pessoa humana, por mais que isso possa parecer um 

paradoxo sobre o qual não explicou.  

Vê na sua atuação uma forma de tratar o cidadão, diminuir a criminalidade e 

dar efetividade ao mito de uma sociedade sem conflitos. 

 

[...] ou o resgate da dignidade da pessoa humana, porque a justiça criminal, 
por incrível que pareça que é o rolo compressor, é a última trincheira, de 
repente a justiça criminal consegue resgatar pessoas, por mais que possa 
parecer um paradoxo assim. Mas a gente tem exemplos aqui no Núcleo de 
Prisão em Flagrantes, então, é tentar fazer uma justiça criminal rápida que 
possa ter efeitos práticos de tratar melhor o cidadão, mesmo que ele seja 
envolvido com a justiça criminal e dar uma resposta para a sociedade, para 
que a sociedade tente diminuir a criminalidade e viver de forma mais 

pacífica, talvez esse seja o mote. 
 

Acredita que antes da audiência, não era possível entender exatamente quem 

era o sujeito preso, o seu comportamento, o seu aspecto, o seu problema. Agora, o 

olhar humanizado se deve a uma resposta rápida dada pela Audiência. 

 

Como não havia Audiência de Custódia, não se sabia exatamente quem era 
aquele sujeito, qual era o comportamento dele, qual era o aspecto dele, qual 
era o problema dele, decidia formalmente com a análise fria de papel. A 
Audiência de Custódia já teve um ganho enorme que ao invés de ficar preso 
10 dias, ele vai ficar um (se for o caso de ser solto). Então a gente encurtou 
o prazo de apreciação daquele flagrante e, fora isso, a gente consegue ter 
um olhar mais humano em relação àquela pessoa. 

 

Admite o fato de que prisões anteriores são incomodas ao Judiciário. Antes o 

juiz tinha dois perfis e duas alternativas: ou prendia o sujeito que iria custar caro 

para o Estado e ser cooptado pelas facções ou soltava por entender que não era o 

público para a unidade prisional. Porém, esse público que não é para o cárcere 

apresenta uma “hipossuficiência humana” e soltar não quer dizer ter um olhar mais 

humano sobre a personalidade da pessoa.    
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Há um olhar de doença e degenerescência para com certos indivíduos que não 

tem na liberdade um campo de exercício de sua dignidade humana, havendo, 

portanto, uma exigência de recuperação das personalidades pelo Judiciário.  

 
E aí o que acontecia muitas vezes e que incomoda os juízes é que as vezes 
a pessoa que é levada à Audiência de custódia, ela já tem 3, 4, 5 prisões 
anteriores. Se a gente olhar, muitas delas é sem violência ou grave ameaça 
contra a pessoa, são justamente esses pequenos furtos ou ele foi conduzido 
por tráfico de entorpecentes, mas foi preso ali com muita pouca quantidade 
de drogas, para subsistência ou até mesmo ele vende, mas ele vende pra 
sustentar o próprio vício. E o juiz tinha duas alternativas nesse caso, ou 
mantinha o sujeito preso porque ele já foi preso 2, 3, 4 vezes antes, ele vai 
pro sistema prisional, vai ser cooptado por facções criminosas, ele vai 
custar R$ 3.000,00 mês para o Estado; ou simplesmente fala “esse é o 
público que não precisa ir pra unidade prisional”, devolve ele pra rua, e ia 
contar o tempo pra ele estar aqui de volta novamente, ou seja, por mais que 
se entendesse que o que o sujeito precisa não é cadeia, a gente 
simplesmente devolver a liberdade não significa ter um olhar mais 
cuidadoso em cima daquela personalidade, daquele hipossuficiência 
humana, eu tô falando aí de usuários maciços de entorpecentes etc. e tal.  
 

Na busca pela “recuperação dessas personalidades”, o Judiciário iniciou 

parcerias com projetos proveniente dos movimentos sociais. Em Salvador, o objetivo 

da parceria com o “Corra pro Abraço” é o de salvar os criminosos não violentos, que 

são passíveis de recuperação. O trabalho da instituição é visto em última instância 

como uma forma de limpeza, para que ele deixe de viver à margem, de “ser” um 

criminoso, e volte para o ambiente social certo, “limpo”. Contraria os próprios 

objetivos institucionais e difere da perspectiva dos movimentos sociais que vê no 

Judiciário uma instância de violência com pessoas em situação de rua. 

 

E aí a gente conseguiu uma parceria com o projeto “Corra pro Abraço”, da 
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e, acho que Desenvolvimento e 
alguma coisa, Desenvolvimento Social. Eles têm aqui, no Núcleo, uma 
equipe multidisciplinar, todos os dias, e se a gente percebe que o sujeito 
tem esse perfil, não é um criminoso violento, ele tá em situação de 
vulnerabilidade, etc. e tal, ao invés dele ir para a cadeia – continua sendo 
uma decisão personalíssima do Estado – mas se ele optar por não 
converter o flagrante em preventiva, ele pode direcionar essa pessoa para o 
Corra pro Abraço, que vai trabalhar com esse sujeito formas de resgatar a 
sua dignidade, então eles vão atrás da família, eles trabalham em rede, eles 
têm apoio de hospitais e postos de saúde, eles conseguem um lugar pra 
dormir, eles conseguem matrícula em escolas e vão tentar trabalhar essa 
pessoa para que ele deixe naturalmente de viver à margem, de ser um 
criminoso e volte para o ambiente social certo, limpo. Na verdade, esse é o 
nosso objetivo.  
 

O juiz ainda admite que há personalidades que não podem ser recuperadas. E 

afirma que o objetivo que o motiva é trazer as pessoas de volta para a vida e fora do 

sistema de justiça criminal. Portanto, admite que todos aqueles que estão 
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classificados como clientes do sistema de justiça criminal não têm vida, o que 

sugere mais do que estar fora da sociedade. Eles têm sua existência negada de 

modo oficial. 

 
Em algumas hipóteses, você não é capaz de fazer isso, a depender do 
crime praticado, da personalidade daquela pessoa, talvez um trabalho de 
resgate, de dignidade ou de ressocialização seria muito mais difícil, mas 
tem vários outros que a gente consegue fazer isso sem precisar encarcerar 
o sujeito. Então é uma tentativa, ainda que bem incipiente, bem inicial, de 
trazer pessoas de volta pra vida para que elas deixem de ser clientes do 
sistema de justiça criminal. E tem funcionado bem, elas têm experiências 
maravilhosas, depoimentos de pessoas que vêm sendo acompanhadas e 
nunca mais delinquiram, que começam a se organizar, começam a sair 
dessa roda viva da drogradição, então são experiências enriquecedoras, 
sabe? E que trazem bons resultados. É isso que motiva [...]. A experiência 
da Audiência de Custódia me trouxe uma sensação nova de ter contato com 
o sujeito logo depois que ele sai do procedimento policial, então ele não tem 
ainda uma defesa formal estruturada, ainda que ele tenha conversado com 
o defensor antes, e aqui nós resguardamos isso, todos contam com o 
defensor. E aquela situação de você perceber que o contato pessoal com o 
conduzido (fala mais pausada) dá ao magistrado muito mais elementos para 
decidir do que o contato com o papel. Então, a Audiência de Custódia me 
trouxe essa sensação, aliás, essa certeza de que continuamos decidindo o 
processo com muito mais elementos de convicção do que antes, com muito 
mais riqueza de percepção do sujeito, da sua origem, da sua instrução, da 
sua noção de ilicitude, de seus antecedentes, isso tudo fica muito mais claro 
na Audiência de Custódia do que nas de papel. 
 
 

Às mulheres presas não é dado tratamento diferenciado dos homens, somente 

nos casos específicos. Os casos são gravidez e maternidade. O dever de cuidado 

materno é colocado como um elemento diferenciador. O que não acontece com os 

homens.  

 
As mulheres na Audiência de Custódia são muito poucas. A estatística que 
nós temos aqui é que eles orbitam em 5% das pessoas presas em flagrante. 
Naturalmente que tem sido um movimento interessante da criminalidade, de 
expandir sua nefasta incidência sobre as mulheres, então temos visto mais 
mulheres envolvidas com o crime, principalmente tráfico de entorpecentes. 
Os crimes violentos nem tanto. Roubo, porte de armas, nem tanto. Mas o 
tráfico de entorpecentes tem crescido bastante com mulheres, ainda que 
elas representem aqui um número pequeno de pessoas, 5%, como te disse, 
tem sido crescente o número delas no tráfico. A Audiência de Custódia de 
mulheres não tem tratamento diferente nenhum do que acontece com os 
homens. A não ser de questões próprias femininas, perceber se aquela 
mulher está grávida e dar a ela um tratamento condigno com a gravidez é 
uma missão da Audiência de Custódia, de repente se ela tem filhos 
menores, dependentes economicamente ou emocionalmente de cuidados 
dela, também ela terá um olhar diferenciado na audiência de custódia, mas 
fora isso, a lei é para todos, o que acontece com os homens acontece com 
elas. Via de regra é isso, não tem muita particularidade acerca das 
mulheres não.  
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Perguntei sobre algum caso que marcou. Ele falou sobre uma agressão 

empreendida ao marido por uma mulher com “ciúme de outra” e que a divulgação na 

imprensa motivou que outra mulher fizesse a mesma coisa na semana seguinte. 

 
Até que pensando em mulheres, teve uma conduzida ao Núcleo há algum 
tempo que, por ciúme, briga com o marido, namorado, não sei, ciúme de 
outra mulher, ela jogou ácido no rapaz, e ela foi mantida presa. E o 
interessante disso é perceber que a divulgação de um ato criminoso como 
esse traz consequências no meio social, tô falando do ato criminoso e não 
da consequência da prisão. Porque logo na semana seguinte tivemos outro 
caso de uma mulher que também jogou ácido no companheiro. Então, isso 
talvez acenda um alerta de como a imprensa deve tratar ou como deve 
noticiar e se deve noticiar determinadas práticas criminosas, entendeu? 
 

Na oportunidade de acrescentar algo a mais, caracterizou a ausência de um 

sistema que prenda mulheres no semiaberto em Salvador como algo indesejado e 

que eles faziam uma política de encarceramento consciente. 

A audiência de custódia é uma política de encarceramento consciente, 

repercutindo de forma positiva para as mulheres porque, em comunicação com a 

diretora do Conjunto Penal Feminino, soube que depois de anos operavam com o 

número abaixo da capacidade. 

 

Não, é só dizer que relativamente às mulheres, a gente tem uma unidade 
prisional aqui em Salvador que abriga mulheres, presas provisórias ou 
condenadas, condenadas em regime fechado, pois não há na capital 
unidade que recolha em regime semiaberto, ou condenadas do semiaberto 
ou condenadas do fechado que progridam para o semiaberto. Então a gente 
acaba tendo uma situação muito particular e indesejada, que é uma mulher 
presa preventivamente que ao ser condenada, se o for em regime 
semiaberto, ela acaba tendo o benefício da prisão domiciliar que é bem 
melhor do que a situação que ela estava antes em prisão provisória. Então 
ela tem na condenação algo muito menos gravoso, em termos de punição 
do que o que ela estava enquanto provisória, e esse é um ponto. E o outro, 
é que, como eu disse, que a Audiência de Custódia é um bom filtro 
consciente (porque não existe ninguém irresponsável aqui) de dizer quem 
vai entrar ou não no sistema prisional e isso acaba repercutindo também 
sobre o número de mulheres encarceradas, a boa notícia é que há pouco 
tempo eu soube pela diretora da unidade feminina daqui de Salvador, que 
desde há muitos anos, que ela não trabalhava lá como ela trabalha hoje, 
com menos pessoas que a capacidade da unidade. Ou seja, tem vaga 
sobrando para mulheres. Então essa política do encarceramento 
consciente, do encarceramento só quando efetivamente necessário, já 
repercutiu com relação às mulheres de forma positiva.  

 

A taxa de encarceramento, em sua opinião, se deve à natureza feminina. 

 

É bem perceptível que as mulheres se envolvem menos no mundo do 
crime. Envolvem menos, eu digo, entenda, elas praticam menos atos 
criminosos. Se elas são maioria da população e são 5% dos presos em 
flagrante, certamente as mulheres estão muito menos envolvidas na prática 
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de crimes que os homens, né? Então acaba sendo uma proporção razoável. 
O que a gente tem que fazer é com que os homens tenham esse 
comportamento, essa temperança e essa doçura das mulheres para que 
eles pratiquem menos crimes também. Eu não sei como fazer isso, como 
fazer com que os homens que tem um perfil violento, criminoso, possam se 
portar um pouco mais como mulheres para delinquir menos. Talvez seja 
uma questão cultural ou da própria natureza masculina que é mais 
impetuoso, gosta de resolver tudo pela força e aí acabam se jogando no 
mundo do crime. As mulheres talvez tenham um freio maior, um equilíbrio 
para não se dar a esse tipo de coisa. 
 

Os elementos comuns de identificação das mulheres conduzidas até a 

audiência beiram à opinião comum. A isso se acrescenta o fato de que não trilharam 

um caminho saudável. Vê nessas mulheres uma incapacidade para realização de 

“crimes sofisticados”, são elas apenas vítimas do meio.  

 

Muitas delas jovens, muitas com pouco acesso à educação, com quase 
nenhuma habilidade profissional, vindas de periferia, muitas com prole 
numerosa. Ou seja, pessoas que, em tese, não tiveram um ambiente 
saudável de vida, muitas inclusive envolvidas severamente com uso abusivo 
de drogas, então não tiveram oportunidade e se tiveram, não aproveitaram 
a oportunidade de trilhar um caminho saudável pra vida e acabaram 
descambando para o crime. Não percebi ainda, que eu me lembre, alguém 
assim uma mulher criminosa sofisticada, sofisticada não no seu aspecto, 
mas de praticar crimes sofisticados que exigissem grande elaboração, não. 
Acabam que elas são meio vítimas do que vem acontecendo ao seu redor, 
acabam se imiscuindo nisso, ou fazem uso de entorpecentes, ou acabam 
praticando pequenos furtos, ou pequenos roubos, ou agressões, entendeu? 
Muito fruto do meio ou da falta de chance de conseguir coisa melhor.  
 

As causas da criminalidade para o entrevistado se resumem ao fruto e a falta 

de algo melhor. A entrevista foi pautada em uma postura higienista e a missão de 

consertar essa sociedade. Há a vida e possibilidades de regenerar pessoas e há os 

não-regeneráveis que estão fora da vida em sociedade. 
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6. CRIMINALIZAÇÃO SECUNDÁRIA DE MULHERES NEGRAS EM SALVADOR: BREVE 

ANÁLISE DA CRIMINALIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS NEGADAS 

 

O processo seletivo da criminalização se desenvolve em duas etapas: primária 

e secundária.  

A criminalização primária é realizada na elaboração de uma lei que prescreve 

um crime, essa primeira etapa é realizada pelas agências políticas (parlamentares, 

executivos). A necessidade de sua criação pode ser explicada pelo objetivo da sua 

aplicação posterior. No momento que nasce, destina-se a compor um cenário 

organizado para a conquista ou para a conservação do poder político (ROBERT, 

2007). 

A criminalização secundária é a prática, a aplicação dessas leis pelas próprias 

agências da criminalização secundária: policiais, promotores, advogados, juízes, 

agentes penitenciários. Essa fase objetiva a repressão dos comportamentos 

anteriormente qualificados como ilícitos e, ao mesmo tempo, obedecem a um 

programa de prevenção desses comportamentos. 

6.1 Criminologia e Interseccionalidade 

 

O trabalho aqui apresentado situa-se no campo de estudos criminologia do 

paradigma da reação social. Esse paradigma baseia-se em duas correntes da 

sociologia americana, o “interacionismo simbólico” de George H. Mead e a 

“etnometodologia” de Alfred Schutz.  

Para o interacionismo simbólico, a realidade social é constituída por uma 

infinidade de interações concretas entre indivíduos. A algumas dessas interações é 

conferido um significado – um processo de tipificação – que se afasta da realidade e 

se estende para a linguagem. Também para a etnometodologia, a sociedade não é 

uma realidade que se possa conhecer objetivamente, mas o produto de uma 

construção social que provém de um processo de definição e de tipificação por parte 

de indivíduos e grupos diferentes (BARATTA, 2011). 

Desse modo, estudar a realidade social e a própria sociedade é estudar esses 

processos de interação e linguagem, partindo dos que são aplicados a simples 

comportamentos e chegando até as construções mais complexas, como a própria 

concepção de ordem social (BARATTA, 2011).  
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Pelos processos de interação e linguagem passa a existir dois tipos de 

comportamento, lícitos e ilícitos. Entretanto, para que os comportamentos ilícitos 

sejam dados a alguém considerado violador da norma é necessário que se 

desencadeie uma reação social correspondente: o simples desvio objetivo em 

relação ao modelo ou norma não é suficiente (BARATTA, 2011). 

Faz-se necessário um projeto para executar e fazer valer os comportamentos 

considerados lícitos e ilícitos. A linguagem deve operar como articuladora e 

fundamentadora de uma estrutura normativa destinada a construir e manter certa 

ordem social.  

Para tanto, a sanção tem como objetivo não somente a contenção dos corpos, 

mas também se estende à linguagem e passa a configurar novos papéis sociais, 

etiquetando certos indivíduos.  

A partir da aplicação da sanção se dá uma mudança de identidade social do 

indivíduo; uma mudança que ocorre logo no momento em que é introduzido o status 

de desviante (BARATTA, 2011). 

Diante dessa análise e de uma negativa da pureza de uma realidade natural, a 

reação social ou labeling approach questiona-se sobre: “quem é definido como 

desviante?”, “que efeito decorre desta definição sobre o indivíduo?”, “em que 

condições estes indivíduo pode se tornar objeto de uma definição” e “quem define 

quem”.  Ao contrário dos criminólogos tradicionais que se perguntam   “quem é o 

criminoso” ou “como se torna desviante?” (BARATTA, 2011). 

No contexto brasileiro e frente aos números sobre uma população feminina de 

maioria negra encarcerada, não há como fugir ao fato de que o etiquetamento no 

Brasil tem na questão racial sua base central, não apenas a questão de classe.  

A raça11 é um dos elementos estruturais de sociedades multirraciais de origem 

colonial. Os conceitos de apartheid social, a supremacia do conceito de classe social 

sobre os demais – como pretendem os pensadores de esquerda, herdeiros do 

materialismo histórico dialética – são conceitos que não alcançam, mas antes 

invisibilizam ou mascaram a contradição racial presentes nessas sociedades. No 

Brasil, a raça/cor/etnia é variável que impacta a própria estrutura de classes 

(CARNEIRO, 2005). 

                                            
11

 A raça aqui utilizada é tanto uma categoria política, quanto uma categoria analítica indispensável 
para revelar que as desigualdades e discriminações são estruturadas pela questão racial e não 
apenas pela classe (GUIMARÃES, 2012). 
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Desse modo, é necessário partir dos elementos trazidos da análise concreta - 

localizada no tempo e no espaço - considerando as demais variáveis sociais que 

influenciam no processo de criminalização de mulheres em Salvador, a exemplo do 

gênero, da classe e da raça, bem como outras formas que colocam essas mulheres 

no lugar da subalternidade.  

Para tanto, o estudo da criminalização de mulheres deve ter como base a 

própria história da mulher negra, marcada pelas experiências raciais e de gênero no 

Brasil. Analisar as sobreposições desses elementos que informam a subjetividade 

no processo de criminalização é considerar que seja necessária uma análise sobre 

as mulheres negras, a partir de uma perspectiva interseccional. 

Kimberlé Crenshaw (2002) atribui o conteúdo da análise estrutural e dinâmica 

de dois ou mais eixos de subordinação ao conceito de “interseccionalidade”, que 

objetiva tratar especificamente a forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a 

opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas 

que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. 

De modo mais estrutural, o conceito de interseccionalidade trata também da 

forma como ações e políticas específicas que geram opressões e se apresentam na 

sua especificidade ao longo dos eixos e na sua relação com os mesmos, 

constituindo assim aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento 

(CRENSCHAW, 2002). 

No caso das mulheres marginalizadas, há certo grau de invisibilidade dessas 

circunstâncias que se entrecruzam, mesmo quando se conhece seus problemas e 

suas condições de vida. Essa invisibilização se dá pela inadequação da análise 

realizada pelas concepções tradicionais sobre gênero e raça (CRENSCHAW, 2002). 

As consequências interativas do racismo e da discriminação sexual somente 

serão reveladas se essa abordagem de cima para baixo for reconfigurada de forma 

a seguir as pistas da discriminação. Levando em conta como as prática de 

subordinação interagem, influenciam e são influenciadas por outras formas de 

subordinação (CRENSCHAW, 2002).  

A resposta para uma análise que respeite às condições individuais das 

mulheres negras deve levar em conta uma análise contextual, a partir da forma 

como elas vivem suas vidas. O que é possível mediante a indução analítica, uma 

análise qualitativa de mulheres negras. 
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A partir do microssociológico, a análise pode crescer, dando conta das várias 

influências que moldam a vida e as oportunidades das mulheres marginalizadas. O 

desenvolvimento da conscientização quanto à dimensão interseccional desses 

problemas poderia ser realizado pela adoção de uma política de “fazer outras 

perguntas”, uma metodologia proposta pela teórica feminista Mari Matsuda 

(CRENSCHAW, 2002).  

A partir desse suporte teórico que converge da análise contextual para a 

análise mais ampla e teórica, inicio o estudo da criminalização de mulheres negras 

pela construção histórica dessas subjetividades ao longo do tempo no Brasil, 

realizando também a análise sobre a relação da mulher negra com o poder, 

especificamente com o Poder Judiciário, a Polícia Militar e o Ministério Público. E, 

finalizo, tentando compreender esse processo de criminalização. 

6.2 A mulher negra e a Diáspora 

 

As mulheres negras capturadas para as colônias foram vistas como 

mercadoria, elas e todo o povo negro. A maioria desse povo, independente da idade 

e do gênero, trabalhava pesado na lavoura do amanhecer ao pôr do sol. Nesse 

sentido, as mulheres sofriam opressão idêntica à dos homens. Porém, elas também 

sofriam de outras formas específicas, sendo vítimas de abuso sexual e outros maus-

tratos bárbaros (DAVIS, 2016). 

A igualdade no exercício do trabalho no âmbito público reclamada pelas 

mulheres brancas não foi uma novidade para as mulheres negras que tiveram sua 

subjetividade talhada pelo regime escravocrata. Antes, impuseram à sua existência 

a exigência do trabalho, mas sua exploração não terminava após o sol se por.  

 

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 à sua condição de fêmeas (DAVIS, 
2016, p.19). 
 

Os estupros representavam não somente uma violação de corpos 

sexualizados, mas também uma expressão do domínio econômico de seus 

proprietários. Os quais não consideravam as mulheres negras como mulheres, 

deixando seus princípios ortodoxos de lado quando o objetivo era o da repressão 

(DAVIS, 2016). 
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Em 2017, mulheres negras ainda estão sendo punidas como os homens 

negros, sob o signo da morte e do genocídio da população negra, mas também 

infringem a seus corpos outros modos particulares de punição. 

A cor da sua pele traça e dessexualiza para o seu primeiro destino: violência 

e/ou morte. Esse destino não se associa a uma suposta prática de crime grave que 

levassem a esses resultados, mas se fazem presentes na própria vivência de 

mulheres negras subalternizadas. Por exemplo, há certeza na morte da mãe de 

Dandara que saiu de casa para ficar na rua e “fumar pedra”. 

 Mesmo após a violência, quando atendidos os ditames da estética, as 

mulheres negras são sexualizadas. A violência sexual, nesses casos, assume 

formas mais sofisticadas de exploração, a exemplo de Angela que, mesmo após ser 

presa e espancada, foi assediada por um dos agentes que pediu para que ela 

colocasse seu nome na lista de visitantes do Conjunto Penal Feminino. Contudo, o 

meio para que fosse realizado era a dissimulação de versões de cotidiano dentro da 

prisão dela e de seu companheiro, tentando fazer com que ela acreditasse que seu 

marido a havia traído.   

No Brasil, à mulher negra foi negada a sua condição precípua de mulher, 

tornando-se mercadoria senhorial devido à forma como foi inserida na sociedade. 

Por isso, no cotidiano do mundo de homens, foi necessário adotar atitudes e 

procedimentos que visavam à autoproteção e a luta pela sobrevivência (SOARES, 

2001). 

A base da história da mulher negra do século XXI continua sendo de 

estratégias para autoproteção e sobrevivência. Um exemplo caricatural, dentre todas 

as histórias, é Dandara que, quando mais nova, vestia-se como homem, cortava o 

cabelo para, de forma mais segura, ficar na rua sem ser estuprada.  

Na escravidão, as mulheres negras exerciam um papel protagonista na luta 

pelo seu povo. Tanto na sociedade africana, quanto na Diáspora, e pelos olhos de 

seus iguais, as mulheres negras eram conhecidas por sua força e poder espiritual. 

Poder esse que se expressava pelo protagonismo na elaboração de formas de 

enfrentamento, contrariando a ideia de que aceitavam a dominação com passividade 

(PAIXÃO; GOMES, 2012). 

A sua condição de subalternidade, portanto, não é originário de culturas da 

sociedade africana, mas de um sistema escravocrata/capitalista que colocou as 

mulheres negras como amas de leite, lavadeiras, empregadas domésticas. 
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Uma das bases de poder verifica-se na luta pela manutenção da família negra, 

quando as mulheres agiam na proteção da integridade física e psicológica de seus 

filhos e companheiros, e até de toda a comunidade que faziam parte.  Essas formas 

de resistência eram múltiplas. Muitas mulheres prestavam auxílio àqueles 

interessados em escapar, além de providenciar suprimentos aos escravizados em 

fuga. Quando queriam impedir que seus filhos e esposos fossem vendidos 

separadamente, recusavam-se a trabalhar e ameaçavam os senhores com o 

suicídio e o infanticídio. Fazendeiros temiam, em especial, envenenamentos que 

poderiam ser praticados por mucamas (PAIXÃO; GOMES, 2012). 

Em 2017, o enfrentamento da mulher negra frente ao poder para proteção de 

seus familiares ainda continua. Se antes a violência era realizada oficialmente por 

particulares e eram possíveis estratégias no âmbito doméstico, hoje não há 

possibilidade de negociação gratuita das vidas de seus familiares. Os exemplos são 

de Dandara que se colocou à frente de seu irmão para protegê-lo da arma do policial 

apontada e pronta para o disparo, de Angela que gritou no meio da rodovia “ele não 

trocou tiro” para que os carros parassem e seu companheiro não fosse morto no 

matagal, de Lélia que tentou defender seus filhos da violência física como resposta 

aos questionamentos sobre sua prisão.  

Em 1871, visando um final gradual da escravatura, a Lei Rio Branco havia 

declarado que os filhos nascidos de mulheres escravizadas já nasciam “livres”. No 

Rio de Janeiro, os discursos apelavam para as imagens emotivas de sofrimento de 

mãe escravizadas, o que refletia a cultura “feminizada” do abolicionismo no Brasil 

nos anos 1880. Porém, o nome no “Livro de Ouro”12 não dependia apenas da 

iniciativa de vereadores e senhores, pelo contrário, as escravizadas e seus parentes 

também tomavam diversas iniciativas para conseguir a sua própria emancipação 

pelo próprio pagamento da indenização, o que era priorizado pelo fundo (COWLING, 

2012).  

A liberdade é um elemento negocial nos aparelhos de controle social desde o 

século XIX. Desde inúmeras denúncias das instâncias judiciais até na prisão de 

mulheres que aqui foram descritas. De algumas, pode-se exigir vantagem 

econômica, principalmente quando trabalham ou tem a suspeita de trabalharem com 

                                            
12

 O “Livro de Ouro” era um fundo de emancipação criado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro 
em 1884, destinado a indenizar os senhores que tinham seus escravos libertados pelas cerimônias 
realizadas no aniversario dos membros da família imperial ou no dia da Independência 
(COWLING,2012). 
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o comércio ilegal e lucrativo de substâncias psicoativas. O destinatário da repressão 

a esse tipo de comércio são os pequenos comerciantes, incluindo-se as mulheres 

aqui entrevistadas. À Lélia, por exemplo, exigiram cinco mil reais e ao invadirem a 

casa de Lúcia pela suspeita e sem qualquer prova, recolheram o dinheiro que ela 

tinha em casa, cerca de três mil reais.  

A negociação da liberdade na repressão ao comércio ilegal de substâncias 

psicoativas está além da pequena análise feita neste trabalho. Um exemplo é Maria 

que comandava certo território e pagava “propina” para o policial deixar que fosse 

possível a realização daquele comércio na comunidade. O que demonstra que a 

repressão à atividade é feita para com determinados sujeitos e sob determinadas 

circunstâncias. 

Os filhos das mulheres que eram considerados tecnicamente “livres” depois de 

1871 ficaram conhecidos como ingênuos. Argumentaram que a abolição implicava a 

necessidade de educar os ex-escravizados, ensinando-os a trabalhar, moralizando-

os e incutindo o hábito do trabalho. No Rio de Janeiro, levavam seus filhos e filhas 

ao internato Escola Isabel para educar e servir às famílias da elite (COWLING, 

2012). 

Desde então, a educação dos filhos da população negra foi creditada ao 

Estado. As mães negras sempre tiveram a preocupação de que seus filhos tivessem 

uma vida melhor do que a que lhes fora imposta. As mulheres negras, marcadas 

pela imposição e posterior necessidade do trabalho, compartilharam a educação de 

seus filhos com outros atores, vizinhos, demais familiares e a educação 

institucionalizada.  

Ocorre que, as diversas interações sociais impostas pelo povo branco e a 

linguagem e denominação dada ao povo negro nunca tiveram como objetivo a 

libertação e autonomia desse povo, mas antes tinha como projeto de Estado a 

continuidade da marginalização dessas pessoas.  

 

Em dezembro de 1884, um relatório preparado por três vereadores 
reclamou que as ingênuas estavam sendo educadas separadamente de 
outras meninas que também estudavam na Escola Isabel. Segundo eles, 
isso era inaceitável “em uma época em que se prega a igualdade, em que 
fundam escolas para formar cidadãos livres e esclarecidas mães de família”. 
Disseram ainda que “a instrução que se ministra a infelizes ingênuas [...] é 
evidentemente uma instrução própria, não para preparar futuras mães de 
família, mas criadas prendadas; não para esclarecer o espírito nem formar o 
caráter da ingênua, mas sim para fazê-la sentir que suas aspirações não 
podem ir além dos limites do serviço doméstico” (COWLING, 2012, p. 220) 
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A responsabilidade pelo insucesso de seus filhos não poderia ser atribuída às 

mães negras ou famílias consideradas degeneradas, pois a educação dos filhos 

sempre foi uma prioridade na vida de mulheres negras.  

Nas áreas rurais, onde a maior parte estava empregada nas plantações, era 

mediante a linguagem e a música que educavam seus filhos, reinventando sentidos 

culturais. Já nas áreas urbanas, as mulheres ocupavam importantes espaços do 

mercado de trabalho e das identidades de gênero (PAIXÃO; GOMES, 2012). 

Mesmo pagando pela própria liberdade, ao povo negro não foi dado o amplo 

direito de “ser”. A interação linguística capitalista sugere que “ter” é “ser”, mas 

desconsidera alguns pressupostos sistemáticos coloniais, como o fato de ter sido o 

capitalismo construído a base do regime escravocrata, sistema que concentrava o 

ter e ser em um só agente. Prática interacional e linguística que ultrapassa séculos e 

fixa posições sociais para essa população duramente explorada.  

No século XIX, as mulheres negras encontraram nas ruas da cidade de 

Salvador condições indispensáveis de sua sociabilidade e para o exercício de 

atividades que sustentavam suas famílias. Entretanto, às mulheres negras não era 

dado o desempenho de atividades socialmente reconhecidas, por isso passaram e 

permaneceram em determinados setores da economia diretamente relacionada com 

ocupações informais, de certa maneira modelando uma personalidade própria de 

mulheres ousadas, respondonas, barulhentas e espertas (SOARES, 2001).  

Dandara trabalhou com atividades informais na rua envolvendo o comércio 

ilegal de substâncias; Lélia, depois de administrar o comércio para duas pessoas, 

trabalhou como faxineira, atividade ainda marcada pela informalidade; Chioma 

trabalhou como doméstica aos 14 anos e morou no quartinho dos fundos dos 

“empregadores” por algum tempo, depois que teve filhos começou a coletar cajá 

com seus sogros, depois da separação trabalhou com reciclagem; Luíza trabalhou 

muito como ajudante de cozinha; Conceição trabalhou com artesanato pelas 

cidades; Angela trabalhou com faxinas; Lúcia trabalhou com o comércio informal de 

substâncias psicoativas.  

Ser mulher e negra em uma sociedade que a inseriu como escrava tornou a 

existência dessas mulheres muito mais difícil e complexa, pois sofrem desde os 

primórdios toda sorte de violências.  
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Na expansão dos centros urbanos do século XIX, pela presença de 

trabalhadores e trabalhadoras empregados(as) na comercialização de produtos e 

prestação de serviços, a predominância era de mulheres. Figuras típicas desses 

ramos de atividade, fazendo-se acompanhar de seus filhos pequenos atados às 

costas, envolvidos em grande variedade de tecidos coloridos. No ramo da prestação 

de serviços, as mulheres negras trabalhavam como amas de leite, lavadeiras, 

engomadeiras, costureiras, cozinheiras, entre outras ocupações. Foi assim que 

muitos conseguiram pagar sua alforria (REIS, 2012).  

Continuar trabalhando após a progressiva derrocada da escravidão não foi 

suficiente para deixar de macular códigos socialmente estabelecidos para a mulher 

de modo geral. Além de desobedecerem a uma imposição de gênero, eram também 

alvos daqueles que se esforçavam em varrer da sociedade lembranças de uma 

África em Salvador, o que valia para todas as mulheres nas ruas (SOARES, 2001).  

Além das agressões sofridas em razão do gênero, raça e classe nas ruas, as 

mulheres sofriam maus tratos partindo de homens de diversas camadas sociais, 

também daqueles com a mesma condição social e perfil racial. As negras podiam 

ser protegidas pelos negros contra policiais e outros negros, mas o conflito também 

se dava dentro do grupo. Porém, algumas alterações ocorriam quando a mulher 

negra conseguia manter-se independente financeira e afetivamente do homem, que 

motivava decisões de dispensar a companhia do marido (SOARES, 2001) 

Lélia saiu da casa da sua mãe, pois seu padrasto tentou abusá-la e maltratava 

seus filhos pequenos. Conceição não aceitou as ofensas realizadas pelo amigo de 

seu marido. Chioma disse, por duas vezes, aos agressores que nela não mais 

subiriam. Maria Filipa, presa ao se defender do seu último agressor, relata sobre 

suas relações amorosas 

Ele se demonstrava ser uma pessoa tranquila, calma, apesar de que uma 
vizinha que já era vizinha moradora antiga, conhecia ele e a ex-mulher dele 
que dava corno nele lá a torto e a direito e disse a mim que ele espancava 
ela. Aí eu disse a ela: “Enquanto ele não me bater, a gente vai viver bem, 
mas no dia que ele me bater”. Porque antes de eu ir morar, eu também já 
tinha conversado com ele, que eu tinha tido o pai da minha filha mais nova, 
isso aqui foi a chave que ele abriu minha cabeça com a chave, eu dormindo 
em casa, ele drogado, arrombou a porta do meu quarto, deu uma chave, 
abriu minha cabeça. Por ser homem. Aqui foi uma tesoura, aqui foi a faca, 
aqui também foi faca, aqui no meu braço também foi faca [...] Eu não me via 
mais morando com homem por isso, né? Começa flores e depois a gente vê 
os espinhos. Eu acho que ele me julgou, me bateu, mas ele me bateu por 
uma coisa que ele não tinha nem certeza. Ele foi mais pela assim, pelo 
vizinho, despeito, fofoca, eu sempre fui uma pessoa reservada, nunca 
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sentava na porta pra beber com vizinho, nem pra ficar de tititi com ninguém. 
(Maria Filipa). 

  

Do final do século XIX e início do XX, a cidade de Salvador tinha uma 

expressão prática e cotidiana feminina, mas ainda era masculina em valores, regras 

e propósitos. Por mais que as mulheres gerissem o mundo da sobrevivência familiar, 

elas eram a mães de um lar cuja ausência paterna não diluía a força dos valores 

masculinos no interior dos grupos (FERREIRA FILHO, 2001). 

Não houve qualquer diálogo ou qualquer tipo de “assimilação” da cultura dos 

povos recém-libertos. Todas as práticas e formas de vida do povo negro foram 

combatidas e consideradas indesejáveis para a “nação” em construção. Um dos 

exemplos é o fato de que não aceitavam que ao contrário das famílias brancas 

regidas rigorosamente pelos preceitos patriarcais, as famílias negras vinham de uma 

cultura matrilocal (DAVIS, 2016). 

A presença constante dessas mulheres no espaço público, nas mais variadas 

atividades profissionais, não lhes reservou uma sorte diferenciada. As barreiras 

entre o público e o privado são sinuosas e eram investidas do seu papel doméstico 

que muitas mulheres se encontravam nas ruas (FERREIRA FILHO, 2001). 

Na primeira república, concentravam-se nas cidades as indústrias e os 

desclassificados urbanos (prostitutas e cáftens, desempregados, capoeiras, etc.) 

eram alvos explícitos do “sistema penal”. No campo, o coronelismo se desenvolvia a 

partir de práticas autoritárias, havia um reaproveitamento de ex-escravos e pobres 

livre cuja sobrevivência ainda estava baseado no escravismo. À época, os 

imigrantes assimilados para o trabalho tinha o objetivo do “embranquecimento” 

nacional (ZAFFARONI, BATISTA, ALAGIA, SKOLAR, 2003).  

Além de corresponderem ao estereótipo de prostituta da época, as mulheres 

negras que exerciam o emprego doméstico eram vítimas de estupros, o que 

denominavam na época de defloramento.  

As vítimas de defloramentos eram em maioria de empregadas domésticas 

(58,43%), costureiras (15,74%) e operárias (12,35%). Aliado ao estigma da mulher 

pobre trabalhadora, a sua condição social/racial não reservava a elas o perfil das 

“ofendidas”.  Pois os acusados  guardavam a responsabilidade do casamento para 

as mulheres que garantissem a eles um futuro promissor. A elas, mulheres negras, 

era dado as frágeis relações de concubinato ou os contatos sexuais furtivos e 

irresponsáveis (FERREIRA FILHO, 2001). 
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As empregadas domésticas, neste contexto, foram os tipos femininos mais 
vulneráveis a tais assédios. Às desigualdades sociais aliava-se a ausência 
do universo “protetor repressivo” dos seus próprios lares, fazendo destas 
trabalhadoras alvo costumeiro dos assédios sexuais dos patrões. Por ter 
maior mobilidade espacial, elas também eram disputadas por homens dos 
mais diferentes níveis sociais, uma vez que era difícil que viessem a sofrer 
represálias. O fato era tão comum ao universo masculino que o Dr. 
Menandro, personagem de Jorge Amado, era conhecido, quando estudante, 
pelo título de “barão de amas”, tamanha habilidade que tinha na arte de 
seduzir empregadas domésticas (FERREIR FILHO, 2001, p. 72).  

 

Mesmo após a abolição, a herança do escravismo e suas práticas sobre os 

corpos das mulheres negras continuaram sendo realizadas. O padrão de estupros 

instituído durante a escravidão como uma expressão dos impulsos sexuais dos 

homens brancos, reprimidos pelo comportamento casto das mulheres brancas, seria 

uma explicação muito simplista. O estupro era arma de dominação, repressão, cujo 

objetivo era aniquilar o desejo das escravas de resistir e, nesse processo, 

desmoralizar seus companheiros (DAVIS, 2016). 

As práticas continuaram para lembrá-las da sua condição de fêmeas 

subalternas, as mulheres continuaram tendo castigos infligidos que ultrapassavam a 

intensidade daquelas impostos aos homens. Agora não mais açoitadas e mutiladas 

por particulares. Se antes o Estado não considerava o povo negro como humanos e 

passíveis de proteção, mas pelo contrário, passíveis de violência e tortura diante da 

desobediência e resistência ao sistema escravocrata. Após a formal 

“empancipação”, o Estado continuou em uma dialética de omissão e ação 

conveniente aos antigos donos de escravos, perpetuando sua exploração e 

consentindo com  a objetificação dos corpos de mulheres negras, antes vistas como 

prostitutas.  

À época no discurso penal, a inferioridade jurídica do escravismo foi substituída 

por uma inferioridade biológica. A partir dessa concepção, pode-se justificar um 

corte na população administrada e ressaltar a neutralização dos inferiores. O 

racismo teve aplicável permanência nesses discursos, cujo pensamento médico na 

metade do século XIX constitui-se enquanto medicina social, o médico também 

planejava as cidades (ZAFFARONI, BATISTA, ALAGIA, SKOLAR, 2003). 

Percebe-se, portanto, que as interações sociais travadas no colonialismo se 

estenderam à linguagem de modo a fazer desta também seu instrumento. Essa 

relação própria da criminalização também foi fundamental para construir essa nova 

sociedade que agora expulsava as pessoas do acesso à lugares e, 
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consequentemente, a benefícios em razão de sua inferioridade biológica. O status 

científico do discurso realizado pelos médicos da época demonstram que o poder da 

linguagem e da imposição de relações continuava na mão dos “instruídos”, dos filhos 

dos antigos donos de escravos. 

No século XX, O Brasil e seus nacionais tentam negar a existência do racismo, 

objetivando apagar uma herança colonial da qual as elites nunca estiveram 

dispostas a abrir mão. O país teve o maior regime de trabalhos forçados que a 

humanidade já conheceu (escravizamos mais e por mais tempo) e o fez a partir do 

discurso da inferioridade negra vezes por bases religiosas ou científicas. No campo 

narrativo, com objetivo de manter intactas as assimetrias raciais, lidamos com o 

racismo na tentativa de o negarmos e na escravidão, com a tentativa de suavizar 

esse passado histórico (FLAUZINA, 2006). 

Por isso, o mito da democracia racial destinou-se a assegurar uma imagem 

diferente da realidade que lhe dá sustentação. Foi/é preciso, a qualquer preço, 

apagar os vestígios dos processos de subordinação, das forças externas que atuam 

na perpetuação das desigualdades raciais. Portanto, o objetivo é inviabilizar a 

construção de uma história que explique as defasagens e os privilégios para 

converter as desigualdades em sina e, por fim, apropriar-se das vantagens como 

direitos (FLAUZINA, 2006). 

Algumas concepções sobre o(a) negro(a) foram difundidas pelo mundo no 

século XX. Sobre os(as) negros(as) foi difundida crença na ausência de cultura, 

deveriam vestir o que os(as) brancos(as) impuseram, comportar-se como 

ingênuos(as) e homens/mulheres alegres que se contentavam com farinha 

açucarada no café da manhã. O estereótipo era de que o(a) negro(a) deveria ser 

apresentado como no filme Sans pitié: “eu bom operário, nunca mentir, nunca 

roubar” (FANON, 2008). 

A patologização do negro foi a nova estratégia de negação e de criação de um 

imaginário que justificasse que homens e mulheres negras continuassem nos 

estratos mais baixos da sociedade.  

Em análises realizadas sobre as mulheres negras no Brasil no final do século 

XX, início do XXI, pode-se notar que o projeto de nação, no qual a mulher deve 

ocupar o posto da subalternidade, está em bom curso.   

Esses dados podem sugerir a partir de temas como educação, trabalho e 

rendimentos como a vida das mulheres negras não é uma prioridade de Estado, 
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uma vez que independe de governos. Transpassa gerações, impedindo o 

crescimento por falta de investimento em temas correlatos à vida das mulheres 

negras diretamente.  

Em dossiê sobre mulheres negras, relativo ao período entre 1995 a 2009, as 

mulheres negras (negras e pardas) correspondiam a cerca de um quarto da 

população brasileira. No Nordeste, as mulheres negras representam 69,6% da 

população. Essa população, de modo contrário à população branca, está 

concentrada nas faixas mais jovens (IPEA, 2009).  

As mulheres negras continuam chefiando suas famílias (51,1%). Durante o 

período de 1995-2009, a taxa de escolaridade das mulheres negras (9,91% em 

2009) continuou sempre abaixo das mulheres brancas, que ocupam o topo (23,81% 

em 2009), dos homens brancos (18,7% em 2009), só ficando acima da taxa 

referente aos homens negros (6,76% em 2009) (IPEA, 2009).  

Esse acesso das mulheres à educação é dado pela via privada em áreas de 

saúde e bem-estar, educação e serviços. Embora apresentem melhor desempenho 

educacional, elas ainda enfrentam desafios no que diz respeito aos retornos 

esperados pelo investimento educacional: seus rendimentos são inferiores aos dos 

homens, sua participação nos postos de comando e de proprietárias-empregadoras 

é restrita. Ressalta-se que sua concentração e participação em setores específicos é 

fruto de um forte viés de gênero nas carreiras universitárias, pois, mesmo 

escolarizadas, frequentam cursos menos valorizados no mercado de trabalho (LIMA; 

RIOS; FRANÇA, 2009). 

Somado ao gênero, as mulheres negras também enfrentam problemas de 

origem racial. A rigidez racial aparece tanto na busca pelo emprego (com elevada 

taxa de desemprego para os/as negros/as), como na competição social por espaços 

e posições de poder, como a condição de empregador, chefia ou proprietário (LIMA; 

RIOS; FRANÇA, 2009). 

A trajetória socioeconômica das mulheres negras tem sido analisada como 

fruto do intercruzamento das mudanças ocorridas na participação das mulheres no 

mundo do trabalho e da estabilidade das desigualdades raciais que só recentemente 

começou a declinar (LIMA; RIOS; FRANÇA, 2009). 

De um lado, há um crescimento significativo da inserção de mulheres em 

ocupações não manuais, caracterizada por maior formalização e melhores 

rendimentos. De outro, crescem as ocupações de menor qualidade com alta 
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informalidade e menor renda voltadas para pessoas com baixa escolaridade. As 

mulheres brancas que representam aquelas com maior nível superior ocupam as 

primeiras vagas, enquanto que as mulheres negras estão concentradas no serviço 

doméstico. Elas, negras e pardas, estão exercendo os empregos domésticos, de 

prestação de serviços e também os ligados à produção na indústria. Enquanto as de 

classe média, devido às maiores oportunidades educacionais, estão na prestação de 

serviços, para áreas administrativas ou de educação e saúde (LIMA; RIOS; 

FRANÇA, 2009). 

No mercado de trabalho, uma característica marcante das desigualdades 

raciais e de gênero são as diferenças de rendimento com relação ao homem branco. 

As mulheres negras ganham menos que os homens e mulheres brancas. No final da 

década de 1990, as mulheres negras recebiam um terço da renda dos homens 

brancos e, a partir de 2003, passaram a ganhar pouco mais de 40% da renda da 

categoria de referência (LIMA; RIOS; FRANÇA, 2009). 

Na categoria empregadora, as hierarquias raciais e de gênero tornam-se mais 

visíveis, pois a propriedade e o comando são características históricas que 

pertencem aos homens brancos nos mais diferentes contextos sociais. Não houve 

muita mudança nos anos analisados, mantendo-se na faixa próxima de 4,4% em 

quase todo o período analisado em que os homens brancos concentraram 7,9%, 

seguidos das mulheres brancas com 3,8%, homens negros com 3,5% e às mulheres 

negras com apenas 1,4% (LIMA; RIOS; FRANÇA, 2009). 

A relação de interseccionalidade e da prevalência do gênero pode ser 

demonstrado na análise do emprego com carteira assinada. Principalmente a partir 

de 2003, o emprego com carteira assinada se concentrou em homens brancos 

(42,7%) e homens negros (36,9%), seguida das mulheres brancas (24,8%) e, por 

último, das mulheres negras (24,8%). Sugere, portanto, que o emprego estável e de 

maior proteção social é do segmento masculino da população, mesmo tendo as 

mulheres mais credenciais que os homens. Na participação ocupacional por conta 

própria, as mulheres negras lideram as pesquisas representando 16,8%, um pouco 

maior que a das brancas (LIMA; RIOS; FRANÇA, 2009). 

A pobreza é feminizada e negra no Brasil. Os negros, homens e mulheres, 

representam as maiores taxas no quesito extremamente pobre (7,4% para mulheres 

negras, 7% para homens negros,, 3,1% para mulheres brancas e 2,9% para homens 

brancos), pobre (13,4% para mulheres negras, 12,9% para homens negros, 5,5% 
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para mulheres brancas e 5,6% para homens brancos) e vulnerável pobre (53% para 

mulheres negras, 52,2% para homens negros, 38,9% para mulheres brancas e 

38,7% para homens brancos) -  classificação realizada a partir da renda per capta 

com base no Programa Brasil Sem Miséria 2009 (SILVA, 2009).  

Constatou-se também que as mulheres se sentem mais inseguras dentro de 

casa que os homens, sendo que as mulheres negras que sentem segurança dentro 

de seus lares são de 75,7% e para as mulheres brancas de 78,7%. A agressão física 

tem forte relação com o padrão de vitimização feminina segundo raça/cor por 

homicídios: as mulheres negras também superam as brancas tanto em número de 

ocorrências – tendo taxas superiores às das mulheres brancas, quando em seu 

comportamento por idade, que também tem padrão concentrado nas camadas mais 

jovens em comparação ao grupo de mulheres brancas (ROMIO, 2009).  

Mulheres negras foram majoritariamente agredidas pela rede de conhecidos, 

ao passo que as mulheres brancas foram percentualmente mais agredidas por 

desconhecidos. Isto pode revelar que tanto a mulher branca tem mais disposição a 

declarar agressão quanto esta parte de terceiros, quanto às mulheres negras que 

são agredidas dentro da sua rede de apoio e conhecimento (ROMIO, 2009). 

A sociedade se organiza de modo a manter as mulheres negras no lugar da 

subalternidade. As raízes são tão profundas que mesmo após a suposta 

democratização e a previsão da igualdade informando as práticas nacionais, 

homens e mulheres negras continuam marginalizados pelas agências e práticas 

sociais criadas por brancos para conter de modo silencioso a existência negra. 

 6.3 A MULHER NEGRA E O ESTADO: PODER JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E A POLÍCIA 

MILITAR. 

 

Compreender como as instâncias do Poder Judiciário, do Ministério Público e a 

da Polícia Militar se relacionam com mulheres negras hoje é entender, 

historicamente, suas origens e as origens dessa relação.  A partir disso, algumas 

concepções do Estado (representados nesses entes) acerca da vida e da 

criminalização de mulheres tornam-se questões sistemáticas que devem ser 

analisadas.  

