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RESUMO 

 

 
 
A quantidade de pessoas encarceradas no Brasil tem aumentado de maneira 
exponencial. Trata-se de um problema latente e urgente que prescinde de políticas 
públicas para ser enfrentado. Nesse contexto, tão importante quanto conter a prática 
criminosa em si, é imperioso refletir sobre o modelo societário atual que, pautado 
fortemente em ideais capitalistas, gera exclusão e vulnerabilidade social de muitos; 
necessário pensar também sobre o modelo de desenvolvimento que se busca e, por 
fim, sobre meios efetivos de se romper o ciclo de criminalidade. Nesse sentido, a 
presente pesquisa tem como objetivo compreender o contexto social de famílias cujos 
provedores foram encarcerados, refletindo-se sobre as consequências do 
encarceramento, sobre meios de se romper o ciclo de criminalidade e sobre o alcance 
do benefício do auxílio-reclusão, que é, atualmente, a única política pública 
especificamente criada para amparar os dependentes do encarcerado. Para tanto, foi 
desenvolvida uma pesquisa exploratória, bibliográfica e de campo. Foram 
selecionadas três cônjuges de encarcerados, às quais foi aplicada uma entrevista 
semiestruturada, empregando como registro o gravador. Verificou-se que as famílias 
com entes encarcerados sofrem repentinamente com a ausência de amparo financeiro 
sendo expostas a situações de pobreza extrema. Além disso, verificou-se que os 
dependentes de encarcerados carregam estigmas de serem parentes de preso, o que 
acaba gerando mais exclusão e vulnerabilidade social. Verificou-se também que são 
necessárias políticas públicas inclusivas de apoio aos dependentes dos encarcerados 
para que o ciclo de criminalidade não se perpetue, já que o auxílio-reclusão acaba não 
alcançando a grande parte dessa população, tendo em vista a rigidez de seus 
requisitos legais. 
 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Auxílio-reclusão. Política Social. Criminalidade. 
Desenvolvimento como Liberdade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
 
The number of people incarcerated in Brazil has increased exponentially. It is a latent 
and urgent problem that requires no public policies to be faced. In this context, as 
important as containing the criminal practice itself, it is imperative to reflect on the 
current corporate model that, based heavily on capitalist ideals, creates exclusion and 
social vulnerability for many; it is also necessary to think about the development model 
that is being sought and, finally, about effective ways to break the cycle of crime. In 
Brazil, as a timid attempt to support prisoners' dependents and thus prevent the 
criminal world from revealing itself as the only option when its provider is incarcerated, 
the Federal Constitution provides for the benefit of prison aid. Seeking to reflect on the 
possible impacts of this public policy, the present research aims to understand the 
reality of families whose providers have been incarcerated and, to what extent the 
benefit of imprisonment assistance is important for breaking the cycle of crime and for 
the development as freedom. For that, an exploratory, documentary, bibliographic and 
field research was developed. Three spouses of prisoners were selected, who do not 
receive the benefit of imprisonment assistance, to whom a semi-structured interview 
was applied, using the recorder as a record, in which they sought to understand their 
life context and the consequences of incarceration. It was found that families with 
incarcerated entities suddenly suffer from the absence of financial support and are 
exposed to situations of extreme poverty. It was also found that inclusive public policies 
to support dependents are necessary so that the crime cycle does not continue, since 
the imprisonment allowance does not end up reaching a large part of this population, 
in view of the rigidity of their legal requirements. 
 
 
Keywords: Public policies. Reclusion aid. Social policy. Crime. Development as 
Freedom. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

 

A humanidade na era moderna elegeu o capitalismo desenfreado e o 

liberalismo econômico como modelo padrão para o desenvolvimento econômico, 

sendo que o desaparecimento das fronteiras e o encurtamento das distâncias gerados 

pela globalização facilitaram os meios para que o modelo chegasse a todas as partes 

do globo terrestre. 

Fato é, todavia, que se por um lado o capitalismo e o liberalismo 

econômico podem gerar riquezas e altos índices de PIB, por outro, marginalizam e 

relegam à própria sorte aqueles que não se inserem no contexto produtivo, afinal, à 

uma sociedade capitalista só interessa quem produz e quem consome. 

Fato é também que desenvolvimento está muito longe de se relacionar 

apenas e tão somente com índices de PIB/PNB e outros indicadores financeiros. 

Como explica Amartya Sen (2010, p.16): 

 
O crescimento do PNB ou das rendas individuais obviamente pode ser muito 
importante como um meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos 
membros da sociedade. Mas, as liberdades dependem também de outros 
determinantes, como as disposições sociais e econômicas (por exemplo, os 
serviços de educação e saúde) e os direitos civis (por exemplo, a liberdade 
de participar de discussões e averiguações públicas).  

