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RESUMO: Este artigo objetiva debater acerca da assertiva recorrente de que bandido(a) bom(a) é
bandido(a) morto e as relações que as mulheres do crime estabelecem com a figura masculina,
percebendo essas variações dentro da categoria de gênero. Se reportando a teoria e prática, faz-se
uso da metodologia qualitativa e do método de análise dos dados a análise textual discursiva,
utilizando-se enquanto campo empírico da pesquisa o Presídio Regional de Paulo Afonso, Bahia, a
fim de perceber como vivem as mulheres do cárcere e as diferenciações no que concerne ao público
masculino. Conclui-se salientando a necessidade de se pensar no problema do cárcere enquanto um
problema social, bem como evidenciando a necessidade de dar voz as mulheres presas e suas
múltiplas performances e formas de adentrar no mundo do crime (libertação e/ou sujeição a figura
masculina).

Palavras chave: Bandido(a). Presídio. Mulheres. Homens.

ABSTRACT: This article aims to discuss the recurring assertion that the good bandit is a dead bandit
and the relationships that the women of crime establish with the male figure, perceiving these
variations within the gender category. If referring to theory and practice, the qualitative methodology
and method of data analysis are used in the discursive textual analysis, using as an empirical field of
research the Regional Prison of Paulo Afonso, Bahia, in order to perceive how the women in jail and
differences in the male audience. It concludes by stressing the need to think about the problem of jail
as a social problem, as well as highlighting the need to give voice to women prisoners and their
multiple performances and ways of entering the world of crime (liberation and / or subjection to male
figure).

Keywords: Bandit. Presidio. Women. Men.

RESUMEN: Este artículo tiene por objeto debatir acerca de la asertiva recurrente de que el bandido
(a) es bandido (a) muerto y las relaciones que las mujeres del crimen establecen con la figura
masculina, percibiendo esas variaciones dentro de la categoría de género. Si se hace referencia a la
teoría y práctica, se hace uso de la metodología cualitativa y del método de análisis de los datos el
análisis textual discursivo, utilizándose como campo empírico de la investigación el Presídio Regional
de Paulo Afonso, Bahía, a fin de percibir cómo viven las mujeres de la cárcel y las diferenciaciones en
lo que concierne al público masculino. Se concluye subrayando la necesidad de pensar en el
problema de la cárcel como un problema social, así como evidenciando la necesidad de dar voz a las
mujeres presas y sus múltiples performances y formas de adentrarse en el mundo del crimen
(liberación y / o sujeción a la figura masculina ).

Palabras clave: Bandido (a). Presidio. Las mujeres. Los hombres.

INTRODUÇÃO

No contexto da sociedade brasileira falar em presídio e direitos humanos, muitas vezes, soa como
uma afronta à moral e aos bons costumes, um aviltamento frente aos chamados “cidadãos de bem”.
Nesse sentido, as pessoas querem distância dos presídios e daqueles que os habitam. E, além disso,
clamam por uma justiça desumana, pautada em senso comum e achismo.

É comum ouvir a assertiva de que bandido bom é bandido morto, tornou-se o que se pode chamar de
modinha odiar os delinquentes e querer que eles passem por torturas para pagar pelo crime cometido.

Qualquer notícia de gastos para manter esses detentos na cadeia, soa como depreciação e pirraça ao

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/bandidoa_boma_e_bandidoa_mortoa_um_retrato_da_vida_de_mulheres_do.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.2-16,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



trabalhador honesto. Falar dessas pessoas enquanto seres humanos que possuem histórias de vidas
e uma voz a nos falar, parece ser uma forma de afronta ainda maior, pois é pensar naqueles que de
acordo com o senso comum devem ser varridos do seio da sociedade.

A mídia funciona enquanto importante instrumento de reprodução dessa falsa ideologia, sendo uma
ferramenta do controle ideológico do Estado. Esse que se configura enquanto um poderoso sistema
de dominação, estando pautado de teorias que alienam e manipulam, assim ocorre com o sistema de
punição que é falho, e culpam-se as pessoas por isso. Apontando os culpados para serem
exterminados pela sociedade “direita”, com essa estratégia segrega aqueles que deveriam estar
unidos e levam as pessoas a fazerem justiça com as próprias mãos, exercendo um poder
extraordinário de maneira implícita.

É neste campo pragmático que situamos esta pesquisa, objetivando compreender as implicações no
que se refere a assertiva de que bandido bom é bandido morto e a relação que as mulheres do crime
ocupam neste campo, por meio da relação com a figura masculina.

Nessa perspectiva, lançamos as seguintes problemáticas de estudo: Qual o fundamento da assertiva
de que bandido (a) bom(a) é bandido(a) morto(a) Qual relação se estabelece entre a vida de mulheres
presas e a figura masculina

O campo de estudo será o Presídio Regional de Paulo Afonso, Bahia, onde realizou-se uma pesquisa
de monografia no ano de 2015, e atualmente continua-se os estudos por meio do projeto de pesquisa
do mestrado em educação, ao qual nos deu referências e possibilidades de formatar este artigo,
lançando-nos a novas inquietações.

Situamos esta pesquisa no campo da categoria de gênero, por entender que para se falar em
mulheres é preciso também pensar nas relações que se estabelece com a figura masculina, uma vez
que essas figuras estão imbricadas, sendo necessário contextualizar as conjunturas sociais.

A temática torna-se relevante, uma vez que nos comprometemos a contextualizar a pesquisa no seio
teórico e prático utilizando-se de uma metodologia consistente que possa nos dar sustentação de
produzir um estudo relevante no meio cientifico e social.

