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 Era o dia 6 de dezembro do ano de 2016. Ela tinha seus 19 anos e achava que conhecia a 

vida, que sabia o que significava viver. Tinha sua pele branca, como prova de sua posição social. 

Pertencia àquele seleto grupo de indivíduos que acredita que o mundo é pequeno, e não enxerga a 

simples manifestação da renda concentrada. Não só ela, mas todo aquele grupo de jovens meninas, 

com um brilhante futuro pela frente. Todas acreditavam conhecer a vida, todas acreditavam saber 

onde se inseriam na sociedade. Naquela sociedade. E mesmo que não tivessem partido do exato 

mesmo ponto, todas, sem exceção, se inseriam no topo daquela sociedade e, por esse motivo, 

sentiam o peso dessa responsabilidade em suas costas.  

 Sabiam o privilégio que tinham de possuir uma cama e um teto para dormir, de não passar 

fome, de ter água limpa para beber. Mas não o sentiam. Sabiam o quão privilegiadas eram de terem 

tido uma base qualquer que lhes proporcionou condições para estudar em uma universidade 

pública. Mas não sentiam. Sabiam a sorte que tinham de não estarem na mira da polícia, pela falta 

de melanina em sua pele. Mas não a sentiam. Não sentiam, pois não tinham como, pois era para 

elas impossível sentir o que grande maioria da população brasileira sentia, pelo simples fato de 

pertencerem àquela parcela da sociedade. Em mais claras palavras, pelo simples fato de terem sido 

geradas em um círculo familiar que possuía dinheiro, capital. 

 Por saberem, e não por sentirem, mas por talvez desejarem minimamente sentir, e talvez por 

sentirem culpa de saber e não sentir, aquele seleto grupo de meninas, de uma seleta faculdade, de 

uma seletíssima parcela daquela sociedade, sabia que precisava fazer algo. Algo que, de alguma 

forma, minimamente devolvesse, ainda que em uma mínima escala, aquilo que a maioria da 

população, que sentia (e também sabia), havia nelas investido. Talvez sonhassem em mudar o 

mudo, aos poucos, talvez acreditavam realmente ser possível fazer essa devolução, ou talvez só 

quisessem mesmo conseguir enfrentar seu reflexo no espelho e dormir de noite (em suas camas 

limpas, debaixo de seu teto mais que perfeito). Realmente é muito difícil de saber a motivação 

intrassubjetiva de um sujeito, talvez impossível, mas o fato é que todas elas sabiam que tinham de 

fazer algo. 
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 Nessa busca do seu “algo" para fazer, o seleto grupo de meninas acabou entrando no local 

que muito provavelmente nunca teriam entrado em suas vidas, pela já mencionada sorte que tinham 

e sabiam ter. Mas entraram com tapete vermelho. Toda semana, toda terça-feira, mais 

especificamente, aquelas meninas se encontravam em frente à penitenciária, tendo saído de suas 

aulas, de sua seleta universidade pública. Vinham gozando de sua liberdade (por sorte garantida), 

tocavam a campainha e em uma secretaria entregavam seus documentos, porque, vale destacar, 

esse seleto grupo de meninas possuía seus documentos em dia, sem lacunas de filiação. Passavam 

então por um portão e novamente entregavam seus documentos, para então serem revistadas. E, 

novamente, aquele seleto grupo era privilegiado. Sua revista era tão longe de ser vexatória, que era 

difícil de acreditar que revistas vexatórias poderiam existir, ainda mais com tanta frequência.  

 As meninas passavam então por um portão, para passar por mais um portão e, novamente, 

entregar seus documentos. Caminhavam então por um pátio cimentado, de um só pequeno canteiro 

periférico, onde uma única flor crescia. Esse pátio era dividido por uma grade, onde dezenas de 

pequenas roupinhas, lenços e cobertores eram pendurados. Seguindo pelo pátio, o seleto grupo de 

meninas adentrava em uma sala, em que uma grossa barra de ferro as separava de um escuro 

corredor. Nessa sala entregavam novamente seus documentos, que eram conferidos, e então as 

barras de ferro eram movidas e elas, ao lado de uma agente penitenciária, podiam percorrer aquele 

infinito corredor até o refeitório. Era no refeitório que faziam seu “algo”. Lá carregavam mesas e 

se sentavam em círculo, mas não sozinhas.  