 

Com efeito, uma sociedade desenvolvida pressupõe melhores 

condições de vida para todos que dela participem, com direitos fundamentais civis e 

políticos devidamente respeitados, mas também e complementariamente, com 

direitos sociais garantidos por um Estado que não se preocupe apenas em cobrar e 

receber os encargos tributários, mas em prover o mínimo para que a dignidade 

humana seja respeitada como valor supremo e primário. 

Ainda, segundo Sen (2010, p.16): 

 
O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação 
de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e 
destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância 
ou interferência excessiva de Estados repressivos.  
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Em termos simples, não há como se chamar “desenvolvida” à uma 

sociedade que priva seus cidadãos de uma existência livre das amarras da pobreza, 

da exclusão social e da falta de acesso a educação e saúde de qualidade. 

Sendo evidente a co-relação entre desenvolvimento e liberdade 

humana, cumpre ao Estado implementar políticas públicas capacitantes para que seus 

destinatários tenham condições de atuar em busca de melhores condições de vida, 

eliminando ou, pelo menos, diminuindo a exclusão social de muitos. 

De fato, os mais pobres não possuem condições de sozinhos, buscarem 

sua própria liberdade, já que, relegados à própria sorte, são vítimas da marginalização 

social causada pela concentração de poder econômico nas mãos de poucos. 

Sachs explica que “os pobres são pobres demais para se darem ao luxo 

de não trabalharem” (2010, p.1), ou seja, destituídos de qualquer voz, os mais pobres 

não têm condições nenhuma de sequer manifestarem suas vontades ou de impor 

limites ao massacre de direitos que sofrem diariamente. 

Este cenário de exclusão social e massacre de direitos mínimos tão 

evidentes em sociedades capitalistas como a brasileira tem fomentado a criminalidade 

de maneira vertiginosa. 

De fato, não obstante o endurecimento das leis e a propagação de 

critérios mais rígidos para o combate ao crime, a realidade é que a quantidade de 

brasileiros presos tem aumentado a cada ano o que, pelo menos em tese, indica o 

aumento da criminalidade.  

São centenas de brasileiros que nascem e se criam invisíveis 

socialmente. Destituídos de qualquer oportunidade, não têm acesso ao mínimo 

necessário para uma existência digna e livre. Cenário perfeito para que o mundo do 

crime se revele como único meio de se alcançar alguma visibilidade social, ainda que 

efêmera. 

A situação se mostra séria, grave e urgente. Pesquisas oficiais apontam 

que se o ritmo de encarceramento for mantido, em 2022, a população prisional do 

Brasil ultrapassará a marca de um milhão de indivíduos e, em 2075, uma em cada dez 

pessoas estará em situação de privação de liberdade. (INFOPEN, 2014). 

Cumpre, pois, ao Estado e a própria sociedade buscarem soluções para 

o problema do encarceramento massivo que o país tem enfrentado. Há de se pensar, 
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pois, em meios de se romper o ciclo criminoso, o que fatalmente implicará diminuição 

no número de pessoas encarceradas. 

No Brasil, como uma tímida tentativa de amparar os dependentes dos 

encarcerados e, desse modo, evitar que o mundo do crime se revele como única 

opção quando o seu provedor é encarcerado, a Constituição Federal prevê o benefício 

do auxílio-reclusão. 

Trata-se, atualmente, da única política pública especificamente criada 

para o rompimento do ciclo criminoso e destina-se a amparar os dependentes do 

segurado de baixa-renda que esteja na prisão (assim entendida como qualquer forma 

de restrição de liberdade imposta pelo Estado). 

De fato, uma família cujo provedor é encarcerado sofre, 

instantaneamente, com a repentina ausência de amparo financeiro, imprescindível 

para se sobreviver com o mínimo de dignidade. É papel do Estado, assim, cuidar para 

que os dependentes daquele segurado sobrevivam, independentemente da prática 

criminosa, sob pena de se fomentar o crime, quando a intenção é extingui-lo. 

A questão é: quando aquele dependente se vê privado do que, pelo 

menos em tese, lhe garantia o mínimo para a subsistência, não seria mais facilmente 

envolvido no ciclo gerado pela criminalidade? Não seria, pois, papel do Estado obstar 

o ciclo criminoso, intervindo para garantir o mínimo necessário para a sobrevivência 

digna daqueles dependentes, de modo que o mundo do crime não se apresentasse 

como a principal opção para não se morrer de fome? 

Como visto acima, o benefício coaduna com a visão de desenvolvimento, 

segundo a qual o Estado deve prover o mínimo para que seus cidadãos sejam livres 

dos males causados pela pobreza e pela exclusão social. 

Virar as costas para os já marginalizados dependentes de encarcerados 

é fomentar a exclusão social e aí, sim, estar-se-ia incentivando ainda mais as práticas 

criminosas. 

Nesse sentido, a presente pesquisa busca compreender o contexto 

social de famílias cujos provedores foram encarcerados, refletindo sobre meios de se 

romper o ciclo de criminalidade. 