Nesse sentido utiliza-se a metodologia qualitativa, considerando que de acordo com Mazzoti (1998)
esta pesquisa se caracteriza por suas múltiplas metodologias e formas possíveis de técnicas de
coletas e análise dos dados.

Dentro da categoria qualitativa, utiliza-se enquanto método de análise dos dados a perspectiva de
analise textual discursiva considerando que de acordo com Moraes e Galiazzi (2006), este tipo de
pesquisa trata-se de um movimento continuo de idas e vindas ao objeto de estudo, analisando o
contexto de características sociais, econômicas e políticas que vão além do discurso falado. “A
análise textual discursiva é uma abordagem de análise de dados que transita entre duas formas
consagradas de análise na pesquisa qualitativa que são a análise de conteúdo e a análise de
discurso” (p. 118). Esta análise proporciona interlocuções entre a pesquisa empírica, teórica e das
interpretações do pesquisador.

Portanto, o trabalho aqui descrito é pertinente, na medida em que utiliza-se de uma técnica de coleta
e análise dos dados consistente que possa nos auxiliar a perceber qual lugar a mulher presa ocupa
nos discursos e a relação que estabelece com a figura masculina. Contemplamos por meio deste, um
estudo de gênero que se expanda para as prisões, dando voz a um sistema velado e nebuloso que
ainda precisa ser descortinado em suas esferas.

Acreditamos por meio deste estudo, provocar inquietações e desnudar a vida de mulheres detentas,
trazendo à tona uma temática atual que permeia os discursos de muitos “cidadãos de bem” e da mídia
que muitas vezes alimentam o ódio e aplaudem o tratamento desumano para com os “errantes”,
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enfatizando a contradição desconcertante de que mesmo as tratando como monstros, trancando e
maltratando espera-se que elas voltem ressocializadas ao meio social.

Destarte, apresenta-se enquanto hipótese a assertiva de que o sistema prisional que temos
atualmente no país funciona enquanto uma máquina de produção e reprodução de delinquentes.
Supõe-se que as mulheres ocupam um lugar dentro desse complexo sistema que pode ter relações
com a figura masculina, bem como com o papel estabelecida historicamente de “mulher de verdade”.

OS MONSTROS VOMITADOS DO SEIO DA SOCIEDADE: MULHERES X HOMENS DO CRIME

O Estado possui uma estratégia de punição baseada em discursos, que dispõe o marginal enquanto
inimigo público, o monstro que deve ser vomitado do seio da sociedade sadia, assim como evidencia
Foucault,

Efetivamente a infração lança o indivíduo contra todo o corpo social; a
sociedade tem o direito de se levantar em peso contra ele, para puni-lo. Luta
desigual; de um só lado todas as forças, todo o poder, todos os direitos. E tem
mesmo que ser assim, pois aí está representada a defesa de cada um.
Constitui-se assim um formidável direito de punir, pois o infrator se torna o
inimigo comum. Até mesmo pior que um inimigo, é um traidor, pois ele desfere
seus golpes dentro da sociedade. Um “monstro” (FOUCAULT, 2013, p.86).

Confirmando-se assim, a justiça com as próprias mãos e a manutenção do termo bandido bom é
bandido morto. Entretanto, assumimos uma pedagogia que nos leva a pensar além do senso comum,
descortinando esse sistema tão poderoso, a fim de denunciar a população que lota os presídios e o
contexto social vulnerável, ao qual estão submetidos. Os detentos são em sua maioria pobres,
negros, com baixa escolaridade e submetidos a condições sociais excludentes. É surpreendente o
quão a lei é rígida para esses e brandas para os que fazem parte da classe dominante.

A prisão é resultado do desajuste social, os sujeitos presos são marcados pela miséria e perda de
valores humanitários. Para Onofre (2007) esses sujeitos são,

Parte da população dos empobrecidos, produzidos por modeloseconômicos
excludentes e privados dos seus direitos fundamentais de vida.
Ideologicamente, como os “pobres”, aqueles são jogados emum conflito entre
as necessidades básicas vitais e os centros de poder e decisão que as negam.
São, com certeza, produtos da segregação e do desajuste social, da miséria e
das drogas, do egoísmo e da perda de valores humanitários. Por sua condição
de presos, seu lugar na pirâmide social é reduzido à categoria de “marginais”,
“bandidos”, duplamente excluídos, massacrados, odiados (ONOFRE, 2007,
p.12).

Esses bandidos duplamente excluídos, massacrados e odiados, são produtos da miséria e desajuste
social e enquanto seres humanos possuem o direito ao reingresso social e à condição de vida digna
após pagar por seus crimes.

Nesse contexto da assertiva corrente de que bandido(a) bom(a) é bandido(a) morto(a) situamos as
mulheres do crime, a fim de perceber se essas ocupam um lugar nesse enunciado, ou apenas são
tratadas como homens, dentro de um sistema prisional pensado para o público masculino.
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Historicamente o presidio enquanto campo masculino nos evidencia suas contradições em detrimento
do público feminino, assim como evidencia Adorno (1990), tratando as mulheres enquanto presos que
menstruam: “Para o Estado e a sociedade, parece que existem somente 440 mil homens e nenhuma
mulher nas prisões do país. Só que, uma vez por mês, aproximadamente 28 mil desses presos
menstruam. ” (QUEIROZ, S/P, 2015).

De acordo com o levantamento nacional de informações penitenciárias- Infopen Mulheres de junho de
2014, temos uma população prisional total de 607.731 pessoas privadas de liberdade em todo o país
em junho de 2014. Este documento afirma a incongruência que de 2000 a 2014 não se identifica
dados por gênero para as pessoas custodiadas. Verifica-se por meio da tabela de evolução prisional
do Brasil de 2000 a 2014 o crescimento da quantidade de presos e presas ao longo dos anos,
destacando que a população carcerária feminina no ano de 2014 foi de 37.380 e dos homens
542.407. A população carcerária feminina segundo este documento cresceu 567% de 2000 a 2014,
sendo que a população masculina cresceu em 220% na mesma variação de anos.