 A bolha em que vivia aquele seleto grupo de meninas era invadida por mulheres que não 

pertenciam e não poderiam pertencer a nenhuma de suas tão comuns esferas de seletividade. Eram 

mulheres que estavam naquele local não para algo fazer, mas para algo pagar. Eram mulheres que 

tinham tido sua liberdade retirada pelo monopólio da violência estatal. Mulheres jovens e negras, 

em sua maioria. Nascidas em núcleos familiares localizados nas periferias urbanas, que não 

possuíam dinheiro, capital. Mulheres que se inseriam diariamente não só na linha de frente de 

ataque da sociedade, pelo fato de mulheres serem, mas que também viviam na mira da polícia, por 

serem negras. Mulheres que poderiam cometer os mesmos pérfidos atos que todas estão sujeitas a 

cometer, mas que, pela cor de sua pele, seriam obrigadas a pagar por. 

 Eram mulheres que não tiveram condições de estudo e, em algumas vezes, nem condições 

mínimas, não sabendo ler ou escrever. Mulheres que tiveram sua liberdade tolhida por um Estado 

que prende negras, pobres, para manter o status quo, com a justificativa de resguardar a sociedade 
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(aquela sociedade), de seus temíveis atos. Mulheres, cujos atos, em sua grande maioria, foram 

influenciados por pedidos de homens, companheiros ou não. Mulheres que tiveram sua liberdade 

banida e sua vida reduzida a um número de registro penitenciário, por repassar drogas. Mulheres a 

quem o Direito e seus aplicadores, nada fizeram para proteger. 

 Então, toda terça-feira, essas mulheres se sentavam em roda com aquele seleto grupo de 

meninas, no refeitório da Penitenciária Feminina da Capital de São Paulo. Mas, infelizmente, essas 

mulheres não vinham sozinhas, elas vinham acompanhadas, porque o Estado determinou que 

estivessem sempre acompanhadas, a cada segundo de seus dias, por seis meses. Nesse excesso de 

política pública bizarramente violenta, essas mulheres vinham acompanhadas de seus filhos e 

filhas. Vale ressaltar o lugar para onde vinham: vinham para o refeitório, que se situava depois de 

um infinito corredor escuro, atrás de grades de ferro, depois de um pátio de cimento com dois 

metros quadrados de verde (a que não tinham acesso), atrás de três enormes portões, dentro da 

Penitenciária Feminina da Capital.  

 Pode ser que não tenha ficado claro e aqui vale ressaltar até que se canse. Essas mulheres, 

jovens, negras, marginalizadas de todas as formas possíveis, perseguidas pela polícia, que 

praticaram o grande pecado de traficar droga para seus companheiros homens, viviam com seus 

bebês por seis meses dentro de uma penitenciária.  

 Esses bebês já entravam com elas nesse local, dentro de seus úteros, pois o direito à visita 

íntima praticamente não é concedido às mulheres, e lá ficavam até completarem seis meses de vida, 

ou antes, se a mãe entendesse ser melhor entrega-los antes. Por seis meses essas crianças, que nada 

fizeram para aquela sociedade, viviam presas, grudadas as suas mães, 24 horas por dia. Mas então, 

findo este período, bebês e mães diariamente violentados pelo Estado, eram separados. 

 A cisão era feita de maneira brusca e incrivelmente violenta. Depois de passarem seis meses 

em companhia direta, aqueles bebês, seus filhos, eram retirados pelas mãos do Estado e entregues 

para as famílias daquelas mães ou, se não tivessem com quem deixá-los, diretamente para adoção. 

Sim, seus filhos, que foram encarcerados por seis meses, podiam ser enviados para adoção, sem 

que nada pudessem fazer a respeito. Era a manifestação pura da forma de violência perfeita, aquela 

que é a mais cruel e a menos visível. 