Buscou-se analisar o benefício do auxílio-reclusão sob o prisma de 

direito social, contextualizando-o dentro dos direitos de segunda dimensão e como 

instrumento de justiça social. Além disso, buscou-se uma aproximação do contexto de 
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vida das famílias que vivenciam a situação de terem seus provedores encarcerados, 

na tentativa de compreender de que modo sobrevivem e quais os principais impactos 

do encarceramento na vida em família, buscando refletir sobre políticas públicas úteis 

à ruptura do ciclo de criminalidade. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, 

com foco em uma investigação do universo existencial de famílias na condição citada, 

buscando elencar nuances dos processos vivenciados, refletindo sobre modos de 

promoção de desenvolvimento neste quesito fundamental que é a construção de 

sociedades menos violentas e, portanto, com maior qualidade de vida para a 

população. 

Conforme lecionam Lakatos e Marconi (2000, p.46) sobre o método de 

pesquisa: 

 
O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 
maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos 
válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando erros 
e auxiliando as decisões do cientista.  

   

Trata-se de uma pesquisa exploratória que, segundo Severino (2007, 

p.123), “busca apenas levantar informações sobre um determinado objeto, 

delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação 

desse objeto”.  

Sobre a pesquisa exploratória Lakatos e Marconi (2008, p. 71) explicam 

que: 

 

São investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de 
questões e de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 
aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno 
para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e 
clarificar conceitos. Empregam-se geralmente procedimentos sistemáticos ou 
para a obtenção de observações empíricas ou para as análises de dados (ou 
ambas, simultaneamente).  

 
Inicialmente, a pesquisadora tencionava entrevistar cônjuges de 

encarcerados que recebem o benefício do auxílio-reclusão e que não recebem o 

benefício, traçando, portanto, um paralelo a fim de se verificar a importância ou não 

do referido benefício, sobretudo, sob enfoque do desenvolvimento como liberdade.  

Para tanto, a pesquisadora, que é advogada previdenciarista na cidade 

de Franca/SP há mais de 15 anos, entrou em contato com uma antiga cliente, para 

quem o benefício do auxílio-reclusão havia sido judicialmente concedido. O contato 
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foi feito por telefone e, após as explicações feitas pela pesquisadora sobre o trabalho 

que seria desenvolvido, a pretensa entrevistada concordou em participar.  

Ocorre que depois desse primeiro contato, a pesquisadora não mais 

conseguiu resposta da pretensa entrevistada. Por várias vezes, a pesquisadora 

insistiu, por telefone e por mensagens de whastapp, para tentar marcar a data da 

entrevista, mas, não obteve qualquer resposta. 

A pesquisadora recorreu, então, aos seus colegas de profissão e, 

através de mensagens enviadas em um grupo de whastapp, denominado “advogados 

previdenciário”, que reúne 135 advogados de Franca/SP e região, atuantes com 

Direito Previdenciário, a pesquisadora solicitou telefones de pessoas que pudessem 

receber o benefício do auxílio-reclusão. 

Como o benefício é muito restrito, poucos colegas tinham o contato de 

pessoas que recebem ou já receberam o benefício. Mesmo assim, a pesquisadora 

conseguiu o telefone de 8 (oito) beneficiárias do auxílio-reclusão. Dentre essas, 

apenas 1 (uma) atendeu ao telefone e, ao tomar conhecimento do que se tratava a 

conversa, disse que precisava desligar porque tinha trabalhos a fazer, sem dar 

chances a pesquisadora. 

A pesquisadora explica, por fim, que entrou em contato com a 

Superintendência do INSS e o órgão informou que no mês de maio de 2019, a agência 

do INSS de Franca/SP foi responsável pelo pagamento de apenas 369 auxílios-

reclusão, número este que, todavia, pode incluir moradores de outros municípios, 

tendo em vista que uma pessoa pode solicitar benefícios em qualquer agência do 

INSS no país. 

Diante da imensa dificuldade em encontrar participantes da pesquisa 

que recebam o benefício do auxílio-reclusão, a pesquisadora não teve alternativa, a 

não ser entrevistar apenas cônjuges de encarcerados que não recebem o benefício. 

Assim, para a realização da pesquisa foram selecionadas três cônjuges 

de encarcerados, residentes no município de Franca/SP e, através da aplicação de 

uma entrevista semiestruturada, procurou-se entender o contexto social em que vivem 

os dependentes de um encarcerado, especialmente após a reclusão do ente familiar. 

Dentre as mulheres selecionadas para a entrevista, duas foram 

indicadas por uma amiga da pesquisadora. São mulheres que vivem em bairros da 
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periferia de Franca/SP, com contato próximo e rotineiro com pessoas envolvidas com 

crimes.  

A primeira entrevistada, Beatriz, é madrinha de batismo da filha da amiga 

da pesquisadora e cônjuge de um homem que está há mais de 6 (seis) anos preso na 

penitenciária de segurança máxima de Presidente Venceslau/SP, cumprindo pena por 

tráfico de drogas. 