Na região da Bahia, no que concerne à população do sistema penitenciário segundo o gênero de
2007 a 2014, apresenta-se o crescimento de 94% de mulheres e 41% de homens encarcerados.
Especificamente na cidade de Paulo Afonso de acordo com dados de 2014, o presídio possuía 252
internos, sendo 242 homens e 10 mulheres.

O presídio se caracteriza por sua rotatividade de entradas e saídas, assim como regimes dos
internos, porém esses indícios de número de homens e mulheres delinquentes apontam para o
aumento da criminalidade em todo o país, mostrando um índice cada vez maior de crimes praticados
por mulheres, demonstrando a discrepância de que crimes seria uma tarefa masculina, assim como
evidencia Alves (2001), que nos faz refletir acerca da posição desigual da mulher no direito penal ou
pode ter a ver com a noção da figura tradicional masculina e feminina e seus respectivos papeis
sociais historicamente atribuídos.

Diante desses dados, percebeu-se que nos discursos das mulheres detentas, predomina-se a figura
do masculino, sejam filhos, maridos, irmãos, dentre outros, aos quais muitas mulheres internas
utilizam-se enquanto justificativa/contexto do crime.

Dona Acássia, 50 anos de idade, em regime provisório, viciada em pedra e maconha, acusada de
tráfico de drogas, moradora do bairro Benone Rezende[1], possui um discurso com base na figura
masculina do filho, afirmando que não estudou por que tinha que trabalhar na roça, filha de mãe
solteira, com 4 irmãos pequenos, mãe de 6 filhos, sendo 3 envolvidos com o crime, afirma que
quando criança não tinha sonhos, e que a mãe batia para não ir para a escola, “se fosse pra escola
fugida apanhava”.

Dona Acássia, relata que começou a usar drogas depois que seu filho entrou na vida do crime, como
meio de escapar da realidade vivenciada, nas palavras dela,

Sou viciada em pedra e maconha o chamado mela. Comecei a usar depois
que o meu filho entrou na vida do crime. Era um sofrimento que não tinha
tempo de dormir nem de acordar. Tenho vontade de entregar ele para não ver
ele morto. Cai, para traficar coisa dele para evitar a morte dele. Nem abri a
boca ele abre por que a bala tá alojada. Sinto mais por ele do que por mim,
tenho pena de ver ele tão novo se acabando assim. Quando sair daqui vou pra
longe. Moro no bairro benone que é muito violento, onde tudo o que o povo faz
desce para rua onde moro. É um lugar onde se ver as coisas e tem que ficar
calado se não morre. Pode ver matando o irmão que não pode fazer nada. É
preciso sobreviver!
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O discurso dessa senhora abatida, que aparenta ter mais idade do que tem, demonstra um pouco da
realidade esmagadora vivenciada. Vale ressaltar que prestar atenção neste contexto não é ser
ingênuo em afirmar que as entrevistadas são apenas vítimas, ou que são corretas, mas pensar nas
condições vivenciadas, na baixa escolaridade e o que leva um ser humano ao mundo do crime. Para
tanto, faz-se necessário partir de uma variante de características, considerando múltiplas
perspectivas.

De acordo com Silva (2014, p.88) que faz uma análise das narrativas das presas em sua pesquisa “O
vício parece ser a fuga da vida, a fuga de si, dentro de um contexto social que exige [...] um papel,
uma profissão, uma prática aceita socialmente, sem conseguir, apropria-se da droga, como quem se
vinga de sua própria vida, das exigências sociais”.

Acássia em seu relato demarca essa fuga da vida miserável, por meio do uso de drogas, relatando
um discurso que nos instiga a pensar que a vida dessas mulheres são bem mais complexas que
apenas a definição de criminosas. A autora Silva (idem) afirma a necessidade de pensar além, dando
ênfase nas histórias de vida e nas relações humanas.

Além disso, o discurso da entrevistada nos remete a sua relação estabelecida com a figura masculina
no que se refere ao seu filho. Nessa perspectiva Costa (2008) ressalta que mesmo no crime a
relações de patriarcado dos homens sobre as mulheres, sendo minoria os casos de mulheres agirem
sozinhas sem a presença masculina. Enfatizando que ser mulher é uma concepção historicamente
produzida pelos homens, embora nessas representações sociais haja a subjetividade de cada uma,
essas que se encontram alienadas pelos discursos ideológicos frente à sociedade masculina que se
tem.

Segundo dados do Departamento Nacional Penitenciário o aumento do
envolvimento das mulheres com crimes diversos data de 2011, quando
apontam que 7% da população carcerária é feminina. Diante do contexto de
mudanças sociais proporcionadas pelo feminismo, é preciso compreender o
lado paradoxal dessa luta: vidas das mulheres infames, que foram para as
ruas, mas para cometer crimes [...]. Se o feminismo rompeu com laços das
famílias tradicionais e patriarcais, as presas contam outras historias de
famílias, desfamiliarizam discursos e práticas (SILVA, 2014, p. 57).

O feminismo proporcionou mudanças sociais e contínua na militância, mas para se unir nesta causa
faz-se necessário conhecer o lado complexo dessas lutas, destacando assim como orienta a autora
supracitada, a história das mulheres que buscam a auto afirmação por meio de uma busca por
liberdade e emancipação diferenciada. Pois, “essas mulheres performatizam o papel de gênero,
rompem com comportamentos previsíveis, assinalam definitivamente a multiplicidade do
comportamento feminino [...] espectros que assombram os cemitérios machistas dos cabras viris
(SILVA, 2014, p. 112).