6.3.1 O Judiciário e o Ministério Público: origens e concepções 
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O Judiciário e o Ministério Público nasceram na Europa. O Poder Judiciário 

brasileiro é uma herança da cultura europeia. A perspectiva do direito como um 

instrumento para opor e solidificar verdades com um terceiro interferindo na relação 

de conflito é prática do direito romano (FOUCAULT, 2002). 

A igreja deixa de dizer a verdade e ordenar formalmente a sociedade e o juiz 

passa a dizer a verdade, as penitencias foram deixadas para trás, as sanções 

passaram pelo filtro aparentemente racional e o juiz e todo seu aparato passaram a 

punir, ordenar, construir uma ordem social conveniente ao novo grupo dominante do 

poder.  

Judiciário e Ministério Público continuam agindo imbuídos de uma missão. O 

juiz afirmou que sua atuação era do resgaste da dignidade da pessoa, “trazer 

pessoas de volta para a vida para que elas deixem de ser clientes do sistema de 

justiça criminal”. O promotor afirmou que ingressou no Ministério Público por ter uma 

missão de servir à sociedade.   

A delimitação social é explicita nas falas acima. Existem os que representam a 

sociedade e a sua ordem e existem aqueles que precisam vir, adequar-se a esse 

mundo, sair do mundo da criminalidade. Todos os que destoam das normas sociais 

impostos não são apenas pessoas que cometeram um fato ilícito e ameaçam a 

ordem social posta por elas, mas sua estigmatização se estende para fora do campo 

das interações sociais, criam realidades a partir da linguagem.  

Tanto é que os reincidentes, mesmo já pagando pelo fato anterior, causam 

desconforto na Judiciário. Essa reincidência imprime linguagem na pessoa 

conduzida até a Audiência de Custódia.  

O Judiciário é tanto uma invenção que se pode constatar que no período feudal 

as questões sociais eram resolvidas de outra forma, baseado no direito germânico. 

No qual, não havia ação pública, isto é, não havia ninguém representando a 

sociedade, o grupo, o poder encarregado de acusar indivíduos. Para existir processo 

deveria existir dano e um ofendido ligado diretamente ao dano que se apresentava 

para reclamar diretamente ao indivíduo ofensor. Justiça e paz não eram conceitos 

similares, mas ritualização e continuidade de um conflito que poderia ser dissolvido 

com a liquidação judiciária na reparação reclamada (FOUCAULT, 2002). 

Não havia uma busca incessante do Estado por punição, os conflitos eram 

resolvidos entre agressor e agredido, a justiça era uma forma de ritualização. De 

modo contrário à atualidade, em que se busca incessantemente acabar com a 



101 
 

 

“sensação de impunidade” difundida pela sociedade. Hoje, em grande medida pelos 

meios de comunicação, que se apresentam como um quarto elemento de influência 

e decisão social do conflito.  

A estranheza e o questionamento desse sistema foi realizado por Conceição 

que acusada de roubar um celular disse que ela estava presa provisoriamente há 

meses, enquanto a vítima estava solta com o celular e que já não lembrava mais 

daquele ocorrido.  

Treinam nossas mentes para acreditar que não existe sociedade sem o 

Judiciário e o Ministério Público que hoje conhecemos, como se fosse uma 

organização atemporal aprimorada para a organização e o bem social. Não nos 

questionamos, entretanto, dentro de um contexto originariamente baseado na 

opressão e morte de uma população negra, a que ordem social as instituições 

trazidas pelos europeus querem preservar e a quem eles preservam. Castraram não 

só o povo negro de bens básicos para a sobrevivência, mas também da participação 

da construção das instituições do país que agora iria abrigar suas futuras gerações.   

No contexto da origem do Poder Judiciário, mulheres, assim como as crianças, 

eram assistidas por um terceiro, o que hoje se aproximaria da imagem do advogado 

que tinha a função de dizer em seu lugar (FOUCAULT, 2002). 

Mesmo antes da Idade Média, nas culturas europeias, a mulher era vista a 

partir de uma inferioridade intrínseca. Talvez pelo fato de que o papel exercido pela 

mulher não era reconhecido de forma positiva naquela cultura, o que em muito se 

difere de outras sociedades pelo mundo, em que a mulher tem a liderança religiosa 

e comunitária. E ao cuidado com o lar e filhos é dado um significado diferente. 

A partir disso, pode-se imaginar como se deu a relação com a mulher negra. 

Somado à inferioridade do corpo feminino somou-se a inferioridade racial/étnica dos 

povos que foram dizimados pelas nações que preferiam acumular riquezas a viver 

suas vidas e deixar que outros vivessem as próprias vidas dentro da sua cultura e 

território.  

A inferioridade da mulher, mesmo após as lutas feministas, apresenta-se no 

imaginário do judiciário acerca da suposta prática de ilícitos realizados por mulheres. 

Um exemplo é a fala do representante do Judiciário, que afirmou ausência de 

capacidade da mulher para a realização de crimes sofisticados.  

Essa inferioridade é reforçada e fixada quando o representante do Ministério 

Público afirma que as mulheres que ali foram conduzidas tinham optado pela 
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criminalidade ao invés de atender a suas habilidades natas, essas relacionadas a 

trabalhos subalternos e quando possível à educação, seria de estudos técnicos.  

Antes do final do século XI e o início do século XII, o juiz não testemunhava 

sobre a verdade, mas sobre a regularidade do processo. No sistema feudal, o 

sistema de prova judiciária não tinha como objetivo dizer a verdade, era uma 

estrutura binária, apresentavam-se as provas e as considerações sobre serem 

aceitas ou renunciadas. A sentença que surge nos séculos supramencionados está 

encarregada de dizer a verdade e o erro entre os indivíduos, dando razão a um 

deles, enquanto antes apenas havia a vitória ou fracasso (FOUCAULT, 2002). 

É importante dizer que a estruturação desse novo tipo de sentença não se 

tratou de uma progressão evolutiva. Tratou-se antes de novas formas que 

objetivavam fazer com que a nova sociedade que emergia da “Idade das Trevas” 

desse certo. Para que a sociedade de acúmulo e circulação fosse um sucesso era 

necessário também algumas mudanças e reelaboração da cultura, e até criação de 

novas instituições para o Estado.  

Esse novo sistema de práticas e de sentença foi uma reelaboração da história 

da Europa que no fundo está relacionado não tanto com o conteúdo, com o justo ou 

o injusto, mas está relacionado às formas e condições da elaboração do saber 

dentro do novo contexto mercantilista (FOUCAULT, 2002). 

Ao longo da Idade Média, a guerra, as causas jurídicas e a circulação de 

riquezas fizeram parte de um grande processo único e fluente como meio para poder 

exercer tanto a violência quanto o direito de vida e de morte sobre os outros. Houve 

uma dupla tendência no período feudal: concentração de armas em mãos dos mais 

poderosos que impediram sua utilização pelo menos poderosos (vencer alguém é 

privá-lo de suas armas) e ações e causas jurídicas que eram uma maneira de fazer 

circular os bens, também controlados pelos mesmos indivíduos que tinham poder 

bélico, impedindo que se desenvolvessem espontaneamente (FOUCAULT, 2002). 

Nesse contexto em que novas convenções surgem para que sistemas de 

riquezas funcionassem, também surgiram alguns elementos que hoje não são 

questionados, mas antes são considerados pressupostos do direito de uma 

sociedade formalmente tida como democrática, a exemplo do direito dado por um 

terceiro estranho ao conflito buscar a acusação e condenação, o que denominamos 

de promotor/procurador de justiça. Desse modo, pode-se sugerir que o Poder 
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Judiciário como conhecemos hoje surgiu junto com a figura do procurador/promotor 

de justiça.  

A justiça deixou de ser uma contestação entre indivíduos e livre aceitação 

sobre certo número de regras de aceitação, passou a ser imposto do alto, 

submissão a um poder externo, como o Poder Judiciário e político. Acoplado a essa 

mudança, surge a figura nova do procurador. Ele apresentou-se como representante 

do soberano, rei ou senhor: representante de um poder lesado pelo único fato de 

existir um delito ou crime. O procurador passa a dublar a vítima, vai estar por trás 

daquele que deveria dar queixa, reafirmando a lesão ao soberano, ao seu poder e 

ordem de reinar (FOUCAULT, 2002). 

Desse modo, muitas funções atuais e ditas “clássicas” do Ministério Público 

remetem e continuam sendo a manutenção de uma ordem estabelecida a partir de 

uma justiça pré-moldada. Se antes defendia o monarca, hoje defendem a nação 

brasileira que é representada pelos cidadãos.  

O problema, como já referido anteriormente nas falas e neste capítulo, surge 

quando se acredita existir duas espécies de indivíduos, os inseridos que são os 

cidadãos e os excluídos. Um exemplo desses últimos pode ser encontrado na prisão 

ou periferias da cidade que normalmente são “clientes” do sistema penal.   

A noção de cliente é adequada para justificar um falso discurso de dívida, que 

tem como objetivo esconder a exploração e a manutenção de uma sociedade nada 

democrática que continua exercendo a antiga exploração e acúmulo pelo roubo das 

riquezas desse território. A criminalização é uma extensão desse domínio pela 

linguagem e pela apropriação da verdade social.  

A velha noção de dano resolvido entre duas pessoas foi substituída pela noção 

de infração. A infração não é um dano ao indivíduo, mas uma ofensa ou lesão do 

indivíduo à ordem, ao Estado, à lei, à sociedade, à soberania, ao soberano. Por isso, 

o Estado como parte lesada começou a exigir reparação. É assim que aparece com 

os mecanismos de multa, também o mecanismo de confiscações de bens com o 

objetivo de enriquecer as monarquias nascentes. As monarquias ocidentais foram 

fundadas sobre a apropriação da justiça, que lhes permitia a aplicação dos 

mecanismos de confiscação de bens e terras (FOUCAULT, 2002).  

 No contexto do surgimento do judiciário, o soberano confisca os 

procedimentos judiciários que eram realizados pela igreja para análise de pecados, 

faltas e crimes cometidos, bem como da administração dos bens da igreja, dos 
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proveitos reunidos, acumulados. Nesse momento o procurador do Rei vai fazer o 

mesmo que os visitantes eclesiásticos faziam nas paróquias, dioceses e 

comunidades. Vai procurar estabelecer pelo inquérito (inquisitivo) quem e qual foi o 

crime cometido (FOUCAULT, 2002). 

Para além das digressões acerca do inquérito e das suas funções. A culpa e o 

erro, enquanto elementos religiosos continuam impregnando o sistema atual de 

apuração de um fato considerado ilícito. Sob a apuração ainda paira elementos 

morais fortes de uma determinada ordem posta por indivíduos que pertencem ainda 

às camadas favorecidas do sangue e da usurpação de outras culturas.  

O inquérito introduz-se no Direito a partir da Igreja e, consequentemente é 

impregnado de categorias religiosas como erro, culpabilidade ou qualquer relação 

com o pecado. Os objetivos de lesar o soberano e cometer um pecado começam a 

se reunir por volta do século XII, a partir daí todas as práticas judiciárias da Idade 

Média, da época clássica e até da moderna se reorganizam em volta do inquérito. 

Estendendo-se até para outros domínios de práticas e saberes (FOUCAULT, 2002). 

Criou-se uma forma procedimentalizada de se dizer a verdade, que no Brasil 

fez-se necessário a partir da Lei 2.033/1871, quando a escravidão não mais 

conseguia ser sustentada e as pessoas precisavam obedecer, agora fora dos olhos 

de seus “donos”, a certos comportamentos e a outros deveria ser dado a proibição. 

Fez-se, portanto, necessário a institucionalização do controle de práticas que não 

mais poderiam ser fundamentadas pela força sobre os corpos.  

Nesse contexto da criação europeia do inquérito e de solidificação de verdades 

institucionalizadas, as mulheres eram vistas como categorias de pessoas por meio 

de quem o diabo fala ou realiza alguma obra assombrosas, sendo as bruxas uma 

espécie satânica diferente. Qualquer característica feminina, a exemplo do seu ao 

ciclo menstrual era considerado uma demonstração de impureza. Nasciam, portanto, 

fadadas a inferioridade sacralizada (KRAMER; SPRENGER, 2009). 

Mesmo após séculos, à mulher continua sendo atribuída a inferioridade social.  

Às mulheres negras foi atribuído um duplo grau negativo, que primeiramente vistas 

como mercadorias e ao mesmo tempo vistas como corpos diabólicos. Não há um 

adjetivo que possa descrever a forma como os poderes instituídos viam a mulher 

negra, deve-se, portanto unir os elementos de gênero: “corpo diabólico”, “impuras”, 

“não capazes”, aos elementos que marcaram da raça, às marcas da escravidão que 
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negaram a existência humana do povo negro. Sobre as mulheres negras 

concentraram-se todos os mais negativos julgamentos possíveis da época. 

Atualmente, pode-se pensar a partir dos exemplos dos casos trazidos pelos 

entrevistados. Ambos trouxeram concepções sexualizadas e racializadas acerca das 

mulheres.  

O promotor entrevistado trouxe o exemplo do tráfico de drogas praticado por 

mulheres mediante a introjeção de substâncias dentro de suas partes íntimas e o 

juiz apresentou agressão motivada por “ciúme” e considerou que as mulheres que ali 

passam não apresentam certa “sofisticação” na prática de condutas consideradas 

ilegais.  

Hoje, 2017, Judiciário e Ministério Público continuam exercendo seus poderes 

originários de estabilização de um certo estado de coisas. Reforçando ideologias 

que servem para aqueles que construíram o próprio sistema judicial. 

Após análise das entrevistas, podemos sugerir que as percepções adotadas 

pelo juiz e promotor da audiência “humanizada” podem ser aproximadas à ideologia 

da defesa social, que tem como princípios a legitimidade do Estado para reprimir a 

criminalidade, da qual são responsáveis determinados indivíduos.  

Essa repressão é feita por meio de instâncias oficiais de controle social 

(legislação, polícia, magistratura, instituições penitenciárias), as quais interpretam a 

legítima reação da sociedade, ou da sua grande maioria, dirigida à reprovação e 

condenação do comportamento desviante individual e à reafirmação de valores e de 

normas sociais (BARATTA, 2011). 

Baseia-se também no princípio do bem e do mal, no qual o delito é um dano 

para a sociedade e o delinquente é um elemento negativo e disfuncional do sistema 

social. O crime é o mal e a sociedade é o bem.  Considera o delito como a 

expressão de uma atitude interior reprovável (princípio da culpabilidade), porque 

contraria os valores e as normas presentes na sociedade mesmo antes de serem 

elaboradas pelo legislador (BARATTA, 2011). 

Vê na pena sua função de retribuição e de prevenção do crime (princípio da 

finalidade ou da prevenção), como se essa sensação fosse desmotivar os 

comportamentos considerados criminosos. E além dessa função abstrata de causar 

certo “medo”, também exerce a função de ressocializar o delinquente (BARATTA, 

2011). 
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Considera a lei penal igual para todos, sendo a criminalidade a violação pelo 

comportamento de uma minoria. E a reação para isso é a aplicação de modo igual 

para os autores dos delitos (princípio da igualdade). Considera que os interesses 

protegidos pelo Direito Penal são interesses comuns a todos os cidadãos. Já 

aqueles delitos que representam violação de determinados arranjos políticos e 

econômicos são considerados delitos artificiais e significam uma pequena parte, 

punidas em função de sua consolidação (BARATTA, 2011).  

As instâncias penais continuam aplicando a prisão, mesmo após a percepção 

de que a prisão não tem nenhuma utilidade “ressocializadora”. Ocorre que a prisão 

nasceu falida em si, investida de discursos científicos que justificassem a dominação 

sobre os corpos.  

As prisões como atos sobre os corpos estiverem presentes na origem da 

usurpação das terras dos povos nativos e no processo de escravização do povo 

negro, com sua incansável tentativa de domesticação.  

Aos considerados bárbaros, escravos e não-cidadãos, a morte e a tortura 

configuraram os primeiros gestos. A inferioridade e natureza objetificada não 

exigiam qualquer fundamento teórico para a prisão, uma vez que sua exploração 

estava baseada em uma inferioridade social e biológica.  

Pensar que o que temos agora não tem qualquer ligação com o nosso passado 

histórico é caminhar em meio a teorias europeias que demandaram contínuas 

adequações para que se continuasse prendendo e torturando os considerados não-

cidadãos.  

Na América Latina, múltiplos poderes sustentam uma realidade letal e se 

apoiam, em boa medida, no exercício do poder das agências de nossos “sistemas 

penais”13 que, na maioria dos países, operam em um nível alto de violência que 

causam mais mortes do que a totalidade dos homicídios dolosos entre 

desconhecidos cometidos por particulares (ZAFFARONI, 1998). 

O conceito de “encarceramento consciente”, trazido por um agente progressista 

do Poder Judiciário ou “não temos que vir com a cabeça de soltar todo mundo ou 

prender todo mundo” para o Ministério Público, demonstra que para esses agentes a 

prisão é necessária para certas pessoas, principalmente aquelas que se afastam do 

mundo honesto para o mundo da criminalidade. Neste, o imaginário que impera é de 

                                            
13

 Como disse anteriormente, não acredito que exista um sistema penal, mas esse termo é utilizado 
para dar uma justificação lógica para comportamentos contínuos de violência sobre os não-cidadãos.  
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um estado de exceção contínuo em que as garantias do mundo honesto não são 

estendidas. 

6.3.2 Polícia Militar e a difusão da violência contra as mulheres negras 

 

A análise sobre a Polícia Militar é, antes de tudo, uma análise sobre a 

segurança pública. A polícia, como bem disse o entrevistado, é o braço armado do 

Estado que chega a todos os lugares. Portanto, a sua atuação está ligada a um 

corpo que atua de forma consciente, mas ao contrário do que possa parecer, o 

braço também exerce vontade própria e se organiza por vezes para atingir os 

“alcançáveis”.  

Ocorre que esse braço está apontado historicamente para a população negra, 

pobre, imigrantes e demais indesejados, na qual as mulheres negras estão 

inseridas. Desse modo, as relações institucionais com o povo negro não se limitam 

apenas à elaboração de leis desfavoráveis à massa negra empobrecida, mas 

também ao conjunto organizacional estatal que trabalha em sucessivas violências 

contra esse povo. 

O exemplo da repressão do Estado à população negra é demonstrado logo no 

início da própria entrevista, na qual o policial afirma que eles representam o Estado 

e existem lugares em que a polícia não entra sem “trocar tiro”. Dá o nome do bairro 

de Amaralina, um bairro com esmagadora maioria de negros. Mas justifica que a 

violência impetrada é pelo combate ao comércio ilícito de substâncias 

entorpecentes, como se antes disso não existisse a inserção da polícia de modo 

violento nas comunidades negras.  

O combate ao comércio ilícito de substâncias psicoativas serve como novo 

suporte teórico de justificativa social para uma violência passível ao povo negro. O 

mesmo entrevistado admitiu que sabiam não estar combatendo realmente esse 

comércio, mas que deveriam “enxugar o gelo”, deveriam fazer o seu trabalho com os 

alcançáveis.  

Nesses lugares, o dos indesejados, o Estado se instala pela representação da 

repressão da polícia, a exemplo das bases comunitárias. A gestão desses lugares, 

conforme demonstrou o entrevistado, é da presença de uma Polícia que deve ter 

“atenção” com questões básicas de uma comunidade com acesso precário a direitos 

sociais, equipamentos e serviços públicos.  
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O entrevistado admite que nem tudo é caso de Polícia. Ao invés das melhorias 

nos serviços básicos chegarem a esses locais sem a interferência da Polícia, como 

acontece em outros bairros de classe média e alta, chegam por meio da contenção 

violenta da Polícia articulada com as supostas tentativas de implantar esses serviços 

básicos. Com isso, há aplicação da única reação institucional clássica diante do 

conflito: a repressão. 

A punição aos grupos indesejados não é ato isolado, não se trata apenas de ter 

o bom e mal em todas as profissões, como disse o entrevistado. Esse combate aos 

indesejados é um movimento global que substitui progressivamente Estado-

providência por um Estado penal e policial, para o qual a criminalização e a 

contenção punitiva das categorias deserdadas fazem às vezes de política social na 

extremidade inferior da estrutura de classe e étnica (WACQUANT, 2007).  

Ocorre que, no Brasil, o Estado-providência nunca existiu para esses grupos, 

mas somente serviu para garantir uma estrutura de subserviência. O povo negro 

nunca conheceu esse suposto bem-estar social, fenômeno talvez existente entre os 

povos brancos de países com origens não-coloniais. O Estado sempre se 

apresentou ao povo negro como penal e policial, repressor.  

O Estado continua a chegar às comunidades negras pela violência, vigilância e 

controle de sua liberdade, entretanto hoje está mascarado pelos discursos 

combativos ao comércio ilícito e como atores libertadores da degenerescência e 

pobreza, fazendo supostas melhorias sociais em comunidades carentes de 

Salvador. 

As políticas públicas desse Estado não são feitas para a melhoria de vida das 

comunidades pobres e negras, antes se concentram em programas que tem como 

público pessoas brancas e privilegiadas.  

A realidade dos bairros de maioria negra e de imigrantes é a absoluta ausência 

de políticas sociais direcionadas à superação das desigualdades. Em geral, o que 

sinaliza a existência de um poder estatal é a presença da Polícia (REIS, 2005).  

Em Salvador, as políticas públicas destinam-se a reformar bairros ricos, pontos 

turísticos, expulsando comunidades de suas localidades em razão do crescimento 

da especulação imobiliária. Por outro lado, nos bairros mais negros e pobres, 

denominados “invasões”, instalam-se bases comunitárias geridas por policiais.  

O motivo pelo qual esses serviços básicos não chegam a determinadas 

comunidades se deve ao racismo institucional. Entendido como o fracasso coletivo 
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de uma organização em oferecer um serviço apropriado e profissional a pessoas 

devido à sua cor, cultura ou origem étnica (CARMICHAEL; HAMILTON, 1967). 

A necessidade de separar e conter a população negra nesses locais pode ser 

exemplificado com a atuação da prefeitura nos últimos anos com a realização de 

shows nas comunidades mais periféricas, fazendo com que as pessoas não se 

dirijam aos centros mais frequentados pela população branca. A isso, soma-se o 

problema com o transporte público na cidade de Salvador que para de funcionar 

após a meia noite, voltando somente ao amanhecer. 

A Polícia esteve diretamente ligada a práticas cotidianas de sustentação da 

escravidão e mesmo após, exerceram o poder de contenção dos considerados 

perigosos nas ruas, os(as) libertos(as). O poder dado à polícia frente aos 

indesejados foi sempre grande, mas com o passar do tempo e com a aparente 

democracia, fez-se maquiar as práticas policiais de decisão sobre a vida da 

população negra. 

Antes, utilizavam-se da prisão como correção para garantir a subordinação 

escravocrata. Entre 1841 a 1871, os delitos levemente apenados e as 

contravenções às Posturas Municipais em Salvador pertenciam ao chefe de Polícia. 

Assim como as Posturas Municipais, também não era assunto dos juízes criminais a 

apreciação da legitimidade das prisões de escravizadas penhoradas (que buscavam 

sua liberdade em ações judiciais próprias) ou prisões correcionais (PINTO, 1979). 

A herança decisória continua nas mãos da Polícia que não decide apenas 

lavrar o Auto de Prisão em Flagrante, criando a “verdade” na sua produção, mas 

também na decisão sobre os corpos daqueles(as) que nem sequer chegam a passar 

pela análise do Poder Judiciário. O conjunto de valores que baseia a seleção dos 

“clientes” do sistema criminal hoje é o de uma sociedade que quer exterminar a 

herança dos povos que foram escravizados.  

A indústria carcerária precisa de clientes para que a máquina de serviços 

funcione. Localmente, estudos demonstram que estas políticas têm impacto direto 

na vida dos(as) negros(as); a diferença é que em Salvador as vítimas das políticas 

penitenciárias não estão indo em massa para a prisão, mas para o Instituto Médico 

Legal Nina Rodrigues (REIS, 2005). 

As mulheres passaram a figurar como alvo da mira da Polícia Militar, deixaram 

de ser apenas mães que tinham seus filhos mortos e começaram a ser vistas como 

agentes facilitadoras das condutas definidas como crime. Para o entrevistado, a 
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busca pela igualdade excessiva tira os valores morais basilares das mulheres de 

família e as transforma em consumistas ativas, que passaram a ver possibilidades 

na aproximação com as condutas criminalizadas.   

Uma postura que reafirma a condição de gênero e raça das mulheres negras 

que devem permanecer em casa ou que não tem o direito de consumir ou de 

trabalhar e sustentar sua família, mas devem aceitar o que os maridos trazem para 

dentro de casa. Esse tipo de postura é uma repetição histórica do Estado diante das 

mulheres negras, desconsidera outros arranjos familiares que não o heteropatriarcal 

europeu, bem como objetiva fixar a lugar de subalternidade das mulheres negras. 

Desse modo, a população carcerária reflete o tipo de capitalismo global e como 

esse sistema negligencia as necessidades humanas. Populações que não tem 

acesso à moradia, ao sistema de saúde ou a quaisquer outros serviços que são 

necessários para a sobrevivência humana constituem esse contingente prisional. 

(DAVIS, 2017).   

A partir disso, pode-se sugerir que o aumento do encarceramento por tráfico de 

drogas às mulheres negras no Brasil esteja relacionado a uma nova forma de ver a 

mulher na atuação social e também no denominado “mundo da criminalidade”. Além 

da maior repressão ao comércio varejista de substâncias psicoativas ilícitas a partir 

de 2006, com a elaboração da Lei 11.343.  

No final do século XIX, a movimentação da máquina judiciária dependia da 

ocorrência real do fato previsto na legislação penal, mas a efetivação de prisões pela 

autoridade policial nem sempre estava baseada em critérios jurídicos, deixando 

muitas vezes de ter uma previsão legal. Por várias vezes destinava-se evitar que os 

costumes da elite branca fossem contaminados com hábitos populares (PINTO, 

1979). 

A prisão continua sendo realizada por um juízo que por vezes está fora da 

previsão legal, muitas vezes realizada pelo que denominam de “conduta suspeita” 

descrita pelo entrevistado como uma “coisa muito de tino” que está baseada com a 

prática e que também fundamenta a elaboração de livros. Todo esse conhecimento 

sobre o estereótipo constatado pela realidade policial e por estudos nos presídios 

dos Estados Unidos criam, para o entrevistado felizmente, um preconceito que serve 

para identificar criminosos de determinadas facções.  

 Na sociedade atual, o combate à “criminalidade” é uma atividade realizada por 

uma instituição imbuída de fé-pública tem poder para deixar viver ou fazer morrer. 
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Os exemplos de morte e inexplicáveis prisões sem processo ou inquérito continuam 

existindo. Luiza está presa há quatro meses sem qualquer vestígio sobre o motivo, 

nem qualquer existência de inquérito ou processo. 

O racismo no Brasil é estrutural, configura não somente a organização de um 

Estado que ainda não abandonou os privilégios advindos da imposição da 

subalternidade negra, mas também atinge diretamente ações entre particulares. Por 

ser estrutural também influencia em novas práticas geracionais que constroem 

formas novas, mas ainda antigas, de verem e discriminarem a população negra.  

O estigmatizado, o criminoso, que no Brasil é o homem e a mulher negra só 

existe porque determinados povos se autoconsideraram normais e se 

autodenominaram o padrão do bem. Esses dois papéis surgem de um processo 

social gerado pela situação do contato misto e violento da população branca 

europeia diante de uma cultura diferente (GOFFMAN, 1891).  

Nesse contexto, os povos negros de cultura diversa foram estigmatizados 

como não-humanos, mercadorias. As mulheres negras como a junção de todos os 

possíveis estigmas, uma vez que estão ainda mais distantes dos homens brancos, 

em razão do gênero e da raça.  

Esse processo é tão forte que reproduzido também pelos próprios 

estigmatizados. A exemplo da população negra soteropolitana que enxerga o 

“homem de bem” e o “criminoso” dentro das próprias comunidades negras.  

Os sujeitos e as violências como resposta aos conflitos que relacionavam à 

população negra foram difundidos no imaginário social. De modo que a assimilação 

desse tipo de resolução combativa também se difundiu, infelizmente, dentro do povo 

negro.  

Além disso, as próprias narrativas demonstram um autojulgamento forte das 

mulheres. Elas se colocam em um local em que os “normais” definiram as normas e 

reconhecem estarem erradas por terem entrado no “mundo da criminalidade”. 

Observa-se ainda um fato de que a mulher presa denomina a pessoa que estava na 

mesma situação como “bandido”.   

Desse modo e em muitos casos, aquele que é estigmatizado num determinado 

aspecto exibe todos os preconceitos contra os que são estigmanizados em outro 

aspecto (GOFFMAN, 1891) 

Pode-se sugerir que o controle e a difusão da normalidade é realizada dentro 

dos próprios grupos estigmatizados, os quais se organizam a partir do lugar da 
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subalternidade obediente. A marginalização torna-se uma causalidade da vida, sem 

origens, expressamente definida como: “é a vida, né?!”.  

Os processos de estigmatização tem uma função social geral – a de recrutar 

apoio para a sociedade entre aqueles que não são apoiados por ela – e, 

presumivelmente são resistentes à mudança. Esta marca, o estigma, funciona 

segundo o seu tipo, a exemplo daqueles que têm maus antecedentes morais que 

pode funcionar como um meio de controle social formal.  

Desse modo, dentro de um contexto colonial, as violências às mulheres negras 

estão interligadas. E elas não vêm de seus iguais, mas antes são impostas de modo 

difuso e cultural para posteriormente legitimar comportamentos e atitudes 

permanentes diante da mulher negra.  

Não podemos excluir a violência doméstica, a violência no âmbito íntimo e a 

violência intima das nossas teorias sobre violência estatal e a violência institucional. 

Frequentemente agimos como se um não tivesse nada a ver com o outro. Se 

queremos erradicar as formas mais endêmicas de violência individual da face da 

terra, devemos erradicar também as fontes institucionais de violência (DAVIS, 2017).  

As mulheres negras são presas ou exterminadas pela Polícia, seguindo todo o 

programa dirigido à população negra pela Política de Segurança Pública da cidade 

de Salvador. Sofrem também com outros tipos de violência a partir de sua condição 

estigmatizada e difundida socialmente. Morrem em suas casas, dentro dos bairros 

por particulares e pela Polícia, morrem antes da audiência de custódia, morrem sem 

sabermos que morreu, morrem por irem viver na rua, morrem à primeira percepção 

de terem saído do lugar da subalternidade. 

6.3.3 Mulheres negras e agências de controle social em Salvador: 

Criminalização, Morte ou Subalternidade 

 

Na América Latina, o racismo é a variável que dá conta das formulações 

acerca da atuação genocida dos “sistemas penais”. O Brasil por ser processo e 

resultado de uma colonização portuguesa de números exponenciais, responsável 

pelo extermínio massivo da população indígena e de ter movimentado grandes 

números na empresa de tráfico e escravização dos povos africanos, tem suas 
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práticas de criminalização e suas instituições14 diretamente vinculadas ao racismo 

desde o seu nascedouro (FLAUZINA, 2006).  

A existência do povo negro no Brasil – na qual se insere também as 

experiências únicas das mulheres negras – foi marginalizada e criminalizada desde 

o primeiro código e até antes dele, quando as agências de controle social agiam na 

punição da população dos escravizados. No caso das mulheres negras, somam-se 

ao racismo, questões ligadas ao gênero. 

 Se antes dissexualizadas para o trabalho pesado e sexualizada para os 

abusos sexuais, após a “abolição”, a existência das mulheres foi marcada por 

estigmas da criminalidade e ameaças à ordem moral da sociedade. 

No Brasil, a prisão de escravizadas se dava pelas hipóteses previstas na 

legislação civil e as relacionadas à penhora de escravizados ou a ações de 

liberdade. Nesse contexto, ressalta-se o número de escravizadas presas a pedido 

de seus senhores, prisão correcional que servia para garantir o poder disciplinar dos 

proprietários, sempre que lhes faltassem condições para efetivar a dureza dos 

castigos previstos para os escravos insubordinados (PINTO, 1973).  

A prisão sempre significou uma extensão da condição de subalternidade. Era o 

local dos açoites e do pão e água. Continua sendo o local daqueles e daquelas que, 

sob a valoração do poder disciplinar e das instituições que o compõem, devem ser 

presos, quando não exterminados.  

No século XIX (cujas oito primeiras décadas foram oficialmente escravocratas), 

Salvador tinha valores masculinos para existência das mulheres nessa sociedade 

patriarcal, sob o binômio da submissão e proteção. Entretanto, não se pode dizer 

que esse binômio era a realidade de uma vasta população feminina, concentrada 

nos mocambos e das ruas da cidade (PINTO, 1973).  

Com uma população de descendentes de africanos escravizados e libertos que 

chegava a sete milhões de pessoas às vésperas da abolição e uma indisposição por 

parte das classes dirigentes brancas em renegociar os termos de um pacto social 

tão violento e assimétrico, não sobraram muitas alternativas se não avançar material 

e simbolicamente sobre o grupo oprimido (FLAUZINA, 2006).  

Mesmo após a derrocada de relações baseadas no sistema escravocrata, sua 

então condição se entendeu à linguagem e rotulou essa mulher negra e a sua 

                                            
14

 Chamado pela autora como “sistema penal”. 
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população como perigosos e degenerados. “As ruas eram consideradas pelos 

brancos um ambiente perigoso exatamente pela presença expressiva de negros(as) 

e desclassificados(as) sociais, geralmente pessoas pobres e desamparadas” 

(SOARES, 2001, p.36) 

Desse modo, as mulheres negras eram punidas por elementos relacionados à 

sua condição de raça e gênero. Para além da raça que estava simbolizado na cor de 

sua pele, a feminilidade da época também deveria ser imposta à uma subjetividade 

diretamente relacionada com o exercício do trabalho. Elas eram a própria ameaça 

ao projeto europeu de sociedade.   

Criminalizou-se a própria existência da mulher negra, uma vez que foi 

desconsiderada qualquer especificidade da sua formação ou de suas necessidades. 

Nesse contexto, o Código Criminal de 1830 mostrava que a mulher criminosa era 

aquela que saiu do âmbito doméstico para a experiência do cotidiano mais amplo; a 

mulher da rua, a prostituta ou não, sem as algemas protetoras do pater famílias, 

confrontando os desafios da existência (PINTO, 1973). 

O projeto estatal da negação e combate da existência de mulheres negras 

mediante a criminalização estava tão claro que não eram apenas os valores morais 

básicos impostos à mulher branca que se encontrava no centro do processo 

criminalizador das mulheres negras. Também eram punidas pelo exercício de sua 

expressão religiosa ancestral. O que reforça que os controles sociais não desejavam 

apenas que se tornassem como as mulheres brancas, mas também que deixassem 

de existir enquanto mulheres negras vivas e pulsantes.  

As espécies criminais mais frequentes, além de exibirem pequena gravidade, 

estavam associadas à vida habitual da “vida do mangue”. Em estudos, constatou-se 

que sessenta e oito escravizadas presas pela ocorrência de fatos relacionados com 

a sua própria “condição civil”. Muitas delas “encontradas em candomblé” ou em 

“batuques no Tabão” (expressões originais dos mapas) estariam a apresentar um 

estilo de comportamento deliquencial especificamente relacionado à afirmação 

cultural de suas raízes e a violação da religião oficial do Estado (PINTO, 1973). 

O combate à cultura se estendeu do século XIX ao século XX na cidade de 

Salvador, quando médicos e políticos consideraram que as festas populares eram 

bárbaras e vulgares. Recomendavam que as famílias precisavam relegar as festas 

de caráter popular, pois eram ocasiões em que se processava uma intensa 

secularização dos costumes (ESTEVES, 1989)  
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Além da cultura da mulher negra, a elas também foi atribuído às definições de 

prostituta, situação que deveria ser combatida não apenas por afetar à moralidade 

pública, mas também por atrair a criminalidade ao redor dos lugares em que 

ficavam, locais em que floresciam toda sorte de delitos. 

Na sociedade patriarcal do século XIX, a prostituição era atribuída às mulheres 

negras como uma causa “criminógena” essencial para a ocorrência de “desordens” 

ou ofensa à moral pública (PINTO, 1973). 

Por tratar-se de uma essência, não existiam dúvidas sobre sua culpa e seu 

caráter, pois já tinha em si impregnado a semente de todo o mal. Na época, havia 

certa benevolência às mulheres brancas, pois concebidas como pessoas 

consideradas desprotegidas, ainda mis se fossem órfãs ou solteiras.  

Às mulheres negras, entretanto, marcadas pela escravidão, não era dado o 

mesmo tratamento judicial. Nesse momento, os modelos de estratificação sexual 

perdem-se sob a realidade da escravidão (PINTO, 1973). 

Os registros policiais e a fiscalização da ordem pública demonstraram que a 

população criminal feminina constitua-se principalmente de prostitutas, o que a 

denominação da rotina policial era a de “desordem”, fora do termo técnico adotado 

pelo código. Essas mulheres eram qualificadas como empregadas domésticas. 

Depois de desordem, as práticas corriqueiras eram a de ofensa à moral pública, 

furtos e, em menor potencial, vadiagem e embriaguez (PINTO, 1973). 

A cidade de Salvador inicia sua longa e atual trajetória de contenção da 

população, das pessoas do samba e do carnaval. Era necessário manter a ordem 

pública (previsto no artigo 312 do atual Código de Processo Penal, criado em 1941), 

princípio que ainda existe e serve como justificativa para a prisão provisória de 

homens e mulheres, para negros e negras que passam pela Audiência de Custódia.  

A subjetividade da mulher negra independente se tornou um desafio criminal 

indiscutível. Na verdade, em uma sociedade patriarcal, onde o elemento feminino 

restringe-se a permanecer, como esposa ou filha, sob a proteção de algum senhor, 

as ruas da cidade eram acessíveis apenas a um pequeno número de mulheres, 

consideradas à margem do sistema e que sofriam as consequências advindas da 

situação marginal (PINTO, 1973).  

Zahide Machado Neto (apud PINTO, 1973) afirma que os legisladores dos anos 

oitenta do século XIX haviam programado, muito especialmente, para alcançar a 
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massa escravizada “de quem se esperava – como resultante de uma espécie de 

analogia entre a ignorância e o mal – a execução de crimes mais degradantes”.  

Mesmo sem os dados subterrâneos da morte de mulheres negras pela Polícia, 

constatou-se que muitos processos não chegavam ao seu final e um dos motivos 

era que essas mulheres presas preventivamente morriam na prisão. O que 

demonstra ser a prisão provisória a herança de uma sociedade que contém e prende 

corpos por fundamentos genéricos. Dentre os motivos justificadores, temos a ofensa 

à ordem pública, à ordem econômica, conveniência da instrução criminal e para 

assegurar a aplicação da sanção penal (art. 312 do Código de Processo Penal).  

Poucos são os casos em que foi encontrado o pronunciamento judicial, uma 

vez que o processo não chegava ao seu final, às vezes por falta de provas e não 

localizavam as testemunhas, e outras vezes porque as mulheres, presas 

preventivamente, maioria jovem, morriam nas prisões do Estado. Na aplicação da 

pena, estas sofriam penas muito maiores que as mulheres brancas (PINTO, 1979). 

Mulheres negras e brancas continuam sendo tratadas e julgadas de modo 

diferente no século XXI. Em 2012, realizei minha primeira análise por Observação da 

Audiência de Custódia, quando da sua implementação e que tinha seu 

funcionamento dentro do Complexo Penitenciário da Mata Escura.  

No mesmo mês, duas mulheres foram presas portando a mesma substância 

entorpecente: uma branca, moradora de bairro nobre da cidade, bairro da Barra, 

portava quilos da substância e outra, mulher negra, portava gramas, moradora de 

um bairro popular e considerado periférico. Para a primeira foi aplicado medidas 

diversas da prisão por apresentar residência fixa e boa personalidade, à segunda foi 

aplicado prisão.  

Naquele dia, em uma sala improvisada, o juiz perguntou a ela: “Onde você 

mora?”. Ela respondeu: “Morava, né? Porque não moro mais, agora tô aqui”. Lembro 

que o juiz olhou pra ela e disse que ela deveria ter respeito. Ela tinha todos os 

elementos objetivos para conseguir a liberdade provisória, mas o juiz a prendeu 

porque aquela reposta era caracterizada como ofensa à Justiça o que levaria a 

presumir que haveria uma ameaça da instrução criminal. Mesmo após ela explicar o 

local que morava, ele não se convenceu. 

Diante dessa situação, a subordinação de gênero é reformulada em razão da 

questão racial, esta prevalece no contexto do comércio de entorpecentes. Podemos 

sugerir que na Bahia, os aparelhos de controle social formal não tiveram como 
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projeto corrigir mulheres brancas desviantes, mas reprimir a população negra e as 

mulheres negras que representavam em si o próprio desvio.  

Tanto que os discursos violentos dirigiam-se à negros e negras. Em um dos dias 

do trabalho de campo, cheguei e presenciei o promotor aos gritos com um jovem 

negro: “Me respeite que eu não sou da sua laia, não me confunda com seu tipo 

criminoso”.  

Esse tipo de comportamento no século XXI só reforça o fato de que a 

criminalização não está diretamente relacionada com o combate de 

comportamentos, mas está relacionada ao combate da mobilidade e vida de sujeitos 

que foram inseridos nessa sociedade para ficarem no lugar de serviçais.  

 

O número predominante de mestiças entre as mulheres presas também não 
surpreende. Poucos séculos de existência não bastaram ao País, que 
apenas conquistava sua independência política, para afastar a identificação 
a identificação entre o branco e a figura do colonizador. A vivência de 
instituições escravocratas, o intento de europeização que afligia as 
camadas senhoriais, a carência de feições culturais autóctones, tudo isso 
concorria para a marginalização das pessoas de pele escura, postas sob 
opressões de todo o tipo. O branco é o português, o senhor, o proprietário; 
o negro é o escravo, vindo de terras de costumes brutais e absurdos, que 
apenas servem a divertir a imaginação das sinhazinhas, nos salões dos 
sobrados (PINTO, 1979, p.55) 

 

A criminalização feminina do século XIX decorria, em muitos aspectos, de 

condições gerais que afetam que afetam igualdade a homem e mulheres (de cor)15. 

Pobreza, ignorância, racismo, agressões à “minoria” cultural são, indubitavelmente, 

problemas atuantes na criminalização das pessoas recém-liberdade (PINTO, 1973).  

Pode-se extrair do relatório de 1877 do Des. Luís Antonio da Silva Nunes ao 

presidente da Província, apresentado a Assembleia Legislativa, referindo 

especificamente a mulheres criminalizadas16 de modo geral. 

 

O número de crimes cometidos no ano de 1876, quer se trate daqueles que 
afetam a segurança individual, quer dos que dizem respeito a propriedade, 
entre os quais, como nos anteriores, avultam os homicídios, os ferimentos e 
ofensas físicas, e os furtos, fala muito alto para, por si, demonstrar que não 
é mais lisonjeiro o nosso estado a semelhante respeito, e a necessidade 
que há de curar-se seriamente dos meios de corrigir esse mal, que priva o 
cidadão de um dos mais preciosos direitos [...] Nem outro resultado se 
poderá obter  ou esperar, enquanto subsistirem as causas de que 
geralmente deriva-se a reprodução contínua de fatos criminosos. Entre eles, 

                                            
15

 Destaque acrescentado. 
16

 O termo utilizado pela autora é “criminosa”, mas atribuir o adjetivo qualitativo como pronome é 
atribuir substância a uma condição humana. 
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são muito sensíveis – a falta de força pública indispensável a destacar em 
todos os termos da Província, a fim de prevenir os crimes e capturar os 
criminosos foragidos, quem zombam da ação da Justiça; a necessidade de 
educação moral e civil de que se ressentem ainda diversas camadas de 
nossa sociedade; a falta de meios de trabalho para o excessivo número de 
indivíduos que vivem sem emprego, em ociosidade completa; a prostituição, 
os vícios que em grande escala desenvolvem-se (Des. Luís Antonio da Silva 
Nunes apud PINTO, 1973) 
 

As causas da criminalidade correspondiam à condição social de homens e 

mulheres recém-libertos. Desse modo, as instâncias penais de controle social – o 

Judiciário, o Ministério Público e a Polícia - no Brasil estão diretamente relacionados 

a combater negros e negras dede os seus primórdios.  

A sua finalidade era tão evidente que nunca conseguiram agir para proteger a 

população negra e as mulheres negras. Quando necessitaram fazer denúncias 

sobre os estupros, muito deles ocorridos dentro da casa de seus empregadores, 

deveriam provar não terem dado causa. Porém, como as mulheres negras eram 

vistas como indecentes, prostitutas e qualificavam estas como domésticas, eram 

raras ou quase inexistentes a punição de seus agressores.  

O trânsito na rua é novamente valorada para a análise judicial. As mulheres da 

rua não só praticavam crimes, mas também não eram vítimas de crimes, pois se 

colocaram na condição de perigo. A punição para o Poder Judiciário não tinha como 

objetivo apenas punir melhor as delinquências e desvios, mas passar imagens 

positivas de ordem sexual, ensinar comportamentos. Nesse contexto, a mulher 

higienizada não ia muito à rua, permanecia em casa com as portas fechadas, onde 

também deveria ser seu espaço de lazer (ESTEVES, 1989).  

Desse modo, os estupros realizados contra essas mulheres não poderiam ser 

punidos apenas pela prova da conjunção carnal, mas também deveria ser analisa o 

padrão de honestidade, associado ao comportamento e a conduta, não somente à 

virgindade. Mulheres não honestas não poderiam ter a proteção do judiciário. 

Isso tudo parece ser uma desculpa para punir e controlar as mulheres negras, 

pois ou morriam de fome ou decidiam trabalhar e sofrer estupros e falta de proteção. 

“No próprio biótipo, a mulher muleta ou mestiça já era apontada como a sedutora” 

(ESTEVES, 1989, p. 59). 

O projeto higienizador comportava não somente o extermínio, a prisão, mas 

também o controle de comportamentos que eram básicos na vida da população 

negra da época. Nada muito diferente do projeto de Estado que ainda está em curso 

como herança e se difunde para as mais variadas agências de controle social.  
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Diante disso, pode-se sugerir que a criminalização secundária, e por vezes a 

primária, dirige-se aos homens e mulheres negras historicamente indesejados(as) 

no projeto-nação. Nesse contexto, a criminalização secundária de mulheres é 

realizada para detê-la ao lugar histórico da subalternidade e da negação de sua 

existência pela imposição cultural e social de uma sociedade que ainda busca 

explorar seus corpos.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto da nação brasileira não foi realizado para as vidas negras, muito 

menos para as mulheres negras. Antes e agora, tentam mantê-las em seu lugar de 

subordinação sexualizado e racializado, na boca do fogão, na prisão, cuidando dos 

filhos dos brancos.  

As mulheres por todo o mundo movimentam-se para conquistar direitos como 

aqueles já usufruídos pelos homens. Esse movimento causa uma reação nas 

agências de controle social que, por séculos, tentam controlar os corpos das 

mulheres negras. A resposta é clara: a prisão, a violência e a morte são usadas 

como instrumentos correcionais.  

A violência histórica sobre seus corpos é uma atuação estrutural marcada pela 

intersecção entre gênero e raça, no mínimo. Portanto, encontram-se pressionadas 

na base da estrutura social. E, diante de qualquer movimento do que sustenta a 

sociedade brasileira, as agências de controle social formal, monitoradas direta e 

indiretamente pelo topo da pirâmide que corre o risco de ter alguma mudança, 

atuam cada vez mais na repressão dessas mulheres para o lugar da subalternidade.  

Nesse trabalho, podemos perceber múltiplas vivências e fatores que atuam na 

criminalização dessas mulheres, mas tem algo comum e que influencia nos fatores: 

todas elas são mulheres negras que ultrapassaram a linha da subalternidade e 

obediência a preceitos sociais construídos pelos históricos opressores que detém o 

poder de construir a normas para a nação. 

 O controle sobre a vida de todas elas é realizado por inúmeras agências e da 

forma mais violenta possível, atingindo todos os setores: seus corpos, sua vida 

(física e psicológica), a vida de seus filhos, maridos e pais. O campo de controle e 

violência se expande até a última gota do seu ser. 

A rede carcerária mundial representa um vasto deposito de lixo, nos quais 

pessoas que não tem importância são descartadas. Como foi exposto pela história 

da criminalização de mulheres no Brasil, as pessoas que tem a menor importância 

são as pessoas negras (DAVIS, 2017) 

Não há mudança sem a luta contra um Estado e uma parcela da sociedade que 

aquiesce com esse projeto para a população negra, para as mulheres negras. Só 

um projeto criado pelo povo negro é possível para levar em conta a importância da 

vida de mulheres negras e homens negros.   
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Guias de Entrevista:  

 

Mulheres presas 

1. Me conta um pouco sobre sua história de vida; 
2.  Me conta um pouco sobre o seu primeiro contato com: 

- A polícia 
- O promotor 
- O juiz 

Juiz e Promotor da Audiência de Custódia 

1. Me conta um pouco sobre sua atuação como juiz; 
2. (a partir de sua experiência) Por que você se aproximou da justiça 

criminal? 
3. Como você vêm se capacitando para atuar nesse campo? O que você 

lê normalmente? 
4. Me conta um pouco sobre sua experiência na Audiência de Custódia. 

4.1 E a sua experiência com relação às mulheres? 
5. Quer acrescentar mais alguma coisa? 

Polícia Militar 

1. Me conta um pouco sobre sua atuação como policial; 
1.1 Como vocês se organizam? 

2. Por que você decidiu seguir a carreira? 
3. Me conta um pouco sobre as condições de trabalho. 
4. Me conta um pouco sobre sua experiência com prisão em flagrante. 

4.1 E a sua experiência com relação às mulheres? 
4.2 Existe alguma orientação especial? 
4.3 Me conta um pouco sobre essas mulheres. 

5. Quer acrescentar mais alguma coisa? 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nome do(a) Pesquisador(a): Adriane Santos Ribeiro  

 

1. Natureza da pesquisa: o(a) Sr.(Sra.) está sendo convidado(a) a participar de pesquisa que 

tem como objetivo compreender a criminalização de mulheres encarceradas em Salvador. 

Essa pesquisa será utilizada na elaboração de um trabalho de conclusão de curso de 

Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia.  

 

2. Participantes da pesquisa: mulheres encarceradas, juízes estaduais (audiência de 

custódia), policiais, membros de Ministério Público Estadual.    