A segunda entrevistada, Regina, é vizinha da amiga da pesquisadora e 

cônjuge de um homem que está preso no centro de detenção provisória de Franca/SP, 

respondendo a processo por roubo qualificado. 

Por fim, a terceira entrevistada, Silvia, foi indicada à pesquisadora por 

uma colega de mestrado, cujo trabalho social como psicóloga a levou a conhecer a 

realidade de pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

Através do facebook, a colega de mestrado da pesquisadora contatou a 

entrevistada, que, por sua vez, autorizou que a pesquisadora entrasse em contato 

para o agendamento da entrevista. 

Silvia é cônjuge de um homem que está preso há mais de 8 anos na 

penitenciária de segurança máxima de Presidente Venceslau/SP, cumprindo pena por 

tráfico de drogas. 

Conforme explicam Lakatos e Marconi (2008, p. 80): 

 
A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 
obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 
conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na 
investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou 
no tratamento de um problema social. 

 
Nesse enfoque às entrevistadas foi aplicada uma entrevista 

semiestruturada com os seguintes eixos temáticos: 1) contexto do encarceramento; 

2) sobrevivência após o encarceramento; 3) contexto de vida atual; 4) Críticas ao 

Sistema Penitenciário e 5) O auxílio-reclusão. 

Como dito, buscou-se entender a dinâmica familiar e o contexto social 

dos dependentes de um indivíduo encarcerado. Para tanto, as entrevistas foram 

gravadas, integralmente transcritas e, posteriormente, passaram por análise de 

conteúdo, segundo os moldes propostos por Minayo (2001). 

Além disso, a cada entrevista foi feito um diário de campo, descrevendo 

o ambiente físico, emocional e social em que a família do encarcerado vive, abordando 
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os aspectos materiais e psicológicos, presentes no momento da pesquisa e outros 

acontecimentos que envolveram a execução da pesquisa.  

O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário 

Municipal de Franca- Uni-FACEF, sob registro CAAE n. 12898719.4.0000.5384. De 

acordo com as disposições da resolução número 510/16 do Ministério da Saúde sobre 

pesquisas envolvendo seres humanos, foram tomados os cuidados necessários. A 

pesquisadora se responsabilizou pela integridade e bem-estar dos participantes da 

pesquisa, obtendo seu consentimento livre e esclarecido (ver os TCLE em apêndice 

B), tratando-os sempre com dignidade, respeitando-os em sua autonomia e 

defendendo-os em sua vulnerabilidade. Os riscos e benefícios de estudo foram 

avaliados, observando a relevância social da pesquisa em termos dos benefícios e 

vantagens para a sociedade. 

Diante do exposto, destaca-se que o objetivo geral da pesquisa é 

compreender o contexto social de famílias cujos provedores foram encarcerados. Os 

objetivos específicos são: refletir sobre o benefício do auxílio-reclusão como política 

pública social tendente a romper o ciclo de criminalidade. Compreender o contexto de 

vida das famílias que vivenciam a situação de terem seus provedores encarcerados, 

na tentativa de entender de que modo sobrevivem e quais os principais impactos do 

encarceramento na vida em família, buscando refletir sobre políticas públicas úteis à 

ruptura do ciclo de criminalidade, observando o alcance do já existente benefício 

Auxílio-Reclusão. 

Os capítulos de 2 a 5 são relativos à revisão da literatura, conceituações 

e exposições teóricas. O capítulo 6 trata dos resultados da pesquisa de campo, o 

capítulo 7 trata da discussão e o 8 das considerações finais.  
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2 PERFIL SOCIO-ECONÔMICO DO ENCARCERAMENTO NO BRASIL 
 

 

Segundo dados do Infopen (sistema de informações estatísticas do 

sistema penitenciário brasileiro), em junho de 2017 havia mais de setecentas mil 

pessoas encarceradas no Brasil, o que colocava o Brasil na terceira posição entre os 

países com maior população prisional (2015). 

   

  

 

Entre os anos de 2000 e 2016, a taxa de aprisionamento aumentou mais 

de 150% em todo país. Em dezembro de 2016, o Brasil registrou 350,79 pessoas 

presas para cada 100 mil habitantes, conforme podemos observar com o gráfico 

abaixo. 
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O relatório aponta ainda que se esse ritmo de encarceramento for 

mantido, em 2022, a população prisional do Brasil ultrapassará a marca de um milhão 

de indivíduos e, em 2075, uma em cada dez pessoas estará em situação de privação 

de liberdade (2014). 

Segundo o relatório de 2016, são 352,6 pessoas presas para cada 100 

mil habitantes, dentre os quais, a maioria (cerca de 55 %) possui entre 18 e 29 anos 

e é negra (cerca de 64%), como pode ser observado nos gráficos a seguir:
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Com relação ao grau de escolaridade dos detentos, a pesquisa informa 

que “17,75% da população prisional brasileira ainda não acessou o ensino médio, 

tendo concluído, no máximo, o ensino fundamental. Entre a população que se 

encontra no ensino médio, tendo concluído ou não esta etapa da educação formal, 

temos 24% da população privada de liberdade” (INFOPEN, p. 33, 2016). 