Nesse campo pragmático se situa a propagação da justiça com as próprias mãos, de modo que
possui como alvo o público masculino, porém as mulheres do crime existem, seja como forma de se
auto afirmarem, libertação e/ou sujeição ao masculino, elas existem e nos evidencia o paradoxo de se
pensar nos crimes, contexto e punições, assim como o respaldo dessas na sociedade como um todo.

Faz-se necessário pensar no contexto do campo empírico que se estuda, nesse sentido destaca-se
que todas as presas entrevistadas no ano de 2014, relatam histórias de segregação e condições
socioeconômicas vulneráveis, vindas de famílias pobres e de bairros violentos, onde a maioria teve
que parar de estudar para trabalhar. Diante dessa realidade, torna-se impossível falar em mulheres do
crime sem pensar na histórico de vida que carregam, pois tudo o que somos é formado por influências
de modo que a cultura não determina, mas pode constituir-se nos atos e formação de identidade dos
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sujeitos.

O senso comum considera as pessoas encarceradas como irrecuperáveis, os vagabundos e
marginais de alta periculosidade, aqueles que transgrediram as leis com atos de violência contra a
sociedade civilizada. Todavia, deve-se também questionar quem são os sujeitos encarcerados e suas
trajetórias de vida, pois de acordo com Leme (2007, p. 154),

[...] antes de considerarmos “estas pessoas errantes” como vagabundas e
preguiçosas, precisaríamos analisar com maior profundidade as verdadeiras
causas da erupção da marginalidade e da violência na sociedade da periferia
do capitalismo, evitando conclusões apressadas, que mais servem para
mistificar do que revelar a realidade.

Faz-se necessário pensar além das aparências, refletindo sobre as verdadeiras causas da produção
de violência, pois vivemos numa guirlanda de força maior, que leva as pessoas a acreditarem e a
reproduzirem falsas ideologias que assim como afirma o autor supracitado só servem para mistificar e
apaziguar o problema. E enquanto isso, os índices de violência aumentam e os presídios continuam
produzindo mais delinquentes.

É risório pensar, que por meio das punições atuais e das práticas de encarceramento, dominação e
subjugação do sujeito preso, este retornará transformado para posterior convívio em sociedade.
Torna-se fundamental, como ponto de partida, refletir e desmistificar essas ideologias,
questionando-se qual o verdadeiro sentido de punir, pensando no corpo social. Não obstante,
Foucault (2013) nos leva a pensar na necessidade de estabelecer um equilíbrio entre as punições que
são necessárias e as possibilidades de exercer os direitos humanos. Tendo atenção para não
romantizar os delinquentes ou suavizar demais as penas, assim como considerar um processo
valorativo humanista. Pois, para ele, entre o monstro vomitado e o princípio contratual da sociedade
encontra-se um limite,

Entre o principio contratual que rejeita o criminoso para fora da sociedade e a
imagem do monstro “vomitado” pela natureza, onde encontrar um limite senão
na natureza humana que se manifesta, não no rigor da lei, não na ferocidade
do delinquente, mas na sensibilidade do homem razoável que faz a lei e não
comete crimes (p.87).

É preciso, então, refletir de maneira minuciosa sobre o sistema penal e as possibilidades de
reintegração, estabelecendo limites e equilíbrios, a fim de fazer valer o direito penal, bem como os
direitos humanos. Trata-se de uma problemática ciclópica, requer estudos minuciosos, na tentativa de
promover reflexões acerca desse paradoxo social.

É importante destacar que o problema da violência é social, cabendo medidas pautadas em direitos
humanos, pensando no bem estar coletivo. É evidente que fazer justiça com as próprias mãos é um
equívoco, contudo atualmente essa assertiva é propagada e reproduzida com êxito.

Recentemente com a execução de um brasileiro na Indonésia, por tráfico de drogas, assim como
pode ser visto no site Pragmatismo político, com matéria publicada pela redação em 15 de janeiro de
2015, percebe-se o quão a mídia propaga essa ideia. A matéria do site citado discorre sobre uma
entrevista da jornalista Rachel Sheherazade, em que a mesma critica as leis brasileiras e elogia a
Indonésia por acatar a pena de morte.

A jornalista é conhecida por seus comentários conservadores, imersos de preconceitos e ideias
descabidas baseadas em senso comum que em nada favorecem a vida das pessoas, mas pelo
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contrário, a mesma é mantida em um horário nobre, utilizada como estratégia de manutenção da
massa da população que aplaude seus comentários estrambóticos, repletos de preconceitos e
ideologias dominantes. Ela não pensa no social como um todo, mas na individualidade, induzindo as
pessoas a reproduzir a afirmativa de que bandido bom é bandido morto.

Além desse site, vários outros noticiaram o flagelo do brasileiro, numa estratégia de propagação da
violência, em que a maioria dos comentários sobre esses sites aplaudem as medidas tomadas pelo
país e reproduzem a ideia dominante da exterminação dos bandidos.

Porém, com outra matéria dessa vez proferida por Bocchini (2013) e publicada no site Carta Capital,
percebe-se o quão essa assertiva é errônea, pois de acordo com a matéria, a Suécia, por meio de
programas de ressocialização pautados em direitos humanos, fecha 4 prisões e prova que o problema
é social.