 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar desse estudo, o(a) sr.(sra.) permitirá que a 

pesquisadora utilize as informações fornecidas em artigos científicos, pôsteres e outros 

meios de escrita e divulgação acadêmica. O(A) Sr. (Sra.) tem liberdade de se recusar a 

participar e ainda se recusar a continuar participando de qualquer fase da pesquisa, sem 

qualquer prejuízo, assim como poderá se recusar a responder qualquer uma das questões. 

Sempre que quiser, poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através dos contatos 

da pesquisadora.   

4. Sobre as entrevistas: As entrevistas serão realizadas em particular; elas serão 
gravadas, mas só quem terá acesso a estas gravações serão a pesquisadora e a 
professora orientadora. 

 

5. Riscos e desconforto: a participação nessa pesquisa não traz consequências 
legais. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. O 
único risco é de que apesar de a identidade do entrevistado ser preservada, se 
for mencionado o cargo do(a) Sr. (Sra.), algumas pessoas possam identificá-
lo(a).  
 

6. Confidencialidade: todas as informações pessoais coletadas nesse estudo são 
estritamente confidenciais. A identidade do(a) pesquisado(a) será preservada. 
Somente a pesquisadora e a professora orientadora terão conhecimento desses 
dados. 
 

7. Benefícios: ao participar dessa pesquisa, o(a) Sr.(Sra.) não terá nenhum 
benefício direto. Entretanto, esperamos que esse estudo forneça informações 
importantes sobre a criminalização de mulheres em Salvador, de forma que o 
conhecimento construído a partir dessa pesquisa possa incentivar outros 
trabalhos científicos sobre o assunto. A pesquisadora se compromete a divulgar 
os resultados obtidos. 
 

8. Pagamento: o(a) Sr.(Sra.) não terá nenhum tipo de despesa para participar 
dessa pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

FACULDADE DE DIREITO  

COMPONENTE CURRICULAR: MONOGRAFIA   

PROFESSORA ORIENTADORA: TATIANA EMILIA DIAS 
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Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar dessa pesquisa. Portanto, por favor, assine no campo abaixo.  

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto 

meu consentimento em participar da pesquisa 

 

 

Nome do(a) Participante da Pesquisa 

 

 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

Assinatura da Pesquisadoa 

 

 

 

 

 

Telefone/e-mail da Pesquisadora: 71 99139-6179/ ribeiro.adriane@hotmail.com  

E-mail da Professora Orientadora: tatianadiasgomes@hotmail.com  
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ENTREVISTAS 
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NOTA: Por segurança das entrevistadas, suprimo alguns elementos que 

podem ajudar a identifica-las e substituo os nomes das entrevistadas e dos 

sujeitos que se apresentam no curso das entrevistas. 

 

Entrevistada: Lúcia  

Eu quero te conhecer, saber sobre sua história de vida. 

Você quer saber o que? 

O que você quiser me contar. Quero entender quem você é, onde você 

mora/morou até aqui. Essa história toda até aqui. 

Até hoje. Eu sou moradora do São Caetano, moro no São Caetano, me envolvo no 

mundo do crime desde os 14 anos de idade, que eu me envolvo. É, já é a minha 

segunda cadeia. Já é meu segundo presídio.  Fui absolvida da primeira. To agora 

respondendo a essa. Tive a primeira audiência, foi marcada a segunda para agora 

Julho, né? Aí vamo ver o que o juiz vai, se vai me liberar ou não e aí vamo ver. To 

presa por tráfico, tráfico de drogas. Fui pega no ato em flagrante, com as drogas. 

Mas só que eles tão colocando drogas, coisas que não são minhas, em cima de 

mim. E foram muitas pessoas presas juntos e é muita coisa que os outros respondeu 

homicídio, tem mais bronca do que uma, só que tá tudo junto, tudo em um processo 

só. Aí tá complicado.  

Me fala do início, dos 14 anos, como foi esse contato pra você comercializar. 

Por que essa grana, como surgiu a necessidade, essas coisas da vida que 

rola... 

Eu comecei fumando. Indo fumar com meus colegas na boca, que eu moro perto de 

uma boca, então eu sou nascida e criada com esses menino. Aí o convívio, comecei 

fumando. Aí com 14 anos eu me envolvi com um menino que ele roubava, aí eu 

comecei a roubar com ele, ônibus, esses ônibus de viagem. Tanto que minha 

primeira cadeia é de assalto a ônibus, mas é aqueles executivo, não é coletivo, é 

aqueles executivo de viagem. 

Comecei assim, levando a bolsa, roubando. Levando a bolsa com as armas. Aí cada 

dia que passava, ia mais entrando mais e mais no mundo do crime e aí depois que 

eu tomei a minha primeira cadeia, fiquei com pavor de roubar. Fiquei com medo, 

com receio, que quando eu fui presa apanhei muito da polícia e fiquei com medo de 

voltar pro presídio, aí comecei a vender, aí antes disso, quando eu saí, minha avó 

ainda chegou um negocinho, um salão na porta de lá de casa pra mim, mas só que 

eu não quis, não quis conta, aí fiquei só uns dois meses, três meses, fazendo unha e 

depois voltei de novo pro crime e to até hoje. Fui presa agora, tenho 6 meses presas 

e aí tava na onda do crime. Tava vivendo só, tinha saído de casa, não morava mais 

com a minha avó. Já tinha uns dois anos sem morar com a aminha avó, morava só. 

Porque morava eu, a minha avó e o meu bisa. Meu bisa, inclusive, faleceu no dia em 

que eu vim presa, ele faleceu, meu bisa. Aí morava nós 3, aí eu saí. Ela viu um entra 

e sai, não dormia em casa direito, ela brigou, eu peguei minhas coisas e saí de casa, 

fui morar só, morava só. Tanto que quando eu vim presa, eu morava só. Aí tive que 

devolver a casa que era de aluguel e as minhas coisa tá lá na casa da minha avó, tá 

uma agonia retada.  
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Eu já conheci várias histórias aqui e toda história de tráfico, comércio de 

drogas, é tudo uma história muito única, tipo assim, eu comecei vendendo 

pouco, aí depois eu comecei a administrar. Me conta aí como foi a sua história 

aí... 

(risos) É, foi assim ó. Eu vendia pra um menino que tinha alguém acima dele, que 

tinha o cabeça. Aí daí sempre, porque os menino tudo me conhecia e confia em 

mim, então, pra pegar um dinheiro, pra levar uma droga, fazer um corre, era sempre 

eu. “Ah, chama fulana que ela vai”. Aí eu sempre ia e nisso aí o coroa foi vendo e 

quando é um dia que eu to em casa, aí ele me liga: “Menina, e aí, rapaz? Quer 

segurar uma droga minha? Segurar solta, parar de vender pra fulano?” Aí eu falei: 

“Não, poxa, e aí?” .Porque esse cara lee é meu amigo das antiga. E aí eu falei: 

“Não, ele vai achar ruim, não quero”. Aí ele: “é o que rapaz, confia em mim? Ele tem 

que abraçar minha ideia, a idea minha”. Aí eu falei: “Então tá”. Aí ele: “Encoste lá na 

favela que ele vai te dar os negoço”. E ele foi e me deu. Porque antes, há 1 ano 

atrás, mais ou menos, eu vendia ainda pra um menino, aí desse, no meado de 2015 

pra 2016,eu comecei a vender pra mim mesma. Pegava a mercadoria com ele e 

vendia pra mim. Aí eu pegava solta, 50, 100g do pó e do olho e a massa que já 

vinha embalada pra mim, mas o pó e a massa eu pegava solta. E fui indo até agora 

eu vim presa.  

Você ficou quanto tempo vendendo de boas, sem precisar? 

Quanto tempo? Não, mas nesse tempo, sempre tive uma delegacia, 2016. Ano 

passado. 19/03, eu fui pega dentro de casa, eu e meu namorado.  Eu estava com 

100g do pó, meio kilo do olho e 3 armas (2 oitão e 1 pistola).  

Olho é o q?   

É o crack. Dentro de casa, fui pega dentro de casa. E fui liberada que ele se 

assumiu em tudo, esse menino que eu namorava. Aí eu fui liberada da delegacia. Aí 

depois os policiais invadiram, um mês antes de vir presa, que eu fui presa dia 07 de 

dezembro. Um mês antes de eu vir presa, em novembro, os policiais de lá da 4ª 

delegacia invadiram a minha casa. Aí tinha uma quantidade de dinheiro, que era o 

dinheiro do cara que eu tava fazendo. Tinha uma quantidade, tinha R$ 1.753,00, 

eles invadiram e tinha uma caixa de um fogão que era que eu deixava droga que eu 

sou meio maluquinha sabe. Eu não ligo não, eu durmo com a minha droga, eu 

guardo ali e geralmente o povo guarda fora, eu não, dormia com ela comigo. Porque 

se chegasse alguém, porque eu morava perto da biqueira, se fosse algum lugar, eu 

podia ir despachar. Aí nisso, um dia antes, no domingo, eu tava arrumando a casa e 

uma amiga minha falou assim: “Lú, por que você não tira essa droga de dentro de 

casa?” Eu falei assim: “É, vou tirar”. Aí fui e dei pro menino, pagou (...). Quando foi 

no outro dia de manhã cedo, os policiais invadiram a minha casa. Foi sorte. Aí eu só 

tinha uma quantidadezinha assim pequena que deu pra eu dispensar pelo telhado, 

joguei pelo telhado. Aí eles só levaram o meu dinheiro.  

Eles levaram seu dinheiro? 

Só o meu dinheiro. E uns pinos vazios que ele achou lá, mas não me levou. Aí 

minha avisou da próxima vez é sem ideia. Aí quando foi da outra vez, que eu vim 

presa, eles me pegaram eu na casa da menina, sentada em uma cadeira assim, 
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sem nada. Me pegaram com nada. Com nada, sem nada, sem nada, sem nada. Eles 

me pegaram sem nada. Eles me falaram: “Ah, você é a Lu”. Porque meu apelido lá 

na rua, os menino me chama de Lu. “Você é a Lu, você é a Lu, você vai”. Aí eu falei: 

“Como você vai me prender sem flagrante, sem nada?”. Aí começou a escavucar, aí 

tinha uma bolsa de mulher, não era minha, era de um menino lá que pra botar droga, 

os menino bota em qualquer bolsa, qualquer coisa. Aí achou uma bolsa de mulher e 

falou: “Aqui sua droga, seus documento tá aqui dentro”. E nisso, não tinha 

documento, nem o meu. Tanto que quando eu tive audiência, segunda, foi falado 

isso. Meu advogado questionou isso que eles falaram que me trouxeram presa 

porque tinha um documento meu em uma bolsa, comprovando que a bolsa era 

minha da droga. Aí ele pediu aos policiais o meu documento, que em momento 

nenhum foi apresentado na mesa e nada. Aí eles não souberam falar. Foi, foi um 

bafafá nessa audiência. Eles se embolaram com um, me prendeu, como coisou, 

porque foi apreendido cadernos de anotações do tráfico e nesse caderno tem o meu 

nome.  

Isso em outra operação? 

Em outra operação. Eu fui presa depois que eu vim presa, eles fizeram outra 

operação lá. Aí invadiram o barraco da droga. Nesse barrado, aí eles acharam um 

caderno, muita droga, e acharam um caderno meu. Acharam um caderno lá que 

tinha meu nome no cadermo, que acharam meu nome no caderno. 

Relaxa, ninguém vai saber disso aqui, você não vai ser identificada. Isso aqui 

só vai pra minha banca de três professores e na apresentação você não vai ser 

identificada, de boa.  

Quando você falou que você deixava, caso fosse o gado... 

Gado não, gado é usuário de droga. Usuário que vai comprar chama de gado. 

Você vendia diretamente ou tinha intermediário? 

Não, eu gostava de eu mesmo vender minha droga. Eu gosto da adrenalina. É 

gostoso (risos). Eu tenho que parar. Eu não quero mais essa vida pra mim não. 

Relaxe, fique tranquila. Você só tava comercializando. Eu também não posso 

falar muito não porque, enfim... essa entrevista é sua.  

Sim, me conta aí, dessa primeira prisão e dessa última, como foi esse contato 

com o policial, como se deu no seu bairro. Você falou que ele já tinha entrado 

e falaram que da próxima não tem aviso. 

É porque os policiais de lá são os policiais de onde eu moro, então a minha avó ela 

mora muito próximo da delegacia, então eles me viam transitando, eles me 

conhecem. Você ta entendendo? E eu também já fiz  muita rifa. Aí eles me viam 

(rifa, aquelas que a gente passa vendendo) andando, passando pra lá e pra cá e 

tem um desses policiais que trabalham lá agora que da minha primeira vez que eu 

fui presa, ele que me prendeu.  

Então eu meio que eles me perseguem. Onde eles me veem, eles me param, eles 

falam: “E aí, cadê a droga? Vou te pegar viu, Lúcia? Um dia eu ainda te pego”. É, 

ficava nessa comigo. quando me via, me parava. Aí uma vez eles, muito tempo 

antes deles me prenderem, eles me parou, logo quando eu tinha começado a me 

envolver, aí eles me param, aí eles: “To de olho em você, viu? Vou fechar lá 
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embaixo, vou te pegar”. Eu: “Deus é mais, me pegar mesmo não que eu não ando 

lá”. E eu sou muito irônica. Eu dou risada da cara deles, tanto que no dia, segunda 

agora, quando eu tive minha audiência, tive um até que se exaltou, que até falou 

para o juiz: “Ó, como ela é irônica, como ela é cínica”. Aí o juiz, foi e falou do 

palavreado dele, mandou ele maneirar. E eu olhando pra cara dele, dando risada. É, 

aí o juiz mandou eu me conter. Porque ele tava falando muita mentira e daí eu 

comecei a rir da cara dele, que eu fiquei nervosa, não posso falar, né? Comecei a rir 

porque só pode falar quando o juiz manda, comecei a rir da cara dele. Aí ele se 

exaltou e me prejudicou bastante, porque eu fiquei muito nervosa. 

Você conseguiu falar? 

Porque esse menino que eu vendia pra ele, nesse dia que eu vim presa, ele veio 

preso também. Foi uma operação, então foram presos 8 pessoas. Eu e mais 7 

pessoas, 1 foi liberado da delegacia, então e mais 6 meninos tão presos também. 

Foi todo mundo preso nessa operação. Eles fecharam tudo pra poder pegar a gente. 

Aí foram presos também, aí por causa de um que a polícia escolta não foi buscar, aí 

só foi ouvido a polícia, aí marcou agora pra o começo do mês, pra eu ter outra 

audiência pra ser todo mundo ouvido.  

Nessas prisões, você teve audiência de custódia? 

Tive audiência de custódia dessa.  

Conta aí... 

Audiência de custódia quando a gente é preso e leva a gente pra ter audiência de 

custódia. O juiz só fez me ouvir, ouviu todos, um por um, depois ouviu todos. Aí ele 

não quis dizer, não me disse nada. Mas eu falei, contei como foi a situação e tudo, 

do momento em que eu fui presa. Ele falou: “eu não quero falar”. Aí a promotora 

disse que a gente teria que aguardar a audiência no presídio, só, pronto.  

E o juiz não falou nada?  

Nada, não quis dizer nada, o juiz. 

E o defensor? 

Não, eu tenho advogado. 

Você falou que você começou com o comércio antes de sair de casa, tipo, o 

comércio foi importante pra essa saída de casa? Me conta isso aí... 

Foi um pouquinho bom, eu me senti livre porque eu tenho a minha avó e o meu bisa 

também, então, como eu tenho até hoje eu tenho medo. Minha avó já é de idade, 

tenho medo de perder ela. Então quando eu morava com ela, eu me privava mais de 

algumas coisas, tinha coisas que aconteciam que eu não deixava ela saber, evitava 

de fazer muitas coisas. Por esse fato, mas aí quando eu fui morar só, não, pronto. 

To de boa, sabe? Mas sempre ia ver ela, nunca deixei de ajudar ela. Ajudo ela até 

hoje porque eu faço unha, então eu ganho, então eu sempre mando alguém colocar 

pra ela o dinheiro. Sabe? Sempre to ajudando ela. 

Você sempre ajudou ela? 

Sempre. 

Mas você ganha mais com comércio  do que com unha? 

É. Eu faço unha muito bem, desenho perfeitamente, que todo mundo aqui sabe, da 

diretora aos funcionários, todo mundo aqui sabe. Todo mundo gosta do meu 
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trabalho, na rua é a mesma coisa, e ainda é melhor porque lá fora a gente pode usar 

tinta, pode usar pincel e tudo e aqui não entra. E aí ganhava, aí as meninas enchiam 

o saco pra eu fazer unha, mas eu não gosto não, não gosto de trabalhar, não vou 

mentir pra você, sabe? Não gosto.  

Mas você sabia comercializar, pelo jeito, você sabia lidar com a situação 

Sei lidar muito bem com o comercio (risos). 

No total, você ficou quantos anos comercializando? 

Eu tenho 23 anos hoje em dia, vamos botar uns 6, 7 anos aí, quase. Tive duas 

prisões e uma delegacia.  Rolou um presídio, fui solta, depois de uns anos veio a 

delegacia Fui presa, fui levada pra 6ª delegacia, de lá eu fui liberada e agora o 

presídio que eu to aqui presa.  

Entendi, entendi. 

Você teve algum contato com MP, além da audiência? 

Não 

A audiência correu tudo bem? 

Essa agora correu. 

Você disse que os policiais são os seus conhecidos. Porque a gente ouve 

muito histórias de muitas espancamento e você disse que apanhou... 

Dessa minha primeira cadeia eu não apanhei. Os policiais me pegaram, me levaram 

pra delegacia, não tomei uma tapa, se eu te disser eu to mentindo, não tomei uma 

tapa. Só aperto de mente, mais nada.  

Como assim aperto de mente? 

Querendo que eu desse, quem é o bambambam, não-se-o-que. Eu não sei de nada 

então eu não posso dizer nada a eles, né? E isso e mais na primeira cadeia, eu 

apanhei muito, minha primeira cadeia eu apanhei.  

Tinha quantos anos? 

Tinha 19. Apanhei muito que até hoje aqui na minha boca eu tenho uma marca. Eu 

cheguei aqui e as meninas que cuidaram de mim, as presas, as internas. Quando eu 

cheguei na observação, elas que cuidaram de mim, perna toda ralada, toda 

arranhada, chapiscada assim, que eu apanhei de cadeira assim, ó, acredite. 

Pelos seus conhecidos? 

Não, pela polícia. 

Quem te conheceu você não foi os seus conhecidos? 

Só tem um desses que era meu conhecido, dessa prisão de 2013. Aí ele tava, ele 

também me bateu muito, viu?  

 Antes da audiência de custódia, eu fui pra DERCA e da DERCA direta pra cá [...] 

Essa independência tá custando caro, a liberdade.  
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Entrevistada: Lélia  

Eu tenho sua autorização para gravar. Quero conhecer você e fale um pouco 

sobre sua história de vida. 

A que eu vivi lá fora, né? Ou que eu vivi daqui pra fora? 

Tudo. Tudo que você quiser contar.  

Eu não convivia com mulher, mas cheguei aqui dentro da cadeia, fui conviver com 

uma mulher. Aí começou minha vida aqui. Eu fui presa a primeira vez com droga, já 

tem uns 6 a 7 anos. Aí fui pra lá pra fora, ganhei um  .... (inaudível) e saí. Quando eu 

cheguei lá fora, fui me envolver com outra mulher, que a daqui já não pode sair, já 

foi pra o interior, que não era daqui. Daí fui conviver com outra mulher e daí foi meu 

fim de vida essa mulher que eu tava vivendo. Porque começou a bagunçar minha 

vida toda, botar meus filho pra fora, vendeu a casa dela por droga. Eu não sabia que 

ela se drograva, depois começou a se drogar.e aí começou a bagunçar com a minha 

vida, bagunçar com os meus filho, botar minha filha 2h da manhã pra fora., meu filho 

de 14 anos também ela botou pra fora. E pegou todos os filhos dela que tava com o 

pai dela e botou pra dentro de minha casa. Aí quando teve que morar com ela, eu 

tava sozinha, tava no meio da rua, não tinha casa porque a família mora lá também, 

botou pra fora, aí pediu pra ficar na minha casa, aí eu disse: “é, só to morando eu e 

meus dois filhos mesmo”. Aí ela passou pra dentro de minha casa de favor. Nesse 

favor que ela passou, queria passar a ser dona da casa. Aí a gente começou um 

relacionamento como se fosse um marido e mulher, as duas mulher. Aí a gente 

ficou, aí levamos 5 anos juntas, mas no sufoco danado. Ela aí achou pouco, eu 

trabalhava com minhas faxinas, minhas diárias, mas ela só recebesse que o pai do 

filho dela dava e o dinheiro que a mãe dava da aposentadoria da menina, R$ 

150,00. Aí ela ajuda também dentro de casa com esse dinheiro, mas depois passou 

só na droga e na cachaça. Eu também bebia, só não usava droga (não nesse 

tempo). Aí passando, passando, ela aí perguntou a mim: “Por que você não pega 

seus filho e bota na casa de sua mãe? Pra morar com sua mãe”. Aí que eu disse: 

“Meus filho não vai sair daqui porque a dona da minha casa é minha filha. Desde 

quando eu fiz a minha casa é dela”. Aí ela: “que nada, ela vai sair daqui”. Aí ela 

começou a bagunçar com a minha filha, queria bater, empurrar, botar pra fora, 

pegou minha filha pelo braço, 2h da manhã e botou no ói da rua. Minha filha tinha 12 

anos e o outro tinha 14 anos. Aí pegou a faca pra mim, pra mim não botar minha 

filha pra dentro. Aí eu disse a ela: “Tá certo seus dois filhos ficar dentro da minha 

casa e minha filha que é dona da minha casa ficar na rua?”. “Se você botar pra 

dentro, eu mato ela e ainda vou matar você e enterrar aqui dentro da sua casa”. Na 

onda da droga e da bebida. Aí nesse tempo que ela queimou a roupa de minha filha 

toda, queimou as coisas do colégio, os documento, só não fez agredir, minha filha 

não, mas a mim sempre que tinha briga tirava o sangue uma da outra. Ai eu disse a 

ela, eu chamava ela de kaka, o nome dela é Carol. Eu disse: “Carol, por que você 

não pega seus filho e bota na casa de sua mãe e tenta alugar um canto pra você? 

Se você quiser o primeiro mês do aluguel, eu lhe dou Eu pago, o resto você pede o 

pai do menino”. Aí ela disse que só saia dentro de minha casa morta, ou eu ou ela. 

Ai começou a se envolver com um homem na feira, chamado de Jote, traficante. Fez 
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um filho com esse homem. Aí continuou dentro de minha casa. Eu disse: “Por que 

você não manda o pai do seu filho comprar uma casa e botar dentro pro seu filho?”; 

Aí ela chegou e disse a mim: “Eu não vou mandar ele alugar casa, não vou mandar 

comprar casa porque já tem a daqui e a daqui vai ficar pra mim, meu filho e eu”. Aí: 

“Você vai cair fora, eu quero é prova em você ficar com o que é meu”. Aí foi que 

começou nossa vida a se embaraçar muito mais. Aí ela pegou barriga, ficou 

escondendo a barriga de mim um tempão. Aí eu disse a ela: “Como é que você tá 

comigo roçando e tá fazendo filho na rua?”. E ela não pegava só ele, pegava outros 

homens. Ela  botava até gente dentro de minha casa quando eu ia trabalhar que os 

vizinho falava. Mas todo mundo tem medo dela que ela quebrava telhado porque ela 

bagunça, mete faca, pica-lhe pedra. Uma vez já bateu no pai, quebrou a casa da 

mãe toda, bagunceira quando tá na droga e bebendo. Aí sempre eu indo pra 5ª, 

sempre eu dando queixa, e ela sempre tentando amenizar quando via que eu ia pra 

5ª. 

A 5ª delegacia? 

É, coisa da mulher. Aí ela dizia a mim: “Não, bê, deixa pra lá, não vou mais 

bagunçar, não vou mais fumar droga, vou ver se a gente melhora”. E eu não ia. 

Nesse período todo, o tempo passando, aí teve um dia mesmo que ela pegou e 

disse a mim: “Hoje você sai aqui de dentro que eu quero botar não-sei-quem aqui 

dentro”. Foi agora já perto da eu vir presa. Aí eu disse: “Como é rapaz?”. “É, porque 

o pai de meu filho tá mandando eu decidir, ou ficar com você ou com ele”. Aí eu 

disse: “Mas só que você vai ficar com ele dentro da casa dele, não é dentro da 

minha. Eu não to lhe empatando de você ir embora, como eu já mandei várias vezes 

você embora, um boca de vezes. Seu pai deu queixa sobre o neto dele, sobre você 

e tudo”. Que ainda chegou o pai dele tomou um dos neto, que era o menor, aí ela 

tava de barriga desse, e ainda tinha um que era dela também, de 14. Esse de 14 

começou a se envolver na praia com droga. Ainda chegou a me prender também, 

porque eu tava ainda assinando, os homi foi até minha casa perguntando quem era 

das duas a mãe dele. Ele aí disse que era as duas, que ele tinha duas mãe , que era 

eu e ela. Aí eu já vinha com a coisa daqui da droga, eu tava assinando, aí ele olhou 

no negoço lá e viu que eu tava devendo a justiça, aí pegou me arrastou, passei o 

carnaval todo dentro da DERCA. Aí também quando passou a festa, eles me 

mandou embora, que viu que eu não tinha nada a ver, que eu tava indo assinar, tava 

tudo certo. Aí ele continuou lá dentro de casa, esse menino também, continuou 

ainda no errado e ela apoiando. Aí eu disse a ela: “Eu não vou sair dentro de minha 

casa pra você morar com o seu marido, pai de seu filho novinho”. Aí ela veio e me 

deu um tapão, aí eu peguei também tirei um pedaço de pau e corri atrás dela, 

dizendo a ela que a partir daquele tempo que eu já tinha conversado com o parente 

dela que não tinha acertado nada, que ia acabar aquilo ali tudo naquela hora. Os 

meus dois filhos não tava mais dentro de casa, eu também não queria mais ficar 

com ela e que ela não queria sair que eu saísse pra ela ficar. Aí ela disse que não ia 

sair e me deu um tapa, quando ela me deu um tapa, quando ela me deu um tapa eu 

peguei um pedaço de pau corri atrás dela e ela invadiu a casa da mãe dela e aí os 

irmão dela veio pra cima de mim e não queria deixar eu entrar. Aí começou o rebu 
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todo, na frente da porta, aí eu cheguei dentro da casa, ela já tinha tido o menino. 

Levei ela pra maternidade, eu trabalhava, cuidava do menino, quando eu chegava 

de noite ia cuidar da casa toda, ia fazer comida pra deixar pronta pro outro dia, 

porque ela não fazia comida. A vida dela era na casa de Lurdes, que é um barzinho, 

só bebendo com os homi com as mulé. Aí eu ia dar banho, quando eu chegada do 

trabalho pra fazer minhas faxina, meu pico, ia cuidar de fazer as coisa tudo, comida 

pra deixar pronta, e tudo, arrumava, quando eu chegava a casa tava virada de 

cabeça pra baixo. Ela toda drogada, cheia de cachaça. As vezes minha vizinha me 

chamava e dizia que não-sei-quem entrou, que fulano entrou, que ela gozou, que ela 

regozou. Aí eu dizia: “Deixa lá”. Ia trabalhar, e no outro dia de novo. Quando chegou 

em um período certo, eu chamei ela, chamei o pai dela e conversei direitinho, que eu 

queria que ela saísse de minha casa, não-sei-o-que, aí o pai dela: “Quem tiver a 

unha maior sobe nas parede”. Eu disse: “Eu to pedindo ajuda a você, se for por mim 

já ia andando, se você não quer dar, então a partir de hoje vou acabar tudo”. Aí o 

bebê, quando eu puxei esse pedaço de pau que ela me deu uma tapa, ela tinha ido 

na 5ª, prestado uma queixa na 5ª sobre mim, que eu disse que depois do tapa, eu 

disse que ia matar ela. Eu disse: “Sua vagabunda, eu vou lhe matar, que nunca 

minha mãe me bateu pra você dar uma tapa na minha cara no meio de todo mundo”. 

Aí eu peguei um pedaço de pão pra ir atrás dela e aí já tinham dado queixa na 5ª, aí 

quando eu fui pra dentro da casa da mãe dela os irmão veio, não deixou entrar, aí foi 

que ela  (inaudível) todo, aí eu cheguei e disse: “Já que vocês que é parente não 

quer tirar ela de dentro de minha casa, eu vou picar-lhe fogo dentro da casa”. Na 

frente da casa da mãe dela, que mora lá também e a mãe não tava aí não, a mãe 

tava trabalhando. Aí eu cheguei na minha casa, entrei e pensei que ela já tinha 

saído correndo e já tinha entrado dentro de casa pra se esconder, aí eu disse: “é, 

procurei no quarto, em tudo quanto é canto, não achei, também não vi a criança em 

cima da cama, o filho dela, o que eu levei pra maternidade pra eu cuidar, que o 

menino, a filha dela tinha tomado cá na casa de Lurdes, dizendo que ia botar na 

casa da avó que mora lá, aí eu invadi a casa procurando a ela e não vi nem o 

menino, que ela tinha quebrado lâmpada, tinha pintado um sete dentro de casa. Já 

tinha vendido o bojão pra comprar droga, já tinha vendido tudo, as coxa nova, lençol, 

fronha. Aí eu disse: “Oia, a partir de hoje acaba tudo”. Aí peguei o fosforo e ascendi 

no colchão. Já tava pilhada, já tava também tomando umas duas. Mas nisso do 

fósforo, eu não vi a criança em cima da cama. A criança morreu e eu estou aqui. 

Mas em momento nenhum eu vi ele em cima da cama.  

Aí Bocão veio na entrevista, vieram na delegacia, me perguntou a mim se eu queria 

matar a criança pra me vingar que foi o que ela que ela disse lá. Que eu tava com 

ciúme dela e que eu queimei a casa com ciúme dela. E pra mim vingar, eu tinha 

matado a criança. Bocão se coisou no que ela falou, mas não foi nada disso. Foi por 

causa da minha casa que ela não queria que fosse meu, que ela botava gente, 

desde quando ela vendeu a dela por 5g de pedra. Minha filha não estava mais 

aguentando também, e saiu pra casa de minha mãe 2h da manhã, eu também não 

tava mais aguentando com ela vendendo todo o meu cama, com tudo. Aí Bocão 



138 
 

 

entrevistou ela, ela falou o que quis, minha família não quis botar as cara também 

pra falar nada porque sabe de tudo que mora lá perto de mim. E aí tá assim.  

Me conta um pouco aí sobre, depois que você queimou a casa, como foi a sua 

relação com a polícia. Como foi que Bocão te entrevistou. 

Aí eu fui, vou terminar de contar. Aí desci a ladeira pra vim até aonde ela fica 

bebendo. Tava bebendo pra ver se ela já tava. Depois: “eu queimei a casa”. Ai 

desce uma mulher correndo dizendo bem assim: “Tem uma criança dentro de casa, 

o filho de Carol tá dentro de casa com a casa pegando fogo”. Aí eu disse: “Nem é 

verdade, o filho dela tá na casa da mãe”. Aí foi na hora que a população veio e caiu 

em cima de mim, mais de 30 pessoa. Principalmente os irmão dela também, isso foi 

mais o que veio pra cima, que ela tem 7 irmão homem e os amigo tudo também dela 

que veio. Tudo cheirado, tudo drogado.  

Foi eles que te prenderam? 

Aí a população veio caiu em cima de mim, mais de 30 pessoa, aí a mulher de lá: “o 

menino tá morrendo, o menino tá chorando dentro de casa, a casa tá pegando fogo, 

corre aqui pra ajudar”. Aí a população aí me segurou, aí: “Cadê o menino? Cadê o 

menino?”. Eu: “Tá na casa da mãe dela”. Aí ela chegou gritando: “O menino não tá 

lá em casa não, tá lá em sua casa, que você tomou da minha mão”. Assim mesmo. 

E jamais eu peguei no menino em horário nenhum. Desde a hora da delegacia, que 

ela foi dar queixa de mim, ela aí disse que o menino estaria na minha mãe que eu 

tinha tomado da mão dela. E o menino tava na casa da mãe dela que ela deu a filha 

pra colocar na casa da mãe dela. Aí o menino apareceu, do nada, dentro da minha 

casa. 

Aí depois que a população... 

Aí a população me pegou, aí começou a me bater. Aí o pai dela, dessa Carol do 

bebê, desceu correndo na frente e tomou a frente. Foi chute, foi pedra, foi bicudo, 

cheguei com o rosto tranformado, toda acabado. Todo acabo. Você não viu não no 

Bocão, uma reportagem? 

Não assisto Bocão. 

Não assiste não? Aí eu com o rosto todo deformado, aqui altão, aqui também. O 

rosto todo deformado, cheio de hematoma. Aí o pai dela aí ele tinha ligado, que ele 

tava no celular na mão, ligou pus homi. Aí tomou a frente de trinta e poucas pessoa 

que tava me batendo. Aí eu já no chão e ele tome-lhe bicuda, tome-lhe paulada, 

tome-lhe pedra. Aí ele disse: “Ninguém mais toca nela aqui não” Ele desceu 

correndo mesmo. “Ninguém mais bate nela aqui não”. E todo mundo respeita ele, o 

pai dela. Porque é gente boa, gente honesta. Aí os passou mesmo assim por detrás 

dele, ele sozinho na frente tomando a frente, e ela bem na frente de mim dizendo: 

“Mata logo ela, mata elaaa, mata elaa, mate ela logo”. E os cara só por detrás do pai 

dela mesmo, dando-lhe bicuda, outro dando pau. Aí ele tornou ligar pros homi: 

“Anda rápido, anda rápido, que o pessoal tá querendo matar a mulher aqui”. Aí a 

viatura veio correndo e aí botou a arma: “Bora, afasta todo mundo”. Aí veio pra cima, 

aí afastou. Aí perguntou a ele: “O que é que o senhor é dela?” ele: “Não, eu sou o 

sogro dela, mora com minha filha”.  Mas todo momento, desde da hora do lixamento, 

ela tava gritando: “Mata ela, mata ela”. Será que era amor o que ela tinha por mim 
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ou é ambição pela minha casa que ela tinha? Já tinha (inaudível, choro). Aí a polícia 

nem bateu, nem nada, aí me tirou do chão e mandou eu entrar no camburão. Aí o 

pessoal ficou ainda rodando o camburão, aí os PM mandando todo mundo afastar 

do camburão. Aí deu o rolé, primeiro, por Periperi, pra daí depois voltar com outra 

viatura pra pegar ela e o pai dela pra chegar até a delegacia. Pra não ficar no local 

esperando, que o pessoal tava arrudiando (inaudível). 

Aí eu fiquei lá no camburão, atrás. Os PM perguntado o que eu foi. Aí eu: “Não, eu 

botei fogo na minha casa, mas não sabia que a criança tava dentro casa, a criança 

apareceu dentro de casa e pegou em cima de mim começou a me bateu”. E ela é o 

que, “Eu morava com ela”. Aí a outra viatura foi e chegou e me pegou e me levou 

até a delegacia. Aí eu disse, eu vou lá na delegacia, eu já tava encostada na parede, 

num canto, daí chegou me olhando com o olho cheio de lágrima querendo chorar, 

me olhando, aí o pai dela ainda disse bem assim: “O culpado disso tudo aí foi você 

que a gente falou com você pra você sair da casa da mulher e você não saiu, você 

que procurou isso aí tudo”. Aí eu disse: “o senhor vai começar de novo? Começar 

aqui?” com o pai. Aí (..) me pegou, me levou pra sala e lá ficou (inaudível). Aí no 

depoimento, eu não sei o que foi que eles falaram. 

Teve audiência de custódia? 

Tive! Siiiim, ainda tem isso. Quando chegou na custódia, aí eu fui até o defensor. Aí 

o defensor apresentou que eu já tinha uma, esse negoço que vê, mandado de 

prisão, já em aberto pra mim, que ela tinha lascado uns documento nesse dia que 

lascou os da menina. E eu fiquei sem poder ir assinar. Aí ela chegou e disse que eu 

já tinha traficado, já tinha ido presa. Aí constou, né? Isso tudo consta no 

computador. Aí ela tinha me dado a intimação, que ela tinha ido até a 5ª, dado 

queixa de mim que eu tinha lascado. Em momento nenhum eu peguei em papel. Lá, 

coisou sobre isso também, que eu tinha lascado. 

Aí ficaram conversando, aí fui  pra custódia, fiquei presa nesse lugar que me 

levaram logo e depois eu fui pra custódia. Depois que botou dedo, botou na 

delegacia, aí fui pra custódia.  

Aí chegou lá na custódia, tinha um defensor. Aí ele disse: “Eu podia ficar com o seu 

caso, mas se você dissesse que você sabia que o menino tava lá dentro. Eu podia 

tomar seu caso”. Eu disse: “eu não vou mentir”. E eu gostava do menino, o menino 

me chamava de mãe, ela tinha raiva disso quando menino chamava de mãe. E a 

pessoa cuidando com amor e tudo, né? A criança sente amor. Não chamava ela de 

mãe, chamava ela de pai, e ela que era a mãe. E me chamava de mãe, ela dizia: 

“Olha pra ela, fica chamando ela de mãe, não é pra chamar ela de mãe não”. Batia 

nas costas do menino. Sempre ela tava tirando lasquinha do menino. E a irmã do 

menino, essa que botou na casa da mãe, que eu pensei que tinha levado pra casa 

da mãe, xxxxx, ela dizia: “Minha tia, minha tia, minha mãe tá batendo nas costas do 

menino, o menino tá lascado, tá lá, que jogou meu irmão em cima da cama. Minha 

mãe pegou o menino pelo braço e jogou em cima da  na cama”. Aí passou um (...), 

aí quando eu ia pra pegar o menino, ela: “Larga o meu filho, sua ingraça, Largue ele 

porque você não nenhum sangue dele, você não é nada dele, largue ele”. Aí vinha 

pra cima me empurrando. 
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Aí chegou na custódia, eu disse que não ia fazer nada disso, não ia contar. 

Foi com o defensor? 

Foi com o defensor. Que eu não ia falar que eu sabia que a criança estava em cima 

da cama, porque eu gostava do menino e eu não sabia mesmo. Eu não podia 

mentir. Como eu disse, essa semana, teve um aí pra minha defesa. Ontem não, 

antes de ontem. Aí ele disse a mim: “Eu to na sua defesa, na sua audiência”, aí me 

perguntou tudo como foi, aí eu contei tudo, mas não contei como to contando aqui 

porque não tinha muito tempo, porque a cadeia já tava perto de fechar. Aí eu falei o 

básico. Aí nessa brincadeira também, dela pegar mulher e homem, eu peguei uma 

doença, HIV, é o que eu to. E peguei uma sífilis, dela. Aí eu disse: “que eu não ia 

dizer”. Ele disse: “Então eu não posso ficar no seu caso não, você conversa lá com 

quem ta na outra sala”. Eu não sei se era juiz ou promotor. 

Tinha os dois lá, não tinha não?  

Tinha uma senhora, uma menina assim sentada em uma mesa e tinha outro rapaz 

assim como a senhora tá aí. 

Do outro lado? 

Desse lado, e uma senhora desse lado e uma moça no outro lado. E o defensor 

sentou assim. 

Você só reconhecia o defensor? 

Só. Aí ele também não me disse nada, aí o rapaz do outro lado começou a fazer a 

pergunta. Tava assim desse lado como a senhora tá. E a outra, a senhora, ficou 

calada só olhando e uma outra sentada na mesa lá. 

Aí perguntaram a você. 

Aí perguntaram a mim o que foi que aconteceu, aí eu falei que não sabia que a 

criança tava dentro da casa. Aí esse rapaz começou a me xingar toda. 

Quem? O rapaz que tava perguntando? 

Sim, e a senhora que tava na frente calada. Aí começou a dizer: “Você não sabia o 

que? Quero que você apodreça na cadeia, você vai pra feminina, as mulher vai fazer 

o bagaço de você lá dentro e seu for pra seu júri, eu vou lhe condenar, vou lhe dar 

50 anos”. Aí também eu já tava toda arrebentada, cheia de dor, olhei pra cara dele: 

“O senhor não é jesus, não é Deus pra me julgar, só quem me julga é Deus”. E aí a 

polícia tava comigo, do feminino, uma mulher e tinha polícia homem. Aí disse: “Cala 

boca, dona Lélia. Você faz só escutar”. Aí ele tava me xingando. Me chamou de 

vagabunda, descarada, que eu sabia que a criança tava lá dentro, que eu ia 

apodrecer dentro da cadeia e que até as menina ia me pegar com as mulher tudo, 

que ia me matar aqui dentro. E aí ficou me xingando toda, falou um bocado de coisa. 

Que quem devia ter morrido era eu. 

E lá na delegacia, teve uma moça branca que eu tava na cela, cuspindo na minha 

cara. Aí também eu disse a ela: “Você tá parecendo que é Judas, cuspindo na cara 

dos outros”. Aí ela disse: “Eu quero que você apodreça na cadeia”.  

Aí ele disse a mim, que se ele estivesse no júri, que eu ia tomar mais de 50 anos, se 

ele tivesse, por causa da criança. Eu sei que tá errado (inaudível) que eu não tinha 

nada a ver com a minha vida, mas foi no vulto, mas a pessoa não quer entender 

nada, quer achar que a pessoa tem culpa de tudo, queimei a minha casa, mas eu 
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não vi a criança. A criança tava na casa da mãe dela, como é que a criança 

apareceu dentro da minha casa? Eu também não to entendendo. Ela ainda acusou 

de Bocão, que eu tinha botado fogo na casa e tinha trancado a cadeado, e que eu 

tinha trancado a porta. Desde quando a porta não tinha chave, o portão não tinha 

como trancado, e nem a porta tinha fechadura, a porta só tinha um ferrolho que 

trancava por dentro. Disse em bocão e na delegacia que eu tranquei a porta. 

Nesse momento aí de Bocão, como foi isso aí... 

Bocão fez pergunta e aí perguntou se eu queria matar uma criança, mesmo. Eu 

disse que não, queria matar a mãe da criança, mas a criança eu não queria fazer 

nada. Que eu tinha 11 filho e jamais ia fazer isso com criança. Já tomei conta de 

criança também, de idoso, que jamais eu ia pegar uma criança pra fazer isso. E mais 

uma criança que eu gostava, que eu fiquei na maternidade, que eu cuidava dentro 

da minha casa como se fosse um filho. E a mãe também falou isso, que o menino 

gostava de mim e que eu também gostava do menino. Nessa parte aí até que ela 

não mentiu.  

E em Bocão, ele disse bem assim: “A senhora em momento nenhum sabia que o 

menino tava lá dentro?”. Aí eu disse: “Eu não sabia”. “Mas Carol disse que a 

senhora sabia, que a senhora pegou o menino nas mão dela”. Eu disse: Eu não 

sabia”.  Na hora que eu peguei o menino, de manhã cedo, dentro da minha casa, 

todo cagado, com fome chorando, eu dei banho na criança, dei o mingal de mucilon, 

e levei e entrei a ela  lá embaixo, na casa de Lurdes, onde ela tava morando. Não 

meto mais minha mão, não toquei mais na criança. Foi isso o que eu falei também 

pro defensor, que na (...) ela tá dizendo que eu tomei o menino na mão dela. 

E o defensor aquela hora que ele disse que só ia te ajudar se você admitisse... 

Se eu admitisse que eu sabia que o menino estaria dentro de casa. Eu disse a ele 

que eu não ia fazer isso... 

E ele respondeu o que? 

Ele ficou calado, disse que não podia ir pegar minha causa. Mas aí... 

E quem te acompanhou na audiência? 

Ele ficou calado, sentado. Aí ele sentou e calou.  

Não falou nada? 

Nada, nada, nada. 

Não pediu nada? Não pediu  liberdade? 

Nada. 

Foi você sozinha.. 

Que falei com o rapaz que tava sentado me fazendo as perguntas. Me xingando 

toda. 

A juíza também não falou nada? 

Não falou nada. Disse que foi causa de criança e que eu tinha que ser punida por 

isso. 

A juíza falou isso? 

Foi. 

O que foi que ela falou exatamente? 
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Na hora que ficou me xingando que eu falei isso, aí ele disse: “Olha essa cachorra 

como é que fica. Você sabia sim que a criança tava no sono. Você é uma mentirosa. 

Você sabia que a criança tava lá dentro”. Eu disse: “Em momento nenhum eu sabia 

que a criança estava lá dentro”. “Você tá mentindo, rapaz. Matar uma criança de 

uma ano, você é uma assassina”. Aí, na hora que eu fiz, naquele, a juíza mandou 

parar, aí foi que ela disse: “Caso de criança, a senhora vai tá ferrada”.  

Ela falou só isso? 

Foi. A senhora vai tá ferrada. Foi só isso que ela falou. 

E aí você veio pra cá? 

E aí eu fui logo transferida da delegacia que eu tava, que é a mulher já tinha cuspido 

na minha cara antes, assim que eu cheguei. E aí eu fiquei lá um pouquinho. E aí: 

“chegou a viatura, moça”. Aí disse que eu já ia ser transferido, aí eu vim diretamente 

pra cá. Dona xxx que tava no (inaudível). 

Entendi essa parte, mas a primeira vez que você foi presa por tráfico. 

Foi. Tráfico e homicídio. 

Me conte mais... 

Primeiro foi o tráfico, depois do tráfico foi esse homicídio. 

Me conte assim, do inicio. Quando eu perguntei sobre sua vida, eu entendo 

que a senhora do mais recente. 

Agora veio antes, a primeira cadeia.  

É. 

Agora a senhora me localiza nos anos? 

Aí, na primeira cadeia, eu trabalhava pra Maria e pra José, vendendo droga. 

Calma, volta, volta (risos de ambas). Tá, a primeira vez você trabalhava. Você é 

de Salvador? 

Eu sou de Salvador, morava em Calabetão. Depois eu fui morar em Nova Divené, 

em Periperi. Morei com minha mãe. Aí não deu certo na casa de minha mãe por 

causa do meu padastro tava querendo abusar de mim. (...) o nome dele eu não sei 

também, mas as pessoas chamavam ele de xxxxxx. Aí eu disse que não tava certo 

eu ficar morando na casa de minha mãe porque eles dois bebiam, ficavam brigando, 

era uma confusão danada dentro de casa. Pisava em cima dos meus filhos 

pequenos, as crianças já... aí eu peguei: “A partir de hoje eu vou sair de dentro de 

sua casa”. Aí comprei uma casa que é essa casa que eu morava agora, na mão de 

uma moça que mora lá, que ela tá até com um problema na vista, tá quase cega. Aí 

eu comprei só um terreno e um barraco de  tábua. Aí nessa época eu peguei esse 

barraco e disse ao meu pai: “me perdoe”. Queimei esse barraco de tábua. Na outra 

semana, aí minha cumade, essa Cíntia, que eu tenho uma comade muito boa. Ela é 

negoço de evento, faz eventos. Meu cumpade também, que é marido dela. Aí me 

ajudou, mandou meio de bloco pra mim, eu também labutando com o pai da menina 

que dava a pensã, aí fui comprando telha, cimento, aí construí minha casa que é 

essa casa que foi queimada. Aí fiquei morando com meus filho, eu mesmo que tava 

construindo, batendo massa, me acabando toda. E construí.  

Aí entrei no tráfico, aí que veio já o tráfico. Depois que a minha casa já tava pronta. 

Aí me chamaram pra olhar uma droga. Aí eu peguei e fiquei passando o olho 
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enquanto ia almoçar. Aí comecei a despachar, que demorou. Eu olhei uma droga 

sem te nada a ver. Aí comecei a despachar essa droga. Aí ele disse: “Lélia, venha 

cá, você não quer trabalhar pra mim, não?”. Eu como tava precisando de dinheiro e 

já tava com 8 filhos, tudo pequenininho, não tinha outra coisa pra fazer. Aí eu disse: 

“Tá, vou ficar olhando”. Mas também não sabia que quando mela, mela de vez. Aí 

trabalhei 8 anos, quase 9 anos. Sem polícia, sem ninguém nem me mexer. 

E aí você tirava seu sustento de casa? 

Tirava o sustento todo de casa, comprava roupa pros meus filho, pagava banca de 

minha filha. Tudo bancado da droga (fiz aproximação 00:32:48).  

Me conta mais... 

Aí, com esse dinheiro aí eu fiz muita coisa também. Aí ele disse a outra, chamada 

Maria, que eu trabalhava certo, não perdia droga, não capiava, não comia dinheiro. 

Eu sempre trabalhei, sempre foi uma coisa que eu sou certa. Não gosto, assim, de 

dizerem que eu fiz isso ou aquilo. Se eu fiz aquilo, eu digo a senhora que eu fiz 

aquilo mesmo. O que eu fiz de mal ou de bem, mas eu gosto de ser franco. Aí ela 

disse: “Lélia, você trabalha pra José, ele disse que você trabalha certo, você não 

quer olhar também a minha não?”. Eu fiquei a minha droga, a droga dele e já a 

droga dela, que ficou também nas minhas costas. 

Ela era outra pessoa que vendia? 

Era outra pessoa na mesma área. E ele era outra pessoa que vendia na mesma 

área, mas não morava. Ela morava lá e ele já não morava lá, mas a mãe dele 

morava lá. Aí fiquei, dava o dinheiro de um certo, dava o dinheiro do outro certo.  

Aí você administrava? 

Chegou no tempo que aí um colega que foi criado com ele, aí deu um bofetão na 

cara dela, porque foi uma confusão sobre droga também que eu não sei se um 

queria passar a vender ou foi cheirar, um queria mais que outro. Aí teve um rebuli e 

aí ele foi, aí ela xingou a mãe dele, essa Maria, que eu trabalhava com ela, aí ele foi 

deu um tapona e ela caiu dentro do rego. Aí ela disse: “ A partir de hoje, você vai 

morrer”. Aí os homi invadiu a boca. 

Dela? Ela? 

Não, na mesma boca que ela vendia e eu vendia, mas só que ela pagava propina 

pros policia. E José nunca pagou. E era esse homi chamado “Vitinho”, o nome da 

polícia, que eu sempre eu ia pegar um dinheiro e ia levar e pegava as vez e ia levar 

as coisas pra ela, numa venda que tem lá, a venda de seu (inaudível). Aí ela pagava 

dinheiro a ele, mas cê sabe que quando a pessoa paga propina, tem mais axé com a 

polícia, e José não tinha. Aí esse que deu a tapona, morreu no mesmo dia que deu a 

tapona na cara dela, ela mandou o polícia matar. Aí chegou no meu portão, dizer 

que ia chamar Amandinho pra dizer que esse colega de José tinha morrido, o nome 

dele era Evandro. Aí o portão tinha um pitbull pequenininho. Eu tinha uma área na 

frente que eu ficava na frente esperando, tipo uma varandinha, e meu menino tinha 

feito um portão pra o pitbull tinha saído, o cachorrinho. Aí eu disse: “Negão, pega o 

cachorro”. Aí ele abriu o portão foi pegar o cachorro, eu continuei aqui no sofá 

deitada, o menino já tava no ato do rombo. Aí quando eu vi só foi o pipoco na frente 

do meu portão. Aí eu disse: “Oxen, meu filho saiu agora, o que foi? O que foi?”. Aí 
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eu levantei assustada, tava cochilando, assistindo a novela e cochilando. Aí quando 

abriu o portão que eu saí, aí ela: “Socorro, socorro, socorro”. E ele estava com um 

pano no rosto coberto, pra não ver que era ele, mas eu conheci por causa da roupa, 

que era ele, José.  