Segundo uma pesquisa também realizada em 2018 pela Articulação 

Popular de Movimentos de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Brasil 

(MDDCA), o Brasil possui a terceira maior população prisional do mundo, com 726.712 

pessoas encarceradas, o que representa um aumento de 707% em relação ao total 

registrado no início da década de 90 (Brasil, 2017a). Os dados de 2014 colocavam o 

Brasil na quarta posição, tendo registrado mais de 600 mil indivíduos em situação de 



18 
 

 
 

privação de liberdade (Brasil, 2014ª). Os dados oficiais são precários para contar o 

número de encarcerados com filhos. “Em junho de 2016, a informação sobre a 

quantidade de filhos das pessoas privadas de liberdade no Brasil estava disponível 

para apenas 9% da população prisional (ou 63.971 pessoas)” (BRASIL, 2017a, p. 39). 

De todo modo, os dados mais recentes contabilizam que 47% dos homens 

encarcerados têm filhos, enquanto 74% das mulheres são mães. A mesma pesquisa 

aponta que, atualmente, não há informações sobre a quantidade de crianças ou 

adolescentes brasileiros com pais ou familiares encarcerados. E que: 

 
Os dados do INFOPEN de 2014 apontam que duas entre três pessoas em 
situação de privação de liberdade são negras, tendência que se verifica na 
população prisional masculina e feminina. A porcentagem de pessoas negras 
no sistema prisional é de 67%, enquanto 51% da população brasileira é 
negra, segundo dados do Censo de 2010. Ou seja, há super-representação 
de pessoas negras no sistema prisional, situação que é ainda mais acentuada 
na região Sudeste, onde “os negros representam apenas 42% da população 
total, mas 72% das pessoas presas” (Brasil, 2014a, p.52). Os dados do 
sistema penitenciário nacional relativos ao ano de 2016 indicam que a super-
representação não foi alterada. Embora a informação sobre cor/raça/etnia 
não esteja disponível para a totalidade dos encarcerados (mas para apenas 
72% dessa população), 64% dos encarcerados são negros (pardos e pretos) 
(Brasil, 2017a). Em 2015, a população negra brasileira acima de 18 anos 
representava 53%, o que indica a persistência da super-representação. 

 
A pesquisa em comento foi realizada através da aplicação de entrevistas 

à 36 crianças e adolescentes provenientes de 27 famílias, sendo que a maioria estava 

em situação de acolhimento institucional. Apurou-se que: 

 

Entre as crianças que não vivem em serviços de acolhimento, a maior parte 
vive com a mãe e outros membros em residências particulares. 100% dos 
entrevistados reportam ter luz elétrica e água encanada, 89% afirmam ter 
esgoto e 91% dizem ter coleta de lixo. O pai é o familiar preso para 30 dos 
entrevistados. Quase metade da amostra (15) é composta por crianças e 
adolescentes que têm dois membros da família encarcerados. Um 
adolescente entrevistado reportou que o pai, a mãe e o irmão estão presos. 
Entre as crianças e adolescentes entrevistadas, 15 afirmaram realizar 
acompanhamento médico regular decorrente de algum problema de saúde. 
O número dos que frequentou a UBS no último ano é bastante alto em relação 
ao total da amostra. Entre as 36 crianças e adolescentes que responderam 
ao questionário, 30 frequentaram a Unidade Básica de Saúde no último ano. 
A maioria frequentou a UBS 3 vezes durante o ano (19), seguido de crianças 
e adolescentes que frequentaram 1 vez (6) e duas vezes (5). O número das 
crianças e adolescentes que frequentou os equipamentos locais de saúde 
pode estar relacionado com alta incidência, na amostra, de famílias que 
recebem o benefício do Programa Bolsa Família. Entre os entrevistados para 
este levantamento, 22 afirmaram que suas famílias recebem o benefício do 
programa. 
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Com relação aos sentimentos causados pelo encarceramento de seus 

familiares, a pesquisa apontou que: 

 

Tristeza” foi reportado por um grande número de crianças e adolescentes (24 
respostas), seguido de “medo” (12), “angústia” (7), “falta de apetite” (6) e 
“depressão” (2). Outros sentimentos listados foram “saudade” (4 respostas) e 
“ficou doente” (2). Apenas dois (2) entrevistados listaram “Não sentiu nada 
diferente”, juntamente com outros sentimentos (tristeza, angústia, medo), 
sugerindo cuidado na interpretação destes dados. 