Isso se deu através de penas alternativas e investimentos na ressocialização dos detentos,
diminuindo os índices de cárcere e violência do país. Assim como afirma a reportagem, o exemplo
das leis penais da Suécia atenua a ideia de que a questão da criminalidade é social, uma vez que o
ser humano é produto do meio. Assim, o autor ainda relata que “na Suécia, 112º país do mundo em
população carcerária, são 4.852 presidiários para 9,5 milhões de habitantes –51 para cada 100 mil
habitantes. No Brasil, que tem a 4ª maior população carcerária do mundo, são 584.003 detentos, ou
274 por 100 mil habitantes BOCCHINI 2015).

Com isso, ressalta-se a necessidade de investimentos no cárcere, visando à ressocialização, por
meio de medidas que façam valer os direitos humanos. Além disso, a população precisa estar ciente
de que para o bem-estar de sua família é necessário haver um bem-estar social, contudo, essa
melhoria não será possível com a manutenção da ordem vigente, nem tampouco com a reprodução
da assertiva de que bandido bom é bandido morto. O modelo Sueco traz um exemplo de que a
reintegração é possível e a educação no cárcere proporciona possibilidades para esta ação
emergente.

Diante do exposto, nos questionamos qual lugar a mulher do crime ocupa nesse discurso, uma vez
que, embora a falácia de que bandido bom é bandido morto esteja presente, pouco se fala de mulher
nesse contexto, voltam-se os discursos de ódio ao público masculino.

De acordo com Amy Alves (2001) as mulheres do crime são em menor número, contudo, elas
existem, assim como existem papéis de mulher atribuídos socialmente, enquanto dóceis e frágeis
sendo o mundo do crime algo destinado ao masculino viril. Nesse contexto, falar em mulheres presas
é descortinar essas ideias arcaicas, pensando nas variantes de características que levam a mulher ao
mundo do crime, apresentando enquanto hipótese para isso a possibilidade de liberdade ou
subordinação ao masculino.

AS INVISÍVEIS DO CÁRCERE: MULHER DO CRIME X MULHER DE VERDADE

“Quando sair daqui serei mulher de verdade, penso em
cuidar dos meus filhos para me verem como mulher,
pois aqui dentro não sou mulher!” (AMARÍLIS, 19 anos)

Diante dessa fala cabe, nos questionar o que é ser mulher, afinal Na maioria das vezes, ser mulher é
sinônimo de doçura e fragilidade. Um ser puro e inofensivo, que requer carinho e cuidado da figura
masculina, contudo essas definições são arcaicas e ultrapassadas, não significando a complexidade
do ser feminino. São explicações repletas de machismo que colocam a mulher numa situação de
submissão e opressão. Essas concepções são ainda mais equivocadas ao se pensar em mulheres no
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mundo do crime.

De acordo com Simone Beauvoir (1970) no conceito da biologia definir o ser mulher é muito simples,
“é uma matriz, um ovário, é uma fêmea, e esta palavra basta para defini-la [...]” (p. 22). A partir dessa
afirmação, a ilustre autora faz uma analogia ao ser feminino, enfatizando que ser mulher vai além de
ser apenas um ovário de procriação. No entanto, a mesma destaca o quão a mulher foi e é
considerada o outro do masculino, aparecendo como o negativo de modo que toda a sua
determinação é limitada.

Ser homem é algo positivo e natural, assim como aponta a supracitada que ao se referir à
humanidade usamos o termo homens, reforçando ainda mais a imagem da mulher enquanto
subordinada. A autora cita Sto. Tomás que decreta a mulher como sendo um homem incompleto. A
humanidade que encontramos nos dias atuais é masculina e a definição de mulher é produto desta
sociedade.

É o que simboliza a história do Gênese em que Eva aparece como extraída,
segundo Bossuet, de um "osso supranumerário" de Adão. A humanidade é
masculina e o homem define a mulher não em si mas relativamente a êle; ela
não é considerada um ser autônomo "A mulher, o ser relativo” (BEAUVOIR,
1970, p. 10).

Beauvoir (idem) afirma que o mundo é constituído pelo masculino, e as mulheres representam o outro
da humanidade e exercem esse papel por excelência para serem chamadas de mulheres de verdade.
Nesse sentido, a autora nos orienta a não se intimidar por agressão e não se impressionar por elogios
interesseiros que só são dados quando a mulher cumpre seu brilhante papel de servir ao homem.

A mulher como o outro do homem, frustradas em seus valores enquanto ser humano, presa por laços
afetivos que as prendem ao eu opressor, buscam maneiras frustradas de obter um valor perante a
sociedade, como por meio do crime, na tentativa de se auto afirmarem e gritar que existem, burlam a
ordem e rompem com o papel da mulher frente a família tradicional nuclear, entendendo-as apenas
como o outro do homem, e portanto, submissa, dócil e frágil, a qual compete apenas cuidar dos filhos
e do lar.

Nessa perspectiva situamos nossa pesquisa no campo de estudos de gênero, buscando entender
como são concebidas a vida de mulheres do crime e sua relação com a figura masculina,
considerando que de acordo com Scott (1990) não é possível estudar gênero e a vida das mulheres
sem falar também dos homens, enfatizando a necessidade de articular os sujeitos nas organizações
sociais.

Scott (idem) nos permite pensar no gênero enquanto uma categoria vasta que ultrapassa o
determinismo biológico e vai em direção a construção social de identidades dos sujeitos, nesse
sentido a autora destaca a seguinte definição de gênero,

O núcleo de definição repousa numa conexão integral entre as duas
proposições: 1)O gênero é um elemento constitutivo de relações sociais
baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos; 2) Gênero é uma
forma primária de dar significados às relações de poder; (p. 86)

Entende o gênero enquanto um elemento constitutivo nas relações sociais baseando-se nas
diferenças, implicando ainda quatro elementos que se interelacionam, primeiro as representações
simbólicas (Eva e Maria), segundo conceitos normativos (doutrinas religiosas, educativas, cientificas,
políticas ou jurídicas), terceiro o desafio de explodir a noção de fixidez ou binarismo de gênero e o
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quarto elemento diz respeito a identidade subjetiva (SCOTT, 1990, p. 86-87).