Que é? 

Que era esse José de Vandinho.  

Ah, entendi. 

Aí Maria foi e virou, tentando abrir o portão, assim, rápido, porque ela vinha 

correndo. Aí quando ela empurrou, ela virou. Aí ele chegou por cima com uma 

macaquinho, deu 30 tiro em cima. 

O que você trabalhava? 

O que eu trabalhava, chamava José. Aí atirou e ela caiu na varanda da minha casa. 

Aí eu disse: “Oxe, José, o que é isso, pelo amor de Deus, pelo nome da milha filha”. 

Aí saiu chorando, a pequena: “Minha mãe, minha mãe, minha mãe”. Aí os menino 

tudo acordou, tudo gritando. Aí eu disse: “O que é isso, José, o que você tá 

fazendo? Pelo amor de deus, na minha porta não”. Mas aí mulher já tava morta, 

trinta tiro em cima e ele detonando, eu só vinha as bala, a capsula caindo pro lado. 

Deu 30 tiro em cima dessa mulher, cheio de olho que tinham matado o quase irmão 

dele, diziam que considera muito como irmão, o que deu o tapa na cara dela. E aí eu 

tinha celular, liguei pros homi. Disse: “Ói, tem uma moça que morreu aqui”. E você 

sabe porque diziam que eu trabalha pra essa mulher, trabalhava pro outro. Aí eu 

disse: “Morreu uma moça aqui que tava na minha varanda”. Aí vieram, levantaram o 

corpo (inaudível), ficou tudo em paz. Aí chegou uma tal de uma Lúcia que vendia 

também pra ele, aí disse: “XXX, sai daí de dentro dessa casa porque os homi vai lhe 

levar”. Eu disse: “Eu não devo nada, eu não atirei em ninguém, eu não devo nada a 

ninguém, não to vendendo mais nada”. O que eu vou fazer com a minha casa, 

abandonar minha casa ou fugir? Aí pensou que não os homi no mesma hora que ela 

veio me falar isso. Aí ela tava dentro do meu quarto e me pediu um menor, aí eu 

botei um menor e dei a ela.  

O que é menor? 

O menorzinho de café (risos de ambas). 

Aí dei a ela o menor, aí ela sentou em minha cama e levantou e foi pro lado de fora. 

Quando os homi entrou dentro de minha casa, encontrei uma porrinha de droga 

debaixo do coisa do meu lençol e eu não tinha nada, tava vendendo mais nada. 

Porque eu me retei com José porque fez isso com ela e tudo, aí parei também com 

as coisas dele e dela também não tinha nada lá. Aí ela saiu, essa coisa de pedra 

assim, por baixo do meu lençol. Aí vieram me contando isso, vieram falando que era 

pra eu sair da minha casa que os homi ia chegar e que não-sei-o-que. “Eu não vou 

sair de dentro de minha casa”. Fiquei fazendo salada na porta de minha casa, 

quando daqui a pouco bem um bocado de homem correndo, aí ela aí saiu correndo, 

o pitbull tava preso em um beco, aí o cachorro embargou em cima dela pra não 

deixar ela passar. Os homi meteu a arma: “Volte, volte, se não eu vou atirar, 

desgraça. Se você passar, eu atiro”. Aí ela voltou, aí coisou, invadiu minha casa. E 

eu continuei sentada com os outro que já tava do lado de fora me olhando, minha 
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filha, meu filho, tudo do lado de fora sentado assim, em um bando que eu fiz de junto 

da parede. E eu continuei fazendo a salada. Eles invadiu a casa, quando saiu foi 

com o coisa da pedra. “Sua casa caiu”. Aí eu disse: “Não que essa droga não é 

minha”. Aí foi logo que aí ele veio me agredindo, me dando um bocado de tapa na 

cara, e me deu um cafeção. Minha filha: ”Não bata na minha mãe não”. Me filho 

ainda era de menor, que é essa que parece coma senhora. “Não bata na minha mãe 

não”. Aí minha filha de menor, ele deu um cafeção na minha filha e minha filha caiu. 

Aí eu fiz: “Não bata em minha filha não, o que é que você quer?” Ele me deu outro, 

eu desmaiei. Aí meu filho: “O que é isso? O que é isso? Não bata em minha mãe e 

em minha irmã não” Aí bateu no meu filho também, nesse chamado (inaudível). Aí 

levou os dois, de menor, pra delegacia e me levou também. Me acordou puxando 

pelos cabelo, suspendeu pelo cabelo. Aí picou água no meu rosto: “Você vai me dar 

tudo. Quem matou Maria, você vai me dar José que você trabalha, você vai me dar 

essa vagabunda aí que correu”. Tudo isso, assim, tudo assim, diante dos meus 

filhos, na frente das (...) que ele prendeu. Aí veio um cara também pra comprar na 

mão dele, Nai. O cara não tinha visto os homi. Aí os cara: “Venha, venha. O que é 

que cê tá atrás, é droga, né?”. Aí puxou o sacinzeiro pro canto. Aí começou a me 

bater, me puxou pelo cabelo, me levantou, botou saco no meu rosto, me batia com o 

saco no rosto, me deu coronhada, quebrou minha cabeça, minha cabeça é quebrada 

em 5 lugar. Aí quando viu que eu tava apanhando, me deu choque, com o fio 

descascado, aí eu tava toda molhada, voltou e me jogou mais água. Eu fui pegar 

nele, ele também tomou choque. Ele me deu um cachação, caí de novo. Aí eles me 

chamou de desgraçada, aí começou, aí eu disso:”venha, por que vocês tão fazendo 

isso comigo? Eu não tava vendendo nada”.  “Não tava vendendo não é sua 

vagabunda?”  Aí eles: “PUF”. Eu desmaiava de novo. Cada um pau que ele me 

dava, eu batia na parede e caia desmaiada, assim, sem ver mais nada. Ele me 

puxava pelo cabelo de novo, me dava choque de novo. “Quero saber de José, você 

vai me dar José ou você vai morrer aqui no saco”. Aí ele botava o saco de novo, 

tirava o saco: “Vai dar? Quando você ver que você tá morrer, você bate o pé”. Aí eu 

batia o pé. “Você vai dar”. Aí eu dizia: “Não sei de José”. E eu não sabia mesmo. Aí 

esse ele tinha pinotado, matando lá: “Você vai me dar José”. Aí eu batia o pé de 

novo, ele tirava o saco. “Você não vai me dar?” Aí eu, PUFO, caia lá de novo. Me 

bateram, nunca apanhei na minha vida, como eu apanhei naquele. E a Mai que 

entrou no meu quarto, que eu não sei se ela que colocou a droga, tomou um 

beliscão.  E o sacinzeiro também, que mandou  não tomou  um beliscão. Mas eu e 

meus filho, caiu na porrada. Mas meus filho tomou só umas broca.  

Nessa época, não teve audiência não? 

Nessa época, do homicídio, eu não tive não, mas só que pelo outro tráfico eu já tava 

liberada. Foi duas droga, um porque me botaram a droga pra mim pegar pra levar 

até a quinta.  

Aí foi nessa de levar a droga que foi pega uma vez? Você falou de duas 

drogas. 
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Foi, uma foi por causa do homicídio, que aí esse homicídio que to contando agora 

com essa mulher e meus filhos foram. E tem outra droga que foi com uma moça, 

chamada... 

Outra moça? 

Outra pessoa. 

E ele era dona da boca? 

Não, ainda era com Paulinho mais guiomar. Era outra pessoa. Era Paulinho e 

Guiomar, os donos da droga que a gente vendia. 

Um homem e uma mulher... 

Essa mulher vendia pra Maria já.  

Já era intermediaria de outra mulher? 

E eu já era de outra pessoa, não era mais com José. O nome dela era Vera, dessa 

que vendia que caiu comigo da primeira vez. Eu comecei labutar e rapidamente, foi 

um dia, no dia mesmo, caí.  

Ah, quando foi da primeira vez. 

A primeira vez foi um negócio rápido. E tanto que eu fui presa na DERCA, eu e essa 

Vera. E assim que eu cheguei aqui na detenção, passei nem dois dias, saí. Ainda 

cheguei no presídio, entrei. Entrei de manhã e saí 1h da tarde, com alvará. 

Mas não teve audiência nessas duas? 

Não. Na primeira, dessa que eu caí com Vera não teve. Na que eu caí com Maria, 

que morreu, também não teve custódia. 

Aí foi só agora? 

Sim 

Da primeira vez que a senhora foi presa, que a senhora não administrava, a 

senhora foi ser vendedora? 

É, vendedora.  

Eu vendia pros outros, não vendia pra mim mesma. Eu ganhava comissão do que eu 

vendia.  

Na primeira tentativa de venda... 

Foi.  

(interrompido porque era meio-dia) 

Mais uma pergunta: você me contou  que a polícia sempre tratou assim, de 

modo violento? 

Sempre. 

Desde a primeira vez? 

Sempre. Sempre me bateu, sempre foi assim. Eu nunca sei lá, eu nunca tive sorte 

com a justiça (choro). 

Por que? Me conta um pouco... 

Porque eu acho que eu não tenho, porque sempre que eles me pega, eles (outra 

interrupção). 

Você tava falando que não tem sorte com a justiça... 

É, porque sempre que eles me pegam, eles aí ó, me escareia, porque quer que eu 

diga coisa que eu não fiz, o que eu não tenho, quer que eu minta. Quer fazer jogo 

com o que eu não tenho, quer dizer, esse tal desse Vitinho mesmo, ele queria R$ 
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5.000,00 pra ele me liberar.  Esse que pegava propina de Maria.  Aí eu disse a ela 

que eu não tinha, aí eles aí ó, PAU, PAU, PAU. Cheguei na quinta toda arrebentada. 

Na primeira, na segunda também. O mesmo policial. Esse daí ainda pegou, pegando 

mesmo, que pagava propina pra ele. Ele me pegou, pegando, que eu desmaiei 

umas cinco vez e aí eu cantei ainda: “Você não tem mais pra você bater não?” Aí ele 

disse: “é, sua vagabunda, eu ainda vou te matar”. Aí na frente da juíza, eu a dei o 

nome dele, dei o nome dos dois policial que tava mais no comando, foi mais que 

(inaudível), foi 17 homem que entrou, mas quem mais me bateu foi eles 3. 

Aconteceu alguma coisa com ele? 

Aí ele ameaçou minha filha de matar e daí eu menti. Aí eu disse: (inaudível). Aí eu 

dei o nome deles e no dia que eles foram depor, eu fui depor também. Me levaram, 

aí eu parei e olhei e chamaram: “Vitinho” (...) “Ele disse, doutora, que ia me derrubar 

e derrubar minha filha e to pedindo aqui na frente deles três, um seguro de vida, pra 

mim e pra minha filha”.  E aí botou o seguro de vida lá, no juiz. Porque eu avisei que 

eles me ameaçou e sempre tá me perseguindo. 

Uma vez eu tava lá em Pirajá trabalhando, eles chegaram e ficaram, mapearam 

tudo, ficaram olhando pra mim na casa da mulher, eu tava limpando a varando da 

mulher. É, porque eu trabalho de diário, faxina quando eu não tava mais no tráfico.  

Ele ainda é policial? 

Ainda, ele não saiu não. Aí eu pedi o seguro de vida.  

 

Entrevistada: Chioma  

 

Eu sou mais acoada, no canto que minha vida sempre foi, desde infância, foi 

excluída dentro de algumas coisas porque minha mãe não tinha prioridade de criar 

meus irmão pra ir trabalhar. Então quem ficava dentro de casa, que cuidava, era eu. 

Ela ia trabalhar e eu ficava cuidando das minhas irmãs, um homem e uma mulher. 

Por sinal, eu queimei minha perna com 14 anos com água quente, fazendo café. 

Você tem quantos irmãos? 

9 irmãos  (3 homens), e aí quando eu saí a casa da minha mãe, eu vi que tava já 

presa, eu querendo minhas coisas de colégio, esse negoço, eu comecei a fugir, não 

pra fazer coisa errada, sim para trabalhar. Meu primeiro emprego, eu dormi duas 

noites na Pituba, na moça em um banco lá, aí com um 13 anos pra 14 anos. Aí eu 

consegui o meu emprego, fui tomar conta de uma menininha que até hoje eu lembro. 

A criatura gostava de mim, perguntava se eu tinha pai, tinha mãe, eu disse que não. 

Disse que não era daqui, se não ela não me aceitava, sabe? Meu dia de farra não 

volta. Ela me dava não volta, todo lugar que ela ia com a fulha, ela me levava, 

comprava coisa pra mim. Quando meu pai e padrinho que botou para me procurar, 

foi aí que me acharam, por causa dessa criatura. Eu não saia porque eu não tinha 

muita televisão, tinha televisão mais pra pessoa que cozinha. Aí me viu e entrou em 

contato, meu pai falou á e me buscou, voltei pra casa de novo. Continuei tomando 

conta dos meus irmãos. Aí foi quando eu conheci o meu primeiro namorado, depois 

aí não deu certo. 

Quantos anos isso? 
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Com 15 pra 16, aí foi quando eu conheci meu outro namorado. Aí foi quando eu 

comecei, aí eu engravidei. Aí tive minha primeira filha, aí minha irmã que era junto 

comigo, começou a brigar, começou também a namorar. Aos pais dos meus filhos, 

eu disse a ele que se ele não me tirasse dali, que eu ia fugir e ia sumir o mundo, que 

ele não ia nem ver o filho e a filha, nem ia me ver. Foi quando a mãe dele me 

acolheu, foi aí que essa criatura foi como uma mãe pra mim. Até quando ela morreu, 

ela morreu bem velhinha, mas ele só começou a beber, vem outro filme.  

Aí eu só eu naquela de dona de casa e foi minha vida até meus 27 pra 28 anos, 

dona de casa. Cuidando. Minha sogra saia pra ir trabalhar, ela deixava uma bacia de 

roupa e quando ela chegava e tava tudo sequinha, passada, tudo limpinho. Meus 

filho também, tudo limpo. A casa mesmo, ela tem toda confiança em mim, total. Já 

trabalhei em várias casa, de doméstica, graças a Deus nunca sumiu nada, certo? 

Nunca ficou nem nada. 

Aí foi, foi indo, aí foi quando eu decidi. Eu fui trabalhar com minha mãe, minha mãe 

também vendia acarajé na praia dia de domingo, ela pagava. Se não ela não tinha 

quem ajudar, ela me pagava só pra mim tá na praia, vendesse acarajé na praia. Pra 

render mais lucro, pro rendimento, pra dar. Porque meu pai já tava separando de 

minha mãe, pra render mais pra botar pra dentro de casa. Aí Foi quando ele pegou, 

foi tomou umas cachaça na hora errada e aí foi na praia. Mandou eu voltou pra olhar 

o menino que eu deixei com ele, porque ele tinha levado a menina com ele, eu tava 

grávida do outro. Aí veio: “Se você não vim, eu quando chegar em casa vou tomar 

um copo de cachaça na sua intenção”. Aí eu: “Tudo bem, pode tomar”. Minha mãe 

ficou preocupada, mandou eu ir de táxi. Aí eu: “Vou de táxi não mainha, vou de 

ônibus”.  Aí eu fui, peguei minha menina e fui pra casa, cuidei de meu filho, aí 

quando eu cheguei em casa, deixei a menina na praia com minha mãe olhando, aí 

voltei, aí cuidei do meu filho lá de boa. Aí tava no fogão fazendo um mingal pra dar 

os menino, aí ele veio pra poder dar uma nicada, eu, minha filha, eu tenho meu bofo, 

não vou mentir, desde quando eu tava na barriga de minha mãe, certo? Aí eu peguei 

uma faca, eu disse: “Você deu na minha cara, você sabe que seu braço vai ficar 

arriado. Eu não vou dar pra matar não, mas seu braço vai ficar arriado”. Foi quando 

meu cumpadi, o padrinho da minha filha entrou, aí: “Minha comade, o que é isso?”. 

Aí tomou a faca de minha mão, também separou, os dois foi pra lá também. Aí eu 

disse a ele: “De hoje em diante você não sobe mais em cima de mim”.  Aí levei, levei 

7 anos morando dentro da casa dele, minha sogra, meu sogro, a gente saia pra 

catar cajá  aqui, de madrugada, pra comprar leito pros meus filho, certo?  

Aqui em salvador? 

Aqui em salvador, ali no Jardim Zoológico. Ali tem muito cajé e naquela época ali era 

aberto, ali não tinha aqueles muro, aquelas grade. A gente catava e vendia na 

sorveteria pra comprar leite, comprar os mantimento pra dentro de casa. Meu sogro 

e minha sogra foi muito bom pra mim. Aí foi levando, levando. Aí completou 7 anos, 

eu não tava aguentando mais, que mulher não guenta mais ficar com homem. Eu 

tomei nojo, pavor a ele e meu filho caçula tava com 7 anos, o do meio tava com 8 e 

minha filha com 10 anos. Aí foi quando eu disse a dona Juciara que eu tinha que sair 

pra poder arrumar um namorado, alguma coisa, porque o filho dela não (pausa) 
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tinha mais como a gente ficar, se a gente não tinha mais contato com 7 anos, 

morava na mesma casa. Aí pronto, foi quando ela:” Não minha filha, tudo bem”. Eu 

ganhei uma casa, aí carreguei meus filho. 

Aí minha mãe pegou e foi buscar minha menina. Disse que eu não tinha condições, 

deu  uma queixa no juizado de menor, mentiu pro juiz e o juizado de menor deu a 

custódia pra minha mãe porque eu não tinha condições de sair e deixar uma moça 

de 10 anos dentro de casa, os menino pequeno. Os menino pra mim (...). aí foi e 

voltou, quando... (interrupção de uma agente pra explicar o procedimento). 

Foi aí que eu comecei a namorar com um rapaz, minha mãe já tinha tomado meus 

filho e tinha deixado na mão de minha sogra. Ficou com ela. 

Pegou os 3? 

Pegou os 3, a menina ficou com ela uns tempinho e os menino foi logo pra mão de 

minha sogra. De novo, voltou. Aí me sogra acabou de criar, mas sempre eu ia lá, 

né? Levava mantimento, não deixava de ir, quando era época de festa, eu levava 

brinquedo, levava tudo pra eles. Nunca deixei de ver meus filho. Quando eles 

começaram a criar filhos também né, e aí aquela reunião todinha do avô, da avó. A 

meu sogro caiu doente, começou a ficar velho. E eu ali rente, certo? Quando meu 

sogro, eu mesma forma, ele quase que morreu no meus braço no hospital. Aí tive 

que trazer pra casa, que ele faleceu, no mesmo dia ele faleceu. Aí já tava tudo, tava, 

ele deixou, cachaça pra ele e tudo. Mas pra cada um ele deixou um cantinho. Cada 

um no seu cantinho com seus filho. Aí eu cheguei pra meus filho e disse assim: 

“Agora eu não tenho mais necessidade de tá dia a dia aqui e vou ter que tomar um 

rumo”. Aí fui morar com outro homem, se ele não der certo, porque ele trabalhava na 

limpub, aí 17, 20 anos que eu fiquei, mas aí ele começou a se drogar, negócio de 

coisa errada. outro dia ele começou a me bater, levei 16 anos (foi isso)  tomando 

porrada de manhã,  meio-dia e  de noite apanhando. 

Depois que você largou o outro marido? 

Sim, depois que larguei tudo. 

Depois que eu larguei. Um dia eu disse a ele: “Eu não vou apanhar mais de você”. 

Aí tapei-lo também. Nesse dia foi um pega pra capar, que ele tirou sangue de mim e 

eu tirei o sangue dele. Eu disse a ele: “Você não sobe mais em cima de mim não”. 

De novo, igual que eu disse pro outro. Ele ficou me perseguindo, me perseguindo, 

até quando morreu.  

Esse? 

Esse que me bateu há 16 anos morreu primeiro de que o meu, o pai de meus filho. 

Os pai de meu filho só (inaudível). Aí pronto, de lá pra cá, foi eu virando minha vida 

só, pegando meus canto assim fora, quando batia a passarinha. Aí fui vivendo e aí 

agora eu caí nessa porque eu comecei a reciclar. Tudo que eu via no lixo, eu tava 

reciclando, tudo o que prestasse, roupa, ia nas casas de barão que tinha roupas e 

reciclava. Tinha assim, pessoas boa, aí eu ia pro povoado vender. Aí aos poucos fui 

comprando, não vendia caro, vendia por R$5, R$ 10, as pecinhas mais ou menos, 

coisa de barão mesmo que eles me davam, celular, relógio, tudo me dava.  

Aí foi quando uma criatura, isso já é agora já, aí dentro de ônibus, eu já tava dentro 

do ônibus, tava com R$450,00, minha passagem toda comprada. Aí já tinha 
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comprado, já tava dentro de ônibus sentada, aí uma criatura que eu vendia roupa 

pra ela, eu nem sei nem da onde essa criatura fez isso comigo, aí me pediu pra mim 

trazer 2 caixa, já tava dentro do ônibus, tava no bagageiro. Eu disse: “Poxa, eu vou 

tirar as bagagem de todo mundo pra poder revistar essas  caixa?”. Era muita coisa e 

ela comprava roupa na minha mão e tudo. Conversava comigo, certo? Mas aí a 

outra que tava sentada junto comigo, aí fez: “Não, pode levar que ela é gente boa. 

Eu nunca vi falar dela, que ela gente ruim nem nada”. Eu disse: Tá. Ela me deu os 

ticket e eu continuei sentada.  Me deu um embrulho assim com duas calça dela, eu 

nem na, dentro do ônibus eu não tinha curiosidade de abrir, nem ficar observando 

nada. Aí vim, ainda dormi dentro de ônibus, quando eu cheguei em Salvador, na 

rodoviária de Salvador, foi quando eu disse: “Poxa, a mulher não disse que era duas 

caixa? Só to vendo dois saco ali” (pausa). Como eu não fui ver, aí procurando uma 

pessoa pra poder botar no carrinho ou ver o que é que ia fazer. Eu não via a pessoa 

que ela mandou entregar. A pessoa que ela mandou entregar foi o cara que pegou. 

Foi o cara do carrinho. Ele pegou o saco, botou. Quando botou em cima, já foi direto 

no posto policial. 

Como assim, eu não entendi essa parte. 

Quando eu saltei do ônibus, aí dei o ticket ao cobrador, que a gente dá, né? Aí o 

carregador, esse menino. Ele mesmo que pegou e botou em cima do carrinho e foi 

direto. Eu disse: “Moço, vou pegar um táxi, essa encomenda era pra entregar a uma 

pessoa, agora eu não to encontrando essa pessoa aqui”. Aí ele: “Mar não, ali tem 

um táxi, a gente vai pro táxi”.  Eu disse: “Sim, eu não vou. O táxi é aqui na frente.” 

Ele: “Mas venha me acompanhando, tem um táxi lá dentro”. Já dentro do... 

Aí ele era um policial? 

Ele era um policial, disfarçado.  Eu não sei que armação foi essa, que arapuca foi 

essa que até hoje quando eu só vi que eu tava de cabeça baixa que quando eu 

levantei a cabeça, eu vi só um carro preto e uma placa, eu disse: “essa praca não é 

estranha”. Só (..) só em cima de mim. “Tem o que dentro desse saco”. Eu: “Eu não 

sei, eu não sei porque foi uma criatura que me deu pra poder entregar a alguém, 

esse alguém foi um carregador que trouxe até aqui. Ele, o carregador, já foi saindo. 

Os policial já botou ele sair. Quando chegou dentro do posto policial. Eles contaram 

os pacote, disse que tinha 22 pacote de droga, de maconha, que subiu até o cheiro. 

Aí eu disse, aí pegaram, ainda tinha dinheiro, meu dinheiro sumiu logo, os R$ 

450,00, quando chegou na delegacia, na central, já não tinha mais esses R$ 450,00 

e o celular que ainda foi, tem até nota fiscal e tudo, tá no nome da minha filha. E só 

chegaram lá 13 pacotes. Não tinha os 22, só chegaram 13 pacote. Aí eu disse: “Tá”. 

Quando nada já me aliviou meu caso, que eu sei que daqui não tem outra opção. 

Quem vai acreditar em mim? Só Deus que tá lá em cima que viu o que eu to 

passando aqui, só Deus.  

E aí como foi esse? 

E aí trouxeram pra aqui. 

Mas você teve audiência de custódia? 

Tive audiência de custódia lá. 

Me conta como foi, foi aqui em Salvador? 
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Foi, eu tenho um advogado que eu sempre pago por fora e aí imediatamente caiu. 

Telefonou pro advogado, e ele foi logo. Ele me disse que ia me soltar, que antes de 

São João, que eu saia. Que se eu não viesse pra aqui, eu tinha liberado, mas até 

agora eu to esperando, esperando. Ele vem hoje, não sei se ele vem. 

A polícia te agrediu? 

Não, ele só me deu um cascudo porque eu ia abrir a boca na delegacia.  

Como assim? 

Porque eu vou ficar presa se eles contou lá na minha frente 22 pacote e quando 

chegou só tinha 13?  Meu dinheiro foi pra onde? Que ele foi roubado e não foi 

encontrado. A mesma história que eu to contando aqui, eu contei lá  na delegacia, 

eu só não contei que eles levaram os restante da droga, porque eles me 

encurralavam, me deram um cascudo na minha pra poder eu não dizer nada. 

Eles falaram alguma coisa? 

Eu comecei a murmurar no canto algemada. Aí eles tomaram a frente, deu dois 

cascudo na  minha cabeça: “Cê cale sua boa, você cale sua boca”. 

Isso na delegacia? 

Na delegacia. Aí na audiência eu não pude falar isso, né? Não podia falar porque ia 

me prejudicar mais ainda. Quer dizer, eu fui lesada duas vezes: lesada cá 

Alessandra, lesada (...). e tinha até o nome desse Fábio, tinha um que dizia assim: 

„Não me comprometa não, viu? Não me comprometa não. Não tenho nada a ver 

com isso não, não tenho a ver com isso não, você quer, você faça seu negoço, mas 

eu não tenho nada a ver com isso”. Aí trocou de farda, anda vi ele saindo com  os 

policial, sem farda e tudo. Com uma bolsa e uma mochila nas costas. Aí eu vim ficar 

aqui, to aqui até hoje. 

Você teve advogado na audiência de custódia, o promotor e o juiz. Me conta 

esse primeiro contato. Foi o primeiro contato que você teve com o juiz e o 

promotor? Foi nessa audiência, conta como foi... 

Eu conversando com a mesma coisa, conversei, só não disse o sumiço, se ele já 

tinha batido o carro, ainda me deu dois cascudo, eu ia chegar na frente do juiz e 

dizer? Pra depois ele vim me matar lá fora?  Aí foi isso (reconta toda situação inicial). 

E como eu disse que eu tomava controlado desde os 2 anos de idade, que eu tinha 

um foco na cabeça. Então o psiquiatra, diazepam, frangral não-sei-oquelá e depois 

foi o revertril. O revertril foi o que mais eu me dei bem. Aí mesmo, não tá vindo mais 

remédio certo. Tem hora que dá um, a carne dos corpo treme, as vista fica assim 

piscando, as perna do corpo gela porque eu não to tomando meu remédio certo. Aí 

lá me mandaram vim pra cá. O advogado, o juiz e o promotor deu liberdade 

condicional, em aberto. Certo? Pra eu ficar aqui, eu to aqui como. É porque eu não 

entendo muito.  

Ele falou que você tinha que vir pra cá? 

Foi, me trouxeram pra cá. Quer dizer, depois o advogado saiu e não me disse nada. 

Aí você veio pra cá? 

Aí me trouxeram pra cá, daí eu fui dormir duas noites lá em Brotas. Fiquei 5 dias 

sem tomar banho.  

Desse tempo aí? 



152 
 

 

Sim, eu fiquei 5 dia sem tomar banho, sem escovar dente. Eu malmente tinha 

comido. 

Isso tudo na delegacia? 

Isso tudo na delegacia. 

Você foi presa em um final de semana? 

Foi, em um dia de sexta-feira. Fiquei sexta, sábado, domingo, segunda e terça pra 

eu poder eu chegar aqui. Aqui me pegaram e me, na hora do almoço, me passaram 

pra aqui. E aqui. E o advogado já teve aqui. Aí ele disse: “Hoje eu não trouxe nada 

pra senhora, mas eu garanto que a senhora chegar aqui, antes de São João eu 

venho com seu Alvará já assinado pra senhora”. Até agora eu to esperando e nada.  

Entendi. 

Não tenho contato com ele, nem nada, nem nada. Eu to aqui, aguardando. Eu queria 

sair. Eu queria ir pra casa cuidar das minhas coisa (choro). 

Vamos torcer aí pra que seu advogado consiga o alvará (...) 

A menina já me encurralou ontem lá na cela, ela veio e me pirraçou, me pirraçou. 

Tomou a minha melancia, né? Aí quando chegou de tarde, eu não aguentei e dei o 

pau no olho dela. 

 

Entrevistada: Maria Felipa 

 

A entrevistada autorizou gravar. É mais pra gente se conhecer e ver como foi 

esse processo até aqui, né? Eu quero que você me conte um pouco sobre 

você, sobre sua história de vida. 

Minha história de vida. Eu fui criada na centro histórico, no tempo do Maciel, né? 

Que diziam que era o brei da autoestigmo, onde tinha muita prostituição, tráfico. Eu 

cresci vendo pessoas tomando pico na veia nas escada quando eu subia pra minha 

casa ou quando eu descia. Pessoas transando entre os beco, entre as ruas , se 

drogando, então fui crescendo vendo tudo, inclusive meu pai também, ele é usuário 

de drogas, ele sumia quando aparecia pra me dar alguma coisa ou pa me ver uma 

vez na vida era usando droga também. então, devido ao fato de eu crescer e ter 

esses exemplos. Eu fui morar uma vez com meu pai, eu tinha 5 anos e ele 

namorava com uma mulher e ele queria saber com ela e ele me deixava trancada no 

apartamento pra eu dormir me dava uma peruana de maconha, com 5 anos. E ele: 

“Eu não me lembro disso”, mas eu era uma criança, mas eu me lembro. E aí, passar 

dos anos, eu tive interesse de querer fumar de tanto eu ver as pessoas fumar, onde 

eu morava mesmo, tinha um marido que vendia, a coroa que tomava conta de mim 

também quando eu era criança vendia e com o tempo eu fui crescendo, me 

interessei em fumar. Aí comecei a fumar maconha, aí quando minha mãe descobriu 

que eu tava fumando maconha, minha mãe me bateu, me botou pra fora, aí foi 

aquela coisa toda. Passou. Hoje em dia minha mãe aceita eu fumar maconha, 

porque a maconha pra mim foi um remédio, porque eu tive um poblema psicológico 

que era crise neurológico e a maconha pra mim era como se fosse o calmante, 

porque até o próprio neurologista, Dr. Vinicius Silva Andrade, que fez o tratamento 

comigo, disse que pra mim seria bom porque eu tinha energia acumulada no 
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cérebro, então eu precisava me desgastar mentalmente, então ali, aquilo ali me 

acalmava. Passei a não ter nenhuma crise convulsiva, porque eu dava crises 

convulsiva, então ali já me serviu e foi quando a minha mãe passou a aceitar eu 

fumar, como ela dizia até hoje: “Oh, minha filha, eu prefiro que você fume maconha 

do que você fume cigarro. Eu trago cigarro pra você na cadeia com meu coração 

partido”. Mas a minha vida foi assim. Aí depois me misturei com pessoas que não 

prestava.  

A minha primeira cadeia eu peguei por isso. Por amizade, por necessidade que eu 

tive filho. Aí fui traficar, junto com amigos e aí o que aconteceu? Quem confia muito 

em amizade, eu tomei uma cadeia, tirei 8 meses, que eu tive que assumir uma droga 

que não era minha que botaram dentro do meu quarto. Tirei 8 meses de presídio, 

minha mãe que pagou advogado pra mim, me tirou. Inclusive até esse rapaz que 

dizia que era meu amigo que guardou a droga dentro do meu quarto, já morreu. Aí 

agora eu to aqui porque pra não ser presa de novo porque o local onde eu morava, 

virou ponto de tráfico, e eu já tinha sido presa com uma droga que não era minha, 

então eu preferi largar lá, porque era um lugar que eu não pagava água, não pagava 

luz, nem aluguel, mas por outro lado, eu podia tomar uma cadeia de novo, por uma 

droga que não ia ser minha. Porque virou boca e eu não traficava. Eu simplesmente 

usava, que é o que eu faço até hoje.  

Então o que aconteceu, eu conheci um rapaz lá em São Cristóvão, que era uma 

pessoa que me ajudava, que ele usava droga também, mas trabalhava, era pedreiro, 

trabalhava em  fábricas com carteira assinada e tudo. Aí ele disse: “Não, venha, eu 

alugo uma casa aqui, venha morar aqui em São Cristóvão e eu te ajudo. É bom que 

você fica perto da sua família, você sai daquele ambiente, já que você não quer ficar 

lá”. Porque eu explicava tudo a ele, que eu tava com medo, que o prédio tava indo 

de mal a pior, que a polícia tava entrano e que eu tava com medo de ser presa de 

novo por tráfico, e eu não ia poder dizer de quem era a droga, porque eu tenho amor 

a minha família, né? Então a gente tem que, ou assume ou então morre.  

Então peguei, aluguei uma casinha, fui morar lá e tal. E ele sempre insistindo pra eu 

poder morar com ele, eu disse: “Não, com você eu não venho morar, eu venho 

alugar uma casa que cê me ajuda eu pagar meu aluguel e aí e eu fico perto da 

minha família e fico perto de você, mas morar não com você não”. Aí ele ficou me 

ajudando 1 mês, 2 mês, 3 mês, minha família tava perto também, sempre me 

ajudava, nunca deixava faltar nada pra mim. Eu também sempre ajudando minha 

mãe porque minha mãe é doente, levava minha filhinha pra escola todo dia, ia 

buscar e tal, eu junto das minhas irmã, tudo bem.  Passado o tempo, ele passou a 

não querer me dar o dinheiro do aluguel, já no intuito de que eu fosse morar com ele 

porque ele morava só: “Ah, porque o dinheiro que eu te dou pro aluguel, você já 

compra alguma coisa pra você e eu acho que você fica lá na minha casa que na 

sua”. E realmente eu ficava mais na casa dele, pagando aluguel e a minha fechada, 

né? Que a sempre curtia todo final de semana, ele saia pra trabalhar, eu ficava com 

a chave da casa dele, eu limpava, então ele tinha total confiança em mim.  

Minha mãe: “Fique menina, com ele, ele é um rapaz trabalhador, acho ele tão 

bonzinho”. Mas aquele tipo de pessoa que nem olhar você nos olhos, ele era. E aí, 
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uma coisa dentro de mim dizia assim: “Pô, não quero, eu não gosto dele assim. Eu 

não tenho aquele amor de homem pra eu ir morar com ele”. Eu dizia: “Eu não 

quero”. Minha mãe: “Mas vá, menina, cê é besta, em vez de você ficar pagando 

aluguel, quebrando cabeça, rapaz quer morar com você trabalha. Ele usa drogas, 

mas ele trabalha. Ele é todo limpinho, todo direitinho, é uma pessoa, assim, 

apresentável, educava, calma”. “Tá”. Fui morar com ele, depois de 6 meses que eu 

fui morar com ele, ele estapeou meu rosto ao ponto de fraturar meu nariz, por causa 

de uma discussão fútil.  

Foi pra casa da minha irmã, foi aniversário de meu cunhado. Bebeu com minha irmã, 

a minha família sempre tratou ele muito bem, recebeu ele, minha mãe quando na 

hora de se despedir: “ô meu genro, vá, vá com Deus”. Abraçou, beijou. Quando a 

gente foi no caminho, foi brincando no meu do caminho, minha mãe me deu um 

bocado de latinha pra gente beber em casa. Aí quando chegou lá, a gente entrou em 

discussão fútil e ele estapeou meu rosto. No que ele tava estapeando meu rosto, 

que eu vi o sangue descer, ele olhou pra faca. No que ele olhou, quem puxou foi eu. 

Ele me abraçou com a faca na mão.  

Agora o que acontece, a casa dele, em cima os traficante passava, pulava, ou seja, 

o pinote era por cima da laje da casa dele. Só que como ele saia pra trabalhar, eu 

acredito que porque nas discussão ele não disse diretamente, entendeu? Que algum 

vizinho disse que os traficante tava pulando o quintal da casa dele e tava ficando 

comigo. Quando ele saia pra trabalhar, os menino fingia que ia dar o pinote, pulava 

lá e umas duas vezes realmente os menino pulou e me pediu pra sair pela porta da 

frente, eu deixei. Então alguém viu, foi e disse a ele. Então ele, pra não me dizer 

diretamente porque é que a situação com os vizinho, com os traficante, ele resolveu 

estapear o meu rosto. E agora os traficante tudo tão me dizendo que se eu sair e 

voltar pra lá que vão me matar. Que se eu for pro pelourinho vão me matar, porque 

sabe que eu morava lá no pelourinho, que eu tenho casa lá. Minha mãe não quer 

que eu vá pra lá de jeito nenhum, minhas coisas tão todas presas. Eu só tenho aqui 

as calcinha e os sutiã, daqui da cadeia o lençol e uma toalha, porque tudo que tinha 

dentro da casa era meu, a maioria, que ele não tinha nem cueca pra vestir direito 

porque o dinheiro que ele pegava do trabalho era só pra se drogar, ele tá se 

melhorando comigo. Era R$ 400,00 que ele pagava de cerveja no bar e eu com uma 

sandália fina no pé. Eu falava. Aí comecei (...), a gente tava bem, a gente tava sabe? 

Um cuidando do outro, um ajudando o outro e veio e aconteceu isso. E aí minha vida 

tá assim, de cabeça pra baixo. E aí eu preciso de uma apoio jurídica pra minha mãe 

tirar o que é meu que tava do lado da casa dele. Os irmão dele já entrou na casa, já 

tirou o que quis.  

Mas ele ficou vivo?  

Morreu. Quando eu puxei a faca que ele me abraçou, que eu acho que a intenção 

dele era me mobilizar, segurar meus braço pra eu não como. Quando ele olhou, eu 

puxei, no ato do meu puxar, ele me abraçou. Então na força do que ele veio pra me 

abraçar, a faca entrou no peito, então foi um corte profundo, por cima da blusa. Aí 

ele botou a mão, aí foi quando eu vi o sangue ni mim, foi que eu vi que a faca tinha 

atingido ele, porque eu nem vi porque ele tava batendo no meu rosto na hora. Ele 
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andou, cambaleando e chegou no banheirinho: “Bufo”. Bateu a cabeça. Até o policial 

falou que achava que o que matou ele na hora não foi a facada foi a pancada na 

cabeça, porque saiu sangue pelo nariz. E aí to aqui, né? Nessa situação. 

A família dele também ameaçando, me ameaçando. Aí minha mãe disse que não 

confia, né?  “Ah, a gente não vai fazer nada nela não, porque se tivesse como fazer, 

fazia na hora”. Mas se já chegou até nos meus ouvido aqui mermo no presídio, pelas 

internas, que tem uma interna que conhece os pessoal de lá, conhece a família dele 

e falou que no da que eu saísse, que eles iam me caçar, pra me matar. Por causa 

disso. 

E eu to aqui, mas eu to na graça de Deus.  

Você não tem medo? 

Não, não tenho medo. Não matei ele porque eu quis, foi um acidente. 

É, depois que isso, você chamou a polícia pra vir? 

Não, eu saí pro meio da rua, quando eu vi ele desmaiado no banheiro. Eu esqueci 

que eu tinha tirado a bermuda. Eu tava com uma camisete e de calcinha, aí logo 

quando eu cheguei em casa, eu tirei a sandália, eu tirei a bermuda e fui pra cozinha 

lavar o copo pra gente tomar uma cerveja que minha mãe tinha dado. Foi na hora da 

discussão, quando eu tava na pia lavando o copo que eu virei. Aí ele falou alguma 

coisa e eu: “Ah, você tá dizendo o que? Ta querendo insinuar o que? Que eu to te 

dando corno? Porque se eu tivesse te dando corno (foi a respeito do menino) você 

não tava falando isso”. Ele: Pê na minha cara. Partiu minha boca só da tapa que ele 

deu, depois ele começou a estapear meu rosto assim, foi quando partiu meu nariz, 

até hoje eu tenho marca roxa no rosto. Ele fraturou meu nariz que isso aqui não 

dava nem pra enxergar que tão inchado que ficou. Aí eu saí depois que eu vi ele 

caído no banheiro. “Pelo amor de Deus”. De calcinha, no meio da rua. “Chama a 

polícia, meu marido, salve meu marido, pelo amor de Deus, ele tá morrendo, me 

ajude, pelo amor de Deus”. Aí os vizinho em vez de chamar a polícia, ligou pa os 

irmão dele que morava perto, alguns era parente, que era uma avenida de casas, viu 

que eu tava desesperada. O irmão de ao invés de tentar ajudar ele porque ele ainda 

tava vivo, pegou a chave me trancou pelo lado de fora, pensando que eu ia fugir. 

Mas eu tava tão desesperada que isso nunca nem passou na minha, eu queria 

salvar meu marido, eu amava ele, não queria que ele moresse, apesar dele ter me 

batido, vou dizer a você, se eu dizer a você que eu não gosto dele até hoje, eu vou 

tá mentindo, porque pra mim pra eu ter outro homi agora vai ser muito difícil. Porque 

quando a gente gosta de uma pessoa, a gente não pensa, e eu agi na hora da raiva, 

no impulso, igualmente a ele. 

É, nesse momento que aconteceu isso, que te prenderam e aí chamaram a 

polícia? 

Os irmão dele me trancou dentro da casa de (...), eu queria fugir e chamou a polícia. 

Aí eu fiquei lá gritando: “Pelo amor de Deus, gente, eu não vou fugir não, salve ele”. 

Que eu queria que salvasse ele, levasse ele, tem uma UPA perto. Eu não ia fugir, 

jamais. É tanto que quando os policial chegou e me algemou, eu tava de calcinha, 

sentada no portão, esperando.  Aí eles me botaram algema, me jogaram dentro da 

viatura, de calcinha. Aí eu pedi: “Pelo amor de Deus, pega uma bermuda ou um 
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short pra mim, tem um short ali em cima do sofá que foi o short que eu tinha tirado”. 

Aí eles me deram, aí perguntaram: “Cadê seus documento?”. Aí eu falei: “tem uma 

bolsa no quarto, pendurado, uma bolsinha em frente ao espelho, o senhor pega, que 

tá meus documento”. Aí ele pegou o meu celular, o celular dele, botou dentro da 

bolsa que tava meus documento, me levou pra delegacia. E lá eu fiquei no DHPP 

durante os 4 dias, isso foi um dia de quarta, eu dormi de quarta pra quinta, algemada 

na cadeira, no chão da delegacia. Aí a policial ainda veio me gritar, porque ela não 

queria que eu chorasse. 

Ãn? 

Não queria que eu chorasse não, que eu fizesse zua não. Mandando eu: “Cale sua 

boca”.  E eu aí gritei ela e disse a ela que eu era presa da justiça, que eu tinha 

direito de chorar minha dor porque eu perdi uma pessoa que eu amava, se ela era 

bicho, era problema dela. Aí fiquei algemada da quarta pra quinta na delegacia, no 

chão amanheci, me botaram na sala lá embaixo, no estacionamento  de quinta pra 

sexta e de sexta pra sábado. Dormindo no mijo, nas fezes, sem tomar banho, sem 

comer, implorando pra tomar um banho pra poder deixar eu ir no banheiro porque 

eles não me tiravam nem pra ir no banheiro. Sem conseguir dormir, sem conseguir 

comer, sem tomar banho. Eu já tava fazendo minhas necessidades no chão verde 

água, que eu não tinha nada no estomago. Quando eu tentei me matar, eu pensei 

em me matar porque tinha uns fio de alta tensão assim. Eu pensei em puxar e tomar 

uma carga e me matar ali dentro. Aí eu chamei e falei: “ô moço, eu sou gente, não 

sou bicho não,  pelo menos me dê um balde pelo menos pra eu lavar aqui a cela. Eu 

aqui mesmo tomo banho, aqui no estacionamento, passando carro, passando 

ônibus, eu querendo fazer coco, querendo fazer um xixi sem poder. Eu dormi no 

papelaozinho pequeninhho, toda encolhida. 

E aí cê teve audiência? 

Não.  

Não teve audiência de custódia? 

Tive audiência de custódia, mas a juíza, como eu já tinha uma cadeia anterior, ela 

disse que quem ama não mata não. E quem ama bate? Espanca é? Quer dizer que 

eu tinha que brigar com meu marido na mão, ao ponto dele me dar tanta tapa do 

jeito que ele me deu. E na minha audiência de custódia disse que eu perfurei ele 

com uma faca de serra, que eu dei dois corte no peito dele e não foi, foi um corte 

com uma faca, com uma peixeira, que foi uma faca de carne que tava em cima da 

pia, que sumiu, que eu não sei nem quem foi que pegou, não sei foi os policial, não 

sei se foi o pessoal vizinho que na hora que eu saí desesperada, entropeçou pra ver 

o que foi tinha acontecido, não sei se foi algum dos vizinho que pegou, eu sei que 

disse que não acharam a faca e eu só sei que ospolicial me pegou, me prendeu e 

me levou. E aí eu fiquei no DHPP, na quinta não pode me ouvir então eu não tive 

audiência de custódia, veio me ouvir na sexta. Aí eu dormi da sexta pro sábado lá de 

novo, quando eu tentei me matar dentro da sala, eu já tava pensando me me matar, 

porque eu já não tava mais guentando, sem tomar banho, sem comer. 

Depois da audiência você ainda ficou o final de semana lá? 
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Fiquei. Aí no sábado eles me deram banho pra DERCA. Aí eu dormi na DERCA 

também, que não entrava nem um papelão pra você dormir, como tava frio, eu 

chorei de frio, chorei de frio. Aí me deram um balde de água, foi quando eu tomei um 

banho, lavei a calcinha que eu tava, botei pra secar assim na grade e aí passei o 

sábado e o domingo, na segunda-feira que eu vim pra cá. Eu nunca desejei vim pro 

presídio como eu desejei vim.  

Na audiência de custódia, você lembra de alguma coisa, do juiz...? 

Não, o promotor só falava, me acusava do tráfico. 

Ele falava do tráfico? 

É. Só falava do tráfico, que eu já tinha uma entrada com o tráfico e não falou nada a 

respeito do homicídio e o defensor tentou me defender porque a juíza falou que eu 

tinha atingido ele duas vezes com a faca de serra no peito e não foi isso, porque até 

onde eu me lembro eu fiz só um corte por cima da blusa que foi profundo, pelo fato 

dele ter me abraçado, né? E eu pedi a ela pra que ela tivesse misericórdia, que eu 

não fiz aquilo porque eu quis, que eu tava sendo presa porque eu tentei me 

defender. Eu fui presa porque eu tentei me defender. Ele era homem, ele tava me 

batendo ao ponto de ele tirou meu sangue. 

Você falou na audiência? 

Falei, mas não adiantou, ela me mandou pro o presídio. Aí o secretário dela, né: 

“Mulher, como é que você diz que você amava o homem e você matou o homem? 

Quem ama não mata não”. E eu disse: “Quem ama espanca?”. 

Ela falou e o secretário falou? 

O secretário dela, né? Que é o escrivão. Falou.  

E ela falou alguma coisa assim? 

O escrivão depois quando foi levar o papel pra assinar, pra me descer pro presídio. 

Ela negou minha liberdade, aí que ele falou: “Como é que você diz que amava o 

homem e você mata o homem?”. Eu disse: “Eu não matei ele porque eu quis, foi um 

acidente”. Eu peguei a faca na intenção sim, quando ele olhou, eu digo: “se eu não 

puxar, ele vai puxar e vai meter em mim, porque ele nunca me bateu”, entendeu? 

Como foi uma coisa sem eu esperar ele me bater, ele podia puxar a faca e meter em 

mim, se eu esperar. Como ele tava me batendo, eu puxei, na intenção dele fazer o 

que? Parar de me bater e me bater e se afastar, ao invés dele fazer isso, ele me 

abraçou e se ele viesse ainda pra vir me agredir, eu com uma faca, eu ia dar assim, 

um corte na mão, um corte no braço, pra ele tomar os pontinho dele, tomar os anti-

inflamatóriozinho dele e parar de me bater. Me intenção foi essa, me defender, não 

matar ele, porque eu gostava dele e gosto até hoje. 

Então a juíza não falou nada, só ficou lá ouvindo? 

Não, ela só ouviu quando eu pedi que tive que ela tivesse misericórdia pela minha 

família que tava todo mundo sofrendo, minha mãe doente, é hipertensa, tem 

diabetes, tem pressão emocional, minha mãe não conseguiu nem andar na hora, de 

tão nervoso, porque no dia anterior a gente, minha família abraçou ele, beijou ele no 

aniversário do meu cunhado. “ô meu genro, você é gente boa, porra”. Pra minha 

mãe, ele não teve um pingo de consideração, pela minha família, porque antes dele 

bater no meu rosto, ele poderia pensar assim; “A família dela é uma pessoa tão 
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legal, me trata tão bem, eu não vou fazer isso com ela, não vou pegar ela e vou 

bater nela por mais raiva que eu teja dela”, né isso? “Acabou, pegue suas coisa, vai 

pra casa de sua mãe, vai dormir lá, amanhã a gente conversa”, sabe? Então eu 

acho que ele não teve um pingo de consideração, nem pela minha família e nem por 

mim. Porque ele não tinha o direito de espancar meu rosto e se alguém visse ele 

batendo da forma que ele bateu no meu rosto ni um bicho, ele ia preso. Entendeu? E 

foi a única forma de me defender porque foi o que tava mais perto, eu simplesmente 

fui mais rápido do que ele. 

Na audiência, você tem algum mais detalhe sobre o ministério público, sobre o 

juiz, o defensor? 