 Em meio a todo esse cenário, elas sentavam em roda: o seleto grupo de meninas, aquelas 

mulheres e seus filhos.  
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 O seleto grupo meninas, enxergando toda a violência que essas mulheres e seus filhos 

sofriam, enxergando como o Estado e aquela sociedade as violentava, soube que o algo que tinham 

de fazer havia de estar longe dessas esferas: do Estado e daquela sociedade. Sabendo que o mercado 

de trabalho não as aceitaria posteriormente a sua saída daquele ambiente, violentando-as 

novamente por meio de um cruel estigma social, a solução para conseguirem renda estaria no 

trabalho autônomo. Assim aquele seleto grupo de meninas ia, toda terça-feira, construir junto 

aquelas mulheres e seus filhos, um projeto de empreendedorismo social, um algo. 

 Então, naquela terça-feira, dia 06 de dezembro, ela estava lá, membra do seleto grupo de 

meninas, depois de ter se sentado em roda com aquelas mulheres e seus filhos, e se levantou para 

ir embora, ao final de suas atividades. Estava perto de uma das paredes do refeitório, quando uma 

daquelas mulheres veio em sua direção e perguntou se ela poderia esperar um pouco, porque ela 

queria lhe dar uma coisa. A menina daquele seleto grupo respondeu afirmativamente e disse que 

poderia segurar seu bebê, por enquanto. Menina e criança esperaram por ela. Quando ela voltou, 

tudo mudou. 

 Ela trouxe em suas mãos um pedaço de papel dobrado, dentro do qual havia uma simples 

palavra gravada, “Diego”. E marcas em laranja de dois pequenos pés.  

 A menina não soube o que fazer. Não soube o que saber. Mas ela sentiu. Após anos de teoria 

e meses dividindo suas terças-feiras, ela sentiu. Sentiu, porque aquele ato, aquele dar os pezinhos 

de seu filho, significou todo o laço que havia sido criado. Significou o início de algo. Algo que não 

era de longe aquele algo antes almejado, era infinitamente maior. Era a prova da concessão de 

dividir tudo o que ela tinha passado. Era um convite para celebrar a vida de seu pequeno filho. E 

por isso, ela pode sentir. 

 Ela sentiu, naquele milésimo de segundo, toda a dor que aquela mulher e seu filho tinham 

sentido. Ela sentiu cada uma das inúmeras lacerações marcadas em seu braço. Ela sentiu o que foi 

crescer sem nunca ter tido uma casa. Ela sentiu o que era ter os genitores viciados em droga. Ela 

sentiu o que era não ter amparo algum. Ela sentiu o que era não saber ler e escrever. Ela sentiu o 

medo perder seu filho muito em breve. Ela sentiu cada momento em que foi estigmatizada. Ela 

sentiu cada espectro daquela cruel e baixa violência estatal.  

 Mas, acima de tudo, ela sentiu o que era ter 22 anos e ter como maior sonho poder  ajudar 

seu filho com a lição de casa.  
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Conclusão 

 A partir da análise de um momento como esse, que foi um exemplo entre diversas 

experiências divididas dentro do cárcere, pode-se compreender, mas, novamente, não sentir, a 

violência que o Estado pratica contra milhares de mulheres, negras, marginalizadas, diariamente. 

Assim, pode-se entender que não é possível tratar de violência urbana ou tratar de políticas 

públicas, sem antes enxergar o que é que se passa dentro das cidades de nosso país, dentro dessas 

sombrias instalações que nossa sociedade não tem desejo de conhecer.  

 Nosso Estado, que já foi questionado, e condenado, internacionalmente por instaurar um 

estado permanente de violação dos direitos humanos dentro de suas instituições carcerárias, não 

tem condições de acusar a violência urbana, sem antes admitir a violência que este próprio comete 

em muito maior escala, qualitativa e quantitativa.  

 Assim, tem-se como objetivo desse relato pessoal, vivido a partir da implementação de um 

projeto Enactus, trazer ao conhecimento essa cruel e encoberta realidade.  

 

 