Corrobora-se com a ilustre a autora quando a mesma versa sobre a emergência de explodir a
perspectiva binária de gênero, considerando as múltiplas identidades que se formam no seio social.
Pensar em mulheres presas requer pensar no campo complexo e enriquecedor de gênero, uma vez
que a vida das pessoas no cárcere estão imbricadas dentro dessa relação estabelecida entre os
pares.

Safiotti (1987), também nos orienta que pensar em mulheres, requer pensar no contexto masculino a
qual elas fazem parte. A ilustre cita três sistemas de dominação-exploração que estão imbricados,
sendo eles o patriarcado-racismo-capitalismo, discorrendo sobre as minucias e importâncias de cada
luta, destacando a impossibilidade de exaltar uma em detrimento da outra, sendo esta uma tríade do
desprazer, de modo que ninguém é beneficiado de fato. Nesta tríade, podemos situar as mulheres do
crime, enquadradas nestas categorias que se relacionam com o patriarcado, bem como o racismo e o
capitalismo em suas condições de vulnerabilidade social e pobreza, uma vez que, assim como
argumenta Leme (2010) as prisões basicamente estão povoadas por pobres e negros.

Esta pesquisa utiliza-se a categoria de gênero por ser ampla e possibilitar reflexões enriquecedoras
dos papeis sociais estabelecidos para os sujeitos, contudo falar em gênero é também falar em
feminismo em seu contexto amplo e diversificado.

Portanto, para se pensar na mulher do crime, cabe pensar em suas relações com a figura masculina,
a fim de perceber as identidades constituídas nesse labiríntico processo social e prisional que dita
formas de se comportar para homens e mulheres, vivendo em um constante desprazer, assim como
salienta a Safiotti (1987).

Nesse sentido faz-se necessário dar voz as internas do sistema penitenciário, as pesquisas feitas e
livros lidos demonstram a necessidade de dar continuidade aos estudos acerca dessa temática que
ainda é velada e mascarada. É preciso aprofundar-se sobre esse sistema na perspectiva de entender
como vivem essas mulheres da prisão e qual a sua relação com a figura masculina. Mulheres que se
reconstroem e possuem a necessidade de se afirmarem enquanto ser humanos.

Silva (2014) afirma a necessidade de pensar no feminismo que foge às regras e à disciplina, um
feminino que comete crimes, considerando que,

Se nos anos 60 do século XX o feminismo fez uma contra história, a história
da mulher pobre, operária, se nos anos 80 daquele século foi possível fazer a
história das diferentes possibilidades de ser mulher; se nos anos 90 há uma
ruptura com a ideia de um ser mulher pela compreensão de que a
subjetividade é fluida, é necessário continuar o movimento de mudança,
discutir outras histórias: as infâmias das mulheres que matam, roubam e
violentam, porque esse é também o direito das sujeitas que burlam a ordem
[...] (SILVA, 2014, p. 33).

Senso assim, Silva (idem) se refere a essas mulheres como infames, aquelas que escolhem a força e
a violência como forma de se afirmarem socialmente. Buscam no mundo do crime a tão complexa
liberdade. No interior das celas essas mulheres idealizam a mulher que não foi, a mulher mãe,
esposa, filha, irmã, que quer ser um dia.

Assim, falar em mulher bandida, nos remete a pensar nas diferentes formas de viver, fugindo de
verdades únicas e absolutas, pensando nas micro relações de poder, pois, “não se trata de pensar a
utopia das não identidades, mas pensar a multiplicidade que atravessa o desejo de existir entre as
mulheres presas, mulheres-devir” (SILVA, 2014, p. 29 grifo nosso).
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Na fala da presa, ao início deste tópico, verifica-se essa vontade de existir como mulher, de ser mãe,
de dar educação aos filhos, educação esta que não teve, mas que sonha poder oferecer aos seus. E
é nesse processo que a pedagogia possui um papel fundamental, de orientação e consultoria
pedagógica, visando ampliar olhares e promover a conscientização frente à realidade encontrada.

Burlar a ordem e dobrar o sistema é algo que as mulheres infames fazem como meio de construir
subjetividades. Silva (2014, p.36) assim como Beauvoir (1970) afirma que essas mulheres buscam a
liberdade por um meio obscuro, salientando que estudar sobre essas mulheres confinadas é “[...]
também um fugir, um furo na visão homogênea que lê o feminismo como um movimento que afetou
da mesma forma todas as mulheres; um furo nas perspectivas sociais e jurídicas que olham as presas
apenas como bandidas, sujeitas do mal”.

Silva (idem) destaca que não se pode contar apenas histórias de conquistas e liberdades sobre o
feminismo, sendo necessário pensar nas vidas miseráveis, pois “o feminismo produz a liberdade, mas
também a infâmia das mulheres” (SILVA, 2014, p. 39).

Com isso, a supracitada nos leva a pensar nas mulheres excluídas socialmente, marginalizadas,
buscando fuga das carências sociais, físicas e emocionais, buscando uma liberdade paradoxal, bem
como se inserir na sociedade do consumo que dita modelos.

As mudanças advindas dos movimentos feministas afetam todas as mulheres, de forma direta ou
indiretamente, inclusive as presas que também romperam com o padrão de mulher enquanto anjo do
lar. Quando foram para as ruas e vida do crime, elas também se constituem como um desses signos
de liberdade, de força e violência.