Não, achei o defensor fraco. Eu achei que ele não teve muitas, como é que eu posso 

dizer, ele não argumentou muito, ele num teve muito argumento assim com a juíza. 

Ele falou pouco. Quem falou mais foi a juíza, quem me acusou mais foi a juíza, na 

realidade. Porque o promotor não teve nem o que me acusar, porque eu estava, eu 

respondo o 129, eu não respondo eu não respondo o 121, é lesão corporal seguida 

de morte. Então não teve muito, ele só teve que me acusar que eu já tinha uma 

entrada por tráfico e então por eu ter entrado no tráfico, me botaram na televisão 

como traficante. Bocão passou minha foto na televisão dizendo que eu era uma 

traficante de alta periculosidade, que eu tinha preventiva batida, a qual eu não tenho, 

que eu não fui assinar no fórum, sendo que eu fui assinar e praticamente eu não 

devo mais nada de uma cadeia que eu tirei em 2012, que já tem 5 anos. Passei na 

televisão.  

Eles filmaram? 

Não, a minha foto passou. 

Você disse que a juíza te acusou mais que o promotor, o que foi que ela disse? 

Que eu dei duas facada no peito dele, sendo do lado do coração com uma faca de 

cerra, foi o que eu me lembro, que: „Ah, porque a réu, ela está sendo acusada de ter 

afrontado ou agredido o esposo com uma faca de serra, sendo que ela duas vezes 

atingiu o peito na veia arterial do coração com uma faca de serra”. Aí eu não 

entendi, porque não foi aquilo. Na realidade, pra mim o que matou ele não foi nem a 

facada, foi a pancada na cabeça, porque ele tava bêbado e ele quando viu o corte 

deve ter ficado tonto, desmaiou e bateu a cabeça e o sangue saiu ainda pelo nariz, 

eu vi. Ainda abracei ele e comecei a gritar desesperada no banheiro. Foi quando eu 

saí pro meio da rua pedindo ajuda e socorro e aí foi que eu vi que o corte realmente 

foi profundo, mas foi um corte por cima da blusa.  

E aí, nessa parte, do juiz... 

Aí ainda o defensor tentou argumentar com ela que a segunda vez que eu furei ele, 

foi tentando ainda me defender, mas essa segunda vez não existiu. Porque ele falou 

ainda que ele tentou argumentar que se eu tentei de novo furar ele foi porque eu 

tava tentando ainda me defender, mas isso não existiu, foi apenas no ato que eu 

puxei, ele me abraçou. 

Você não conversou com o defensor antes? 

Foi tudo muito rápido, eu não tive nem direito de conversar com ele, ele apenas me 

perguntou o nome dele, se eu já tinha dado alguma queixa dele ni alguma delegacia 
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por algum tipo de agressão. Não, porque ele nunca tinha me agredido. Ele se 

demonstrava ser uma pessoa tranquila, calma, apesar de que uma vizinha que já 

era vizinha moradora antiga, conhecia ele e a ex-mulher dele que dava corno nele  

lá a torto e a direito e disse a mim que ele espancava ela. Aí eu disse a ela: 

“Enquanto ele não me bater, a gente vai viver bem, mas no dia que ele me bater”. 

Porque antes de eu ir morar, eu também já tinha conversado com ele, que eu tinha 

tido o pai da minha filha mais nova, isso aqui foi a chave que ele abriu minha cabeça 

com a chave, eu dormindo em casa, ele drogado, arrombou a porta do meu quarto, 

deu uma chave, abriu minha cabeça. Por ser homem. Aqui foi uma tesoura, aqui foi 

a faca, aqui também foi faca, aqui no meu braço também foi faca. 

Então você já tinha dito ele? 

Eu não me via mais morando com homem por isso, né? Começa flores e depois a 

gente vê os espinhos. Eu acho que ele me julgou, me bateu, mas ele me bateu por 

uma coisa que ele não tinha nem certeza. Ele foi mais pela assim, pelo vizinho, 

despeito, fofoca, eu sempre fui uma pessoa reservada, nunca sentava na porta pra 

beber com vizinho, nem pra ficar de tititi com ninguém. Nunca gostei de andar com 

gente dentro da minha casa, nunca gostei de andar  dentro da casa de ninguém, era 

da minha casa pra casa da minha mãe, da casa da minha mãe pra casa da minha 

irmã, da casa da minha irmã pra minha casa. Sempre fui assim, era eu e meu 

gatinho e poucas amizades que frequentava a minha casa, então me achava metida: 

:”Um cara fei daquele, com uma mulé daquela” sabe? Aquela coisa toda, então ele 

era assim, acho que ele não tinha assim, ele era, como é que eu posso dizer, ele 

não se garantia como homem por ele não ser bonito, porque ele não era, porque ele 

ser peão, porque ele não ter uma condição boa, ele não achava que ele tinha cacife 

de ter uma mulher igualmente a mim, mas eu tava sendo fiel a ele, tava cuidando da 

minha casa, tava vivendo bem. 

Você lembra quando apareceu no Bocão, foi antes ou depois? 

Quando eu cheguei aqui as menina que me contou. Eu tava na delegacia, aí tiraram 

uma foto minha e disseram que não ia pra mídia 

Quem tirou essa foto? 

Foi uma agente de lá, uma que vestia a camisa laranja e me botou num negoço 

assim e disse: “Não se preocupe não que é só pra ficha da delegacia”. Aí quando eu 

cheguei aqui as menina me disse: “Passou uma matéria que o irmão dele falou que 

eu só tinha 3 meses morando com ele”. Sendo que eu conhecia ele em 2013, 

quando eu saí daqui da cadeia, fui presa em 2012 e saí em 2013. Eu conheci ele na 

boca, porque aonde ele morava era uma boca, ele procurando os traficante pra 

comprar droga e eu também. aí ele me chamou pra eu ir usar droga com ele na casa 

dele, daí peguei amizade com ele, daí depois de um tempo a gente ficou se 

relacionamento, mas um relacionamento assim casual, sem compromisso. Ele na 

dele, eu na minha, sempre a gente se via, quando eu queria eu ia pra casa de minha 

mãe, quando eu não queria ir pra casa cedo, eu dizia: “Vou dormir lá na sua casa”. 

Ele: “Toma aqui a chave” e me dava. Quer dizer, sempre me deu livre acesso. Aí em 

2016, começo de 2016, eu fui morar lá em São Cristóvão, mas eu não fui morar com 

ele. Aí aconteceu isso em 2016 pra 2017, eu já tinha o que? 1 ano e meio morando 
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com ele. Aí os irmão dele disse que eu tinha 3 meses, que a casa ele construiu para 

os filhos dele, achando que eu quero a casa dele, porque ele só tinha de bom a 

casa, uma televisão e um som. Ele não tinha mais nada, não tinha. Que o dinheiro 

que ele pegava era só pra usar droga e pra beber. E aí aconteceu isso, a família 

dele, todo mundo ficou com raiva de mim, achando que eu matei porque eu quis. E 

disse que os policiais, falou  na televisão que eu tava desesperada, que eu tinha 

saído ao ponto de eu sair pro meio da rua de calcinha, que eu tava gritando muito 

desesperada. Se eu disse a você que eles me trataram mal, eu vou tá mentindo, 

porque apesar de que dizem que a PM são um dos piores, eles me trataram muito 

bem. Inclusive quando a policial lá no DHPP me gritou, mandando eu “cale sua 

boca”, que eu disse a ela que eu não ia calar, que eu tinha o direito de chorar a 

minha dor, se ela era bicho, era problema dela. O sargento, acho, que tava sentado 

do lado, falou comigo: “Não faça isso não que é pior pra você”. E olhou pra ela de 

cara feia foi quando ela se intimidou, baixou a cabeça e saiu do meu lado. Eles 

foram até compreensivos comigo, porque eu pedi ao moço: “foi um acidente, eu não 

matei ele porque eu quis”. E o próprio delegado, Dr. Sérgio, que foi do plantão da 

noite, ele ligou no dia da minha audiência de custódia e disse a juíza que acreditava 

no meu depoimento, mesmo assim ela me mandou pro presídio. Ele ligou, até o 

escrivão falou, na hora que ele veio falar com o pessoal que me levou da escolta na 

audiência, ele falou: “O delegado (que ele era uma biba) ligou pra dizer que 

acreditava no depoimento dela, mas a juíza disse que quem ama não mata não”.  

Ele disse que ajuíza disse.. 

Que quem amava não mata não, como era que eu matei se eu amava ele, como é 

que eu matei? 

Ela era uma senhora, branca? 

Uma senhora, de óculos, BRANCA, do cabelo assim lourado. Uma senhora já, bem 

coroa já. 

Complicado... 

Complicado mesmo, e eu to aqui presa por eu tentear me defender porque se eu 

pudesse voltar atrás, eu voltaria sim, que eu não queria que ele morresse, eu não 

queria tirar a vida de ninguém, que eu acho que a gente levar a culpa da morte de 

uma pessoa é horrível. E piorou , quando é a morte de uma pessoa que a gente ama 

é pior ainda. E ainda to correndo o risco de quando eu sair daqui a família dele 

querer fazer algo em mim. Mas eu entrego na mão de Deus, com o tempo a verdade 

pode vir a tona, né? Eu espero,né? Que eles compreendam que eu não fiz por eu 

querer. 

 

Participante: Dandara 

 

1. Eu quero saber sobre sua história de vida, me conta um pouco... 

Minha história? Oh, Deus, minha história é tão difícil. Minha história é que eu tenho 4 

filhos, a mais nova tem 5 mês e eu tava lá roubando, né? Pra poder comprar 

comida, e hoje eu to aqui presa. Ninguém fala nada, só fecha o cadeado e pronto, às 
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04 da tarde. De hoje que eu to sentada ali, precisando conversar com alguém, tá 

difícil aqui, minha menina tá magrinha, Poliana, e tem Isaque, 4 anos, tem Lúcio, 5, 

Joaquim, 8 anos. A mais nova é Ana, 5 mês e eu to grávida de novo, de 4 mês, to lá 

na B, que é a ala das grávidas, só tem 3 grávidas lá (chorando). Eu fui presa com 

meu irmão, ele tá também preso.  Quando eu sair daqui, eu não vou fazer mais isso. 

De hoje que eu peço uma oportunidade a Deus.  

Tem gente que sai daqui e faz a mesma coisa ou se não tá com pedra de novo, 

roubar de novo e eu queria só pegar meus filhos que eu nem sei onde é que tá. Se 

tá bem, se alguém tá mexendo, se alguém tá maltratando, eu não posso ver eles, 

porque eles entendem, quando eles vêm aqui, eles dizem: “Bora, mamãe” – “ eu não 

vou poder ir”, Ana veio aqui uma vez aqui, com 5 mês ela já entende, ela já começou 

a chorar quando terminou. Eu fiquei desesperada quando entrei, fiquei com saudade 

da minha filha.  

Eu  não vejo mais ela. Tá muito ruim, tá muito ruim aqui. (...) Aqui a gente nunca 

sabe de nada, nunca fala como advogado (Choro) Eu peguei uma domiciliar, mas 

tava precisavando das coisas, pagar umas dívidas, fui fazer essa merda. Lutava 

contra minha vontade, né? Mas eu ia ou morria. Só que aí eu vim presa. Os policial 

só keta, keta, me prendeu e me enfiou aqui. Aí só isso. É só isso. 

Mas a sua vida iniciou aí? Eu quero saber de tudo, aonde você morou, é... 

Minha mãe fuma crack, tem dois anos desaparecida, meu pai há 10 anos. Só tenho 

eu e meus filhos e meu esposo, que vende pipoca e água no ônibus. Ele veio me 

ver, e daí eu disse que não era mais pra ele trazer minha filha aqui não. Ele deixa 

minha filha com um e com outro, pra vir trazer algumas coisas. (pausa)  

Não tenho ninguém, todo mundo tem uma família, só eu que não tenho ninguém. E 

como caí nesse inferno, não tem mais ninguém, já não tinha lá fora, aqui dentro não 

tem ninguém mais ainda. Só ele. Aí deixa de vender a água dele e vem aqui, fica o 

dia todo e volta a vender quando sai.  

Ele sempre me falou: “ô, mô, vamo vender água comigo, deixa disso. Isso é ruim, 

pegar as coisas dos outros é ruim”. Ele sempre trabalhou, né? E eu ao contrário, né? 

O homem é que rouba e a mulher que fica em casa, mas era eu que aprontava e ele 

trabalhando vendendo a água dele. Ele diz que a mão dele é cheio de caso e é 

melhor, foi a mãe dele que ensinou isso, a trabalhar, a não mexer nas coisas dos 

outros. Agora eu vim entender isso, lá fora eu já entendia, tava força, meu irmão que 

não tava nem aí, não tem filho (pausa e lágrimas). Mas tá ruim. Minha filha tá 

magrinha, tirou ela da mama, e eu mais magra ainda, que eu não como. Eu não 

tomo café. Eu não faço nada, só fico chorando, o dia todo, até dar 4 horas. 

Tá muito ruim. Eu quero quando sai daqui, vou me enfiar dentro da casa e não sair 

mais, não desgrudar da minha filha. Ficar o dia lá dentro. Arrependimento é muito 

ruim, Deus. Eu vou pros cultos. A única coisa que pode fazer que tem é ir pros 

cultos. Eu tentei me enforcar 3 vez, cortar meus pulso com uma gilete, as meninas 

que não deixou, aqui. 

 Eu falei com ele na visita, ele ficou desesperado, ele pensou que eu tava brincando, 

mas eu não tava brincando não, tava falando sério. Eu disse Odete, sobe lá na 
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escada e fala com a minha parceira, pra você ver. Ele me odeia, ele tava 

desesperado aí na visita. 

 Na hora que eu ia cortar meus pulsos, ela falou: “Não faça isso não, Dandara”. Eu 

botei a corda no meu pescoço, mas ela disse que isso não ia adiantar. Eu tava com 

muita saudade da minha filha.  

Eu tava sentindo que ela tava doente, ela tá magrinha. Aí a visita terminou 1h da 

tarde, eu só tinha duas horas de relógio com ela, aí a gente vem dizendo que 

acabou, e eu não queria entregar. Saíram os dois chorando, ela e ele. E eu mais 

ainda, quando fui pra dentro da cela, fiquei chorando e chorando. Pensando um 

monte de merda.  

Ele te visita com frequência? 

Toda vez ele vem, só não vem amanhã. 

Mas sempre estão por aqui? 

Só ele só, eu não quero mais que traga minha filha não, porque é muito ruim. 

Pra ela? 

É, ela ficou reparando tudo. Na hora que eu dei as costas, que eu fui para o outro 

lado, ela ficou olhando. 

Mas ela tá bem, né? Tá com o pai? 

Tá morando com ele (...) mas agora ela não come direito. Fica com minha blusa 

cheirando o dia todo, me procurando na cama. Eu me arrependo muito, viu? Ela é 

minha única filha mulher. 

Uma pausa para uma fala sobre as histórias de outras mulheres e ressaltei o 

ponto positivo da filha ter o cuidado com o pai. 

Eu to esperando, né? O juiz disse que ia fazer exame ou de sangue, ou ultrassom e 

ia que aí ia assinar r uma domiciliar pra que eu ficar cuidando da minha filha dentro 

de casa, presa dentro de casa. Aí eu to esperando, mas já via durar 2 meses essa 

espera, deixei minha filha com 4 mês, ela já tá com 7. 

É provável que você consiga uma domiciliar (...) 

Você fala muito sobre sua filha, e é normal que as mães aqui dentro falam 

muito sobre os seus filhos, a preocupação que elas têm, mas eu quero saber 

um pouco sobre você. Contar um pouco sobre sua história. Se você fosse 

contar sua história pra alguém, como você contaria? 

Sobre mim? Eu não tenho sorte, eu não tenho sorte com nada. Desde criança. 

Quando eu tinha 7 anos, eu saindo da escola, eu fique um tempo na cadeira de 

rodas, sem andar, aí foi quando quebrou esse dente meu aqui, foi porque eu fui 

atropelada pelo caminhão, tinha 7 anos e era tão magrinha que um caminhão vinha 

lá de frente e me atropelou, desde lá pra cá nunca mais fui a mesma. Aí ei fiquei um 

tempo em cadeira de rodas e sem meus dente, passei um bom tempo no hospital, e 

mainha disse que ia nascer, e eu dizendo que não, que já nasceu, que não era de 

leite. Mainha nunca cuidou de mim, mainha só queria saber de festa, nunca cuidou 

de mim e dos meus irmãos, agora ela fuma pedra. Ela, meu pai sumiu, só tenho uma 

tia que cuidava da gente, mas a gente ficava na rua. Eu sempre fiquei na rua, me 

vestia toda de homem, cortava meu cabelo, às vezes, vestia roupa dos meus 

irmãos, com medo de ser estuprada, mas só que aí eu comecei a nascer peito, ficou 
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difícil, aí eu fiquei com medo e fui pra casa quando eu tinha 12 anos, mas fiquei indo 

pra casa e indo pra rua, mas eu não fumava droga ainda não. Quando eu fiz 15 

anos, eu comecei a fumar maconha, com 19 comecei a cheirar pó, hoje que eu não 

faço questão, fumo pacaia de cigarro, que é mais fácil.  

 

Eu roubava mesmo era pra comprar roupa para os meus filhos, comida, eu fazia 

compras e aí mandava pra minha coroa, que é a minha tia que me criou, eu chamo 

ela de coroa, eu ligava pra ela, fazia um monte de compra e mandava, mas eu 

nunca contei a eles o que eu fazia e eles tão não perguntam, passa o tempo todo na 

escola. É, faço questão que vá pra escola, todos os três. Estuda de tarde. Agora 

deve ter entrado no intermédio por causa do São João. Teve a festinha deles. 

 Eu nunca estudei (pausa), aprendi a ler na rua, a escrever na rua também, sozinha, 

nem precisei de professora, eu já sabia juntar o “a” com o “b”, o “c” com o “a” e 

aprendi. Tudo era eu sozinha.  

Agora que eu achei o  pai da minha filha que tá me ajudando um pouquinho, mas 

minha vida era difícil, a aminha e a dos meus irmãos.  

Um tá preso, tem 19 anos, os outros dois tem casa. Tem o outro que mora com o pai 

desde bebê e aí mainha decidiu sumir, sumiu, e sumiu. Um fala que ela tá na rua 

toda suja, fumando pedra, outro diz que tá morto, outro diz que tá no hospital, um 

monte de gente diz um monte de coisa, mas eu nunca vi. Eu acho mesmo é que ela 

tá morta, entendeu? Que ela já vai fazer 3 anos desaparecida, 3 anos. Ela tinha ido 

ver os neto dela, mesmo na pedra. Eu acho que ela tá morta. Aí fica difícil minha 

situação, que eu não tenho mais ninguém. Agora que eu não tenho mais ninguém 

mesmo. Eu sonho com ela em pé na minha frente, mas não fala nada. Some. Quem 

não fala é morto, eu tenho certeza. To esperando sair daqui pra ir no Nina ou nos 

hospital ou nos centros de recuperação, mas pra isso eu preciso sair daqui, porque 

eu sou a única filha. Tenho 24 anos, eu posso meter a mão e começar a procurar 

ela. Meu padrasto que é o marido dela disse que já procurou e tudo, aí eu vou 

procurar de novo pra ver se eu não acho, que ele é casado com ela no papel e na 

igreja. Depois que ela casou, ela sumiu pra fumar pedra. Casou de noiva, teve 

aquele todo trabalho de vestir o vestido, de ir no cartório, pra nada. Pra sumir.  

Têm 3 anos isso, meu padrasto ainda tem tudo guardado, do dia que ela saiu até 

hoje, esperando ela voltar. E eu disse a ele que não é pra esperar não, que ela não 

vai voltar. Eles tão dizendo que eu to a louca, que o neto dela de 8 anos, meu filho, 

meu primeiro filho Joaquim, é o xodozinho dela, é a carinha dela, e morava com ela, 

né?  

Só que aí eu descobri que ela fumava pedra e aí eu não gostei, peguei meu filho, 

peguei minha roupa, peguei as roupa dele, tirei ele de dentro de casa e disse a ela 

que não ia mais comparecer lá, que era pra ela escolher entre a pedra e o neto dela. 

Ela me deu um abraço no outro dia de manhã, fingiu que tava tudo normal, deu um 

sorriso, deu um abraço nele, disse a ele que ama muito, me deu um abraço e sumiu, 

até hoje. 2000 e que? 2014, disse que ia trabalhar, que ela era baleira, ela era 

baleira, até hoje, desapareceu. Desapareceu com guia, com tudo. Porque ela 

descobriu que tinha HIV, aids, e ela veio sentar comigo pra conversar meus irmão, 
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no São João, ó paí, São João não é muito bom pra mim não, não gosto de São 

João. Ela começou a sentir dor, nasceu uns caroço nela, eu: “mainha, vai no 

hospital”, ela: “eu vou, minha filha”, foi com meu padrasto po hospital particular, meu 

padrasto tinha que ele trabalhava na prefeitura, aí pode levar a família, né? Levou 

ela, que é casada com ele, pode. Quando chegou lá que fez o exame, deu positivo. 

Ela não contou a nós, mas ela chegou no sofá: “minha filha, se você descobrisse 

que alguém da sua família tem AIDS, você ia descriminar?”. Aí meu padrasto 

respondeu até por mim: “Nossa, não ia nem olhar pra cara”. Eu disse: “Não, que é 

normal. No século XXI é normal, é só tomar o remédio. Não cura, mas tomando o 

remédio, não usando o mesmo alicate, não fazendo várias listas de coisas, não 

pega, mãe. Mas com a gente não tem isso não. Senhora é doida é? Começou com 

essas conversa”. E eu: “Cadê seus exame, mainha? Você acabou de chegar”. Eu 

tinha feito a comida, arrumei a casa toda. Ela: “Tá aqui”. Mentira, era o exame do 

ano passado, peu não ver, mas não teve jeito, ela esperou o São João pra chamar 

todos os filhos dela pra sentar no sofá, a gente comeu bolo, cangica, depois que a 

gente terminou ela chamou nós no quarto. “Minha filha”; Eu: “O que foi, mãe? Por 

que você começou com aquela história que quem tem AIDS a gente ia discriminar?” 

Ela: “ô minha filha, tenho um negócio pra falar com vocês, é que eu fiz o exame e 

deu positivo”. Eu: “Positivo? Como? HIV?”; Ela: “É”; Eu: “Nossa, mãe”, comecei a 

chorar. Eu: “Meu Deus do céu mainha, você vai morrer, meu Deus, isso mata 

mainha”. Aí meu irmão começou a se desesperar na sala, o outro também: “Meu 

Deus do céu, o que eu vou fazer sem minha mãe?”. Aí começou o desespero, tá até 

hoje revoltado, todo mundo, nós tudo, tá sem mãe, sem pai, sem ninguém, só um 

pelo outro. Ele tá lá sozinho, né? Sem visita, sem ninguém. Ele disse que tá 

dormindo sem um colchão, sem um lençol, o caso dele tá mais difícil, nós feminina 

ainda ganha um colchão, um kit quando chega no presídio, o lençol nós se vira lá 

dentro. Mas ele não, ele tá dormindo na pedra pura. 

Ele tá onde? 

Ele tá no presídio salvador. Aí eu to esperando sair daqui, pra eu ir pedir autorização 

ao juiz pra fazer a carteirinha pra ver ele, que é meu irmão, né? Acho que ele vai 

poder conceder isso.  

Me fala um pouco sobre o seu primeiro contato com a polícia. 

Eu sempre apanhei. Da última vez que eu entrei aqui, fiquei 20 dias aqui da primeira 

vez, mas dessa vez eu não queria saber de nada, não é que nem agora que eu 

tenho a minha filha, né? Menina. Não queria saber de nada. Eu apanhei tanto que 

eu entrei aqui perdendo meu filho. Tava de 3 mês, comecei a perder, de tanto murro 

que a polícia deu na minha barriga, botou minha cabeça no chão, pisou na minha 

cabeça, deu murro na minha cara, imagina? Aqueles homi tudo batendo em uma 

mulher? Nossa senhora. Eu entrei aqui toda machucada, com quase tudo quebrado 

e perdendo um filho que eu nem sabia que tava grávida, na madrugada aí dentro só 

comecei a sangrar, sangrar, sentir dor. Aí eles me levaram pra Central, pro médico, 

PS, chegou lá ele disse: “Nossa, tá tendo aborto”. Eu: “Eu to grávida?”. Aí ele: “É”. 

Eu: “É porque eu apanhei muito da polícia”. Sempre, toda vida foi isso. Dessa vez 
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agora que eu não apanhei, não tomei um biliscão, nem acreditei que era a polícia 

que tava me prendendo. 

Você teve audiência de custódia? 

Tive. 

Me conta mais sobre as vezes anteriores. 

Só teve uma vez. Bateram muito ni mim, no meu irmão. 

Falaram o que? 

Que iam me matar, botou eu em um carro, meu irmão em outro. Ficou arrudiando 

comigo, horas e horas e horas, até chegar na delegacia. Só que a vítima tava atrás, 

da loja, foi 155, roubo, arrombamento de loja, aí a vítima tava atrás. Até a vítima me 

bateu, pra você ter ideia. Foi muito ruim. Botou o pano aqui no meu pescoço, me 

enforcou, foi, foi muito ruim, a primeira vez. 

A vítima era homem ou mulher? 

Era homem. 

Era o dono da loja? 

Era, me bateu muito. Aí levou 3 anos, eu fui presa agora. Mas só que antes eu tinha 

alguém, mainha tava ainda em casa e agora essa situação eu não tenho ninguém, 

só o meu marido. Então é diferente, eu to cansada, tá entendendo? Toda minha 

vida, desde criança, foi isso. Mas presa eu só fui duas vez, essa e agora. Mas eu to 

cansada, to precisando sair daqui, deitar na minha cama, fechar a porta e só, não 

sair nem mais de dentro da minha casa, eu to traumatizada, eu to traumatizada de 

deixar minha filha agora e sair pra algum lugar, vou ficar só do lado dela 24h e 48, 

só grudada com meus filho. 

Ce tá cansada de que? 

Cansada de ser presa, de roubar, de não ter uma vida honesta, to cansada disso. Eu 

quero procurar alguma coisa pra fazer, entendeu? Toda a minha vida eu nunca abri 

a boca pra dizer isso, mas as minha 24 anos antes de eu morrer, Deus me botou 

aqui pra me dar outra oportunidade. Só que a demora de sair daqui tá tão grande e 

doloroso.  

Já tava lá fora já querendo se sair, escondida, só que aí meu esposo. Eu tinha um 

Samsung, todo veinho, mas baixava o whatssap, ele foi e abaixou. O povo que eu 

tava devendo foi e achou meu número e apareceu o whatssap lá, eu tive que 

receber essas ligação e me arrumar e sair pra roubar. Briguei com ele, eu disse a 

ela: “Se prepare pra receber a notícia, ou eu morta ou eu presa”. Ele deu graças a 

Deus que recebeu a notícia que eu tava presa, não fui morta.  

Mas o policial falou: “Nossa, você é sortuda”. No dia que eu fui presa, dia 10/05, às 

11:40 da noite, eu lembro com hoje. “ A gente ia te furar toda da cabeça aos pés, 

você e esse moleque aí”. Eu disse: “ Esse moleque aí é meu irmão”. Ele: “É, vocês 

vão se encontrar lá no inferno. Dê graças a Deus, foi Deus mesmo”. Eu: “Graças a 

Deus, que Deus é mais justo, todo poderoso”.  

Aí eu lembrei que briguei com ele pra não baixar o whatssap, pra deixar meu celular 

no modo de avião, pra eu não poder sair pra roubar, que eu não tava mais afim, não 

quero mais isso. Ele achou que era brincadeira minha, até eu parar aqui na 

detenção. Todas as visitas eu falo com ele que eu to aqui por causa dele.  
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Eu dormi, quando acordei, acordei com ele mexendo no zap, eu tomei um susto. Eu: 

“Nossa, senhora, você não fez isso”; Ele: “Isso o que, só baixou o whatssap”. Meu 

celular no modo de avião pra ninguém me achar, eu só escutava música no celular. 

Ele: “Por quê?”; Eu: “Por quê? Você vai ver”. Comecei a botar o áudio. O áudio só 

dizendo: “Dandara, meu dinheiro. Pista, bora pra pista”. Eu tinha que responder. 

Bora pra pista é o que? 

Ir roubar. Aí eles: “Bora pista, bora roubar, tem que me pagar”. Aí por causa de R$ 

280,00 eu to aqui dentro. 

Você tava devendo R$ 280,00? pra quem? Pra quem não, pra o que? 

Por causa da droga, da dívida. Nem por causa da dívida, que minha filha ficou um 

mês internada no HGE, aí eu gastei o dinheiro dos outro com transporte, com 

merenda na porta do HGE. 

Você pegou emprestado. 

Aí o juros subiu no centro. 

Tem juros? 

Tem juros. Agora eu nem sei quanto é que tá, to até com medo. Por isso que agora 

que quando eu sair daqui preciso trancar minha porta e mudar de endereço e sem 

ter celular, pra ninguém mexer.  

Nesse caso, você pediu emprestado pra quem vendia, é isso?  

É  

E aí tem juros sobre esse valor? 

Ó. Da última vez que eu fui presa aqui e durei 20 dias eu tava até conformada, o 

dinheiro era pra mim mesmo, mas dessa vez eu to inconformada. Eu não queria sair, 

eu tava cansada, desde lá de fora. Caí aqui dentro só me ajudou a ver que eu não to 

mais afim, que eu vi a morte várias vezes de perto, e não é bom. 

Me conta mais sobre isso aí... 

Uma vez eu fui presa, a vez que eu fui presa em domiciliar, eu tava dentro da vala 

de esgoto. Quando você tirar o espelho, você vai ver lá, dentro dessa vala de esgoto 

ele não botou lá. É, mas ele veio com aquela arma grande dele, você já viu? O do 

policial? 

Já. 

Começou trátrátrátrátrá, só que aí eu só fiz assim: “meu Deus, meu Deus, me ajuda”. 

E as bala tudo “xuxuxu” passando no meu ôi, nenhum pegou. Ele: “Nossa, você tem 

algum santo forte, que nenhuma bala pegou, descarreguei todas em você”. Eu: 

“Nossa, meu Deus, ê moço, não to armada não, não to armada não. Por favor, por 

favor, minha filha, não to armada não”. Só gritava isso. Só que aí os pessoal 

começou a filmar, a sargenta disse: “Não mata ela não, não mata ela não, que ela 

não tá armada”. Aí me botou dentro da mala e me levou. Parou comigo no meio do 

túnel escuro, pegou uma faca, disse que ia começar a enfiar ni mim. Aí, eu: “ô meu 

Deus”. Aí a sargenta: “Não, não, não faz isso com ela não”. Queria jogar spray de 

pimenta, eu já algemada. O que é que eu vou fazer já algemada? Se eles der facada 

ni mim, não vou poder fazer nada, já to presa. Eles tem o costume de fazer isso. A 

pessoa já algemada, bater, espancar, matar, é... nem todos, mas a maioria de quase 

todos. Desse nem todos é 10% de 100, 90% faz isso, mata, depois leva, fica 
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arrodeando, arrodeando e depois leva pro hospital, já morto. É, disse que trocou tiro, 

sem nem ter arma. Como? Nem arma tinha. Eles deram um monte de tiro de rabada 

de peixe, aí por isso, desde isso aí que aconteceu, eu fiquei em pânico. Não quis 

mais, fiquei dentro de casa escondida. Só que aí ele não sabiam que eu tava 

escondido, foi e baixou o whatssap. Eu disse a ele: “Tomei um monte de tiro dentro 

de uma lava de esgoto, eu ia ficar boiando na merda”. Ele tava pensando que eu 

tava brincando, sempre ele pensa que eu to brincando. E não é brincadeira, que eu 

vi, a morte, foi Deus mesmo. Dessa vez de novo Deus me deu mais uma chance, 

você acha que eu vou desperdiçar? To fora. To toda fora. Se meu irmão quiser, eu já 

não posso fazer nada, cada um faz suas escolha. Cada um faz suas escolha, eu fiz 

a minha. To só esperando o alvará tocar, com a roupa que tiver aí na frente, oxe, 

pego o ônibus aí e vou correndo pra minha casa. Fecho a minha porta, eu não quero 

papo com ninguém. Quando você tá com porco, farelo come. Se eu tiver sentada lá 

de junto, eu vou sobrar. Quando eles abrir meu processo que ver, eles: “Ah, tá junto, 

bó levar de novo”. Aí eu sobro. Dentro de casa não, né? Dentro de casa eu to dentro 

de casa. Eu não quero, quando eu sair daqui eu não quero tá de junto de ninguém 

que esteja com droga, teja roubando, eu to fora, se não vou pagar o pato. Eu só to 

esperando só, eu sair daqui. 

Você falou que sobra se o pessoal ver que você tava com o pessoal? 

É, a polícia chega pra abordar. 

E aí eles vêm? 

As vezes ele toma o dinheiro, toma a droga e leva. Quando eles tão vendo que é 

pouco. Aí prende todo mundo com aquele pouquinho. E quem tiver do lado vai 

sobrar também, vai participar da quadrilha 

Você é de que bairro? 

São Caetano, perto de Pirajá, Largo do Tanque. Eu moro ali. 

A polícia sempre atuou assim? 

Oxente, por isso que eu não vou sair de casa, que é ali mesmo. 

Conta mais... 

Foi ali que eu fui presa, no Largo do Tanque. Eu tava indo pra casa, nesse dia, só 

que aí eu pro meu irmão, nossa, meu irmão tava transtornado de tanta droga, eu 

disse: “Meu Deus do céu”. Eu querendo dar as costa, ou eu escolhia dar as costa ou 

eu escolhia ficar do lado dele pra ver com meus próprios olhos. Dito e certo. Meia 

hora depois, é vem a polícia, prendeu todo mundo, inclusive eu. Só que aí Lucas ia 

ser diferente, ele disse que ia dar uma rajada de tiro em Lucas da cabeça aos pés, 

se não fosse por mim. Eu corri pra um lado e Lucas correu pro outro. Ele ficou 

seguindo eu, quando ele ia apertar o gatilho em Lucas, eu corri entre a arma deles, 

aí ele não atirou. Aí ele: “Nossa, que menina esperta, dê graças a Deus a ela, dê 

graças a Deus a ela moleque”. Eles chamam assim, moleque. Pensou que Lucas 

tinha 16 anos, ele tinha 19. Ele: “Vixe, é de menor, é?”; Lucas: “Não, eu tenho 19”. 

Mas não tocou a mão na gente, dessa vez não tocou a mão na gente. Toda vida foi 

a gente apanhando de polícia, dessa vez não. Dessa vez foi diferente, Deus só 

queria que a gente entrasse aqui dentro. 
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E aí você presa, aí você teve uma audiência, me conta mais sobre essa 

audiência... 

A audiência foi muito ruim, né? A audiência foi que ele ouviu, pronto, desceu. 

Só isso? 

Só 

Você falou alguma coisa? 

Não 

O juiz falou o que? Conta aí 

Ele não falou nada, ele assinou o papel e mandou a gente descer. 

Mas não tinha um defensor na hora? 

O defensor pediu minha domiciliar, foi negada. Pediu liberdade provisória pra Lucas, 

foi negada. Ele assinou o papel e desce, desceu.  

Mas o juiz falou o que? O que o MP falou? 

Ele não falou nada, não falou nada. Mandou a gente descer de novo pra cela. No 

central de flagrante. Ele não falou nada, veio só um papel lá embaixo, pra eu 

assinar. Mandou descer, desceu. 

Você não ouviu o que o juiz falou não?  

Não 

Você não ficou diante do juiz? 

Fiquei, parada. 

Na sala? Você sentou? 

Não, em pé. Lógico, encostada na parede. 5 minutos depois ele mandou descer pra 

cela. Meia hora depois chegou o papel, eu assinei, Lucas não assina, botou o 

dedão. Botou a gente na delegacia, eu to aqui até hoje. 

A audiência foi de vocês dois juntos? Você não ouviu o que o MP falou? 

Essa é a minha revolta, né? Nem me ouviram, entendeu? Eu podia muito bem sair 

daqui e continuar a mesma merda que eu tenho, mas eu não quero trazer isso pra 

meus filho. Entendeu? Por causa de mim mesma que eu não quero morrer.  

Nem te ouviu? 

Nem me ouviu. Nem lembro disso deles me ouvirem, nem falei nada. Essa é toda a 

minha revolta. Todas as presas que tão aí falou com o juiz, eu não, desci direto, sem 

falar com ninguém, nem o defensor público, hoje que você tá vindo me ouvir. 

Nesses meses todos, ninguém? 

Ninguém 

E da primeira vez, você teve contato com o juiz? 

Tive, foi juíza. Essa me ouviu, falou comigo, gente boa da central de flagrantes. Ela 

é loirinha, do cabelo até aqui no rosto, tipo uma senhorinha de idade, baixinha, forte. 

Gente boa ela, ela é mais compreensiva.  Mas esse juiz? Esse juiz tava parecendo 

até que é Deus, sentava com uma xícara, ficava olhando pra nossa cara e não 

falava nada. Só assinava o papel pra todo mundo pra ele tem que descer pra 

detenção que resolve o problema, queria ver se fosse ele que tivesse aqui, se 

resolveria o problema.  Sabe o que ele falou? Ele pegou uma xícara verde que eu 

lembro como hoje, sentado naquela mesa dele, láaa na frente, pegou a xícara, botou 

na boca: “Já terminou?”. Ele até saiu da sala pra você ter ideia, deu as costas 
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quando o advogado começou a falar. Voltou da sala com a xícara: “Terminou?”; O 

advogado: “terminei”. Eu: “Nossa, ele nem ouviu”. “Pode descer, desce pra cela”. 

Tem cela lá na central de flagrantes, né? “Desce pra cela, espera lá”. Eu já sabia 

que ele ia deixar a gente descer, aquilo era ruim, ele se achou o todo poderoso, mas 

ele me botou aqui e Deus vai me tirar. Eu vou comparecer lá, olhar pra ele, com a 

minha filha no colo, toda arrumada. Não do jeito que ele me viu, toda suja, mas toda 

arrumada. E dizer: “Muito obrigado, você me ajudou bastante”. Vou lá agradecer a 

Shirley, do Corra pro Abraço, as meninas, elas disse que tão tentando me tirar 

daqui, mas nunca veio aqui também falar comigo. Ninguém nunca veio aqui falar 

comigo, só vem me dizer que tá tentando me tirar daqui. E o tempo se passando, o 

tempo só passando. Todo dia a mesma coisa, todo dia, é 4 da tarde, você ouvindo: 

“Boa noite, boa noite”. E 07:40 da manhã: “Bom dia”, por educação eu respondo 4 

hora da tarde “Boa noite”, nós é trancado 04h da tarde e é aberto 07:40 da manhã 

do outro dia. E o juiz acha que isso resolve. Se ele achou, né? Então resolve. A 

menina tinha 4 mês, ele nem pra pensar nisso, nem nisso ele pensou, lógico não é o 

filho dele que tava ali na frente. Se fosse, ele ia tomar um susto. Ele ia dizer: “Nossa, 

meu filho, o que é que você tá fazendo aqui? Bora pra casa”, mas como é uma 

preta, cheio de filho, ele não tá nem aí, tá nem aí. Fechou lá, esse juiz é marmota, é 

marmota. Mas deixa ele, entrego ele nas mãos de Deus. É o juiz, né? Agora eu to 

esperando outro juiz assinar minha domiciliar, só essa espera, mas eu acho que um 

dia vai chegar. Um dia vai chegar. Disse que só precisava da minha confirmação, eu 

confirmei né, 4 mês e 16 semanas, é homem. Eu escolhi o nome aqui dento, 

Fernando, to só esperando sair daqui pra começar o pré-natal. 

Aqui não tem não? 

Não me chamou ainda não. 

E o MP, você já teve algum contato com o promotor? Nada, né? 

Não. 

Me conta...Você tem mais alguma coisa, tipo assim, que ce tem? 

Eu gosto mesmo é de ficar de boa, agora então. Ela mandou meu exame pro “tamo 

juntas” e o juiz disse que só tava querendo esse exame pra assinar a domiciliar, se 

desse positivo, ele ia assinar. Aí eu fiz melhor que o exame de sangue, eu mandei a 

ultrassom pra ele. Dizendo que o bebe tá pesando 150 g, que é homem. Comecei a 

dizer que tava com dor, aí eles me levaram para o hospital (risos de ambas). É, as 

meninas também lá dentro riram um monte. 

 

 

Entrevistada: Luiza  

 

Você autorizou a gravar. 

Autorizo. 

Primeiro eu quero saber sobre você, quem é você, sua história de vida, tudo 

que aconteceu na sua vida e que você ache importante me dizer. 

Eu fui presa em 2012, aí fiquei, tirei aqui 7 meses, fui embora e fiquei respondendo 

em liberdade. Fiquei durante 5 anos. O processo arquivou, em 2012, quando eu saí, 
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14 de 2012, de dezembro. Eu saí, arquivou o arquivo tudo, eu ia no fórum todo mês, 

saber se tinha alguma coisa contra mim. Arquivou. Aí agora, depois de 5 anos, em 

2016,em setembro eles bateram a preventiva pra mim, sem dizer nada. Aí eu tava 

trabalhando, aí carnaval eu perdi o documento e fui na delegacia registrar uma 

queixa. Chegando lá, eles disse que minha preventiva tava batida, agora em 

fevereiro. Quando eu cheguei, ele: “Ah, a  preventiva tá batida”. Mesmo assim eles 

não me seguraram. Eu fui embora, procurei a primeira delegacia, a central de 

flagrante, que eu conhecia o delegado de lá e aí e queria saber porquê a minha 

preventiva tinha batido, queria resolver, eles me mandaram pra aqui e eu to aqui 

esperando saber porque eu to presa.eu to  aqui esperando pra saber. Porque o caso 

tinha arquivado, porque não teve prova nenhum pra me incriminar. Mesmo assim eu 

fiquei 7 meses sem ter audiência, sem nada. Presa, 2012. Aguardando. Aí como não 

tiveram provas, me soltaram, me liberaram e arquivaram.  Aí agora do nada, o juiz 

resolveu, sei lá, achar esse arquivo num sei aonde depois de 5 anos. Mandou o 

mandado de busca e uma preventiva pra mim.  Aí eu me apresentei na delegacia e 

to aqui esperando, não acho o processo. Dona luz já entrou no processo, não achou. 

Dona Luz tem que ligar pra lá, pra comunicar que eu to aqui, e qual a resposta. Aí 

eles falou que vão mandar e nada até agora. Porque quando você entra no 

processo, você não acha. 

Tá, muita informação. Na primeira vez que você foi presa, foi flagrante? 

Foi tráfico de drogas. Eu tava ali, eu morava em Pau da Lima, fui pro Abatu com os 

amigos e aí fomos abordados no carro, esse carro era roubado, aí levaram a gente 

pra delegacia, não tinha nada contra mim, me soltaram. Eu retornei pro mesmo lugar 

que eu tava, até porque eu não devia nada. Retornei pra festa de onde eu tava, 

fiquei na festa, quando amanheceu o dia os polícia tava lá de novo, me pegaram de 

novo, querendo saber o que que eu tava lá, eu falei que não devia nada e que voltei 

pra festa, pra continuar minha festa. Eles: “Aí não, agora você vai com a gente”. 

Chamou lá, pegou outras pessoa na festa com droga e aí botou todo mundo junto e 

aí botou formação de quadrilha. Por eu estar com as pessoas. Aí não conseguiram 

achar nada, o pessoal que tinha suas droga assumiram e eles não conseguiram 

provar nada contra mim, aí arquivou o processo. Por causa disso eu fiquei 7 meses 

e to pagando de novo por esse mesmo caso. 

Tá, complexo. Vamos lá, do início. Vamo esquecer aí o judiciário aí. A prisão 

aqui, esse momento. Me conte antes de onde você é... 

Eu sou paulista.  Eu vim pra aqui com 6, meu pai era envolvido lá em São Paulo, no 

mundo dele errado, aí minha mãe resolveu largar ele e trazer a gente pra São Paulo 

com ela, eu, ela e meus três irmão. E aí a gente veio. Aí eu trabalhava como 

ajudante de cozinha, sempre trabalhei como ajudante de cozinha. Sempre trabalhei. 

Dessa vez mesmo, tava trabalhando no Hotel da Bahia como ajudante de cozinha. 

Eu vim presa aqui, perdi emprego, acabei perdendo tudo de novo. 

Aí cê tava como ajudante de cozinha e essa festa foi onde? 

Foi em Pirajá. 

Você morava em Pirajá? 
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Morava em Pau da Lima, só que eu tenho amigos. Eu gosto de cavalo, sempre 

gostei de cavalos, sempre participei de labatu, essas coisa de cavalo, festa de 

cavalo, que meu irmão cria cavalo. 

Aqui tem, em Salvador? 

Tem sempre, tem. Meu irmão sempre criou cavalo, aí eu sempre gostei de cavalo, aí 

toda festa que tinha eu ia. Todas as festa que tinha eu ia.  Aí eu fui, meu irmão ainda 

falou pra eu não ir: “Não, não vai, a gente não vai”. Eu falei: “Não, mas eu vou”. Aí 

eu fui pra essa festa, aí na hora de voltar, inventei voltar de carro com os amigos e 

aí deu no que deu. 

Mas aí me conta, e a polícia, qual a sua relação com a polícia? 

Muito complicado, minha vida ficou complicado. Porque além de eles me prenderem 

com todo mundo. Eles pintaram minha imagem de coisas que não existia, minha foto 

foi até parar em carta de baralho.  

Ãn?  

Até em carta de baralho, a minha foto foi parar. Eu já tava presa aqui no presídio e 

minha foto tava passando na televisão como procurada. Como uma das periculosas, 

não-sei-o-que da, mas. Me juntaram com outras pessoa que não tinha nada a ver. 

Teve uma operação, capa mermo, lá em São Paulo, que veio preso de lá pra cá até 

sair a coisa, me botaram junto com essas pessoa. Minha foto saiu na telefone, todo 

mundo dizendo que eu era periculosa, que eu já tinha matado não sei quantos, 

várias coisas. Botaram homicídio pra cima de mim, botaram 157, botaram formação, 

botaram porte de arma, botaram aliciação de menor, tudo isso foi quebrado. 

Você é muito objetiva. Mas antes desse contato em pau da Lima, você já teve 

contato com a policia, não no sentido de prender, a relação, de bairro. 

Sim, antes de Pau da Lima, eu morava na Regional. Eu, minha mãe, meus irmão. E 

a gente tinha um irmão meu que era adotado. Minha mãe sempre criou desde 

pequeno. Ele era envolvido na vida errada, aí ele saiu, trabalhava em um bar que ia 

muita gente famosa. E isso, tinha algumas pessoa que queria assaltar esse bar e ele 

não queria que assaltasse o bar, não queria participar. E nisso, ele foi envolvido 

numa trama e acabou falecendo, eles o mataram. Eles mesmo lá, colega dele, 

mataram. E aí minha mãe sabia, que ele chega lá na casa de minha mãe e falava 

que eles tinham matado, mas que tinha matado por engano.  

A polícia? 

Os vagabundo, que tinha matado por engano. Só que com isso aí a gente ficou com 

raiva do bairro e a gente se mudou desse bairro pra Pau da Lima, e um desses cara 

que era envolvido ficou com medo porque meu irmão era muito nervoso, o irmão que 

a gente tem, meu irmão era cara-homem, eles diziam que meu irmão era cara-

homem, eles ficou com medo de meu irmão se vingar. 

Cara o que? 

Cara-homem, que nunca baixou a cabeça pra eles, independente deles ser 

traficando e ele ser trabalhador, ele nunca baixou a cabeça, entendeu? Sempre se 

pôs: “eu sou isso, gosta quem quiser”. Entendeu? Não por eles estar com arma, ele 

nunca se intimidou por eles andar armado ou não, meu irmão nunca se intimidou. 

Meu irmão sempre falou com ele, se eu tiver de morrer eu vou morrer como homem.   
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Aí a gente se mudou, só que nisso eles ficaram com medo de meu irmão se vingar. 

Aí a gente foi pra Pau da Lima, chegou lá, um desses cara foi pra lá também, aí 

ficou perseguindo a gente, perseguindo meus irmão. Aí meu irmão queria se mudar, 

e eu não queria se mudar, queria ficar lá mermo. Eu falei: “Não, eu vou ficar aqui 

mermo, não tem por que eu se mudar”.  

Aí quando eu fui presa, nessa onda que eu fui presa, que eles me envolveram 

dizendo que eu era traficante, que não-sei-o-que, os craido lá ficou sabendo da onde 

a gente morava. E aí tentou matar minha mãe, tentou matar minhas filha, tentou 

matar meu irmão, foi um processo. Isso eu presa, sabendo disso tudo que tava 

acontecendo lá fora sem poder fazer nada, né? Porque as polícia já tinha pintado 

meu nome como tudo aquilo e o povo lá fora tava acreditando. 

Você é muito objetivo porque você não quer entrar em detalhes, mas eu vou 

cutucar um bocado, tá bom? 

Você gosta de detalhe (risos).  

Eu sei que é muito difícil. Se você não quiser, você não precisa responder. 

Não 

É porque eu preciso compreender, porque pra você tudo está organizado na 

mente, mas pra mim... 

É porque não tem como não organizar, faz parte da minha vida tudo. 

É isso, entende, tipo assim, eu quero entender... 

Você quer os fatos, você coisinha que tão ali... 

Eu quero entender, exatamente, o cara, o policial que seu irmão bateu de 

frente, ele participou da operação que você foi presa?  

Participou da operação, claro. Ele participou da operação. Na época, foi os policial 

da 5ª de ACM. Até hoje eu me lembro dele, que ele não deixa a gente em paz, que 

ele persegue até hoje.  

E aí ele começou a perseguir, não só você... 

Até hoje, a minha família toda até hoje ele persegue. Até hoje, já me bati com ele em 

outras situações. De eu ver ele e ele jurar de morte, falar que ia matar eu e meu 

irmão. Falava: “Um dia eu vou matar você”. É, to aí esperando até hoje se eu me 

bato com ele. Já registrei queixa uma vez, já.. 

E não rolou nada? 

Não. Já dei queixa uma vez. Eu fui pra Ilha, eu fiquei 1 ano morando na Ilha, fui um 

ano pra ilha,  fiquei trabalhando um ano lá.  Ano retrasado, sem ser o ano que 

passou, 2015. Fiquei um ano trabalhando lá na fábrica de fazer barcos. Fiquei um 

ano trabalhando lá, e até lá eles perseguiam. Não sei como eles conseguiram me 

achar lá do outro lado do mar. Aí começou perseguir. Fui, eles me pegaram, eu tive 

outro acidente. Isso foi em 2015, fiquei em coma, 3 costela fratura, em coma, em 

coma. 