 
No que tange ao nível educacional dos entrevistados, a pesquisa citada 

acima apontou que: 
 

Entre os/as entrevistados, 29 estudam em séries compatíveis com a faixa 
etária escolar, 3 estudam e estão situação de defasagem escolar e 3 pararam 
de estudar e possuem ensino fundamental incompleto. Entre os que pararam 
de estudar, dois respondentes residem em Manaus e o terceiro vive em 
Serviço de Acolhimento em Rio Claro, tendo sido diagnosticado com 
síndrome do pânico. 

 
Com relação à assistência social, a pesquisa aponta que: “22 das 

crianças e adolescentes entrevistadas afirmaram receber o benefício do Programa 

Bolsa Família. Apenas 4 afirmaram receber o Auxílio-Reclusão. Algumas crianças e 

adolescentes não tinham conhecimento sobre a existência deste benefício”. 

Sobre a manutenção econômica da família com ente encarcerado, a 

pesquisa concluiu que: 

 
Os resultados da amostra acompanham o perfil da população prisional 
brasileira: a maioria das crianças e adolescentes tem pais encarcerados, 
seguido por mães, irmão e tios. Considerando os/as entrevistados/as que 
tiveram o pai preso, o pai e a mãe eram os principais provedores da família, 
antes da prisão, mas irmãos e tios também aparecem como importantes 
agentes de ajuda econômica e manutenção das famílias. 
No banco de dados, a composição da renda familiar aparece como sendo 
provida “só pela mãe” ou “só pelo pai” na maioria dos casos, mas a 
manutenção das famílias também é proveniente de outras combinações 
menos frequentes como “pai/mãe”, “avô/avó”, “mãe/avó”, “irmãos” e “pai e 
irmão”. Chama a atenção o fato de que entre os entrevistados com mãe 
presa, o pai não contribuía com o sustento da família antes da prisão da 
mulher: 3 eram sustentados por avós, 1 por tia e 1 pela mãe, irmã e padrasto. 
Entre os respondentes que têm irmãos presos, 3 citam a mãe como 
provedora, 3 citam irmãos e 2 citam pais (pai e mãe). 

  
A pesquisa analisou também a possível relação entre encarceramento 

de pais e trabalho infantil de seus filhos e, nesse sentido, aponta que: 

 

Várias atividades citadas por crianças e adolescentes entrevistadas na 
pesquisa podem ser enquadradas entre as piores formas de trabalho infantil, 
levando em conta o Decreto 6.481 (Brasil, 2008): comércio na feira (reportada 
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por 3 entrevistados), farol (2), vendedor (1), camelô (1), lavagem de carro (1). 
A legislação considera que o trabalho infantil está presente em várias dessas 
situações: (a) trabalhos infantis realizados no farol e no comércio ambulante, 
em ruas e outros logradouros públicos, que podem ocasionar exposição à 
violência, assédio sexual e tráfico de pessoas, exposição à radiação solar, 
chuva e frio, acidentes de trânsito e atropelamento; (b) trabalho infantil no 
cuidado e vigilância de crianças por estar vinculado a riscos quando envolvem 
esforços físicos intensos, longas jornadas, trabalho noturno e isolamento; (c) 
trabalhos de lavagem de veículos por haver riscos na utilização de solventes 
orgânicos ou inorgânicos, óleo diesel, desengraxantes ácidos ou básicos ou 
outros produtos derivados de óleos minerais. 
Entre as crianças e adolescentes entrevistadas 6 citaram desenvolver 
atividade remunerada, três de cada gênero, todos entre 12 e 18 anos. Apenas 
2 deles desenvolviam atividades antes da prisão, o que pode ser considerado 
um alerta para a importância de produção de dados sobre a variável 
“trabalho” entre crianças e adolescentes com familiares encarcerados. O fato 
de a maior parte dos entrevistados ter começado a trabalhar após a prisão do 
familiar pode indicar que o encarceramento está empurrando crianças e 
adolescentes ao trabalho infantil. 

 

Uma pesquisa realizada por Ferrari (2011) no município de Passo 

Fundo/RS buscou analisar o impacto da prisão na vida do familiar do preso e, para 

tanto, entrevistou 10 (dez) mulheres, escolhidas de forma aleatória entre aquelas que 

possuíam algum familiar encarcerado no Presídio Regional de Passo Fundo 

(FERRARI, 2011).   

Com relação ao grau de escolaridade das mulheres entrevistadas, a 

pesquisadora apurou que: “60% possuía ensino fundamental incompleto, 30% ensino 

fundamental completo e apenas uma possuía ensino médio incompleto, o que 

demonstrou o baixo grau de escolaridade entre as entrevistadas” (FERRARI, 2011, 

45). 

Com relação às condições socioeconômicas das entrevistadas, a 

pesquisadora apurou que: “a maioria ganha 01 salário mínimo, representando 60%, 

30% estão na informalidade, sem renda definida e apenas 1 sujeito tem renda acima 

de 3 salários mínimos” (FERRARI, 2011, p. 46). 

No que tange à reincidência criminal do encarcerado, a pesquisa apurou 

que: “60% dos familiares presos são reincidentes e 40% foram presos uma única vez” 

(FERRARI, 2011, p. 49). 