Mesmo com os estudos feministas avançando, ser mulher na sociedade atual ainda demanda meios
de se comportar e agir, peculiares com relação aos homens, é comum ouvir que a dita mulher de
verdade não pode fazer isso ou aquilo, bem como separar mulheres para casar (santas-Marias) e
mulheres para diversão (putas-Evas). Essa lógica machista perdura nos dias atuais com uma força
tamanha, a família nuclear tradicional que não quer e não se deixa contrariar e para justificar tais atos
absurdos, usam como justificativa apenas a assertiva do ser mulher.

De acordo com Follador (2009) ao longo da história percebe-se que o olhar masculino (daquele que
escreveu a história) atribuía as mulheres imagens diferentes, como por exemplo, a imagem de Eva,
que denegriria a imagem da mulher e a de Maria, uma santa e mãe zelosa, que deveria ser alcançada
por toda mulher honrada e de família.

Louro (2008) em a história das mulheres no Brasil, também relata essa dicotomia ente Eva e Maria
associada as mulheres, na época da república que muito embora houvesse a separação entre igreja e
Estado, a referência era o catolicismo, permanecendo dominante a moral religiosa atribuindo modelos
de ser mulher. Esse ideal da mulher santa, virgem, mãe e dona de casa é um discurso que de acordo
com Louro (idem, p. 446) é hegemônico

Rolsado (1979), ressalta que o caráter universal da autoridade masculina e desigualdade sexual,
mesmo em meio as variações sociais existentes, propõe se pensar nas implicações acerca do público
e privado, onde historicamente a mulher é colocada enquanto um ser “natural” definida pela biologia
como mãe propulsora de espaço do espaço doméstico enquanto o homem cabe o espaço público.
Trazendo à tona os fatores que torna a mulher o segundo sexo diante da figura masculina.

Ser mulher de verdade, desta forma, é agir conforme os machos desejam, e nesse paradoxo as
mulheres buscam a liberdade de maneira singular, por caminhos fáceis, como as mulheres desta
pesquisa que a fim de proteger os parceiros, filhos e outros se tornam criminosas. Burlando a ordem
“natural” enraizada da mulher doce e frágil.

Silva (2014, p.45) evidencia a migração para a vida do crime enquanto um meio de buscar a tão
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complexa liberdade “[...] escolheram a criminalidade, fugiram, abandonaram o lar, outras não apenas
mataram os anjos do lar, mataram também o signo da masculinidade que lhes roubam a liberdade:
companheiros”.

Costa (2008), por sua vez, sobre outra perspectiva reflete acerca dos vínculos afetivos que levam a
mulher ao tráfico de drogas, enfatizando que o machismo e as formas de sujeição influenciam nas
escolhas dessas mulheres, pois na perspectiva de obedecer, proteger e acompanhar os homens da
família acabam se tornando também criminosas. Desse ponto de vista, a mulher não entra no crime
como um meio de libertação, mas sim, como mais um dos elementos de subordinação e
assujeitamento do feminino sobre o masculino.

A força opressora masculina contra a mulher é poderosa, pois envolve vínculos afetivos que
demandam pensamentos minuciosos sobre a temática. Pensar em mulheres presas, numa sociedade
em que se predomina o macho como elogio, como o reprodutor, e a fêmea apenas como reprodutora
com o objetivo de agradar ao macho é um grande desafio. Mas é por meio dos desafios que se busca
superar os limites do conhecimento.

A subjetividade feminina é complexa e multidimensional, apontando diversas perspectivas de estudos,
a autora Costa (2008), postula que o amor e o envolvimento com o crime é fruto da submissão
feminina, de modo que a mulher traficante passa a conceber a sua identidade a partir do outro, “[...]
no contexto de sujeição do feminismo ao masculino, a mulher traficante passa a conceber a sua
própria identidade a partir do outro com o qual se relaciona afetivamente de modo que até mesmo
práticas ilícitas passam a povoar o seu cotidiano (p. 33).

A dominação masculina de fato é uma realidade contemporânea, que na maioria das vezes é
naturalizada, demarcando a relação de poder entre os gêneros. A mulher presa, estando em um
processo de dominação em múltiplos sentidos, carrega código e identidades distintas, “[...] como as
de mãe, companheira, filha, as quais correspondem papeis sociais bem definidos” (COSTA, 2008, p.
44).

Esta pesquisa, pois, celebra as vidas paradoxais de mulheres que forjam a lei, e que ludibriam a
imagem de mulher de verdade e nos faz pensar que essa mulher não existe e não pode existir, sendo
demarcada apenas nas aleivosias dos machos que se consideram dominantes.

Cabe argumentar que Safiotti (1987) nos proporciona pensar em um feminismo diferenciado, que não
é contra os homens, mas atua com base na humanização, prestando atenção nas características
variantes entre a vida de homens e mulheres,

O feminismo, aqui descrito, [...] não representa, de forma alguma, uma guerra
contra os homens. Ao contrário, a proposta consiste exatamente na
humanização do homem, também castrado em muitas dimensões da vida. E
para que este processo de humanização dos elementos masculinos tenha
êxito faz-se necessário humanizar mulheres e negros. Este feminismo está
muito longe de ser rancoroso, ressentido, amargo. A rigor, é o oposto disto,
pois visa estabelecer a igualdade entre seres humanos para possibilitar-lhes o
desfrute do prazer concebido amplamente. (p. 115-116).