Como assim acidente? 

Em coma. Eles me pegaram, tentaram me matar. 

Esse cara que seu irmão ia bater de frente porque tinha matado seu outro 

irmão? Te encontrou?  
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Ele tinha contato lá na ilha, eu me bati com ele assim, em uma festa. Me bati com 

um dos meninos de lá, aí  eles falaram que eu tava lá.  

E? 

E aí ele foi atrás de mim, ficou perseguindo, mesmo assim eu continuava 

trabalhando, eu sai, via, me saia do lugar, não frequentava o lugar onde eu via os 

menino, que eu não sabia que ele tinha gente lá. Aí foi um dia, trabalhava pra 

prefeita de lá, Vivian Souza da ilha, ela é polícia da RONDESP aqui em Salvador, 

trabalhava na campanha dela, aí eles pediram pra eu abandonar a campanha dela: 

“Não, se saia, abandona a campanha dela, a gente tá dando um aviso pra você ir 

embora, você não ficava aqui”. Aí eu não quis largar, quis continuar na campanha 

trabalhando com ela, não ia abandonar porque eles me ameaçaram. Aí, fizeram uma 

emboscada pra mim, um amigo meu trabalhava com ela também, ele faleceu, eles 

mataram, na minha frente ainda (pausa). 

Eles mataram? 

Na minha frente, na minha frente. Eles mataram na minha frente, assim: “Tá vendo, 

você não se entrava em nada, mas quem anda com os porco farelo come, eu 

mandei você se sair, você não se saiu, você quis pagar pra ver, então agora você 

vai ver”.  

Isso por causa de uma campanha? 

Por causa de uma campanha, porque tava rolando algum dinheiro por trás disso. 

Acho que era uma prefeita, acho as pessoa que ele tava apoiando era outros. 

Entendeu? Eu não entendo desses baguio não, sei que é um baguio sério, meu 

irmão tinha mandado eu me sair, mesmo assim eu não quis, continuei.  

Sou envolvida com o MST, que eu sempre tive, eu se participei do MST, de Jhony 

Vastos. Eu sempre participei do Movimento Sem Terra. Um dos meus irmão é líder 

do movimento sem terra, esse que eles perseguem. Então eu sempre participei. 

Aonde tinha esses negoço, eu ia, se fosse em Feira, se fosse em outro lugar, 

qualquer lugar que tinha eles me ligavam e eu ia. Ele: “Po, to precisando de você dar 

um apoio, qual foi, quer vir?”. E eu ia, eu e meu irmão ia, minha mãe, a família toda 

ia apoiar o MST. A gente tem carteirinha, a gente tem Mundo/Edmundo, líder do 

MST, tem tudo, tem tudo, tudo. 

Aí sempre eu gostei, oxe, aí pronto. Minha noite foi por pouco como eu acho que foi 

Deus na minha vida, que eu não morri, porque eu fiquei com 2 costela fratura, eu 

fiquei dentro de um mato, mermão. Eu consegui pedir socorro, um monte de coisa 

aconteceu na minha vida, é muita coisa.  

Não, mas a gente falar (embolei), você gosta de pular situações (risos de 

ambas). 

Não, aí minha mãe pegou e conseguiu. Aí eu fui pra UPA lá mermo em Mar Grande. 

Aí a prefeita me transferiu porque eu podia, eles podiam invadir pra me matar 

porque eu vi as pessoa, e eu sabia quem era.  

Mas você acha que eles te atacaram pra você sair da campanha ou por causa 

desse desentendimento com seu irmão? 

Rapaz, eu acho que eles aproveitaram a situação e jogaram esse baratino, mas eu 

sabia que não era só por causa de uma campanha. Eles juntaram o útil ao 
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agradável. Tipo, o cara que eles levaram, então já vou aproveitar que já deve 

comédia e vou fazer mesmo. E eles não quiseram me matar, não fizeram pra me 

matar, eles fizeram pra mim, pra tipo, foi um aviso. Entendeu? Isso foi um aviso pro 

meu irmão, porque se eles quisessem me matar eles me matavam, eles tavam 

armados, eles me amarraram. 

 Eu fiquei com traumatismo craniano, eu perdi os sentidos, depois de muito tempo 

que aconteceu eu consegui me arrastar, pedi socorro. Uma menina me viu, me deu 

socorro, só que como eu... eles sabiam que eu não ia falar quem foi que, porque 

eles deixaram eu ver o rosto deles, então eu foi assim, pra ele ela não vai falar, 

porra, minha mente fica pressionada porque morreu uma pessoa, entendeu? Então, 

ficou todo mundo em cima de mim, querendo que eu falasse quem foi. Como que eu 

vou falar quem foi? Não existe isso não. Pulei. Oxe, tinha polícia envolvido, até 

polícia lá de Mar Grande tinha envolvido, os policiais, 2 policiais civis, um chamado 

XXX e outro chamado YYYY. Porque eles participavam da campanha, então eu sei 

que eles eram polícia. Então como eu ia na delegacia dar queixa de polícia? 

E aí? 

Oxe, eu aí não fui, vim pra Salvador, me recuperar. Fique no HGE. Não podia dizer 

meu endereço em Salvador porque eles podiam me encontrar, aí nem pra lá a 

prefeita ficava me ligando, várias pessoas me ligando, querendo saber, a família do 

cara que morreu queria saber quem foi que matou, o delegado da delegacia de Mar 

Grande me ligava todos os dias pra eu ir. Só que eles não sabiam meu nome, 

porque todo mundo me conhece como XXXXX, porque se eles soubesse meu nome, 

eles tinha botado pra mim alguma coisa aí, pra mim... ou eu falava ou eles iam 

querer botar homicídio pra mim, dizer que eu participei tudo. É coisa, é complicada a 

minha vida. Eu só ando fugindo, correndo, é, sei lá... tu acha que eu consigo me 

levantar, manter minha vida de alguma coisa aí. 

Essa festa foi a brecha pra...? 

Foi, minha filha tinha 3 meses de idade. Minha filha mais nova, tenho 3 filhos, minha 

filha mais nova tinha 3 meses de idade. Aí começou, é complicado... aí eu sei que 

depois dessa bendita festa, sei lá, minha vida virou de cabeça pra baixo. Mudou a da 

minha família toda, transformou minha família toda, minha mãe mudou de lugar, meu 

irmão mudou de lugar, meu irmão se revoltou, cabou se envolvendo por 

perseguição, de tanto ser perseguido por coisa que ele não fazia, ele se cansou um 

dia e falou: “Ah, já que eu vou ser perseguido, vou ser perseguido por uma coisa que 

eu vou fazer”. E aí acabou se envolvendo, aí complicado.. 

O que? Tráfico? 

Foi, acabou se envolvendo. Meu outro irmão, que fazia Direitos Humanos 

abandonou o curso, acabou se envolvendo também. E a família ficou complicada. 

E isso tudo por causa de um policial?  

Porque é isso mesmo, a vida é essa mesma. Porra, existe muita coisa. Aí dessa vez 

mesmo que eles me pegar que eu fui na delegacia, eu que me apresentei, eu fui lá e 

me apresentei, que eu podia saber que minha preventiva já tava batida, eu não 

queria nem saber. Meu irmão: “Não, você não vai”. Eu falei pra minha família que eu 

ia sair, nem falei que eu ia pra delegacia, porque se eu falasse, eles não ia deixar eu 
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ir. Eu fui e me apresentei, agora to aqui. Oxe, ele olhou pra minha cara: “Aí ó, podia 

ter se apresentado em outro lugar, veio aqui dar trabalho”. Eu: “Porra, a pessoa tá 

aqui de boa vontade se apresentando e vocês tão dizendo que eu vim pra aqui dar 

trabalho a vocês. Quer dizer que se eu quiser.. Queria que eu ficasse fugitiva, fosse 

ficar atrás de mim, qualquer hora por aí, qualquer lugar me matar”. Eu falei: “Queria, 

é isso que você queriam que eu ficasse com a preventiva batida, perseguida, pra 

vocês dizer que tá indo atrás de mim e me matar, e dizer que eu tentei, que eu sei 

lá”. Até com minha mãe, ele se bateu, eu presa aqui já, esse policial se bateu com 

minha mãe lá na favela e falou: “Não se preocupe não que o dia que eu se bater 

com sua filha, com seu filho, eu não vou dar trabalho pra você não, não vou dar 

trabalho nem eles vão dar mais trabalho pra você não, pra ser enterrado, porque até 

no corpo deles eu vou dar fim”. Eles falaram a minha mãe e a gente já preso. Eu já 

presa aqui, meu irmão. Eles pegaram e falaram isso. Meu (inaudível). Com um mês 

que eles me prenderam, eles invadiram a casa de meu irmão e prenderam meu 

irmão. Botaram uma bomba de peixe e um pente de pistola na casa de meu irmão, 

meu irmão não tava nem em casa. Eles ficaram esperando meu irmão chegar, 

quando meu irmão chegou do trabalho, eles prenderem meu irmão. Botaram meu 

irmão como assaltante de banco. 

Assaltante de banco? 

É, eles botaram, quando chegou lá na delegacia, eles não soube nem falar o que 

eles queriam falar e que o papel do meu irmão, uma nota de culpa quando veio, veio 

com 155, ó pra aí. 

E fora a polícia, cê teve audiência de custódia? 

Tive não, tive nada, vim direto pra aqui. Eu fui pra delegacia, me apresentei, eles 

mandaram um boletim, sei lá, pra acho, pô até me esqueci o nome do lugar. 

Ah, por que você foi presa por... calma, da questão do assinar? 

Não, o processo tá arquivado, todo mês eu ia lá no fórum, todo mês eu ia no fórum 

“Ah, seu processo tá arquivado, tá encerrado, não teve prova”. 1 mês só que eu não 

fui, porque eles falaram isso pra mim, que eu vacilei, que eu não fui, (...) eu perdi 

meu documento, aí eu fui na delegacia prestar queixa e meu irmão, aí ele: “pô, sua 

preventiva tá batida”. Eu: “Como assim véi?”. Ele: “É, a sua preventiva tá batida”. Eu 

falei: “Porra, que que eu vou fazer?”. Eu: “Bora embora”. Cheguei em casa e fiquei 

pensando, pensando, eu falei: “Porra, ficar procurada, os homi me pegar, qualquer 

abordagem que tiver, eles podem até jogar flagrante ni mim, pelo meu passado”. Eu 

falei: “Não, vou me apresentar”. Fiquei queta e me arrumei. Minha mãe: “Vai pa 

onde?”. Eu: “Vou sair”. Aí fui na primeira de noite, na quarta-feira, era feriado, aquela 

quarta-feira de carnaval, no último dia era feriado e cheguei: “Não, eu gostaria de 

saber  que  já aconteceu isso comigo e quero saber como é que eu resolvo”. Aí ele 

mandou um papel pra Polinter, eu acho, aí ele: “É, vei, a gente vai ter que levar 

você”. Foi pro Nina, fez digitais, tirou foto, eu falei: “Porra, fui na delegacia me 

apresentar pra procurar saber da situação, é brincadeira”. Não deixaram eu ligar, 

vim direto pro presídio. Depois de 20 dias que eu tava aqui que minha família ficou 

sabendo que eu tava aqui. Já tinha ido em vários lugar. 

Você algum contato antes com o juiz ou o promotor? Em algum momento? 



176 
 

 

Não. Nunca nem falei com o juiz, nem com o ninguém. Com ninguém. Minha 

primeira cadeia eu fiquei 7 meses sem ter nenhum audiência. Saí ele arquivou o 

caso. 

Você veio pra cá, ficou 7 meses pra cá? 

Fiquei no COP, aqui em cima no presídio. 

Só no COP? 

É, fiquei 7 meses. É, no presídio, aqui mesmo, só que aqui mesmo que era lá em 

cima, não tinha esse presídio não.  

Ah, não existia o feminino não? 

O feminino era lá no COP, lá em cima, porque tava reformando. Tava em reforma. 

Entendi.  

Fiquei 7 meses sem marcarem nem audiência. Saí, ah tem uma audiência marca.., 

arquivou, arquiva.  E agora bateu essa preventiva pra esse mesmo caso e eu to 

aqui.  

Entendi. 

Já tirei 7 mês, to tirando mais 4 agora. E isso eles me falaram quando eu cheguei 

aqui, Dona Luz tinha me falado que minha preventiva era de 30 dias. Ela: “Não, essa 

aí é uma preventiva de 30 dias só, mas com 30 dias você vai embora”. Aí eu disse: 

“30 dias já tem 4 meses, né?”. E não tem resposta nenhuma e não tem audiência 

marcada, não tem nada, até que vinha uma sentença eu aceitava, porque pelo 

menos eu sabia quando é que eu ia embora. 

Você já falou com alguém do patronato? 

Já, duas vezes. Uma moça com o cabelo roxo. 

Ah, deve ser o Tamo Juntas. 

E depois falei com a menina lá embaixo. 

Vamos ver aí que vai se resolver. 

Ela falaram que iam ver, que ia trazer um papel pra me assinar. 

Você parece ser bem tranquila. 

Ah, eu to tranquila, vei. Eu to tranquila, porque eu não devo mais nada, tem que tá 

traquila. To com a consciência limpa. Se eles me derem uma sentença, eu vou ficar 

mais um meses e vou embora. e se eles me mandar embora, eu quero ir embora. to 

pensando em ir embora, em tudo isso acabar.  To tranquila. Deus sabe o que faz, 

entrego tudo nas mãos de Deus, acho que Deus faz o que faz, se eu to aqui é pela 

permissão dele. É porque pra livrar de algumas coisa, no dia que decidir que eu 

saia, eu saio. Eu to tranquila porque se eu ficar nervosa é pior porque já tive 

depressão em 2012, já fiz muita besteira. Aqui, eu me cortava, tentei tirar minha vida 

várias vezes. É complicado, eu tenho que me manter calma, porque se eu ficar 

pensando em ir embora, em minhas filhas, ni meus irmão, na perseguição, eu entro 

em pânico de novo e piro. Eu já me cortei, já toquei fogo na cela, já fiz tudo.  Aí eu 

não fico só, as menina não me deixa eu ficar só. Eu quero tirar só. As meninas: 

“Você não pode tirar só não porque você vai tentar tirar a sua vida”. Aí as menina 

sempre tá comigo conversando pra eu não me estressar, pra eu ficar calma, quando 

eu to isolada, elas não me deixam só, conversa. Todo mundo gosta de mim pra 

caramba aqui. 
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Você é muito legal (risos). 

Todo mundo gosta de mim porque eu sou uma pessoa. Algumas pessoas já me 

conhecem de 2012, outras me conhecem da rua, então sabe que eu sempre sofri 

alguma pressão do próprio (inaudível) procuro só ajudar todo mundo aqui dentro.  

Obrigada, muito obrigada... 

 

Participante: Conceição  

 

Há autorização pra gravar, seus dados vão ser secretos e a gente vai começar 

as entrevistas, você me dizendo um pouco sobre você e sua vida. 

Eu sou artesã, faço artesanato. Viajei muito fazendo artesanato, até o dia que me 

confundiram com uma ladrona. Até o dia que me confundiram com um ladrona. Tipo, 

e a menina estava, estava, sem querer, a menina estava perto. Aí conseguiram ver 

ela escondendo o aparelho. Aí me colocam no 155, só que desse 155, a polícia fez 

transformar no 157, daí já apareceu faca, apareceu documento, já apareceu bolsa, 

coisas que eu não tinha visto. E mesmo se eu tivesse visto, não tinha como 

esconder porque eu estava de biquíni, estava saindo da praia, aí me trouxeram pra 

cá. Dona luz conseguiu meu alvará, minha provisória, mas como tenho um processo 

em aberto em São Paulo, eles tão tentando conseguir a minha domiciliar , só que 

meus documento veio de lá pra cá e não chegou aqui. Disse que o correio 

(inaudível). To esperando, quase pra ganhar, meu filho nasce mês que vem, no final 

do mês que vem e eu aqui dentro. E dona Luz disse que tá correndo atrás, só que 

eu não vejo nada adiantar, nada andar. Nem um processo, eu to com o alvará na 

casa e não posso sair da casa. Assinado. 

Precisa de que? Desses documentos de São Paulo? 

Precisa desses documentos de São Paulo.  

Quem enviou lá de Sp? 

Foi a direção da outra penitenciária. 

Não tem como enviar por email, esses documentos? 

Aí mandou agora a (pausa) porta de entrada. Só que tão pedindo um monte de 

documento. Nem sei mais o nome desses documentos, é um nome complicado. Aí o 

advogado me chamou porque a direção da outra penitenciária tava tentando abrir 

uma PAD pra ele. Depois de 5 anos e 6 meses na rua. Aí Dona Luz falou que não 

podia ser aberto essa PAD porque já tinha que ter visto o meu processo. Aí pediram 

uma declaração, fiz a declaração, falaram que ia mandar na sexta-feira, não 

mandaram. Aí dona luz falou que ia mandar hoje, mas não sei, não consegui falar 

com ela. Pra falar a verdade, nós nunca consegue falar com ela. Ela cata os 

bilhetinhos lá e joga no lixo, aí fica difícil.  

O meu defensor é público, só posso ver ele na mesa do juiz, ele nunca vem na casa, 

aí fica meio difícil da gente como anda o nosso processo, daí ele tira o espelho e aí 

vem: “seu processo foi movimento tal dia, tal papel, tal “, mas nunca explica o que 

você precisa saber, se o juiz vai aceitar, ou se o juiz aceitou, se tá na mesa do juiz, 

ou se não tá, eles nunca explica, é sempre movimentou ou se não vem embaixo, 

bem no finalzinho da folha: “esse processo não vai ter audiência, não tem audiência 
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marcada”.  E isso você vai ficando na cadeia. Até eles terem a boa vontade de ir lá e 

tirar seu papel lá no fundo pra ter as barata e o povo só olhar seu processo. E isso tá 

indo quase pra 8 meses e eu aqui dentro, e 9 meses de gravidez.  

Me conta um pouco sobre antes disso, sua história mesmo, de onde você é 

Eu sou de São Paulo, Osasco. Tenho mais 2 duas. Moro com minha mãe. Tenho 

meus irmão lá em são Paulo também. Aí conheci um artesão e inventou: “Vamos 

viajar”. Aí depois disso eu não parei mais em SP, isso já tem 09 anos, só falo com 

minhas filhas por telefone ou quando vou comprar algum matéria que não tem no 

Katuca, eu tenho que ir pra SP. Aí eu dou uma passada rápida: “oi, oi, to bem, tchau, 

fui”. 

Eu já fui para o Rio Grande do Norte, já fui pra Pernambuco, Jericuacuara, altas 

praias, ilhas, Pipa, Canoa Furada. Aí resolvi parar aqui, onde tudo começou. Me 

arrependo tanto de ter parado aqui, deveria ter continuado. Na realidade, estava 

voltando para Jericoacuara, quando parei aqui. “Vamos comprar alguma matéria”. Aí 

eu disse: “Vá, nós não trabalhava”. Aí foi aonde tudo começou. Aí eu já engravidei, 

agora eu falei: “agora já não tenho como viajar”. 

Pode começar  

Grávida, não tem como viajar, porque eu sei que fico muito mal quando to grávida, 

conheço minha natureza, não como nada, tenho que ficar internada, tenho 

trombose, então já é mais complicado. Aí o pai da criança me resolve: “Vamo pra 

Salvador”. Aí eu: “Não, não quero ir pra Salvador. Quero continuar em Feira, 

deitadinha na minha cama” Aí ele: Mas você tem que me escutar” (inaudível). Eu 

rodo no dia 15/11, feriado, venho para a penitenciária no dia 16, no dia 17, diz ele 

que foi roubar, no dia 18 ele tava delegacia, no dia 19 ele já tava na penitenciária.  

Tem muitos detalhes antes. 

Não. E eu crente de que eu não ia aprontar nada, que ia me ajudar por dentro pra 

me sair. Aí eu to bem na observação, (inaudível), o orelhão toca, as menina quem é 

paulista? Aí eu: “sou eu”. “seu marido está preso”. Aí eu: “Ah”. Ele está preso na 

VEP. Aí eu: “Muito obrigada”. Dali já tive ..., minha pressão caiu, desmaiei, vim 

acordar no hospital. Aí eu chego aqui falando: “Dona Luz, como que eu faço pra falar 

com meu esposo”. Ela: “Só depois que você completar 3 meses na cadeia”. Depois 

de 3 meses aqui dentro, comendo essa comida que é uma lavagem, bebendo esse 

suco cheio de remédio.  

Consegui um encontro com meu marido, que eles falam “encontro de conversa”, 

depois de 4 meses. Foi a primeira e última vez. 

Quanto tempo? 

Tem 3 meses, indo pra 4. Aí foi ele que me explicou por cima o que tinha 

acontecido. E aonde ele ficou sabendo que eu tava grávida, que eu tava com 

barrigão, não tinha como falar que não tava. 

Ele só descobriu aqui? 

Ele só descobriu aqui. 

E quando você falou: “tudo a gente iniciou quando a gente parou”. 

Tudo iniciou quando a gente parou em Salvador, amizades também. Diz ele que 

parceiro, mas parceiro, me desculpe, parceiro é minha buceta que anda do lado do 
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meu cu e não atravessa o caminho dele. Eles são parceiros e tão junto todo dia. 

Parceiro se fosse bom seria irmão. Esse parceiro eu já não fui com a cara dele, na 

hora. Eu falei: “Não é uma boa companhia”. E eu falei pra ele: “se afasta enquanto é 

tempo”. Ele: “não, é meu parceiro, é meu parceiro”.  

Até o dia em que ele me mandou tomar no cu, aí eu furei a barriga dele. Eu falei pra 

ele que nunca se manda uma mulher tomar no cú, porque eu não mando ninguém 

tomar no cu. Aí passou.  

Aí nós indo no mercado, o cara desceu no mesmo parceiro e foi lá e foi atropelado. 

E eu falando: “se saia, que eu vou fazer merda, se saia porque eu não tenho muita 

paciência, eu não sou de ficar conversando, meu negócio é de fazer logo o que eu 

tenho que fazer”. Aí ele: “não, não, vamos sair, vamos sair”.  

Aí eu discuti com ele e desci pra praia, deixei ele na praça e desci pra praia. Aí foi 

aonde eu encontrei essa tal dessa menor, aí ela com celular, ela me parou pra me 

perguntar as horas, aí eu maldei, ela vai querer roubar meu relógio (risos de ambas). 

Aí eu fui na direção da viatura pra ela não me seguir, só que aí ela foi e jogou o 

aparelho no gramado e o gramado tinha (...) polícia falou que eu que tinha roubado. 

E o policia viu ela roubando, só que como ela é menor, ela vai entrar hoje e amanhã 

ela tá na rua, eu como sou de menor, vou entrar hoje e não tem data prevista pra 

mim ir pra rua. Aí ele viraram: nega, não posso/encosta .(00:12:00) Aí a Polícia: “Vou 

te bater”. Aí eu: “Vai se fuder”. Polícia: “vou quebrar a sua cara”. Eu: “Vai tomar no 

seu cu”. “Desacato a autoridade, vai apanhar”. Aí eu: “vai se fuder”, de novo. Eu 

sabia que eles não iam me bater porque tinha muita gente, ele fez questão de levar 

a menina para a delegacia de menores e me deixar na viatura a tarde toda, até o 

anoitecer. Isso era 04 horas da tarde, das 4 horas da tarde, eu fui pra delegacia de 

roubos e furtos 9 horas da noite.  

Me conta esse tempo aí... 

Eles queriam que eu fizesse por onde eles me bater, só que aí eu já tinha me 

acalmado. Eu já sabia que eu ia pra delegacia, eles falaram (inaudível). Eles falaram 

que iam me bater, que iam me matar, que pra eles não dava nada. Aí eu: “uhum, é, 

não dá nada, mas vocês esquecem de um pequeno detalhes, vocês viram o tanto de 

gente que filmou que tava na hora que vocês me pegaram? Se eu sumir, pode ter 

certeza que um deles vai querer saber pra onde eu fui, ou seja, você vão ter que dar 

conta. Uma que eu não sou nem daqui, sou de São Paulo, outra que eu não estou 

sozinha aqui, eu estou com um acompanhante”. Aí eles me levaram pra delegacia, 

chegou na delegacia eu fiquei mais 2 horas em pé esperando trazer a ocorrência 

que tava lotado, nunca vi tanto bandido aparecendo num dia só. Foi no dia que eu 

fui presa. Passei a noite na delegacia sentada em um banquinho azul, aí três, um 

coladinho no outro, algemada, de biquíni, janela quebrada, tinha 2 ventilador ligado 

em cima de mim, frio, mó chuva. Quando foi de manhã, os bandido começou a 

gritar: “E aí, vão deixar a mulher pelada, dá uma roupa pra mulher, dá uma roupa 

pra mulher”. Me deram uma camiseta laranja. Com essa camiseta laranja eu fui pra 

audiência de custódia, na audiência de custódia, a juíza nem me escutou.  

Conta aí como é que foi isso.. 

Ela nem me escutou, cheguei já tava batido minha provisória.  
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E o defensor e o MP falou? 

Defensor público só falou: “Gostaria de fazer o pedido da provisória dela”. Aí ela: 

“não, já tá batida, ela vai descer pra penitenciária”. Aí eu: “Nossa, nem me 

escutaram”. Eu: “Muito obrigada, advogado”. Aí eu saí pra fora porque tinha mais 3 

audiência ainda e era o mesmo advogado que tava no meu caso, tava no caso 

dessas 3 audiência. Saí pra fora. Quando foi 1hora da tarde, eu eles levou os papel 

pra eu assinar (inaudível), aí veio eu e mais uma menin pra cá. Aí pra começar a 

mexerem no meu papel aqui, foi 3 meses e meio, que minha primeira audiência foi 

marcada faltando 10 dias pra me computar 4 meses. Aí eu fui pra primeira audiência 

no dia 5, aí marcaram no outro mês dia 14.  Marcaram outra audiência agora, antes 

de eu ganhar meu filho, no dia 17  

Como eu já sei, já conheço o sistema, a vítima nunca comparece, aí ela conseguiu o 

celular de volta, ela vai voltar pra que? Ela vai continuar com a vida dela, ela não 

interromper a vida dela pra ir pro fórum, mas eu tenho que comparecer. Isso tudo em 

3 meses. Vai cair bem no mês em que eu vou ganhar nenê, pra eu ficar (...), aí eu to 

calma, to bem calminha. Fui falar com Dona Luz: “Dona Luz, eu to tão calma, eu 

tenho medo dessa minha calma” Ela: Por que?” Eu: “Porque eu sou depressiva, eu 

tomo remédio e por causa da gravidez eu tive que parar de tomar o remédio, tá meio 

sinistro, to tão calma assim. Porque eu só fico calma assim quando eu tomo meus 

remédio, sem tomar meus remédio, eu não fico calma. Eu to tão calma”. Aí ela: “Se 

você continuar calminha aqui, seu filho vai nascer”. Aí eu: “ aí se ele nascer, aí eu 

não vou ficar mais tão calminha. Meu parto é cesariana, é complicado, eu não vou 

poder subir escada, eu não vou ficar na observação porque não tem condições de 

eu ficar com uma criança na observação. Uma que eu não bati na minha mãe, não 

joguei pedra na cruz pra meu filho pagar por isso. E outra, eu não posso ficar 

subindo e descendo escada se não vai estourar meus pontos. Eu vou montar 

acampamento aqui no pátio até você me mandar pra rua. Você escolhe, ou eu na 

rua ou eu  te dando trabalho dentro da sua cadeia, porque como é que, não tem 

repelente na casa, meus braço ta aí que não me deixa eu mentir, tem pernilongo, 

imagina uma criança nesse lugar. Eu não vou dormir, não tem condições. Aí que eu 

vou ficar mais despertada ainda. A comida não ajuda, você tem que se alimentar pra  

poder o leite continuar forte pra você estar alimentando a criança, a comida não 

ajuda. Eu não vou dar mamadeira pra uma criança recém-nascida dizendo que eu 

tenho leite suficiente pra sustentar ela. Aí tem essa estrutura. Berçário? Não existe. 

Nunca vi, diz ela que tem, eu nunca vi. Que as menina que foi embora, ganhou a 

filhinha dela e tava tirando na galeria com a gente. 

É, você tem um processo em São Paulo... 

Esse processo, há uns 27, na lei de 1/6, era pra eu tirar 8 meses no fechado e 8 

meses no aberto. Eu tirei 2 anos e 11 meses e 24 dias no fechado, eu tirei minha 

cadeia toda. Eu ganhei a saidinha, no dia da saidinha.  

É, o seu primeiro contato com a polícia... 

Aqui já é diferente, não é que nem em São Paulo, que a penitenciária de São Paulo, 

meu Deus do céu, me perdoa, não queria tá lá e não queria tá aqui, mas de 10 a 0, 

eu dou 10, que pelo menos lá se trabalha, você tem seu próprio dinheiro, tem a sua 



181 
 

 

remissão e é comida boa, é pouca, mas sustenta. E, tipo, o juiz é uma audiência só, 

nessa audiência ele tem que decidir a sua vida, ou você vai pra rua ou você fica 

dentro da cadeia ou vem sua sentença.  

Tem alguma diferença? 

Aqui eu to indo pra terceira audiência, mas no 155. 

Você teve contato, você falou, você de defendeu lá? 

Lá eu consegui me defender, eu falei, o advogado falou também. Mas também foi 

uma experiência, porque eu saí de lá mais atenta que aí tipo, ele explica a lei pra 

você, o artigo que você tá caindo e na lei que você tá caindo e explica pra você o 

tempo que você tem que cumprir, aqui... 

Lá foi prisão provisória?  

Não, lá eu fui sentenciada. Só sentenciada.  

Não teve flagrante? 

Teve flagrante, nós tava com uma faca, mão branco.  

E a polícia agiu como? 

Normal, eles não podem bater. Se a gente chegar lá na mesa do juiz com um marca, 

eles respondem processo também. Além de responder o processo, tem que pagar 

indenização. É só aqui que é diferente, é só a Cadeia de Dona Luz. Eu falo pra ela 

que a cadeia dela tá daquele modelo, tipo, de ruim a pior. 

Como assim daquele modelo? 

De ruim a pior, porque não tem melhoria nenhuma.  

As meninas que trabalha na rampa, o juiz não mexe na remissão, as menina que 

ajuda a pintar, não tem remissão. O povo que estuda, tem que estudar acho que é 4 

dias para ganhar 1.Em São Paulo eu trabalhava 2 dias e ganhava 1 dia. E ainda me 

bancava sozinha dentro da cadeia, minha mãe não mandava nada pra mim. Todo 

mês a minha folha descia, todo mês eu mesma fazia minhas compras. Bem 

diferente.  

Aqui, não pode entrar quase nada, é uma tapauer de comida e vem tudo mistura que 

eles pensam que a gente é porco, eles misturam toda a comida, não sei pra que isso 

e uma tapuaue de bolo. Em São Paulo, são 3 marmitas, 3 tapaue, uma com arroz, 

uma com feijão, uma com a salada. O bolo a galera geralmente compra pronto, 

embalado, separado.  

Eu falei pra Dona Luz que aqui na cadeia dela eu passo fome. Ela: “como assim cê 

passa fome?” Se for pra tirar a cenoura crua, a batata crua, a beterraba crua, a 

comida é isso. Uma mulher grávida à noite comendo arroz puro, aonde já se viu 

isso? Nem na minha casa. Ovo frito na água? Só aqui. Eu nunca vi. Aqui eles falam: 

“empadão”. Empadão pelo que eu sei é (inaudível). Todo dia frango, frango cozido, 

frango desfiado. Quando não é frango, é o filho do frango, ovo. Aí quando eles 

resolvem mandar uma coisa diferente, vem com cabelo. A carne de porco, nossa 

senhora, você tacava na cabeça de um, abria o buraco. E hoje o almoço promete, 

porque eu nem vi o que é. Dependendo do que for, eu jogo no lixo, que eu não 

como. Eu não como. Eu espero até a tarde, pra eu pegar um pão passar a manteiga 

e tomar um pouquinho de café que é pra mim dormir. E assim vai a vida da presa. 

Aqui. Em São Paulo, a comida já é um pouco mais pesada, geralmente em SP é 
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arroz, feijão no almoço e aí uma mistura, ou se não um escondidinho, a noite, arroz 

e feijão também, a salada, um franco frito ou um frango assado, mas não pode faltar 

o feijão, se faltar o feijão, a presa fica brava, que é o que vai sustentar a noite toda. 

Aqui a comida vem sem sal, só na água. 

Vocês já falaram alguma coisa? 

A gente fala entra no ouvido e fala no outro, eu já falei até o dia em que eu me 

injuriar, pedir atendimento aqui pra cima, que passa na frente do refeitório, eu invadir 

o refeitório e catar o cozinheiro de pancada pra ele aprender que ninguém é 

obrigado a comer lavagem. Pra eles a comida vem perfeita e pra nós não. É fio de 

cabelo na comida, quando não é fio de cabelo, é pedra. 

Antes daqui de Salvador, que você teve esse contato com a polícia, você já 

teve algum outro contato com a polícia, com o juiz. 

Não. 

Acho que é isso, obrigada. 

 

Entrevistada: Angela 

 

A entrevistada aceita gravar. Eu espero que você esteja à vontade comigo, eu 

não to aqui pra te julgar. Acredite. Eu já ouvi muitas histórias de mulheres 

aqui, independente de tudo o que você fez ou não fez ou o que dizem de você. 

Meu papel aqui não é esse, entendeu? Tipo, eu nunca tive esse papel e eu nem 

quero ter, de julgar ninguém. 

É, eu to aqui pra te conhecer, pra saber sobre sua versão na vida. Sua versão 

das coisas. É, então eu quero que você se apresente, que você fale de sua 

vida, sua história de vida. A gente começa por aí porque eu preciso te 

conhecer.  

Tá certo. Meu nome é Angela e eu moro em Simões Filho. Minha história de vida é, 

eu sempre trabalhei, sabe? Fui presa em 2010, depois de 2010 foi só trabalho. 

Depois saí do trabalho, não tive mais como trabalhar, trabalho tava sendo escasso, 

aí resolvi entrar de novo nessa vida, mas não que a gente tava entrando porque a 

gente gostava, não, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar aluguel, porque a 

gente mora de aluguel, não tinha dinheiro pra pagar o aluguel. Não tinha dinheiro pra 

se sustentar, então aí a gente optamos pra isso. Aí depois desse negócio, né? 

Voltou e a gente estamos aqui preso.  

Você resumiu muito (risos). Vamos voltar começo. Da primeira vez, tudo assim, se 

você quiser falar, tipo, coisas que marcaram na sua vida, né? Tipo... 

O mais que marcou foi essa agora, né? 

Conta como foi a primeira prisão, como se deu isso, como foi o contato com a 

polícia, com ... 

Sempre foi com homem, sempre nas minha prisão sempre foi homem que me 

revistou, sempre foi homem que fez a abordagem, me levou pra delegacia, sempre 

foi homem. Dessa vez também foi homem, até pro banheiro, eu fui pro banheiro com 

homem porque não tinha perpem. Invadiu minha casa 7 horas da manhã, eu 

dormindo não soube nem acordar direito, 7 hora da manhã, eles gritando: “A casa 
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caiu, a casa caiu”. Quando eu levantei, eu falei, minha cachorra antes tinha avisado, 

aí minha cachorra tava lá zunhando, eu falei: “Vai dormir, rapaz”. Daqui a pouco, eu 

to vendo os passo, quando eu olho, foi os homi, batendo na porta: “A casa caiu”. 

Bateu não, ele abriu, né? porque tava com o alicate. 

Você mora onde? 

Simões Filho. Foi em Simões Filho. 

Aí pronto, ele entrou. Eu tinha pulado pela janela. Aí ele pegou o meu marido, botou 

saco na cabeça, pisou na cabeça, torturou pra ele me dar. Mas quando eu vi ele 

apanhando eu fui e saí, que eu ia deixar ele apanhando, aí ele começou a me bater, 

o policial, a me bater, me bater, me bateu, me bateu. Depois botou algema. Depois 

mandou a gente subir a escada, sem olhar pra trás. Eu e meu marido, que ela ia 

matar a gente, que ele foi com um mandato da delegada de matar a gente.  

Como é? Eles tinham um mandado? 

Da delegada, pra matar a gente. Por Deus. E quando eu cheguei na delegacia, ela 

falou: “Eu disse que não era pra trazer esses dois, que era pra vocês matar”. Aí 

pronto. Ele foi e mandou a gente subir as escada correndo, me mostrou a foto do 

meu marido, como se meu marido tivesse trocado tiro e eu dizendo, eu disse e saí 

na rua gritando: “Ele não trocou tiro, ele não trocou tiro”. Que ele tava vivo, que não 

tinha ninguém na rua. Aí ele queria dizer como ninguém viu, ele queria botar o que? 

Como se a gente tivesse trocado tiro, ia botar lá na (...) como se a gente tivesse 

trocado tiro, mas não aconteceu nada disso. Aí eu saí na rua gritando, ele foi e me 

deu um tapa pra eu parar, na viatura, porque ele queria botar como se fosse troca de 

tiro. Aí quando chegou na delegacia, a delegada... não... não meio do caminho ele 

foi: “Vou pro mato”. Com ele e meu marido, aí chegou nós dois entrar, aí disse que 

ia matar, ia matar, ia matar, aí a gente começou a gritar e os carro começou a parar 

no meio da pista. Parou, aí ele falou que a gente tava chamando muita atenção, 

depois botou a gente num carro, depois levou ele pra emergência, pra dizer que ele 

trocou tiro, mas quando chegou lá conseguiu ele morrer. Aí eu comecei a gritar de 

novo na rua, dizendo que não tinha trocado tiro, aí o policial cheio de raiva levou a 

gente. Quando chegou na delegacia, a gente deu nosso depoimento, eu e meu 

marido, aí mesmo assim os policial queria me botar lá embaixo pra me bater. Lá no 

DHPP não tinha pm mulher, sempre foi homem, até pra me revistar quem tirou a 

minha roupa foi homem, não foi mulher. Aí os policial me entrevistou, aí a delegada 

disse que ia amarrar a minha perna e ia me botar de cabeça pra baixo. Aí meu 

marido falou: “Se você botar ela de cabeça pra baixo, eu te jogo daqui de cima 

embaixo”. Aí ela começou a dar risada. Depois ele ia fazer uma operação e me tirou 

dessa sala. Porque ia fazer a operação, porque se eu soubesse que ia invadir 

qualquer área que eu conheço e conhecesse os meus parceiro, eu ia avisar, né? 

Claro. Aí ela veio e me tirou da cela. Quando me tirou da cela, me botou numa cela 

cheia de home, só tinha homem, não tinha uma mulher. Aí ele disse que, perguntou 

a mim se eu tinha meu marido, que se eu gostava do meu marido, que se eu não 

queria relação sexual com ele. Eu: “Fecha a cara”. Aí ele: “porque os outros”, os 

policiais. 

Os policiais? 
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Os policiais. Aí ele falou comigo: “Pica pura da gastura”, como ele fala. Aí eu falei: 

“Sim, mas se você tá acostumo a sua mulher dar corno em você, particular seu”. Aí 

ele: “Ah, bote meu nome lá no presídio pra eu te visitar”. Aí eu falei: “Eu não quero”. 

Ele queria me dar sorvete na boca. Esperou a delegada sair pra me dar sorvete na 

boca. Aí ele chegada pro meu marido e dizia que eu tava com outro, chegava pra 

mim e dizia que meu marido tava com outra. Aí de novo, me colocou na cela, numa 

salinha com um bocado de homem. Depois eu pedi pra ir no banheiro, a amiga da 

delegada falou que tava (inaudível) . Porque lá tinha uma porta de escape que aí eu 

não fugi, eu não sei como eu ia fugir ali. Aí mandou deixar a porta aberta pra esse 

policial me ver, eu no banheiro. Ela: “Deixa a porta pra ele ver ela no banheiro” 

A delegada?  

É, a delegada. Deixou a porta do banheiro pra mim ver eu fazer xixi e ele deixou a 

porta do banheiro. Aí eu falei: “Tá certo, né?”. Eu fiz meu xixi e saí. Aí ele ficou 

olhando pra ver se eu tinha pego alguma coisa. Depois eu tive que ir no banheiro de 

novo por causa do ar condicionado que ela ligou e fiquei com frio, esse ar 

condicionado ligado e eu tava com uma blusinha. Me botou, aí me levaram pra cela. 

Antes de me levar pra cela queria fazer xixi. Aí eu tinha ido, mas só que não tinha 

feito (inaudível 00:07:05). AÍ a gente ficou preso 3 dias sem tomar banho, sem 

escovar os dentes, sem fazer nada, e pra fazer xixi a gente tinha que fazer xixi 

aonde a gente dormia e  aonde a comia, que era xixi e fezes, com a câmera olhar 

pra gente. 3 dias fazendo esse negócio, lá no DHPP, porque lá no DHPP não tem 

banheiro.  

DHPP é em Simões Filho?  

DHPP é já aqui em Salvador. 

Você foi presa lá, mas foi pelos policiais daqui? 

Sim, foi policial daqui de Salvador. 

Era uma operação? Foi uma operação. Você comercializava droga? (embolei...) 

Desse do latrocínio, esse negócio que aconteceu.  

Sim. É isso, é. 

Agora tráfico a gente nunca traficou. 

Não era tráfico?  

Não. 

Vocês faziam o que? 

A gente só ia fazer esse negoço quando a gente tava apertado mesmo, quando a 

gente não tinha onde tirar o dinheiro pra pagar o aluguel e pra nada. Mas não era 

direto. Assim, constantemente. A gente vinha pra Salvador. 

Vocês vinham pra Salvador e daí roubavam? 

É, assaltava.  

Assaltava pessoas. Aí rolou isso? 

Foi, aí o cara veio a óbito, mas não era pra matar. 

Me conta só... depois a gente volta pra essa parte pra compreender, entende? 

Vocês vinham pra Salvador quando faltava dinheiro.. 
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É, quando faltava dinheiro porque foi preso em 2010, porque a gente roubou uma 

churrascaria. Foi uma repercussão, Zé Eduardo me botou mais (uma palavra que 

não entendi 00:09:04) do que tudo na vida.  

Uma churrascaria onde? 

Na Boca do Rio. 

Na Boca do Rio. Me conta aí... 

Aí a gente veio do interior, vinha do interior, de Teodoro Sampaio.  

Aí vocês vieram pra Simões Filho?  

Veio pra Boca do Rio! Esse aí já é outro, a primeira. Aí a gente veio, assaltou, mas 

só que tinha um do lado de fora pra avisar, mas só que eles não vieram avisar, aí 

um: “Ó coisinha, sai da rua, que ta tendo assalto”. E ele nem sabia que eu tava no 

meio. Aí eu fui, entrei: “ó vei, sujou, sujou, a gente vai ter que se sair porque os 

home tá chegando”. Aí eu fui e peguei a mochila, aí quando os homi veio atirando, 

eu saí correndo e fui com a mochila. Aí foi como se eu viesse da faculdade (risos). 

“O que é que tem dentro da mochila”. Aí eu: “não, to vindo da faculdade, só tenho 

livros”. Aí ele: “que faculdade?”. Aí quando ele abriu, aí o dono da churrascaria me 

arrebentou na porrada no meio da rua.  

Menina, me conta isso aí... 

Me arrebentou na porrada. Foi porrada, meu Deus do céu, eu via só o brinco 

voando. Aí me levou pras rua toda da Boca do Rio, rodou, o policial. Aí tinha aquele 

carro Santana que tem aquela mala pequena,  encheu de colete e me jogou ali 

dentro, eu sentindo falta de ar, quase morria ali dentro até chegar na Boca do Rio na 

mala. Aí fui presa, apanhei, tomei choque na cabeça. Eles botaram o saco da 

cabeça, me botou no corredor, todos homem que passava me batia, todos homem, 

todos policial que passava me batia.  

Só você foi pega dessa vez? 

Foi. 

Você teve audiência? Ah, foi 2010, não teve audiência de custódia não, né? 

Não.  

E aí você teve algum contato com o juiz ou o ministério público nessa primeira vez? 

Não, só quando eu saí. Aí quando eu saí, eu fui lá assinei a primeira vez e depois 

não assinei mais, que não deu... 

Você tinha advogado? 

Sim. Particular. 

Tá, e aí 2010 você trabalhou. Esse ano ou ano passado? 

Eu fui pega esse ano, foi agora no dia 16/05 que eu fui presa. 

Eu sou bem desligada da vida. Você disse UFBA e eu não entendi o que. 

Tranquilo, não li nada a respeito não. Sim, aí me conta essa parte que 

aconteceu, aí ces vieram aqui pra... 

Aí fui morar em Simões Filho, aí esses tempo todo tava trabalhando, meu marido 

também sempre trabalhou, faltou dinheiro, faltou aluguel, faltou tudo, aí a gente: 

“Agora a gente vai ter que descer pra assaltar”. A gente desceu, coisou o assaltou.  

Me conta, isso nem importa tanto, eu só quero entender, como foi isso aí. Eu 

não li, não li nada  
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Assim, a gente pegou o moto taxista que era envolvido. E eu já ia deixar meu 

currículo nessa UFBA pra ver se tinha serviços gerais, aí a minha prima viu esse 

dinheiro na mão dele, inventou de querer assaltar. Já tava na moto, falou: “vai, 

vamos conseguir esse dinheiro”. Aí quando chegou lá, ele teve a invenção de 

pipocar no meu marido, aí meu marido: “Antes ele do que eu”. Aí foi pocou nele 

também. 

Ah, entendi. Ele tava armado. 

Ele ainda conseguiu levar a arma dele. E o policial, na delegacia, tinha mostrado o 

livro dele, ele levando droga pra faculdade.  

Ah, entendi. 

Aí na mídia. Aí eu fiquei como bicho e ele como o santinho, como o mocinho, mas 

não era nada disso. 

Ele traficava, aí vocês já sabiam, aí vocês iam pegar o dinheiro dele, só que aí 

né, foi lá tudo na região... 

Uhum. E ele já se envolvia muito antes, quantas mães ele já não fez chorar? Agora 

foi a vez da mãe dele, né? Muito antes ele matou gente, já fez e já aconteceu. Meu 

pai mesmo, meu pai morreu com 34 tiro, 34 tiro, 59 ano, meu pai já era quase idoso, 

meu pai não se envolvia em nada. Isso é pra gente tá com a mente boa? 

Como? Aqui? 

Lá no interior. Teve um (...), os policial sempre gostava do meu pai, sempre passava 

lá, pedia cocada, geralmente meu pai dava, porque lá não tem policiamento. Aí ele 

chega lá e fica conversando com meu pai. Aí nesse dia pediu uma cocada e um 

refrigerante e foi fazer uma abordagem lá em cima, que eles tinha um cara lá em 

cima que tá invadindo a fazenda dos outro. Quando desceu que disse que foi meu 

pai que tinha caboetado. Meu pai não tinha caboetado. Quando chegou no dia 12, 

ele fez uma roleta russa com meu pai. 

Uma roleta russa? Muitas informações novas aí... 

Uma roleta-russa e meu pai pulou a janela, ele se ralou todo. 

O que é roleta russa? 

É botar uma bala só no tanque e bater, se pegar, coisou. Mas só que não bateu no 

lugar certo, aí a bala caiu no chão, porque o tampão tava a viga dele. O tampão tava 

meio aberto. Aí quando chegou dia 15, ele foi lá , de manhã, 7 hora da manhã, 

pegou meu pai, deram 34 tiro. 

Essa galera do tráfico? 

É, do tráfico. 

Pronto. E sua mãe? 

Minha mãe ficou desesperada, depois, no mesmo dia, eles foram e deram um 

bocado de tiro na cova do meu pai. Foi, os traficante. Proibiu o carro daqui de 

salvador que ia buscar ele. Não deixaram voltar, meus parente ficou tudo no meio da 

rua. Eles invadiram minha casa, a casa da minha mãe, levou tudo, tudo, camêra, do 

bar do meu pai, levou tudo. Minha mãe veio pra Salvador sem nada, só com a roupa 

do corpo, fora a roupa do corpo só 4 peças com a roupa do corpo. E as coisa tudo 

levou, não achou nada, a delegacia de lá não fez nada. (...) lá de boa, nem foi lá. A 

gente mandou carta pra Zé Eduardo, Zé Eduardo não... 
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Quem é Zé Eduardo? 

Do Se liga Bocão. 

Ah. 

Ah, meu Deus. Eu que me bata com ele. 

Me conte isso aí, como assim se você bater, rolou alguma coisa? 

Zé Eduardo desde o começa, Zé Eduardo me esculhamba.  

Desde o começo? Desde a churrascaria? 

Uhum. 

E aí rolou isso, você foi presa em Simões Fiho? Por que viram a camêra? Me 

conta isso ai que aconteceu aqui e que você foi presa em Simões Filho. 

Não porque puxou e constou que eu tava morando lá em Simões Filho (pausa). 

Ele identificou.. 

Uhum. 

Ele não te identificou não.. 

Não, assim, na delegacia, como é esse negócio de, perguntou a minha mãe aonde 

eu morava, minha mãe: “ela mora em Simões Filho”  pra ir pra lá em tal lugar. 

Como chegou a você? 

Chegou até a mim por foto. Ele deu a minha foto. Foi no facebook, pegou a minha 

foto ai chegou até lá. Porque eu tinha pegado essa moto na rua onde ele mora e 

nessa rua onde ele mora todo mundo me conhece.  

Quem mora? 

Esse cara que morreu, o santinho. Na rua que ele mora todo mundo me conhece. Aí 

o pessoal foi e deu minhas foto, aí viu lá quem era. Aí eu tinha ido dei o depoimento 

todo no dia que ele morreu e aí me liberou. Mandou eu voltar no outro dia 8 horas 

com meu marido, aí eu: “Oxe, quem vai lá é outra, não eu”. 

Vamos lá, por partes.. você falou que isso foi em São Lázaro. Mas aí você falou 

do bairro dele, é são Lazaro? 

Não, é Federação.  

Aí foi no corre que acabou ficando em São Lázaro. 

Foi dentro da faculdade.  

Por que correu pra lá? É isso, eu to tentando imaginar, porque eu não li nada 

de você e eu não assisto Bocão, então eu não sei o que tá acontecendo. 

Oxe, passou no Bocão, passou no Jornal Nacional, passou em tudo. 

Me conta aí... então você tá contando pra pessoa pela primeira vez, então eu 

não sei o que aconteceu mesmo. Certo. Aconteceu isso, correu, pa, aí o 

pessoal viu o que aconteceu? 

Não, viu eu saindo com ele. 

Mas não viu que era você? 