A pesquisa em comento procurou verificar qual foi a reação dos sujeitos 

ao tomarem conhecimento da prisão do familiar. “Para tanto, foi questionado se, ao 

tomar conhecimento da prisão de seu familiar, a mulher ficou revoltada, achou que foi 

uma injustiça ou achou que “ele” merecia. Destas, 60% acreditam que o familiar 

merecia ter sido preso; 75%, que eram mães, defenderam ser merecedora a prisão 
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do familiar; 33% das esposas acreditam que a prisão de seu esposo foi merecedora” 

(FERRARI, 2011, p. 48). 

Uma pesquisa realizada em 2006 por um grupo de pesquisadores 

(GUIMARÃES, MENEGUEL et al., 2006) buscou identificar os possíveis estigmas e 

as possíveis discriminações suportadas pelas esposas e companheiras de presos. 

Para tanto, foi realizada observação participante no horário das visitas; entrevistas 

não estruturadas com os funcionários e dois grupos focais de aproximadamente duas 

horas com as mulheres dos apenados de um presídio localizado na região 

metropolitana de Porto Alegre, conhecida como Vale dos Sinos. Fizeram parte da 

pesquisa dois gestores do Presídio, dois agentes penitenciários, dez apenados e três 

mulheres que participaram dos grupos focais, perfazendo um total de 17 pessoas. 

Com relação aos estigmas que permeiam as mulheres com maridos ou 

companheiros encarcerados, a pesquisa aponta que:  

 
A análise dos discursos das mulheres e dos funcionários do presídio 
possibilitou verificar os sentidos produzidos pela experiência da prisão nestas 
mulheres que acompanham seus companheiros apenados. Nas 
comunidades em que vivem e nas relações que estabelecem extra prisão, 
elas observam que não enfrentam estigma com relação ao fato de possuírem 
um familiar preso. O estigma seria uma construção de classe que incidiria 
com maior peso em relação aos pobres, associando pobreza com 
criminalidade. Porém, uma contradição no discurso destes atores é a 
manutenção do segredo da condição penal pelas mulheres e a declaração do 
determinismo geracional da criminalidade pelos gestores: o familiar do preso 
é como que uma extensão deste (...). As famílias destes presos nascem e se 
criam na prisão, eles já esperam a pena. Parece que existe um caráter 
geracional e familiar na criminalidade, porque é fonte de renda para a família, 

negócio familiar (Gestor presídio) (GUIMARÃES; MENEGUEL et al., 2006, 

p. 4). 
 
 

Com relação ao controle sofrido pelas mulheres de encarcerados, a 

pesquisa concluiu que: 

 

As mulheres dos apenados estão sujeitas a vários mecanismos de 
controle/sujeição, incluindo o de classe e o de gênero. Assim, muitas delas 
são controladas “fora” pelos parceiros “dentro”, que mantêm o poder 
disciplinar da sociedade patriarcal, sujeitando-as através do controle exercido 
por outros homens ou pela interiorização das normas pelas próprias 
mulheres. Uma delas, nos contou como é vigiada pelo companheiro: Chegô 
sexta feira de manhã cedo e o rapaz foi lá em casa de novo entregá uma 
carta dele. Daí eu disse: ‘meu Deus, outra carta, mais amanhã eu já vou vê 
ele’. Daí ele disse: ‘é, mas ele mandô outra carta’. Daí , ele olhô assim, bem 
assim, ‘viu eu esqueci que é prá mim passá aqui pra pôr medo nesses guri 
que ficam jogando pedra aí na casa’(...) ‘olha, perdi a conta de quantas vezes 
ele fez aquela volta de bicicleta, de lá pra cá. [Nós: Te cuidando] É, me 
cuidando, pra ver se eu tô em casa, pra depois falá lá’ (Maria – grupo focal). 



22 
 

 
 

Embora tenha denunciado a vigilância que sofre e o medo decorrente desta 
conduta, o controle também a faz sentir-se lisonjeada com a atenção 
recebida, já que as constantes mensagens vindas da prisão reafirmam a 
posição de objeto de desejo do homem. Este fato ocorre freqüentemente com 
mulheres de apenados, que são vigiadas e mesmo ameaçadas pelos amigos 
ou familiares do preso, na intenção de mantê-las submissas (GUIMARAES; 

MENEGUEL et al., 2006, p.4). 

 

No que tange ao perfil das mulheres entrevistadas, a pesquisa aponta 

que: “Essas mulheres mostram-se envelhecidas para a idade, apresentam baixa 

escolaridade, precária qualificação profissional e são moradoras de regiões mais 

pobres da cidade”. 