A luta feminista precisa abranger todas as irmãs, incluindo as mulheres presas. “Dessa forma, pensar
as vidas das mulheres criminosas é desalinhar ainda mais o “tecido de incoerências” da história,
provocar qualquer lógica de explicação e fomentar no mundo dos objetos acadêmicos, o sensível,
outro sensível” (SILVA, 2014, p. 32).
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Sarti (2004) nos leva a pensar nos fatores que contribuíram para a eclosão do feminismo dos anos
1970 aos dias atuais, contextualizando a luta de mulheres por visibilidade e direitos no âmbito social e
as especificidades de gênero, discorrendo sobre um feminismo plural que abarca diferentes mulheres
em diferentes contextos.

E é nessa perspectiva de feminismo plurireferencial que enquadramos as mulheres do crime,
enquanto mulheres devir que se ressignificam e atribuem a si múltiplas identidades na esperança de
se afirmarem enquanto mulheres de verdade, aceitáveis, negam a identidade de criminosas e
constroem um outro de si, sendo ao mesmo tempo mães, filhas, esposas, irmãs e mulheres detentas.

Diante dessa pesquisa evidencia-se a necessidade de dar voz a essas mulheres que ficam invisíveis
diante da atual conjuntura prisional destinada historicamente ao púbico masculino. É preciso pensar
nessas mulheres para além da identidade de criminosas e para além de sua relação com a figura
masculina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chega-se ao fim deste artigo com a certeza da necessidade de descortinar a vida de mulheres do
âmbito prisional, trazendo à tona as peculiaridades desse sistema que historicamente é pensado para
o público masculino.

Por meio desta análise é possível perceber as incongruências no que se refere a assertiva de que
bandido (a) bom é bandido (a) morto (a), de modo que, os chamados cidadãos de bem ao tentar fazer
justiça com as próprias mãos, varrendo do seio da humanidade os criminosos, torna-se também
bandida, à medida que está sendo fora da lei, cometendo delitos. Torna-se uma aleivosia contrastante
defender e praticar essa demanda. Estamos vivendo no século XXI, mas com características dos
suplícios demarcados por Foucault (2013) no século XVIII, em que as condenações voltam a ser um
espetáculo em público, para castigar o supliciado, bem como para demarcar o medo daqueles que os
assistem. Isso nos parece um retrocesso.

Diariamente vemos a mídia noticiando e incentivando tais práticas, é revoltante como induzem as
pessoas a praticarem atos criminosos, e a culpar aquele que está sendo condenado por isso. Usam
as pessoas, assim como máquinas de extermínio, como meio de manter a ordem dominante e essas
pessoas reproduzem a ideologia perversa de maneira escrupulosa, sem nem ao menos refletir sobre
o que se faz.

Enquanto não houver programas sérios e um conjunto de compromissos no que tange aos direitos
humanos e acessibilidades governamentais que pensem em um posterior convívio em sociedade, os
índices de reincidência e violência do país infelizmente terão a aumentar, pois supõe-se que a atual
conjuntura prisional que se tem hoje funciona enquanto uma escola do crime, de modo que as
pessoas entram “bandidinhos” e saem “bandidões”.

Faz-se necessário pensar no cárcere e na violência como um problema social, pois enquanto não
houver um conjunto de compromissos governamentais que deem ênfase a programas que evidenciem
os direitos humanos e preparo para o posterior convívio em sociedade, essas mesmas pessoas que
se sentem confortáveis com seus muros altos, cercas elétricas, câmeras de segurança e cachorros de
raça, continuaram presas em suas casas com medo de tudo o que ocorre fora dela.

É nesse campo pragmático que situamos a mulher do crime, mulheres que se ressignificam e criam
um outro de si, negando que possam ser esse mal da sociedade. Seres humanos que precisam ser
ouvidos a fim de possibilitar as melhorias de vida no cárcere e por conseguinte na sociedade como
um todo.
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Por meio desta pesquisa, demonstrou-se ainda algumas relações que a mulher estabelece com a
figura masculina, no que concerne as diferenciações de estatísticas do país, do Estado da Bahia e
especificamente da cidade de Paulo Afonso, sendo elas em menor número, porém que vem
crescendo a cada ano, bem como as condições do presidio pensado para o público masculino, assim
como o presidio pesquisado que é destinado ao público masculino, possuindo uma ala improvisada
para as mulheres.

Ressalta-se também, que no presídio pesquisado existe uma fábrica de camisas e uma sala de aula,
de modo que os programas de ressocialização nesses espaços são destinados apenas ao público
masculino, por seu maior número e acessibilidade.

Além dessa relação de estatísticas e vivências no cárcere, destaca-se por meio das categorias de
gênero e feminismo a incongruência de se pensar nas múltiplas faces que as mulheres se identificam,
fugindo da identidade de criminosas e sua relação com a figura masculina no que concerne ao acesso
ao mundo do crime, de modo que muitas podem ir como meio de libertação ou até mesmo como uma
subjugação a uma figura masculina representada pelo filho, marido, cunhado, dentre outros.
Evidenciando um estudo de gênero que se expande para as prisões e que ao mesmo tempo em que
pode libertar por caminhos nebulosos, pode também provocar a torpeza dessas mulheres.

Nesse sentido, salienta-se que é preciso descortinar o sistema prisional, dando voz as mulheres do
crime e as múltiplas relações que estabelecem, questionando e problematizando a inconsequente
afirmação de que bandido (a) bom(a) é bandido(a) morto(a), uma vez que bandido(a) bom é
bandido(a), ressocializado e com novas perspectivas de vida.

Para além de uma análise encerrada, esta pesquisa nos leva a questionar o paradoxo sistema
prisional na perspectiva de que estudos como estes possam contribuir para a construção de um
conjunto de compromissos governamentais com a temática que ainda é enigmática.

[1] Benone Rezende: Bairro localizado na cidade de Paulo Afonso, Bahia, sendo conhecido por seu
alto índice de violência, vulnerabilidade social e falta de assistência pública.
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