Viu que era eu. 

Mas não viu ninguém fazendo? 

Não. 

Você pegou moto táxi com ele? 

Uhum. 

Aí você tentou assaltar, e seu marido tentou acompanhar?  
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Foi, quando eu cheguei meu marido já tava no carro com minha prima.  

Ah, entendi, entendi. E aí tomou depoimento seu, você falou... 

E aí no dia 11 ele tomou meu depoimento, me liberou. Eu fui pra casa, mandou eu 

voltar lá 08 horas da manhã, aí eu: “Oxe, não vou mais nada”. Assim quando eu 

cheguei a delegada não queria saber nem se eu era é... 

E aí você foi pra simões filho... 

Não, eu dormir na frente do Nina porque não tinha mais ônibus.  

Ah. Quem morava na Federação? Sua mãe? 

Minha mãe. 

Relaxe, isso não vai ser público. 

Aí ele botou, não, ela não queria saber nem se eu era certa ou se eu era errada. ela 

já chegou já dizendo que eu já estava presa. Eu falei: “Presa, presa por quê?”. 

Porque ele examinou o bichinho e saiu como se eu fosse vítima, entendeu? Aí ela 

não queria nem saber nem se eu era vítima ou se eu era culpada. Por isso que tem 

muita gente por aí que vem presa, sem ter feito nada, porque eu tenho na minha 

consciência que eu fiz, claro né, mas tem muitas pessoas que vem presa porque ela 

olha pra cara e não vai com a cara, já diz: “essa pessoa é culpada”.  Então ela não 

queria nem me ouvir direito. Me liberou por causa que não tinha prova, mas ela não 

queria nem me ouvir direito, já foi dizendo que eu era culpa. Depois, muito tempo 

que chegou o vídeo, que foi no outro dia que ela já mandou eu aparecer e eu não 

fui. Já nem tinha visto o vídeo ainda direito. 

E ela já tinha falado isso.. 

Minha prima, só porque minha prima é preta, ela tá aí também,  só porque minha 

prima é preta, ela nem deixou ela encostou na mesa dela.  

Como é o nome da sua prima? Neuma. 

Ela nem quis que minha prima encostasse pertinho dela: “Não, fique aí mesmo, 

nojenta”.  

Aí depois que  chegou o vídeo, aí eles foram te pegar lá.. 

Foi, foram me pegar. Mas só depois de 5 dias, lá em Simões filho. 

Mas você tava fugida ou tava em casa de boa? Ah, você já tava em casa de boa 

dormindo. 

Já não tava mais na minha casa, que na minha casa já eles já tinha arrombado, já 

tinha quebrado tudo. 

Como é? 

Eles já tinham roubado minha casa. 

Quem já tinha roubado sua casa? 

Os policial. Foi, porque ele mandou eu aparecer 8 horas no serviço, eu não vou 

aparecer 8 horas, eles vão bater aqui. Aí eu não fui, aí fui pra casa do lado. Aí ele foi 

arrombou, quebrou tudo, deixou tudo aberto. Eu não tenho mais nada. Se eu sair 

agora eu tenho que construir minha vida tudo de novo. Porque eles deixou aberto, a 

população já deve ter levado minhas coisas. Deve ter levado. Quando eu sair daqui, 

eu vou sair na bruxa. Vou querer tudo meu. Levou tudo que é meu. Minha roupa, 

que não tava mais lá que eles largaram em água. Aí depois de 5 dias, eu passei pra 

uma casa do outro lado. Aí o celular da minha mãe, eles tinham pegado. Tomou o 
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celular de minha mãe, grampeou. Quando eu liguei pra minha mãe, no outro dia de 

manhã, ele bateu lá lugar certo.  

Entendi, aí foi o que rolou que você falou. Aí você teve audiência depois que 

aconteceu essa tortura aí? 

Não, tive audiência não. Teve sem audiência, porque eles teve provas concreta.   

Teve audiência de custódia? 

Não. Teve audiência de custódia não. Eu fiquei 3 dias na delegacia e vim pra cá.  

(silêncio) 

Nem vi a cara do juiz, só sei que é juiz, por causa.. 

Você foi pra central de flagrantes? 

Fui pro DHPP. 

Entendi, aí foi direto pra aqui e até agora você não teve contato com o juiz, 

nem com o defensor, nem com o ministério público. 

Só quem veio foi um oficial de justiça pra entregar o, esqueci o nome, o papelzinho.  

Tipo uma intimação né? 

Como foi prolongado, mais 30 anos, 

Aqui você tá em prisão temporária? 

Uhum. 

Ah, é prisão temporária, né preventiva não.  

Não teve flagrante, na minha mão não teve nada. Foi depois de 78 horas,  que virou 

flagrante. 

Entendi. Pronto.  

Porque eu acho assim, que quando pega no mesmo dia, na mesma hora é flagrante. 

Mas eu fui pega 5 dias depois, sem nada na mão. Ainda bota na minha citação que 

é tráfico de drogas. Que trafico de drogas? Que eu nunca trafiquei na minha vida, 

pelo amor de Deus.  

Minha mãe que não entra em nada, não tem nada a ver, a delegada botou coisa que 

minha mãe não tinha falado, coisa que a família dele tinha falado, ela botou como se 

fosse minha mãe  e botou minha mãe pra assinar.Minha mãe nervosa, assinou.  

Minha advogada foi e perguntou: “Dona XXX, o que foi que a senhora fez aqui?”. 

Começou a ler. Minha mãe: “Oxe, isso aí não é meu depoimento não”, mas tá como 

se fosse ela.  

Ela disse que foi minha mãe que levou ele lá. A gente ficou com raiva: “que nada 

que minha mãe não faz isso”. 

Grampeou e não deve nem ter tido mandado judicial pra eles, né? 

Não, no mesmo dia que foi dar depoimento pegou o celular da minha mãe, no 

mesmo dia. 

No mesmo dia do depoimento eles pegaram o celular da sua mãe? 

Pegou. 

Rapaz... 

No mesmo dia pegou o celular da minha mãe. 

(silêncio) 
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Você não é a primeira não, eu to aqui com uma rebobinada de várias histórias, 

muita violência. É isso, obrigada por você ter vindo. Você tem mais alguma 

coisa que você quer, levante? 

Não. 

 

ENTREVISTADO: Juiz  

 

1. A gente vai começar pela primeira pergunta que é pra você me contar 

um pouco sobre sua atuação como juiz. Como você escolheu. Porquê. 

Essa é fácil, essa é fácil. Na verdade, eu optei por fazer o curso de direito porque 

entre as opções que eu tinha me pareceu a que mais se alinhava aí a minha 

personalidade e tal. E ao longo do curso a gente acaba tentando trilhar caminhos, 

né? E a magistratura me encantou pela possibilidade de poder fazer alguma coisa 

ou fazer alguma diferente. Tentar acabar com essa (não vou dizer sensação de 

impunidade), mas tentar mostrar que o Judiciario pode funcionar um pouco melhor 

se as pessoas foram empenhadas e tal, e aí eu já acho que é um traço da 

personalidade, a vontade de fazer o que é certo. Então, qual é o lugar que eu posso 

fazer mais o que é certo? Na magistratura, talvez. E aí foi uma escolha, lógico, que 

consciente, mas muito intuitiva, acho que as coisas acabaram me levando para que 

eu optasse pela magistratura. É, tomei posse em dezembro de 2012, então lá se vão 

quase 15 anos, dos quais, 10 e meio eu passei no interior e mais de 4 já aqui na 

capital. 

Ao longo desse caminho, a gente também vai traçando outras preferencias de forma 

quase que intuitiva também e faz bastante tempo que nunca me desliguei da área 

criminal que logo no começo trabalhava com jurisdicação plena (fazia tudo), mas 

desde 2008, que eu estou trabalhando na área criminal, são quase 10 anos só na 

área criminal nessa última década de trabalho. Então, aqui na capital, eu sou juiz de 

vara de substituição que, em tese, tem uma livre designação da presidência e 

serviria classicamente cobrir férias de juízes, licenças maternidades que são mais 

longas, ou se alguma  vara está precisando de um suporte extra, essa massa 

manobra que não deixa o serviço parar. É, desde que cheguei na capital, sou juiz de 

vara de substituição, sempre dedicado a vara criminal e assumi desde junho de 

2014, uma função no Tribunal que é coordenar o GMF (Grupo de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário), que tem muitas atribuições, atribuições essas 

criadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, o CNJ diz “cada tribunal tem que 

ter um GMF”, então o coordenador do GMF aqui na Bahia “estou” sendo eu, daqui a 

pouco não serei mais, mas por enquanto sou eu. E nessa de coordenar o GMF, tem 

algumas funções que acabam sendo corriqueiras que é tentar melhorar a forma 

como as varas de execução trabalham , e aí eu já estou falando de presos 

condenados, né? Tentar trazer algumas práticas ou interlocuções que possam 

melhorar ou ajudar a agilizar o julgamento dos processos enquanto de conhecimento 

na área criminal, coordeno mutirões (tivemos um agora em abril, agora estamos em 

um do júri até novembro) trabalho muito interessante de articulação com outros 
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poderes para as coisas fluírem, assento no pacto pela vida, para trazer as coisas, 

afinar o conhecimento das coisas e, paralelamente a essas coisas, eu trabalhei no 

primeiro expediente da Audiência de Custódia lá na Mata Escura e estou envolvido 

com o núcleo desde então. E desde 2015, que eu coordeno o núcleo também, então 

rotina, como as coisas acontecem aqui, desde a criação desse espaço, porquê sair 

da Mata Escura, porquê vir para cá, o que a gente pode agregar com isso aqui, 

como o Corra pro Abraço, o IBADPP, que são parceiros e o que virá daqui pra 

frente. A ideia [...]. Para que os colegas possam fazer as audiências com mais 

elementos e com mais conforto e tudo possível, né? Então, a trajetória é essa. 

 

2. Você falou que já tem muito tempo no crime, mas o que te motivou, o 

que te levou a se aproximar da justiça criminal? Foi só a intuição? 

Não sei dizer, acaba que é uma coisa de opção. Eu era de uma vara de jurisdição 

plena e fui promovido para uma de competência exclusivamente criminal. E ali você 

vai se afeiçoando às coisas, vai botando em prática, vê que é possível algo 

diferente, encurtar o tempo dos processos, isso tudo vai trilhando a sua predileção.  

 

2.1 Fala um pouco mais sobre predileção 

É que eu já tive experiência de trabalhar com tudo, né? Área cível, traz muito conflito 

de interesse privado. Quase sempre envolvendo recursos, resolvendo problemas de 

disputa por patrimônio. E a área criminal é de certa forma desafiadora porque é uma 

área em que o serviço bem feito ou você conseguindo com os demais atores é, 

julgar rápido um processo, um processo de relevância e conseguindo melhorar o 

trabalho dos outros atores, como o trabalho da polícia, do MP, defensores privados 

ou públicos, de certa forma você consegue dar uma resposta rápida à sociedade, 

quando isso é possível. Muitas vezes é. E a ideia – quando digo até com um pouco 

de idealismo – é que de repente essa resposta rápida pode trazer outas 

consequências positivas, como a diminuição da criminalidade, porque a justiça 

consegue dar uma resposta rápida; ou o resgate da dignidade da pessoa humana, 

porque a justiça criminal, por incrível que pareça que é o rolo compressor, é a última 

trincheira, de repente a justiça criminal consegue resgatar pessoas, por mais que 

possa parecer um paradoxo assim. Mas a gente tem exemplos aqui no Núcleo de 

Prisão em Flagrantes, então, é tentar fazer uma justiça criminal rápida que possa ter 

efeitos práticos de tratar melhor o cidadão, mesmo que ele seja envolvido com a 

justiça criminal e dar uma resposta para a sociedade, para  que a sociedade tente 

diminuir a criminalidade e viver de forma mais pacífica, talvez esse seja o mote. 

2.2. Você pode me falar desses casos? 

A gente vivia aqui no Núcleo, isso a partir da observação, um problema seríssimo 

que antes quando não existia o Núcleo de Prisão em Flagrantes e a Audiência de 

Custódia, ele era diluído. Explico, o sujeito preso hoje por furto na Pituba, ele antes 

era levado para uma vara criminal, ou melhor, ele ficava em uma delegacia, o 

flagrante era levado para uma vara criminal, esse flagrante até chegar na mão do 
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juiz levava 3, 4, 5 dias e o sujeito preso. Depois dava vista ao MP, ia receber a 

petição de algum defensor, pra daí há  2 ou 3 dias decidir sobre um flagrante. Então, 

esse autor de um furto de um mercadinho, furto, não to falando de roubo com 

violência e grave ameaça à pessoa, ele ficava preso 10 dias até que se decidisse 

“não, não é o caso de mantê-lo preso”. Como não havia Audiência de Custódia, não 

se sabia exatamente quem era aquele sujeito, qual era o comportamento dele, qual 

era o aspecto dele, qual era o problema dele, decidia formalmente com a análise fria 

de papel. A Audiência de Custódia já teve um ganho enorme que ao invés de ficar 

preso 10 dias, ele vai ficar um (se for o caso de ser solto). Então a gente encurtou o 

prazo de apreciação daquele flagrante e, fora isso, a gente consegue ter um olhar 

mais humano em relação àquela pessoa. E aí o que acontecia muitas vezes e que 

incomoda os juízes é que as vezes a pessoa que é levada à Audiência de custódia, 

ela já tem 3, 4, 5 prisões anteriores. Se a gente olhar, muitas delas é sem violência 

ou grave ameaça contra a pessoa, são justamente esses pequenos furtos ou ele foi 

conduzido por tráfico de entorpecentes, mas foi preso ali com muita pouca 

quantidade de drogas, para subsistência ou até mesmo ele vende, mas ele vende 

pra sustentar o próprio vício. E o juiz tinha duas alternativas nesse caso, ou 

mantinha o sujeito preso porque ele já foi preso 2,3, 4 vezes antes, ele vai pro 

sistema prisional, vai ser cooptado por facções criminosas, ele vai custar R$ 

3.000,00 mês para o Estado; ou simplesmente fala “esse é o público que não 

precisa ir pra unidade prisional”, devolve ele pra rua, e ia contar o tempo pra ele 

estar aqui de volta novamente, ou seja, por mais que se entendesse que o que o 

sujeito precisa não é cadeia, a gente simplesmente devolver a liberdade não 

significa ter um olhar mais cuidadoso em cima daquela personalidade, daquele 

hipossuficiência humana, eu to falando aí de usuários maciços de entorpecentes, etc 

e tal. E aí a gente conseguiu uma parceria com o projeto “Corra pro abraço”, da 

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e, acho  que Desenvolvimento e alguma 

coisa, Desenvolvimento Social. Eles têm aqui, no núcleo, uma equipe 

multidisciplinar, todos os dias, e se a gente percebe que o sujeito tem esse perfil, 

não é um criminoso violento, ele tá em situação de vulnerabilidade, etc e tal, ao 

invés dele ir para a cadeia – continua sendo uma decisão personalíssima do Estado 

– mas se ele optar por não converter o flagrante em preventiva, ele pode direcionar 

essa pessoa para o Corra pro Abraço, que vai trabalhar com esse sujeito formas de 

resgatar a sua dignidade, então eles vão atrás da família, eles trabalham em rede, 

eles têm apoio de hospitais e postos de saúde, eles conseguem um lugar pra dormir, 

eles conseguem matrícula em escolas e vão tentar trabalhar essa pessoa para que 

ele deixe naturalmente de viver à margem, de ser um criminoso e volte para o 

ambiente social certo, limpo. Na verdade, esse é o nosso objetivo. Em algumas 

hipóteses, você não é capaz de fazer isso , a depender do crime praticado, da 

personalidade daquela pessoa, talvez um trabalho de resgate, de dignidade ou de 

ressocialização seria muito mais difícil, mas tem vários outros que a gente consegue 

fazer isso sem precisar encarcerar o sujeito. Então é uma tentativa, ainda que bem 

incipiente, bem inicial, de trazer pessoas de volta pra vida para que elas deixem de 

ser clientes do sistema de justiça criminal. E tem funcionado bem, elas têm 
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experiências maravilhosas, depoimentos de pessoas que vêm sendo acompanhadas 

e nunca mais delinquiram, que começam a se organizar, começam a sair dessa roda 

vida da drogradição, então são experiências enriquecedoras, sabe? E que trazem 

bons resultados. É isso que motiva. 

2.3 Esse perfil que você falou que vocês normalmente encaminham. Eu não 

entendi muito bem. Você falou que um a gente sabe realmente que 

sempre vêm porque é um usuário e a gente encaminha para o programa 

Corra e o outro a gente tem que levar para o cárcere. 

O Corra atua também se o sujeito tiver um problema de uso abusivo de 

entorpecentes e vai ser encarcerados. Se ele cometeu um latrocínio, um crime 

muito grave, se ele tem passagens anteriores e percebe que a situação dele de 

vulnerabilidade está tão grande que fica complicado mantê-lo solto, ele vai ser 

encarcerado. E o Corra pro Abraço também vai acompanha-lo, tá certo? Agora, a 

tentativa, o nosso foco maior não é exatamente esse, o nosso foco maior é uma 

prática consistente de não encarceramento, mas dando outras ferramentas para 

que ele deixe de ser cliente do sistema de justiça criminal. 

2.4 Quais são essas ferramentas? 

São os tratamentos que eles desenvolvem, é o trabalho que eles fazem em rede, 

é o resgate com a família, é colocar o sujeito em alguma atividade lúdica, é 

colocar ele em uma alfabetização, é dar a ele um documento, é acompanha-lo 

nas audiências criminais porque ele tem que ir, e as vezes fica com medo de ir, e 

se ele for com o pessoal do Corra pro Abraço, ele sabe que aquele medo 

injustificado não tenha lugar comum, entendeu? E aí o sujeito acaba se 

empoderando de que minha vida pode ser melhor do que essa, de que ficar 

morando pela rua. 

3. Como você vem se capacitando para atuar nesse campo? O que você lê 

normalmente? Em quem você costuma se referenciar, né? 

A nossa formação é muito literária, né? Ou seja, é tentar manter atualizado nas 

regras, nos códigos, nas doutrinas mais inovadoras. É, acaba que não é um meio 

formal, mas a troca de experiência com outros colegas é algo muito importante para 

novas práticas, novas rotinas, ou aprofundamento em outras questões. E fora isso, 

um curso ou outro é, provido pelo Tribunal ou não. Porque o Tribunal tem seus 

cursos próprios, bem interessantes, de reciclagem, de aprofundamento em algumas 

questões. E aí, tocando aqui na Audiência de Custódia, a AC é um negócio muito 

interessante porque ele foi criado, um instituto 100% novo no Brasil, veio do nada, 

não foi sequer criado por lei e a gente foi aprendendo, e todo mundo foi aprendendo 

a fazer na prática. Aprendendo a fazer na prática, sem uma base sólida doutrinária 

estabelecida, agora começam a surgir algumas obras bem interessantes, mas 

depois que se aprendeu com os erros e acertos da prática. Mas tem sido bem 

interessante. 
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4. Você me contou um pouco sobre a coordenação, como funciona a AC, 

eu queria saber um pouco sobre sua experiência enquanto juiz da 

audiência de custódia. 

Começou,  como eu lhe disse, tudo muito novo. A gente foi aprendendo a fazer na 

prática, mas a experiência foi muito interessante, porque por mais que eu estivesse 

acostumado a lidar com pessoas privadas de liberdade há bastante tempo, não 

acontecia muito no calor da prisão em flagrante. Então, o juiz tinha contato com o 

preso muito tempo depois. A experiência das AC me trouxe uma sensação nova de 

ter contato com o sujeito logo depois que ele sai do procedimento policial, então ele 

não tem ainda uma defesa formal estruturada, ainda que ele tenha conversado com 

o defensor antes, e aqui nós resguardamos isso, todos contam o com o defensor. E 

aquela situação de você perceber que o contato pessoal com o conduzido (fala mais 

pausada) dá ao magistrado muito mais elementos para decidir do que o contato com 

o papel. Então, a AC me trouxe essa sensação, aliás, essa certeza de que 

continuamos decidindo o processo com muito mais elementos de convicção do que 

antes, com muito mais riqueza de percepção do sujeito, da sua origem, da sua 

instrução, da sua noção de ilicitude, de seus antecedentes, isso tudo fica muito mais 

claro na AC do que nas de papel. Então, a experiência da AC é riquíssima, acho que 

todo juiz deveria fazer um mês de audiência de custódia (risos) e depois passar um 

mês na de execução penal, pra ele ver como começa e como termina, pra ele ver o 

que fazer no meio. 

5. E a sua experiência com relação às mulheres na audiência. 

As mulheres na AC são muito poucas. A estatística que nós temos aqui é que 

eles orbitam em 5% das pessoas presas em flagrante. Naturalmente que tem 

sido um movimento interessante da criminalidade, de expandir sua nefasta 

incidência sobre as mulheres, então temos visto mais mulheres envolvidas com o 

crime, principalmente tráfico de entorpecentes. Os crimes violentos nem tanto. 

Roubo, porte de armas, nem tanto. Mas o tráfico de entorpecentes tem crescido 

bastante com mulheres, ainda que elas representem aqui um número pequeno 

de pessoas, 5%, como te disse, tem sido crescente o número delas no tráfico. A 

AC de mulheres não tem tratamento diferente nenhum do que acontece com os 

homens. A não ser de questões próprias femininas, perceber se aquela mulher 

está grávida e dar a ela um tratamento condigno com a gravidez é uma missão 

da AC, de repente se ela tem filhos menores, dependentes economicamente ou 

emocionalmente de cuidados dela, também ela terá um olhar diferenciado na 

audiência de custódia, mas fora isso, a lei é para todos, o que acontece com os 

homens acontece com elas. Via de regra é isso, não tem muita particularidade 

acerca das mulheres não.  

5.1 Você lembra de algum caso, não precisa ser só de mulher, algum caso 

que marcou. 

Até que pensando em mulheres, teve uma conduzida ao núcleo há algum tempo 

que, por ciúme, briga com o marido, namorado, não sei, ciúme de outra mulher, 
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ela jogou ácido no rapaz, e ela foi mantida presa. E o interessante disso é 

perceber que a divulgação de um ato criminoso como esse traz consequências 

no meio social, to falando do ato criminoso e não da consequência da prisão. 

Porque logo na semana seguinte tivemos outro caso de uma mulher que também 

jogou ácido no companheiro. Então, isso talvez acenda um alerta de como a 

imprensa deve tratar ou como deve noticiar e se deve noticiar determinadas 

práticas criminosas, entendeu? Qual a consequência dessa notícia levada em 

massa pode acabar acarretando no problema social de prática abusiva de 

criminalidade, entendeu? Mas esse talvez não seja o assunto do seu, mas eu 

achei interessante a consequência, pois pouquíssimo tempo depois outro caso 

semelhante. Havia muito tempo que não tinha nada nesse sentido.  

5.2 Você tem outro caso?  

Que eu me lembre, não. As coisas acabam que são muitos repetitivas, tráfico, roubo, 

furto, é... uma ou outra por estupro, por ser um crime de difícil prisão em flagrante, 

não é? Homicidio também é muito difícil de ter flagrante, então não é comum ter 

audiência de custódia de homicídio. Crimes de estelionato, eventualmente 

acontecem. Então são fatos bem corriqueiros que não geram muita repercussão, 

nem para dizer interessantíssimos.  

6. Além das perguntas que eu fiz, você quer acrescentar mais alguma coisa 

que você ache relevante dentro da experiência de ser juiz, sobre sua 

percepção sobre o mundo. 

Não, é só dizer que relativamente às mulheres, a gente tem uma unidade 

prisional aqui em Salvador que abriga mulheres, presas provisórias ou 

condenadas, condenadas em regime fechado, pois não há na capital unidade 

que recolha em regime semi-aberto, ou condenadas do semi-aberto ou 

condenadas do fechado que progridam para o semi-aberto. Então a gente acaba 

tendo uma situação muito particular e indesejada, que é uma mulher presa 

preventivamente que ao ser condenada, se o for em regime semi-aberto, ela 

acaba tendo o benefício da prisão domiciliar que é bem melhor do que a situação 

que ela estava antes em prisão provisória. Então ela tem na condenação algo 

muito menos gravoso, em termos de punição do que o que ela estava enquanto 

provisória, e esse é um ponto. 

E o outro, é que, como eu disse, que a Audiência de Custódia é um bom filtro 

consciente (porque não existe ninguém irresponsável aqui) de dizer quem vai 

entrar ou não no sistema prisional e isso acaba repercutindo também sobre o 

número de mulheres encarceradas, a boa notícia é que há pouco tempo eu 

soube pela diretora da unidade feminina daqui de Salvador, que desde há muitos 

anos, que ela não trabalhava lá como ela trabalha hoje, com menos pessoas que 

a capacidade da unidade. Ou seja, tem vaga sobrando para mulheres. Então 

essa política do encarceramento consciente, do encarceramento só quando 

efetivamente necessário, já repercutiu com relação às mulheres de forma 

positiva.  
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7. Só mais uma questão, estava refletindo sobre o que você disse sobre 

que nas AC, elas representam 5%. E você tem alguma opinião sobre a 

menor quantidade. 

É bem perceptível que as mulheres se envolvem menos no mundo do crime. 

Envolvem menos, eu digo, entenda, elas praticam menos atos criminosos. Se 

elas são maioria da população e são 5% dos presos em flagrante, certamente as 

mulheres estão muito menos envolvidas na prática de crimes que os homens, 

né? Então acaba sendo uma proporção razoável. O que a gente tem que fazer é 

com que os homens tenham esse comportamento, essa temperança e essa 

doçura das mulheres para que eles pratiquem menos crimes também. Eu não sei 

como fazer isso, como fazer com que os homens que tem um perfil violento, 

criminoso, possam se portar um pouco mais como mulheres para delinquir 

menos. Talvez seja uma questão cultural ou da própria natureza masculina que é 

mais impetuoso, gosta de resolver tudo pela força e aí acabam se jogando no 

mundo do crime. As mulheres talvez tenham um freio maior, um equilíbrio para 

não se dar a esse tipo de coisa. 

 

8. As mulheres que você conduziu a audiência, você viu algum perfil que 

você possa traçar sobre essas mulheres, algo em comum. 

Muitas delas jovens, muitas com pouco acesso à educação, com quase nenhuma 

habilidade profissional, vindas de periferia, muitas  com prole numerosa. Ou seja, 

pessoas que, em tese, não tiveram um ambiente saudável de vida, muitas 

inclusive envolvidas severamente com uso abusivo de drogas, então não tiveram 

oportunidade e se tiveram, não aproveitaram a oportunidade de trilhar um 

caminho saudável pra vida e acabaram descambando para o crime. Não percebi 

ainda, que eu me lembre, alguém assim uma mulher criminosa sofisticada, 

sofisticada não no seu aspecto, mas de praticar crimes sofisticados que 

exigissem grande elaboração, não. Acabam que elas são meio vítimas do que 

vem acontecendo ao seu redor, acabam se imiscuindo nisso, ou fazem uso de 

entorpecentes, ou acabam praticando pequenos furtos, ou pequenos roubos, ou 

agressões, entendeu? Muito fruto do meio ou da falta de chance de conseguir 

coisa melhor.  

 

Entrevistado: Promotor 

 

1. Me conta um pouco sobre a sua atuação como promotor. 

Meu nome é Valdemar, Valdemar Araújo. Eu ingressei no MP em 1991, era um 

antigo sonho, eu comecei advogando, reconheço as excelências da advocacia, mas 

a missão maior de servir a sociedade me motivou a ingressar na Carreira do 

Ministério Público. E quando eu fui assistir um júri em Salvador, que vi a atuação do 

promotor de justiça  eu me apaixonei, me identifiquei, saí da sala do tribunal do júri, 

dizendo: “Eu já sei o que eu quero ser na vida”. Estudei, advoguei 5, 6 anos, foi 



197 
 

 

muito bom a experiência na advocacia, mas o chamado do Ministério Público – cada 

vez mais forte – me fez estudar para o concurso e obtivesse, em abril de 91, 

ingressei na carreira do Ministério Público, fui designado para a comarca de Capim 

Grosso. De Capim Grosso, eu fiquei ali substituindo a Comarca de Jacobina, 

Riachão do Jacuípe, após eu pedi uma designação para Olindina. Fiquei na região 

de Olindina onde trabalhei em Nova Soure, depois fui para a Comarca de 

Inhambupe, onde trabalhei como titular da Comarca de Inhampube, por vários anos, 

e como titular da comarca de Sátiro Dias, que quase nunca tinha promotor. Depois 

fui para a cidade de Cruz das Almas, já na terceira entrância.  E trabalhei também na 

região substituindo Governador Valadares, Mangabeira, Muritiba, Sapeaçú, Santo 

Antônio de Jesus (cobrindo a região) e depois fui promovido para Salvador.  Essa é 

a trajetória da minha carreira no Ministério Público até aqui.  

 

1.1 Você me disse que era de Candeias, me fala um pouco antes, na 

Faculdade (pergunta de aproximação, em razão da semelhança em 

comum: o entrevistado e o entrevistador são oriundos do interior).  

Meu pai é operário, minha mãe dona de casa, em uma família de 6 filhos, lutando 

com muita dificuldade. Meu pai saiu do interior, de Candeias, porque lá só tinha, na 

época, curso de segundo grau pra Contabilidade e Magistério, razão pela qual, com 

a visão futurística que ele tinha, ele queria que os filhos dele fossem doutor. E aí ele 

veio pra Salvador, com grande entusiasmo, dizendo: “Olha, eu to trabalhando, eu to 

dando tudo de mim para que vocês entrem na Faculdade e virem doutores”. E 

sempre me incentivou a estudar. Eu lembro quando ele me colocava, eu ainda em 

Candeias, eu tinha 8 anos de idade, ele me colocava no colo e dizia: “Vamos assistir 

aqui um jornal nacional”. E aí ele via Cid Moreira muito jovem e ele dizia assim: “Veja 

como ele fala bonito, eu quero que você estude pra que você fale igual a ele”. São 

essas as lembranças que eu tenho da minha infância, meus pais incentivando a 

estudar. Não só eu, mas todos os meus irmãos. Ele tinha uma frase em que dizia: 

“Fé no estudo”. E com esse propósito, nós saímos lá do interior, viemos para a 

Capital, eu estudei no colégio Abrigo dos Filhos do Povo (na Liberdade), depois de 

lá eu fui para o Carneiro Ribeiro, sempre estudando em Colégio Público, depois fui 

estudar no Tereza da Conceição Menezes no Curuzu, porque o Carneiro Ribeiro se 

deteriorou e nós preferimos ser relocados para o colégio Tereza da Conceição 

Menezes e de lá eu fiz um concurso para estudar no Colégio Militar. Conclui meu 

segundo grau no Colégio da Polícia Militar. Prestei vestibular para Direito na UFBA 

e, graças a Deus, deu certo, porque eu sempre fui aplicado, apesar de toda a 

dificuldade, apesar de estudar em colégios públicos, com o ensino deficiente, com 

falta de professores . Eu lembro até que em 73, eu fui ter aula de matemática no 

segundo semestre, passamos o semestre todo, a quinta série toda – praticamente - 

sem professor de matemática. E assim faltava professor de matemática, professor 

de história, professor de português, mas com tudo isso existe o trabalho, a  

dedicação. Você enfrenta tudo isso e vence.  
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1.2  Você falou que antes do MP, você era um advogado. Você era um 

advogado criminal? 

Não, eu só atuava na área civil. Especialmente na área de família. Mas eu sempre ia 

para o fórum Ruy Barbosa para assistir júri. Eu e outros colegas meus que hoje são 

juízes, são promotores, porque a gente achava bonito o espetáculo. Com a 

participação do povo, na tribuna decidia a vida do cidadão, não é? Igual a ele. E a 

atuação dos atores: o juiz, o promotor e o defensor público.  

 

2. Com esse tempo que você tem aqui no MP, como você tem se 

capacitando mais para atuar na área criminal?  

Eu tinha um professor, Calmon de Passos, ele dizia assim: “Quem não gosta de ler, 

não faça direito”, porque a gente morre com a cara em cima do livro. É um estudar 

diário, eterno, eu como, disse, vim do cível, atuei no cível, por necessidade da 

instituição, vim para a área criminal. Não foi opção minha, mas como sou um 

soldado do MP, estou aqui para servir o MP e à sociedade. E por aí então eu 

procurei estudar, me reciclar, me atualizar, participando de seminários, estudando 

em casa, porque eu sempre fui assim, um autodidata, meu concurso eu estudei em 

casa. Primeiro, porque eu não tinha condições de pagar um curso preparatório. Eu 

pegava os livros do fórum Ruy Barbosa, a biblioteca do Tribunal de Justiça, pegava 

o livro lá e estudava. Eu não tinha condições de comprar, outras vezes eu tirava 

xerox. Então hoje eu continuo assim, estudando, estudando em casa, hoje tem a 

internet, mas eu não me limito a internet, acho que a internet limita muito a 

capacidade do estudante, do profissional, ajuda, mas também bitola.  

2.1 E de livros que você leu nos últimos tempos? 

Eu leio Fernando Capez, eu continuo lendo Damásio Evangelista de Jesus, não abro 

mão de ler os doutrinadores da minha época, Nelson Hungria, Basileu Garcia, Aníbal 

Bruno, entendeu? São elas, as minhas literaturas, basicamente esse pessoal aí que 

eu leio. E em matéria de internet, eu leio matéria de novos juristas, acompanho 

sempre com um olhar crítico em cima de tudo que eu leio.  

2.2 Me conta um pouco sobre esse olhar crítico que você tem.  

Porque tem determinados posicionamentos hoje que eu não concordo, em relação a 

determinadas matérias, eu acho que tem que ter um equilíbrio entre prisão e 

liberdade, por exemplo. Você não pode estar soltando todo mundo, você também 

não pode estar prendendo todo mundo. E existem algumas correntes aí, no Direito, 

que ou radicalizam pra um lado ou radicaliza para o outro, achando que prisão não 

resolve, que é direito penal mínimo. E não é assim, eu acho que é casos de aplicar 

prisão, nos crimes mais graves, com violência, com risco de morte para a vítima e 

aqueles outros casos que você pode sim aplicar outras medidas diversas da prisão, 

medidas cautelares, previstas no código de processo penal.  

3. Me conta um pouco sobre sua experiência na Audiência de Custódia.  

Muito boa. O problema não é a audiência de custódia, mas os critérios utilizados na 

audiência de custódia. É o que eu to lhe dizendo, na AC, você não pode vir para 
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soltar todo mundo, você também não pode vim para prender todo mundo. Você tem 

que ter critérios, você tem que analisar caso a caso. Se chega um sujeito aqui, com 

uma ficha criminal extensa, que praticou um assalto a ônibus, com um revólver, 

devidamente municiado, que coloca em risco as vidas que ali se encontram e outras 

que estão em torno da situação, como não requerer a conversão do prisão em 

flagrante em prisão preventiva?  Muitas vezes até com o emprego de violência 

contra pessoas idosas, contra crianças, xingamentos, agressões físicas e verbais.  

Existe casos aqui de furto, o sujeito furta 1 kg de carne, dois desodorantes, 3 

escovas de dentes. Encarcerar uma pessoa dessas? Não, eu acho injusto. Acho que 

as medidas cautelares diversas da prisão se aplicam nesse segundo caso. Então, é 

isso, em suma, que eu quero dizer dos critérios da AC. Você não pode vir com a 

cabeça dizendo que vai soltar todo mundo, e nem vir com a cabeça dizendo que vai 

prender todo mundo. Tem que analisar critérios caso a caso, aqueles critérios de 

gravidade, claro que tem que haver encarceramento. E os casos que não oferecem 

risco à sociedade, à ordem pública, esses podem ser beneficiados com a liberdade 

provisória, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 

 

PARTE 2  

Retomada com revisão sobre o dia anterior. 

3.1 Você falou que existem casos de prisão e de não prisão, desenvolva um 

pouco mais sobre isso. Sua perspectiva como o MP. Em resumo, sua 

perspectiva sobre prisão e não prisão. 

A preocupação maior do MP é com a paz social, a garantia da ordem pública. Quem 

pode dizer que a ordem pública não está ameaçada? Basta sair aí na rua. Basta 

parar nas sinaleiras, basta andar no transporte coletivo, onde o risco de ser 

assaltado hoje é mais de 80%. Então, o direito de ir e vir do cidadão está 

comprometido.  Você não tem mais tranquilidade em restaurantes, em shoppings, 

em cinemas, muito menos nas vias públicas, nas praças, nas ruas, nas igrejas. E 

evidentemente isso é uma preocupação do MP, como garantidor da ordem pública. 

Como defensor dos interesses públicos, o MP oferece denúncias contra os 

criminosos, e na AC costumamos ver os casos que consideramos de alta gravidade, 

assalto a mão armada, por exemplo, estupros, sequestros, e nesses casos 

evidentemente, e outros, nós requeremos a conversão do flagrante em preventiva. 

Existe os outros casos de menor importância, em que não há gravidade, não houve 

uso de arma de fogo, não houve agressão física contra a vítima, em que requeremos 

cautelares diversas da prisão, como comparecimento mensal em juízo, proibição de 

se aproximar de um estabelecimento comercial em que se cometeu o delito, enfim, 

medidas outras que não sejam o encarceramento, e as vezes até fiança,  

evidentemente quanto àqueles que podem pagar.  

Você falou sobre crimes com violência e crimes de menor potencial ofensivo, 

mas no caso de sua perspectiva sobre o tráfico e o uso de drogas que é muito 

maciço aqui. 

Ah, o tráfico tem que ser combatido. No momento atual, ele tem que ser combatido, 

porque do tráfico resulta muitos homicídios, brigas entre gangues, entre facções, 
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justiciamento por parte de chefes de facções que se acham no direito de matar ou 

de mandar matar. Aquele usuário, por exemplo, que não paga a droga que 

consumiu, ou um outro que eles dizem que deu a quebrança na instituição, quando 

ele dá determinadas ordens para o sujeito vender e o sujeito fica com a droga pra si 

ou vende para outro e fica com a parte do dinheiro. Assim, seria um problema muito 

sério a questão do tráfico de drogas no contexto atual, além de que esse tráfico 

arregimenta a juventude, jovens que poderiam estar estudando e trabalhando, e são 

arregimentados pelo tráfico na ilusão de que vão ganhar muito dinheiro, uma falsa 

ilusão. Na verdade não ganham esse dinheiro, quem fica com esse dinheiro é o 

traficante e eles são apenas soldados do tráfico, que se expõe cotidianamente, tanto 

ações das outras facções, outros criminosos, e também a ação policial, a segurança 

pública. Quanto ao consumo, já é uma outra questão, não deve ser analisado do 

ponto de vista de ser um criminoso, é na verdade um doente, aquele que necessita 

de cuidados terapêuticos do estado.  São situações diferentes. De forma que a 

preocupação do MP é com relação a esse tráfico. Ao traficante, aos chefes que se 

apossam de territórios naqueles lugares em que eles moram, em que eles (entre 

aspas) “comandam” e que ditam normas naquela comunidade. Fecham o comercio 

porque um comparsa foi baleado ou foi preso, queimam ônibus (transporte coletivo), 

prejudicando a população, então esse tipo de delito deve ser combatido pelos 

órgãos de segurança pública. Minha perspectiva é essa, o combate ao tráfico e o 

tratamento aos viciados, que o estado deve dar as oportunidades para que o viciado 

saia desse ciclo vicioso e procure outros meios lícitos de sobrevivência, que estude, 

que trabalhe, e que sobretudo haja clínicas para desintoxicar essas pessoas e 

reintegrar à sociedade.  

4. A partir da sua experiência com AC, qual foi a sua experiência com 

relação às mulheres. 

No contexto do tráfico ou no contexto da violência em geral? 

Pode falar de um contexto geral, pontuando o caso e as audiências. 

No ponto de vista das audiências,  experiência que tivemos foi que as mulheres tem 

cada vez mais participando em vendas de drogas, em levar drogas – até em suas 

partes íntimas – para a penitenciária, para os seus companheiros, e são flagradas lá 

e autuadas porque estão levando ou comercializando até a título gratuito, mas estão 

transportando drogas até para dentro do presídio, e nós temos aplicados para elas, 

na sua grande maioria, as medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a 

proibição do acesso ao sistema prisional. Porque se você vai visitar uma pessoa 

encarcerada, isso não lhe dá o direito de levar objetos ilícitos para essas pessoas. 

Então eu acho de bom tamanho essa atitude da justiça em aplicar medidas 

cautelares diversas da prisão, dentre as quais a proibição de frequentar os 

estabelecimentos prisionais. 

Fora o tráfico. 

A violência domestica, também né? As mulheres tem sofrido, a gente vê aí a 

violência, nós temos coibido, utilizado as medidas protetivas para as mulheres, 

evidentemente, outros casos mais graves de violência com faca ou revólver, com 
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outros objetos contundentes, nós temos requerido a prisão dos agressores. Mas 

também em outra perspectiva, a gente vê também participação de mulheres em 

assaltos, coisa que há tempos, nós não víamos isso, uma atuação tão efetiva, e 

agora nós vemos no assalto a transporte coletivo, a participação de mulheres, 

atuando como agentes mesmo na prática de delitos de roubo, muitas vezes portanto 

até arma, faca e revólver. As vezes pelo envolvimento sentimental como 

companheiro e também a ilusão do ganho fácil, de se iludir com a perspectiva de 

ganhar muito sem nenhum esforço. E alguns até em confronto com a polícia, mortos  

também em confronto com rivais, acontece isso de eles se desentenderem na 

divisão do que roubam. E voltando nos assuntos da mulher, a gente vê a 

participação da mulher (infelizmente) nesses delitos mais graves de roubo, 

sequestro e a gente tem preocupação com essa situação, muita preocupação, o 

estado tem que intervir, porque a base de tudo é a educação, tem que haver um 

investimento maciço na educação, isso a médio e curto prazo. Nós não podemos 

deixar a sociedade desprotegida, nós temos que tomar as providencias, claro que 

dentro da legalidade. Há médio e longo prazo, o estado tem que investir 

maciçamente na educação. 

4.1 O senhor lembra de alguma audiência com mulheres aqui no Núcleo? 

Como foi? Qualquer um que o senhor se recorda com maior facilidade.  

No momento não vem assim um caso específico, mas eu vi alguns casos de 

mulheres levarem drogas em suas partes íntimas para dentro do presídio. 

Quantidade até significativa e que felizmente foram flagradas e foram autuadas em 

flagrantes. Houve outro caso também de uma mulher que ficou tomando conta de 

reféns em sequestro, e aí ela fazia os trabalhos domésticos, lavava roupa do 

sequestrado, cozinhava para o sequestrado, uma situação assim, bastante peculiar. 

Ela foi incumbida, no grupo, de fazer esse serviço e terminou presa quando a polícia 

descobriu o cativeiro, invadiram e prenderam os meliantes e libertou o refém que era 

um senhor de mais e 70 anos, e  a mulher participou ativamente dessa situação.  

4.2 O senhor falou sobre as mulheres que entram com drogas em suas 

partes íntimas, que o senhor falou que é uma quantidade significativa, o 

que é uma quantidade significativa na perspectiva do tráfico? 

A maneira como elas acondicionam pedras de crack. Quantidade de maconha 

dentro de saquinhos e vão introduzindo na vagina, quantidades enormes que 

quando vão sendo retiradas ou fotogradas você vai ver a incrível quantidade que 

elas conseguem esconder dentro do próprio corpo para ser levados para os 

companheiros. É uma coisa que chama muita atenção, não seria uma quantidade 

assim, para consumo imediato, mas uma quantidade para comercialização no 

sistema prisional, um tráfico, é isso que chama atenção. Não seria uma quantidade 

para um companheiro apenas consumir, mas para distribuir entre aqueles que se 

encontram no sistema prisional.  

É esse o meu olhar sobre a participação da mulher nesse “tráfico” de drogas e 

entorpecentes para dentro do sistema prisional, achando eles que a mulher, é assim, 

não chamaria a atenção, tanto quanto se fosse um homem levando aquela droga. 
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Mas os órgãos de segurança estão atentos a isso, porque cada vez mais as 

mulheres tem uma participação ativa nos delitos de crimes contra o patrimônio e 

tráfico de drogas, infelizmente. 

5. Sobre essas mulheres que o senhor participou da audiência de custódia, 

me conta um pouco sobre elas. 

Algumas delas são mulheres sofridas, da periferia da cidade, algumas até com 

um (pausa na fala), habilidade de cabelereira, de manicure, de sacoleira de 

vender roupas, mas que no envolvimento com o companheiro que também tem 

envolvimento com roubos, com os assaltos, terminam deixando de mão essa 

atividade lícita, essa habilidade que ela possui para se dedicar a criminalidade e 

eu acredito na perspectiva ilusória que o ganho financeiro é maior, e aí acabam 

se complicando, ficam respondendo processos, aí depois tem mais outro 

processo, e quando vê já se enveredou pelo mundo da criminalidade. Deixou a 

perspectiva de uma vida lícita e regular como cabelereira, como manicure, como 

vendedora de diversos produtos e aí se enveredam completamente na 

criminalidade. E aí mais uma vez eu digo: “Onde está o estado que não chega 

junto dessas comunidades, onde essas mulheres moram, dessas pessoas novas, 

oferendo oportunidade de capacitá-las e estar ali presente, capacitá-las para o 

mercado de trabalho, oferecendo cursos técnicos, oferecendo educação 

pedagógica, enfim, várias oportunidades para que elas não optem pelo caminho 

fácil da criminalidade”. Eu acho assim também uma omissão do estado, propicia 

as mulheres e as pessoas de modo geral que vivem nessas periferias, a opção 

pela criminalidade, não justifica, não justifica, mas o fato de um sujeito se ver 

sem uma perspectiva de uma qualificação profissional, ele se torna vulnerável à 

ação dos criminosos que arregimentam para a criminalidade, criminosos esses 

que exercem uma influência muito forte n comunidade, a ponto até de determinar 

comportamentos, expulsar pessoas que acham inconvenientes, ou que acham 

que sejam informantes da polícia, entendeu? Ou simplesmente com quem não 

vão com a cara daquelas pessoas, então temos situações assim na periferia da 

cidade, são histórias que passam aqui pela AC. Como, por exemplo, o rapaz que 

foi obrigado a guardar uma arma de um criminoso, tentou se recusar, mas o 

mensageiro disse que ele tinha que guardar aquela arma. Terminou que a polícia 

teve lá e autuou ele por porte ilegal de arma, ele estava guardando, de forma 

obrigatória para o criminoso daquela região. Então as pessoas ficam muito 

vulneráveis nessas comunidades periféricas.  

E essa vulnerabilidade, o senhor acredita que seja pelo tráfico? 

É o tráfico, basicamente, o tráfico de drogas e a falta da oportunidade dessas 

pessoas, que não tem uma capacitação profissional, não tem uma educação que 

lhe permita galgar coisa melhor, sair daquela comunidade, entendeu? Ir para um 

lugar melhor em que ele possa viver em paz sem a pressão dos comandantes do 

tráfico. Então essas comunidades ficam reféns, a revelia dos criminosos.  

6. Além dessas perguntas que eu fiz você quer acrescentar mais alguma 

coisa? 



203 
 

 

Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar para a Faculdade de Direito, 

para a UFBA, para os estudantes cheios de entusiasmo que assim como eu e 

dizer a vocês que continuem na luta, acreditando no poder da justiça, na 

sociedade, na transformação do ser humano e não desistam nunca na 

capacidade do ser humano de se reinventar, de nós termos uma sociedade 

melhor, não devemos sucumbir diante da perspectiva da propagando midiática 

que tá tudo ruim, que nada vai dar certo. Devemos acreditar em Deus, em 

primeiro lugar (porque sou católico), e acreditar na humanidade também, nós 

vamos mudar essa sociedade, que ainda vale a pena ser honesto, ser ético, que 

vale a pena cumprir a lei, apesar de todo esse lamaçal que a gente vê na classe 

dominante, na classe política. Nós não devemos ver isso como um exemplo 

negativo e, volto a repetir, que vale a pena ser honesto, ser honrado, sempre 

praticar o direito e a justiça.  

 

Entrevistado: Policial  

 

Eu vou gravar, seu nome vai ser preservado. 

Tudo bem. 

É mais uma conversa, fique a vontade mesmo. É sobre sua percepção. Eu 

quero que você me conte um pouco sobre sua atuação como policial. Como se 

iniciou, como vocês se organizam, porque eu, por exemplo, não consigo saber 

o que é major. Como é a organização dentro da polícia militar. 

Ah, certo. Como policial, na verdade assim, a minha carreira iniciou muito cedo, com 

19 anos, é, que eu entrei na polícia, foi em 1993. Nós tínhamos outra realidade até 

como sociedade, como curso de formação da polícia, né? A idade era outra. Hoje tá 

bem mais humanizada, digamos assim, o tratamento da polícia com relação à 

sociedade. Hoje nós temos o que chamamos de polícia cidadã, que é uma polícia 

que lida mais com a parte de polícia comunitária, tem muita formação nisso, polícia 

comunitária. Antigamente você não tinha tanta formação assim. Então, como eu 

disse entrei muito novo, com 19 anos com a polícia, hoje eu to com 44, então são 

um tempinho, quase 25 anos de serviço. E, atuei em várias áreas. Atuei muito tempo 

na rua, trabalhando em viatura, atuei muito tempo no presídio, fazendo escolta de 

presos até 1 mês atrás eu tava lá no presídio fazendo escolta de presos e hoje eu to 

aqui no 13º Batalhão que é no Centro Histórico.  

Nesses vários anos tivemos todo tipo de ocorrência. Eu aprendi que o policial ele 

tem que polivalente, você tanto tem que saber atravessar a velhinha na rua, como 

trocar tiro com bandido se for preciso, então você tem que saber fazer tudo isso. A 

sociedade as vezes não vê nem tanto a polícia militar por essa parte, porque como a 

gente costuma dizer, a parte boa não aparece no jornal, então você só vê no jornal 

as coisas ruins que acontecem, que é uma minoria na polícia. Você vê. Como toda 

profissão, sabe que tem a parte ruim e a parte boa, é do ser humano isso, então 

assim, na polícia você não vê a parte das coisas boas, mas fazemos muitas coisas 
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que não é... várias partes antes da viatura acontece, o que as pessoas que estão na 

parte carente da sociedade, na parte da periferia, você tem aquele negócio, a 

parturiente tá ali, mas não tem quem socorrer, não tem um carro, a família não tem 

carro, ela não tem carro, e quando chega na hora de madugada, de noite, o único 

braço do Estado, como a gente diz, o único órgão do Esatado que chega e entra em  

todos os lugares, tá em todos os lugares, 24 horas por dia e diuturnamente é a 

polícia militar. Então, quem ela acha ali na hora pra pedir um socorro, uma ajuda pra 

ir pra maternidade, pra ir pro hospital, é a viatura da polícia, e aí por várias vezes 

acontece desse parto acontecer dentro da viatura e os policiais que terem que 

ajudar ali, terem que socorrer, fazer alguma coisa. Então, já aconteceu comigo, já 

aconteceu com vários colegas de tá dando socorro a parturiente e ela ter o neném 

ali na viatura, não é? Desde isso aí até você ser recebido a bala num lugar que você 

entra. Hoje em Salvador você não consegue entrar no Nordeste de Amaralina sem 

trocar tiro. Não tem jeito. Entrou com a viatura já sabe que o pau vai quebrar, como 

a gente diz na gíria. Então, a experiência realmente é um pouco vasta por esse 

tempo todo de serviço, por ter trabalhado em vários locais da polícia na Bahia, tanto 

capital como interior eu já trabalhei. Então o que você quiser perguntar, pode 

perguntar que a gente, o que a gente puder ajudar, está aí pra ajudar. 

Por que você decidiu seguir a carreira de policial? 

Na verdade, deixa eu lhe dizer, eu nunca tive esse sonho, digamos assim. Porque 

tem gente que desde criança sonha em ser policial. Eu não, foi um acaso. Eu 

trabalhava, na época, eu bem novo, eu trabalhava no Banco Econômico, extinto hoje 

em dia, tinha um banco econômico. E um colega me chamou e falou: “Tá aberto o 

concurso da polícia, umbora, vamo fazer?”. Falei: “Vamo”. Daí, jovem, digamos 

assim, naquela época aventureiro, sem muita coisa assim, eu disse vamo, vamo 

fazer, vamo. Acabou que eu fui fazer o concurso da polícia, no dia da prova do 

concurso, ele que me chamou não foi fazer a prova porque ficou em casa dormindo, 

eu já tinha pago a minha inscrição, eu já tinha feito, fui e fiz o concurso, passei e aí 

acabei tomando gosto pela profissão e hoje não me vejo fazendo outra coisa. Até 

porque eu sou bacharel em direito e o único concurso que eu teria vontade de fazer 

seria pra delegado. Não me vejo atrás de uma mesa com um monte de papel. Gosto 

muito de advogar, mas gostaria, a única área que eu realmente me identifico é a 

área penal, é a área crime, e aí fica um negócio meio antagônico, eu advogar depois 

de 20 e tantos anos de polícia, eu ia advogar para criminoso, então não advogo por 

isso, nunca quis advogar por isso porque a única área que me identifico realmente, 

que eu gosto, é penal. Te diz na faculdade que todo mundo namora com penal e 

casa com civil, mas é a área que realmente eu gosto é a área penal, e como eu lhe 

disse, foi por acaso, não foi nada de um sonho, acabei fazendo e depois que entrei, 

me apaixonei. A gente tem um costume de dizer que isso aqui é uma cachaça, você 

vicia realmente e depois que você entra, aí pronto. 

Primeiro você falou que um dos lugares que você não pode entrar sem trocar 

tiros. 

Geralmente, não é que você não possa entrar, é que geralmente quando você entra, 

tem um confronto. Então, tem alguns lugares em Salvador que são assim, temos 
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mais emblemáticos, tipo: Nordeste de Amaralina, Engomadeira são alguns bairros 

que realmente quando você entra tem um confronto porque a marginalidade está 

muito pesada nesses lugares.  

Isso se deve ao que? 

Isso se deve a, eu não vou nem dizer um descaso do governo do estado com isso, 

mas assim, foi se deixando evoluir a um ponto que esses locais, a marginalidade 

realmente tomou conta desses locais e são locais, é como eu disse, não é que a 

polícia não entra, a polícia militar entra em qualquer lugar. Mas é um local que você 

entra e você sabe que o risco de confronto é iminente. Você entrou nesse local, o 

risco de confronto é iminente, porque o tráfico de drogas domina realmente aquele 

lugar.  

Você já trocou tiro?  

Já. Já entrei nessa situação. Há pouco tempo mesmo eu tava trabalhando no 

serviço extra pela polícia militar, porque temos algumas escalas extras e um colega 

pediu um apoio acho que foi no Nordeste de Amaralina e fomos recebidos a bala. E 

foi muito tiro. 

Me conte um pouco sobre isso, como foi essa experiência. Você trabalhou em 

alguma UPA (velho, eu confundi)?  

Não. 

Tem que me explicar a organização pra eu saber como as UPAS são. 

A organização como assim você quer saber?  

Existem os batalhões e o QCJ.  

É, Quartel do Comando Geral. 

Isso. 

Existem os batalhões, existem as companhias independentes e existe as bases 

comunitárias. 

Isso. Você pode me explicar os três porque falam que existe muita autonomia 

dentro da polícia, né? Existem vários... 

Isso. Tipo assim, hoje em dia você tem poucos batalhões, desde 2001, se eu não 

me engano, final dos anos 90, esses anos 2000 que foram se extinguindo os 

batalhões e dividindo o que era um batalhões em companhia independentes. 

Antigamente você tinha poucos batalhões em Salvador. Os batalhões era 

responsável por uma grade área e ficava ruim até de você cuidar dessa logística, 

vou lhe dar um exemplo, você tinha um batalhão que era o 8º batalhão. Esse oitavo 

batalhão da polícia militar, ele cuidava da cidade baixa toda, suburbana toda, da ilha, 

de simões filho, então ele cuidava disso. Aí pra um comandante cuidar da logística 

de tudo isso aí, ficava muito difícil e aí se dividiu esse batalhão e se transformou em 

várias companhias independentes, entendeu? Aí você tem um comandante em cada 

companhia, por exemplo, você tem uma companhia no Uruguai que cuida daquela 

área da cidade baixa, da península de itapagipe toda, daquela área. Aí você chega 

no Lobato, você tem outra companhia que cuida daquela área ali de uma parte da 

suburbana. Aí você chega em Periperi tem outra, que cuida de outra parte da 

Suburbana. Paripi tem outra, entendeu? Então dividiu em várias companhias 

independentes, fica mais fácil de você (silêncio), como é que se diz, cuida dessa 
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logística. E de você com essa política, como eu lhe disse, de polícia comunitária, fica 

mais fácil você tá mais próximo da comunidade, porque se você cuida de um lugar 

menor de uma região menor tem como você tá mais próximo daquela comunidade. 

Se eu cuido só do bairro do Uruguai, tá mais fácil de eu, comandante, eu oficial que 

coordeno a área, estar mais próximo daquela comunidade ali do que eu 

comandando, imagine, uma suburbana toda, ainda Simões Filho, entendeu? 

Entendi, me fala um pouco sobre a experiência . 

Na verdade assim, eu não tenho muita experiência em polícia comunitária porque 

uma das áreas que eu trabalhei, tipo assim, eu fui de RONDESP, eu fui da escola de 

presos lá do presídio, então eu não trabalhei muito tempo como polícia comunitária. 

Mas o que eu sei de polícia comunitária é como eu disse, é uma polícia que tá mais 

voltada pra comunidade, pra conhecer aquela comunidade, pra atuar junto, até no 

caso de uma necessidade, de por exemplo, infelizmente temos na Bahia, digo até 

em nível de Brasil, a mania de achar que tudo é caso de polícia, e quando você vê 

na realidade não é isso. Você tem caso que é caso social, são questões sociais, por 

exemplo, a criminalidade hoje cresce não é uma questão só de polícia, é uma 

questão que você não tem saneamento básico, não tem cultura, não tem esporte, 

não tem uma quadra pro menino tá ali.  E a gente sabe que a mente ocioso é oficina 

do diabo. Então você não tem como você fazer uma polícia só de combate a 

violência se você não tiver uma política social envolvida. E a polícia militares nas 

bases comunitárias eles fazem justamente isso, esse elo de ligação com a secretaria 

de saúde, com a secretaria de ação social, porque eles veem onde é que tá a 

necessidade. Como eu lhe disse, como a polícia é o único braço que chega em tudo 

quanto é canto, então eles veem tudo isso. O que é que interfere na segurança? 

Varias coisas, até a iluminação pública interfere na segurança. Aquela rua tá mais 

escura, aquela rua tá com as luzes todas queimadas. Você é mais fácil de imaginar 

eu agir naquela região porque tá tudo escuro ali, você vai em um lugar deserto, 

escuro. Então a polícia até, o pessoal das bases comunitárias, eles veem até essas 

situações para entrar em contato com a prefeitura, com COELBA, com tudo, pra 

trocar a iluminação, pra ver onde é que tá, entendeu? Então, a polícia comunitária 

age mais assim, vendo o que é que tem de necessidade na comunidade, pra se 

evitar a violência. 

Me conta um pouco sobre as condições de trabalho. 

(Silêncio e uma cara que “velho, tá gravando”, apontou para o gravador) 

Hoje, já tivemos condições de trabalho muito piores, hoje realmente as condições de 

trabalho não estão tão ruins, não tá o ideal, né? Muito aquém do ideal, até pela 

quantidade, digamos assim, de efetivos, de material humanos. Hoje a polícia militar, 

salvo engano, tá com trinta e poucos mil policiais pra Bahia. O que deveria ser no 

mínimo o dobro, mas a gente sabe que é questão de política. Então assim, não 

estão das piores, nós temos condições de trabalho, condições de formação bem 

melhor de que se tinha na época que eu entrei na polícia.  Na época em que eu 

entrei na polícia, a formação, por exemplo, essa formação pariahumanitária era 

quase nenhum. Você tinha mais aquela formação, você tinha aquele resquício da 

ditadura, então você tinha mais aquela formação de repressão. Hoje você tem uma 
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formação de mais conscientização da sociedade, de você, nós temos cursos de 

polícia comunitária, temos curso de polícia, por exemplo, tenho o curso de polícia 

comunitária escolar porque eu tiro hora extra na ronda escolar. Então você faz... é, a 

ronda escolar ela lida com as escolas, realmente, com os estudantes, faz ronda nas 

escolas pra evitar a violência nas escolas porque hoje em dia a violência tá muito 

grande dentro das escolas. Então você tem um serviço da polícia militar que é o 

serviço de ronda escolar.  Toda escolas públicas e as escola particular quando pede 

apoio também. mas em sua maioria nas escolas públicas, nós fazemos rondas. E 

quando tem alguma demanda, alguma coisa que foge do ambiente escolar, foge 

daquele negócio da disciplina escolar, aí o diretor liga, pede apoio, a viatura vai e aí 

por várias vezes intervimos em situações de tráfico de drogas dentro da escola, de 

agressão física dentro da escola, de ameaça de morte, de tentativa de homicídio, 

porque hoje em dia, infelizmente a violência té em tudo quanto é lugar, então tem 

essa formação. Então hoje, como eu disse, não tá tão precária, a condição de 

trabalho, ela é a formação, não tá o ideal, mas não tá tão precária. 

Essa informação, ela vem da polícia, quais são os meios, além da  (esse é o 

momento que eu confundo BCS por UPA, daí ele me corrige).  A Base 

Comunitária de Segurança que... me explica essa transformação da polícia 

com a polícia comunitária, como se deu, você sabe, esses cursos, é pra todo 

mundo, todo policial? 

Todo policial, hoje a formação de polícia comunitária é pra todo policial e se deu, é 

como eu disse, foi a evolução. Eu digo assim, a evolução do tempo mesmo, com 

estudo, com pesquisas, foram feitas. Na época foi feito um estudo junto a UFBA. O 

pessoal da ufba e tudo, foi feito um estudo para se chegar a esse modelo de polícia 

comunitária. Eu costumo dizer, minha opinião pessoal, aqui não é ainda o ideal, não 

por conta da polícia militar, como eu disse, é por conta dos outros órgãos, porque 

você precisa envolver todos os órgão. Você não tem como fazer uma polícia 

comunitária só com a polícia militar, você tem ter tudo quanto é órgão pra evitar a 

violência. Então você tem que ter, como eu lhe disse, você vai pra ação social, de 

recursos hídricos pra ver a situação de... as questões sanitárias, questões básicas 

de, que você não tem, não tem recurso nenhum nos bairros da periferia. Então falta 

tudo. Secretaria de saúde, você não tem médico. Tipo assim, você tem uma UPA e 

você não tem médico, você não tem enfermeiro, então você acaba criando um 

conflito ali, um clima, porque imagina, tem um posto de saúde aqui, mas você chega 

naquele posto de saúde, precisa de atendimento e não tem médico ou não tem 

aquela medicação ou não tem recurso pra atender. 

Mas as bases comunitárias, elas vem dessa onda de humanização da PM? 

Sim. 

Essa política institucional é só na Bahia? 

Acho que é uma política institucional no Brasil, da PM comunidade. Do pacto pela 

vida que é um programa nacional, o pacto pela vida que é um programa das polícias 

civis, militar, de você, um programa de governo, de você fazer justamente isso aí. 

Seria o ideal isso, você juntar todas as secretaria que você precisa pra aquela 

comunidade viver em paz, pra você instalar a paz naquela comunidade. 
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Me conta um pouco sobre experiência em geral com a prisão em flagrante. 

Me conta o que você quer saber, porque nós temos. É tipo assim ó. Polícia militar, 

ser policial é uma coisa que não é o que a gente costuma dizer, não é receita de 

bolo. O que é que eu mais gosto, o que é que mais me apaixona na profissão 

policial? É que não receita de bolo. Eu saio de casa hoje, sem saber o que vai 

acontecer ali na frente. Um dia nunca é igual ao outro,entendeu? Então você tem 

vários tipos de prisão. Você quer me dizer o que é que você quer saber. Você tem 

vários tipos de prisão, vários tipos de ocorrência e tem ocorrência que as vezes você 

acha que são iguais, mas na realidade são totalmente diferentes, acontece de um 

modo diferente, a reação da pessoa lá do outro lado é diferente, a sua reação é 

diferente.  

Vamos pensar em algo mais fechado. Os flagrantes, como elas chegam até 

você?  

Tem várias maneiras de chegar até mim. Você tem desde a ocorrência que a central 

lhe manda, porque alguém ligou pra polícia pra informar que tá ocorrendo uma 

situação assim, assim, assim, assado. E então a central lhe manda deslocar pra 

aquele local e você vai lá e efetua a prisão. Tem situação que você se bate com ela 

de frente, você encontra. E aí tem várias maneiras de acontecer a situação de 

flagrância.  

Mas tem alguma diferença no caso de você, por exemplo, você falou que foi da 

RONDESP e foi do batalhão. 

Isso, e da escolta de presos. 

Existe, pela região ou pelo local em que você trabalhou, tem diferença maior, 

tipo...dos tipos de prisões que vocês fizeram. 

Não, é uma coisa que independe de local que você tá ou a central mandar ou você 

se bater com o flagrante. Independe da região, entendeu? Tem local que você tipo 

assim, pelo menos eu não tenho essa estatística de local que você tenha mais 

prisões em flagrante porque a central lhe deslocou pra ali ou que você se bateu. 

Então, eu não tenho estatística. 

Rondas? 

Isso. Geralmente é rondas, o trabalho da polícia militar é um trabalho preventivo e 

repressivo, você trabalha mais prevenindo, ou seja, mais com viaturas rondando. 

Nosso trabalho é ostensivo, então você trabalha mais rondando, mais com viaturas 

rondando. Aí você pode se bater com a situação ou você pode tá tranquilo, ser um 

dia de trabalho tranquilo e a central vim e ligou que tá ocorrendo um assalto em 

algum lugar. Pronto, eu vou lhe dar um exemplo prático: na semana passada, eu 

estava num serviço extra pela polícia militar, eu era supervisor, eu tava de 

supervisor, os caras que ficam na PO, Policiamento Ostensivo, que é uma dupla de 

policiais, que você vê nos locais. Tem um serviço que, na polícia militar, um serviço 

que a gente chama assim de Corredor Turístico de Salvador (CTS). Na CTS, você 

tem dupla de policiais em todo o corredor turístico de Salvador, desde Paripe até 

Stella Maris. Você vai ter dupla de policiais em certos locais que vai evitar, pra evitar 

o acontecimento de crimes. E tem que ter uma supervisão pra isso, pra você garantir 

que o policial tá ali, tudo isso. Então nós passamos na supervisão, quando 
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estávamos conversando com a dupla de policiais no Largo de Roma, chega um 

cidadão no veículo e informa que outro veículo que acabou de passar tinha cometido 

um assalto ali atrás. Entendeu? Há poucos minutos tinha acontecido um assalto, 

nesse mesmo fizemos o que? Embarcamos na viatura e fomos em perseguição a 

esse veículo, conseguimos abordar, conseguimos prender o meliante que estava 

com o veículo roubado e que tinha pratica assalto a pessoas que estavam no ponto 

de ônibus, tinha roubado os celulares das pessoas. Então é uma coisa que 

independe, você tá aqui num serviço e a pessoa: “Não, só vou rondar ali, pegar a 

assinatura do colega, saber se o colega quer encosto” e de repente o cidadão vem e 

chama pra uma situação dessa. Você tem que estar pronto pra tudo, entendeu?  

E com relação às mulheres? 

Quer que você quer saber com relação às mulheres? 

Qual o motivo, pode ser também casos que você tenha... 

Aconteceu aqui, como a colega lhe falou, aconteceu no Pelourinho aqui, durante o 

São João, nós estávamos num ponto de abordagem, na entrada, no Pelourinho, 

como se faz no carnaval. Pra pessoa passar, ser revistada, pra garantir que ninguém 

tá entrando no circuito armado ou com alguma coisa ilícita. E o que é que acontece? 

Essa mulher, ela tinha saído do circuito. Então você tinha um local de saída e tinha 

os locais de entrada, que era os portões de abordagens. Ela tinha saído do circuito, 

não sei pra quê. E quando ela retornou, ela queria entrar pelo local de saída. Aí um 

colega informou a ela que o certo ela entrar, seria o portão de abordagem, que fica 

ali a uns 20 metros do local em que ela tava, era bem ao lado. E ela, não sei porquê 

cargas d‟águas, ele falou: “Por aqui a senhora não pode entrar, a senhora tem que 

entrar por ali”. Ela aí ficou fazendo um gesto obsceno pro colega, com o dedo médio 

fico fazendo esse gesto pro colega. O colega veio falar, aí ela passou por a gente na 

patrulha, aí ela passou dando o dedo do mesmo jeito. E aí ela foi presa por 

desacato. Ela ainda alterou com a patrulha, quando nós chegamos, e ela muito 

exaltada e falando: “Eu dei o dedo mesmo, vocês olharam porque quiseram. Dei, 

vocês olharam porque quiseram”.  Aí conduzimos ela pra delegacia, foi lavrado o 

flagrante, um TCO, na verdade, porque crime de menor potencial ofensivo. Foi 

lavrado um Termo Circunstanciado e pronto, foi o que aconteceu. Graças a Deus, 

ela não resistiu. Quando falamos que ela iria ser conduzida, ela veio tranquilamente, 

embarcou com a gente na viatura, veio pra delegacia. Aí quando ela caiu na real que 

ela viu que realmente ia ser flagranteada, ela disse que nós entendemos errado, que 

o gesto que ela fez.., que nós interpretamos de outra maneira, eu não sei que como 

é outra maneira pra interpretar um gesto desse, mas tudo bem. E aí ela foi 

conduzida pra delegacia. 

Como já tive casos de mulheres que resistiram à prisão e tiveram que ser algemadas 

e tiveram que ser presas.  

Você outras experiências com prisões de mulheres, em outros lugares. 

Tenho. É , numa mesma situação dessa, muito parecida com essa que eu lhe falei 

do carro que passou, aconteceu e nós prendemos foi uma mulher. Na realidade, era 

um casal que tava assaltando e a mulher que apontava a arma, que dava voz de 

assalto. Ela que dava a voz de assalto e apontava a arma. Essa daí, um dos 
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homens que tavam com ela, porque eram dois homens e uma mulher, um dos 

homens ainda resistiu a prisão, na realidade, trocou tiro com a gente. Ele conseguiu 

se evadir e ela foi presa junto com outro homem que tava com ela.  

Esse flagrante foi ligação? 

Não, esse flagrante foi da mesma forma como eu lhe disse o outro. Gente passou e 

falou: “Aquele carro ali tava praticando assalto”. 

Perguntei sobre o tráfico (inaudível) 

De prisão de traficante? Muito! Eu disse que fui da RONDESP, muito flagrante de 

tráfico de drogas. Algumas de mulheres, inclusive um de uma mulher que aqui no 

centro histórico, há anos trás, ela era líder do tráfico de drogas nesse local e foi 

presa, ela já, inclusive saiu no jornal e tudo, ela mandou matar um outro rival dela. 

Então, assim, ela foi flagranteada com alguns quilos de drogas, na época. Várias 

experiências. 

Eu sei, eu sei que você tem que sair rápido, mas são exatamente essas 

experiências que vão fazer com que eu consiga entender essa entender a 

questão da mulher... 

O que é que você quer entender, assim, da mulher? 

Eu quero entender quais as suas experiências tendo mulher como autora e não 

como vítima de violência, uma mulher como autora né, de vários roubos, como 

normalmente se (inaudível), qual a diferença né, se é a ligação, nos casos das 

mulheres, se é... 

Como eu lhe disse, é uma coisa que você não tem como prever. Eu não tenho uma 

estatística pra lhe dizer se são mais prisões por causa da ligação. É uma coisa mista 

(repetiu o de antes). 

Me conta um pouco sobre essa situação da mulher, há algum tempo tinha o 

comando do tráfico. Vocês já sabiam. 

Sabíamos, tinha ligações, denúncias anônimas. Nós temos o setor de investigação, 

o setor de inteligência da polícia militar. Realmente investiga, vai ver e passa pras 

viaturas de algum serviço ordinário, são as viaturas que tão no policiamento 

ostensivo, o que é que está acontecendo: “Fulana é suspeita de tráfico de drogas”. 

Então sempre que a gente via em alguma atitude suspeita, abordava e aí vez ou 

outra ela foi pega com drogas. 

Como assim atitude suspeita? Sempre quis saber qual a percepção da polícia. 

A percepção da polícia é uma coisa muito de tino, de ter uma coisa profissional que 

você vai pegando isso com o tempo. Então, tipo assim, se eu sei que certa pessoa 

provavelmente está ligada com o tráfico de drogas e se eu ver essa pessoa com um 

embrulho, com um pacote, com uma sacola ou essa pessoas, as vezes, quando 

avista a viatura você vê que ela tenta se esconder ou tenta não ser percebida e aí 

você já percebe. As vezes até pela feição da pessoa você vê que naquele momento 

ela tá com medo. Que naquele momento ela tem alguma coisa a temer, até pela 

feição da pessoa você vê isso. O nervosismo, tudo isso você vê.  Geralmente 

quando você sabe que é uma pessoa que é envolvida com algum tipo de crime e 

nós sabemos de várias que são, mas é aquela história, no Brasil a gente só sabe. 

Tipo assim, tráfico de drogas é uma coisa muito difícil de você pegar. Eu sei, a sua 
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experiência levantou que aquela pessoa trafica, faz tráfico, comete o crime de tráfico 

de drogas, mas aquela pessoa que comete o tráfico de drogas, geralmente ela não 

está com a droga na mão, geralmente ela tem o que elas chamam de aviões, os 

aviãozinho que só vão fazer nisso aí. Ela só fica ali mandando. Então por várias 

vezes, você não vai pegar ela com nada. Então não é assim: “Ah, ela é traficante”. 

Você sabe que não é assim. “Ela é traficante”, vai lá e lava ela presa, não. Você tem 

que pegar ela em flagrante, você tem que pegar e pra você conseguir esse flagrante 

é uma coisa muito difícil. Essa mulher quando ela foi presa da última vez, eu lembro 

que saiu um matéria imensa no jornal que foi um caso que foi assim: ela começou a 

ser muito investigada pela polícia civil, pela polícia militar porque um menor matou 

um outro cara e na hora que esse menor tava cometendo esse crime, um carro 

reportagem de uma tv ia passando na hora e filmou e esse menor foi preso e 

quando ele foi preso, foi apreendido, ele disse: “Eu trabalho pra fulana, foi ela que 

mandou”. Pronto, e ela sumiu, ela ficou com medo. E depois de um tempo 

conseguiram prendê-la, ela em casa com dois quilos de maconha. E aí saiu uma 

matéria imensa no jornal e eu me lembro muito bem porque a delegada falou: “Há 

muito tempo nós sabemos que ela é líder do tráfico de drogas, mas nunca 

conseguimos pegar”. É muito difícil pegar em flagrante, que na realidade eles são 

dissimulados, eles não ficam com a droga. Então, como eu lhe disse, por várias 

vezes que nós víamos essa pessoa, nós a abordávamos, por quê? Pra tentar 

conseguir o flagrante, ela com uma droga. E por várias vezes ela não tinha nada e 

ela saia de boa. Você sabe que ela é criminosa, mas ali naquele momento não tem 

como você provar. Então o que é que você vai fazer? Uma abordagem por fundada 

suspeita, mas você não tem, não achou nada, pronto. Como se faz a abordagem há 

varias pessoas. 

Muita gente acha errada a abordagem pela polícia militar, tipo assim, você faz uma 

abordagem a um veículo, você acha um carro suspeito, você faz a abordagem, mas 

assim, é o único meio de triagem que nós temos pra realmente ver se tem alguma 

coisa de errado ali. A gente não tem como adivinhar quem é que tá levando droga 

no carro, quem é que tá levando arma no carro. Entendeu? Quem tá dirigindo 

embriagado, quem é que tá dirigindo usando droga. A gente não tem como saber, 

então você só vê isso numa abordagem. E não sei se você já foi abordada pela 

polícia militar em alguma situação, num carro ou... mas as pessoas vão ver que na 

maioria das vezes, claro que nós podemos ter casos com excessos, podemos ter 

casos de, até, indelicadeza. Mas se você for ver, na maioria das vezes, eles vão 

fazer a abordagem e ao verificar que se tratam de pessoas de bem, eles vão desejar 

um “bom dia, um boa noite, nosso serviço é pra sua segurança” e pronto, vão ser 

corteses, não vão ser desconfiado. As pessoas, às vezes, pergunta porque é que o 

policial as vezes quando vai abordar um veículo independente de quem seja o dono, 

ele vai com a arma em punho, as vezes com a arma apontada em posição de 

segurança, falam: ”Sua arma tá apontada pra mim”, mas ele é profissional, ele sabe 

o que é que ele tá usando. Então ali é pra segurança dele, porque ele não sabe 

quem tá lá dentro lá. Já tivemos casos de colegas que foram, digamos assim, 

relapsos com relação à segurança e não ir com a arma desse jeito, apontada pro 



212 
 

 

cidadão, por questões de segurança e o marginal do lado de lá, o marginal atira nele 

primeiro, não dá tempo de ele reagir. Atirar nele pra fugir. Baleou um colega, matou 

um colega, e aí? Então as pessoas as vezes não entendem porque é que a polícia 

militar quando vai abordar ou a polícia civil, policiais em geral quando vão abordar, 

geralmente, a depender da situação, ele vai em situação de segurança, com a arma 

apontada, mas a arma é um instrumento de trabalho dele. Ele sabe o que é que ele 

tá fazendo. Não é que ele tá apontando que ele vai atirar na pessoa, não é isso. 

Entendeu? Porque ele tem que ter a segurança dele primeiro pra manter a sua 

segurança. Se eu não conheço, eu  não sei quem é. Se eu to abordando é porque 

eu não conheço. Quando eu to abordando que alguém vem: “ Por que vem com a 

arma apontada”. Eu digo: “Eu lhe conheço? Não. Se eu lhe conhecesse, eu já 

saberia que é uma pessoa de bem ou marginal. Se é uma pessoa de bem, eu nem 

apontaria. Se eu sei que é um marginal, eu já prenderia”.  Então, eu não sei quem tá 

aí. Então primeiro a minha segurança.  Então, essa pessoa, foi desse jeito que eu 

lhe falei.  

Já tiveram vários outros casos de mulheres que as vezes desacata a guarnição. 

Muitos casos de sim, mulher desacata na abordagem normal, uma coisa que é pra 

ser simples, que é pra ser de rotina, que é transcorrer ali tudo bem. Acabou a 

pessoa, tentar fazer umas bebida quando tá saindo de festa ou de festa e acaba 

desacatando.  

Perguntei algo mas não deu pra ouvir, sobre tráfico pra mulheres. 

Hoje em dia a gente tá vendo um índice muito maior de mulheres envolvidas com o 

crime, tanto com o tráfico, como com assalto. Muitas mulheres envolvidas. 

Antigamente você não tinha tanto caso disso, de mulher, como hoje em dia, que tem 

muitos casos de mulheres envolvidas com assalto a ônibus, assalto a veículo, roubo 

de veículos. Porque aí eles tão usando isso porque você disfarça mais. Quando 

você vê um casal, você as vezes não desconfia. Quando você vê dois homens, três 

homens vindo em sua direção, você fica com medo, você se amedronta, a depender 

dos homens. O que eu costumo até dizer é que assim: “Não julgue só pelas vestes, 

não julgue pelo jeito que tá vestido, pelo jeito que vê andar, não julgue por isso”. Por 

que às vezes você, hoje em dia, tem marginal que você não diz que é marginal.  

Antigamente você tinha um estereotipo de que: “ Ah, aquele ali é marginal”, pelo jeito 

que tava vestido, pelo jeito de cabelo. Hoje em dia você não tem isso, hoje em dia se 

tiver um cara bem vestido, bem trajado, que tá assaltando, assim como tem casais 

bem trajados que tão assaltando. Tem muitas mulheres envolvidas com furto, o que 

nós chamamos, eles chamam de “descuido”, que é furto. Na realidade, muita mulher 

com isso. Sempre teve muita mulher envolvida com isso. Tem aquelas mulheres que 

vão na loja com aquela bolsa grande e aí no descuido da vendedora, ela bota uma 

coisa dentro da coisa, outra coisa, entendeu? Furto. Então tem muita mulher 

envolvido com isso, sempre teve. Mas hoje em dia tá aumentando muito o número 

de mulheres envolvidas com assaltados a mão armada e envolvidas com o tráfico, 

principalmente envolvidas com o tráfico, muitas mulheres envolvidas com o tráfico.  

(tom de indignação) Muitas mulheres assumindo o tráfico, não é nem só dizer 

envolvida porque o marido, o namorado, o companheiro é traficante, não. 
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Antigamente você tinha muito disso. Hoje você tem mulheres liderando o tráfico. 

Você vê mulheres que aprenderam a ganhar esse dinheiro fácil, digamos assim, 

como elas acham que é fácil, e tão liderando o tráfico. Muitas mulheres hoje em dia, 

muitas, muitas, muitas. 

Sobre o estereótipo que você falou que antigamente você falou que era muito 

presente (inaudível). A outra pergunta é sobre a investigação, porque na 

faculdade a gente fala que a polícia civil é a polícia que investiga, como se dá 

essa investigação daqui com a civil e outras coisas. Como você decide atuar... 

Na realidade, assim (pausa), a polícia judiciária, a polícia investigativa é a polícia 

civil, como vocês aprendem na faculdade, como nós aprendemos na faculdade, é a 

polícia civil.  Só que a polícia militar tem o serviço de inteligência que causa um 

(pausadamente) celeuma muito grande. Esse da polícia militar era pra atuar só 

internamente, pra investigar  os policiais militares ou esse serviço da inteligência da 

polícia militar pode atuar como uma polícia judiciária? Isso é uma discussão muito 

grande, mas atua como a polícia judiciária, no serviço de inteligência militar, atua 

como polícia judiciária. Não atua geralmente na prisão, eles atuam investigando e 

passando todos os recursos para que o pessoal extensivo vá e efetue a prisão, até 

porque se o serviço de inteligência que é um serviço velado, um serviço, digamos, 

secreto, vamos dizer assim.  Se eu apareço na prisão, aquela pessoa já vai saber 

que é policial, quando na realidade é pra eu tá escondido no meio da sociedade, no 

meio da criminalidade, então não existe um serviço de infiltração, a gente vê, as 

vezes, em filme, é muito raro disso acontecer, não existe. Mas existe esse serviço de 

investigação, ou seja,  um policial de inteligência que ele não é identificado como um 

policial. Ele não é visto como um policial, ele não usa farda e ele vai tá ali pra tentar 

investigar, tentar descobrir e pra passar pro pessoal de ostensivo que que é quem 

vai efetuar a prisão. existe isso.  

Com relação ao estereotipo, eu digo assim, queira ou não queira, todos nós já temos 

um conceito formado, ou seja, um pré-conceito e nós policiais, nós costumamos ter, 

eu digo até FELIZMENTE, parte do crime isso aí, felizmente eles tem modo de se 

vestir, roupas com que se vestem. Por exemplo, hoje nós sabemos que existem 

facções criminosas atuando, por exemplo, lá em Baí, você tem facções criminosas. 

Aí tem facção que só usa boné verde cana, tem facção que só usa boné rosa, tem 

facção que é proibida de usar boné. Aí você tem facção que eles se identificam com 

números, como tudo 2, tudo 3, não sei se você já ouviu falar. Então, esse que é tudo 

2, ele tem mania de fazer dois cortezinho na sobrancelha, quer dizer que ele é tudo 

2. 3 cortezinho, 3. Cabelo, ele faz duas listrinha, 2, três listrinha é 3, então eles tem 

essas coisas. 

Como você descobre isso? O serviço de inteligência? 

Também o serviço de inteligência. 

Também? Mas então... 

É, porque, é, porque é da experiência, porque são informações que vão chegando, 

vão chegando. E hoje você tem até, tem um trabalho e aí você pode até marcar ou 

pegar o telefone dele, ele pode vir, ele é o capitão Alden, ele tem todo. Ele tem, por 

exemplo, ele tem todo um estudo, estudo mesmo, sobre tatuagem no crime, sobre 
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isso aí de cabelo das facções criminosas, toda a simbologia que o crime tem. 

Entendeu? Inclusive já publicado e tudo. 

No caso das mulheres, elas estão dentro das facções? 

Muitas. 

Fazem parte do comando? 

Algumas fazem parte do comando. Algumas, porque era mulher do chefe e ele tá 

preso ou é mulher e ele tá preso e aí ela começa a comandar ou outras porque ele 

morreu e ela assumiu o comando. Então tem muitas mulheres. Tem uma mulher, 

pronto, não sei se você já ouviu falar, mas você pode pesquisar: “Líder do tráfico na 

Suburbana”, conhecida como “Nem Gorda”, se você colocar no google, você vai ver. 

Tá presa, mas continua comandando de dentro do presídio.  

Nesses casos, esses estudos do capitão, ele teve embasamento dele é 

prático? 

Prático. Embasamento dele, ele fez pesquisa, estudos, não só em presídios 

brasileiros, como também em presídios de fora pra saber toda essa origem de como 

foi que começou. E salvo engano, começou com as gangues lá nos EUA, as 

gangues lá fora começavam a se tatuar pra se identificar quem era de tal gangue. E 

como você sabe que no mundo vão copiando o que americano faz, então no Brasil 

você tem, por exemplo, você sabe que tatuagem, por exemplo,  marginal que tatua 

marginal de palhaço, diz que é matador de polícia, porque ele liga ao coringa. Então 

tem vários tipos de tatuagem que eles fazem que já identifica ele como o que é que 

ele é dentro da facção, o que é que ele é no crime. 

Como você conheceu essa pesquisa dele? 

Divulgada na polícia militar e até pra fora. 

Uma dúvida, porque assim, quando a gente pensa na polícia dentro da 

faculdade, a gente pensa nessa questão racial e a gente vê que a maioria dos 

policiais são negros. 

ISSO. 

E aí eu fico assim, me questionando sobre (...) a gente fala sobre a 

criminalidade a importação de grandes tráficos internacionais. Me fala sobre o 

tráfico de modo geral (inaudível). Falei sobre a questão da prisão de tráficos de 

patamar menor.  

Me fala sobre essa questão de combate ao tráfico e essa questão de pessoas 

que às vezes eu acho que tem pessoas que não são alcançadas, não sei se a 

polícia militar  

COM CERTEZA, nós temos essa visão. De que as grandes cabeças, os grandes 

traficantes, os grandes pensadores do tráfico não são alcançáveis. Nós não 

chegamos nem a, digamos assim, a saber quem são. Exato. Porque nós aqui na 

base da pirâmide, vamos dizer assim, nós estamos combatendo é o que nós 

dizemos são um jargão que nós tem muito: “Nosso serviço é enxugar gelo”. Não 

adianta, a gente sabe, a gente tem que combater, mas não adianta só combatendo o 

tráfico digamos aqui, o que a gente chama de tráfico formiguinha, que é aquele, 

como se diz, não é um grande tráfico não, ele não traz as toneladas de drogas para 

o Brasil, mas ele é quem tá vendendo e é quem tá ao nosso alcance.  
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Esse grande traficante, sabe que provavelmente tem muita gente grande envolvido, 

muita gente até com imunidade, muita gente inalcançável entre aspas. É, há pouco 

tempo, não sei se você viu, uma matéria que um caça da força aérea brasileira 

abateu um avião por causa que tinha ultrapassado a fronteira sem autorização, sem 

nada e abateu esse avião. Esse avião fez um pouso forçado, pegou-se o piloto, tinha 

600kg de cocaína no avião, o piloto disse que decolou da fazenda de um ministro, 

você viu essa história? O ministro disse que não, não, mas e aí? Tivemos um outro 

caso que foi aquele caso do deputado que no helicóptero dele tinha não sei quantos 

quilos de droga e que ele disse que ele não sabia. Então são coisas que a gente não 

tem como. 

Vocês conversam sobre isso... 

Claro. Conversa e a gente fica aquela dúvida, aquela incógnita: é ou não é? Porque 

pode ser muitas situações, eu não tenho como provar, afirmar pra você que não, era 

do ministro ou era do deputado, a droga, ele sabia. Porque pode ser, pode ser 

realmente que o piloto pegou o helicóptero dele e fez isso sem ele saber. Vou fazer 

uma viagem e ele não vai ficar sabendo 

Como temos vários casos, por exemplo, de tráfico de drogas que você sabe que a 

droga vem em carretas, em caminhão que tá com outro produto e o dono da 

transportadora não sabe que tá vindo aquilo ali. Quem sabe daquilo ali é o 

caminhoneiro que tá aí dirigindo e que recebe uma grana, o cara oferece, corrompe 

ele, pra ele ó: “Vamos botar no meio dessa carga aí, digamos, meia tonelada de 

maconha nessa carga de soja e você vai ganhar tanto pra levar”. O dono da 

transportadora não tá sabendo. Aí fica difícil quem é ou quem não é. 

Vamos voltar, quanto à prisão de mulheres existe alguma orientação especial? 

Nossa única orientação, quando nós vamos realizar prisões de mulheres ou quando 

acontece, quando eu disse, pode acontecer com a central mandando como eu 

batendo na situação. A única orientação que nós temos é EVITAR você fazer busca 

pessoal em mulheres, se no caso for homem e não tiver uma policial feminina, mas 

caso você não tenha jeito, não tenha polícia feminina, a suspeita é muito forte, você 

pode fazer a busca pessoal. Desde que você não vá extrapolar o seu limite, pra não 

ser até acusado de um assédio ou de alguma coisa que você fez e sem ter 

cometido. Então assim, a gente costuma dizer o seguinte: O policial masculino fazer 

busca pessoal numa mulher não é proibido, não tem nada que proibido, então o que 

não é proibido, é permitido. Então, nós evitamos, até pra evitar o constrangimento. 

Mas tem coisas que você não tem como não fazer. Imagine, eu vou fazer uma prisão 

de uma mulher que eu sei e constatei ali que ela tá com droga, cometendo tráfico de 

droga e ela pode tá armada, aí eu vou chamar ela na viatura com arma, com 

suspeita de estar armada, sem fazer uma busca pessoal? Então posso nem esperar 

chegar na delegacia pra fazer uma busca pessoal. (interrupção) então eu não posso 

esperar porque pode tentar contra vida da guarnição ou até contra a vida dela 

mesmo. 

Me conta um pouco sobre essas mulheres que você presenciou a prisão ou 

prendeu. 
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São muitos casos, só pra gente lembrar. Tem esse caso aí como eu lhe disse que 

era uma menina que. Uma menina que era bem jovem... 

É isso, idade... 

Essa do caso do desacato, no pelourinho, agora. Bem jovem, você via que era de 

família boa, tinha até uma formação, tava o repelindo provas de direito, ela achava 

que tinha mais direito do que o que tem. E ficava reinvindicando pra gente, falando 

pra gente o tempo todo: „Você devia tá prendendo o ladrão. Tanto marginal aí, tanta 

gente aí, deve tá entrando arma, entrando droga. Eu, uma pessoa de bem que não 

to fazendo nada. Só por causa de um gesto que eu fiz”. Mas ela cometeu um crime, 

uma pessoa de bem. Então você vê assim, você tem casos de prender mulheres 

que eram de famílias mais abastadas, mas não sei porque cargas d‟água se metiam, 

se envolveram com o crime. Desde mulheres humildes que você vê que se 

envolveram com o crime na realidade porque, segundo elas, foram o único recurso 

que tiveram pra sobrevivência, pra ganhar um dinheirinho. Aí é isso, não tem muita... 

Você tem alguma percepção sobre o aumento da criminalidade feminina? 

Na realidade, assim, uma opinião muito pessoal, minha de que são várias que eu 

tinha isso muito na faculdade, não só na mulher na criminalidade, acho que na 

mulher no mundo, aí vai na criminalidade. Desde que se tentou, desde que se 

começou essa briga das mulheres pela igualdade, a igualdade de direitos, a 

igualdade de tudo. Eu acho que ela tem que ter igualdade de direitos, mas aí 

começou essa briga e se deixou muito de lado a mulher extrapolou, acho que 

extrapolou muito, esse ideal de igualdade. E esse deixou muito o valor familiar de 

honrar. A mulher começou, na minha visão, a perceber, tipo assim, acha que ela, por 

exemplo, ser uma dona de casa, ela ser uma mulher que cuidava dos filhos, pra ela 

é desvalorizando isso, hoje em dia. Hoje em dia a mulher tem que trabalhar, e aí eu 

levo isso eu levo ao mundo consumista, a tudo isso, que o consumismo faz com que 

, por mais que o homem, por mais que o marido ganhe, ele pode ganhar altos 

salários, a mulher, a esposa sempre tem que trabalhar um pouco mais que é pra 

família conseguir mais bens, conseguir mais renda, conseguir um conforto maior do 

que o que já tem, tudo isso. E devido ao consumista, e aí eu acho que é isso aí que 

fez, não só as mulheres, mas os homens também no meio da criminalidade na 

realidade, em geral. Eu culpo muito o consumismo por isso. 

Não é pobreza que faz uma pessoa virar um marginal porque eu já fiz curso no 

interior, por exemplo, no lugar totalmente inóspito, que é na região de Caatinga e 

que você vê o sertanejo lá, ele tá li, ele não tem nada e sobrevive comendo palma, 

que é uma coisa que até o boi é ruim de comer. Mas ele não vai cometer um crime, 

entendeu? Mas por que? Porque ele tá ali naquela região isoloda ali, ele tá no 

mundinho dele, a felicidade pra ele: “Você é feliz”. “Sou”; “O que é que falta pra você 

ser feliz de verdade?”; “Chuva, se Deus me mandar chuva eu sou feliz”. Já aqui na 

capital, você tem essa situação do consumismo. De você ver o menino da favela ali 

e você tá vendo o menino da família mais abastada que tem uma condição melhor, 

tá com tênis da moda, tá com o relógio da moda, tá com o celular da moda. 

Entendeu? E ele quer ter aquele relógio. E aí, digamos assim, o que tem a mente 

mais fraca parte pra criminalidade pra conseguir mais fácil. Isso aí, não é? Até 
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porque tem coisa que ele não vai conseguir, infelizmente, como eu lhe disse, é um 

conjunto de coisas, nossa educação precárias, saúde precária, tudo isso. Então ele 

tá em situação precária, ele estudou em escola pública, que ele sabe que raramente 

ele vai conseguir chegar ao patamar de ele conseguir ter tudo aquilo ali que ele tá 

vendo, digamos assim, com o baraozinho, morar no lugar bom. Por exemplo, o 

menino tá no Nordeste de Amaralina e ele tá de frente pro Horto Florestal, então ele 

tá vendo milionário, prédios de milhões, com carrões de sentenças de milhares de 

reais e ele tá ali, folgado. O que é que ele faz? Se ele tem a mente fraca, ele invés 

de continuar tentar crescer na vida estudando, batalhando, trabalhando, ele vai 

tentar o modo mais fácil. Então ele vai roubar, ele vai traficar.  

E influencia muito a juventude, mais muito influenciada, eu vejo muito menino, muita 

adolescente influenciada pelo traficante, porque ele acha que ele tem aquela vida 

boa, aquela vida que vai poder oferecer o ostentar, que é o que eu falei do 

consumismo, aquela ostentação. Ela vai poder ter celular bom porque ela namora 

com traficante, que ela se envolveu no tráfico, pra poder ir pra festas que ela quiser, 

pra ela poder comprar roupa de marca que ela quiser, vai poder fazer tudo isso aí. E 

ela não vê, não percebe o quanto é curta essa vida dela, o quanto pode ser curta 

dela. Então, quando mais o consumismo mesmo, de tá isso aí. 

(Pergunta inaudível) 

Existe, porque a gente começou a ver, você começa a ver na prática o aumento de 

mulheres, o aumento do número de mulheres entrando pro mundo do crime. Você 

vê pelas estatísticas, pela prática, pelo que acontece no dia a dia. Eu vou lhe dizer, 

por exemplo, não vou muito longe não, há 10 anos atrás, você não via, era muito 

raro você ver mulher assaltando. Hoje a coisa mais fácil de você ver, de você ouvir 

no rádio todo dia, por exemplo, assalto a ônibus, era dois homens e uma mulher que 

tava cometendo o assalto, porque como eu lhe disse, eles começaram a perceber, 

as vezes, como a gente não via mulher no tráfico, acho que eles começam a 

perceber que se tiver um casal ninguém vai desconfiar. Tem um casal aqui andando, 

ninguém vai desconfiar que são dois assaltando, já dois homens vai desconfiar. 

Pra pegar um táxi, por exemplo, pra assaltar um taxista, hoje o uber, pra assaltar um 

motorista do uber, pense você ir. Você dirige um táxi ou uber, e você vai pegar dois 

caras, você já fica meio assustada, você às vezes até recuso, mas quando é um 

casal: “Não, é um casal de namorados, é um casal de marido e mulher, tão saindo 

de alguma festa, de alguma coisa”. Então você fica mais, você facilita mais. Então 

por isso, estão usando muito. No caso do tráfico, como eu lhe disse, elas 

começaram a ver essa facilidade de ganhar dinheiro. 

Quando isso começou, você não se atentou a essa questão? 

Foi progressivamente. Foi uma coisa que foi evoluindo. 

Já é consenso? 

É consenso. 

Você poderia me dizer que hoje é muito mais fácil uma abordagem de um 

casal, uma mulher do que antes? 

Isso, muito mais fácil do que há 10 anos atrás.  
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Essas mulheres que são presas, elas são mulheres normalmente de onde? 

Além dos eventos que vocês fazem policiamento, normalmente são mulheres 

negras? São mulheres da periferia? O que vocês acham? 

Normalmente são da periferia, hoje você tem muitas mulheres também, como eu lhe 

disse, de família mais abastadas que não sei porque cargas d‟água, não sei se por 

aventura, pela adrenalina, estão envolvidas com o crime, mas é uma minoria, não é 

uma maioria não. A maioria geralmente é da periferia. 

Com relação a negro. Eu ia até falar até nisso, quando você tava falando que os 

policiais também são negros. Então o que é que acontece. Infelizmente a maioria 

dos que cometem os crimes são negros, não sei se porque a maioria de nossa 

população é negra (pausa) ou afrodescendente. A maioria. Falam: “Ah, mas por que 

só prendem preto da periferia?” Não, é que na realidade, a maioria que comete 

crime são negros, a maioria que estão no crime são negros. Não sei se porque a 

maioria de nossa periferia é negra, é afrodescendente. Porque sabemos que no 

Brasil, na realidade, principalmente na Bahia, no estado que nós vivemos, a maioria 

da população é negra, a maioria da população é afrodescendente. Então você dizer 

assim: “Ah, porque só prende..”.  

Mas se eu tenho a maioria da população afrodescendente e se a maioria da 

população está na periferia, é de afrodescendente. E a maioria dos que cometem 

crimes estão na periferia. Digo, crimes desse tipo, de roubo, de tráfico, furto, a 

maioria está na periferia. A maioria da periferia é afrodescendente, então, por 

conseguinte, a maioria que vai cometer crime é afrodescendente.  

Se você vê, se você ficar uma horinha no rádio ouvindo, no rádio da polícia, ficar 

uma horinha ouvindo o rádio da polícia, que sempre que cometem assalto, vão dizer: 

“Dois elementos sendo um negro assim, assim, assim o outro pardo”, entendeu? 

Então, é maioria que acontece. Então não é que seja um preconceito da polícia: “Só 

aborda negro, só prende negro”. Não, é quem está cometendo crime, não é? Até 

porque a maioria de nossa população é negra, não tem como você dizer. Me acha 

um branco em Salvador, você vai achar 1 em 1 milhão. 

Mas essa compreensão é sua ou...? 

Não, isso é geral. Porque é como eu lhe disse, nós estávamos discutindo entre 

colegas na viatura outro dia justamente isso, nós ouvimos várias ocorrências assim, 

em pouco, tiveram várias ocorrências de assalto, e todos as ocorrências quando 

eles passavam, era: “Dois elementos negros, assim, assim, assim, trajando bermuda 

tal, camisa tal”. Daqui a pouco outro assalto: “Um elemento negro, outro pardo, 

assim, assim, assim” ou “Três elementos negros, uma mulher negra mais dois 

elementos negros”. Então, sempre você tá vendo é quem tá cometendo crime, 

entendeu? Como eu lhe disse, aí já é uma percepção que você vê que porque 

realmente a maioria de nossa periferia é de afrodescendente e a maioria que 

combate o crime é da periferia. Então você vai ter uma maioria de afrodescendente 

cometendo o crime, não porque ele sendo um negro, não porque seja um 

preconceito, é do negro isso, eu sou negro, vou cometer isso.  Mas é porque nossa 

população é assim. Acho que se fosse no Rio grande do Sul seria diferente porque 

lá você tem uma população menor de negros. Se você for ver no interior do Rio 
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Grande do Sul, no interior do Paraná que a maioria, então quem vai cometer lá é o 

branco. Porque lá você tem uma maioria de brancos, entendeu? Então, é isso aí 

Além das perguntas, você tem mais algumas coisas a acrescentar? 

Não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