Muitas pesquisas relacionadas aos desdobramentos do encarceramento 

ressaltam os fetiches sexuais gerados. Sob esse enfoque, a pesquisa gaúcha aponta 

que: 

 
As mulheres estabelecem um jogo fetichizado e mesmo erotizado com a 
instituição prisão. Erotizado, na medida em que a instituição permite um lugar 
de poder para a mulher sobre o homem preso, seja pela fantasia de posse e 
fidelidade que o aprisionamento favorece, pois a prisão garante que o homem 
está ‘preso/seguro’ lá dentro, ou pela ativação do desejo sexual do parceiro. 
Não se pode esquecer o reconhecimento social possibilitado pela 
criminalidade e o poder que alguns homens possuem na hierarquia do crime 
estendido às suas companheiras. Muitas mulheres procuram os parceiros 
dentro da prisão, como duas das participantes do grupo focal que 
conheceram, namoraram e casaram com os companheiros atuais, durante a 
estada destes homens no presídio. A condição fetichizada permite a conexão 
simbólica com objetos sexuais dentro da prisão: a cela, a subversão do ato 
criminoso, o proibido, a transgressão às normas como sentido de potência, o 
ato sexual publicizado. Ocorre um investimento libidinal no objeto prisão, do 
qual fazem parte as fantasias agenciadas pelo mito do “amor romântico” e a 
idealização da figura masculina. Os estereótipos de gênero estão presentes 
nas falas e nas atitudes destas mulheres, calcados na noção de dever e de 
submissão – seja levando coisas para o companheiro, seja através do sexo, 
ou do acompanhamento do processo criminal. Semanal e pontualmente elas 
cumprem o horário de visita no presídio, onde se posicionam de acordo com 
o lugar que ocupam na sociedade patriarcal, como mulheres a serviço dos 
homens. Os estereótipos de gênero, considerados a partir da divisão sexual 
de papéis, ocupam lugar de destaque no discurso das mulheres e sua 
inscrição começa no entendimento que elas possuem do ser mulher e dos 
mitos do amor romântico, como o que aparece no enunciado: É meio difícil 
assim de encarar, mas a gente entrô, tamo no barco, temo que permanecer, 
o amor vence tudo (Júlia – grupo focal) (GUIMARÃES, MENEGUEL et al., 
2006, p. 4). 

 

Sobre a dependência financeira das mulheres em relação aos seus 

companheiros encarcerados, a pesquisa aponta que: 

 

A idealização da liberdade do companheiro, na maioria dos relatos, está 
desconectada de uma vida amorosa satisfatória e vincula-se à necessidade 
econômica, embora, na maioria das situações, as mulheres constituam o 
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suporte econômico da família. Nas palavras do administrador da prisão: É 
tudo com elas: sustentar a família, os filhos, o acompanhamento do processo 
e no sábado estão aí. Nunca faltam. E trazem sempre a sacolinha: o dinheiro 
prô cigarro, aparelho de barbear, uma comida, uma roupa limpa (Gestor – 
presídio ). 
Essas mulheres provedoras afirmaram a importância do homem como 
suporte econômico, embora se saiba que este homem – sub empregado na 
prisão – quando egresso possui uma chance elevada de permanecer 
desempregado ou com trabalho precário. Se ele tivesse na rua né, nossa 
situação seria bem melhor. Por causa que ele ganha muito pouco lá na 
prefeitura, ele não chega a ganhar o salário porque vai um tanto depositado 
lá no banco (...). Tudo o que eu queria era ele na rua, porque eu tô precisando 
dele é na rua, porque na rua a gente tem muitos meios, que nem ele pode 
continuar trabalhando na prefeitura, pode de tarde ir no centro, lavar carro, 
sei lá, eu sei que é um dinheiro a mais que entra dentro de casa (Laura – 
grupo focal) (GUIMARÃES, MENEGUEL et al., 2006, p. 5). 

 
Segundo dados obtidos pelo Infopen-Mulheres (2018, em junho de 2016 

existiam 42.355 mulheres presas no Brasil. O mesmo relatório aponta que em um 

período de 16 anos, entre 2000 e 2016, a taxa de aprisionamento de mulheres 

aumentou em 455% no Brasil. 

Referida pesquisa esclarece também que 50% das mulheres 

encarceradas no Brasil possui até 29 anos de idade e que 62% da população prisional 

feminina é composta por mulheres negras. Apurou-se ainda, que 66% da população 

prisional feminina não acessou o ensino médio, tendo concluído, no máximo, o ensino 

fundamental. E que, apenas 15% da população prisional feminina concluiu o ensino 

médio, o que, mais uma vez, denota um nível de escolaridade extremamente baixo. 

O relatório do Infopen-Mulheres tencionou analisar o impacto do 

encarceramento sobre as famílias das encarceradas, porém, explicou-se que (2018, 

p. 51): 

 

A segunda edição do Infopen Mulheres aborda, novamente a questão sobre 
o número de filhos das pessoas privadas de liberdade no Brasil. Apontando 
para a necessidade de considerarmos o impacto do encarceramento sobre 
as famílias e comunidades das pessoas presas, mais uma vez propusemos 
aos gestores responsáveis pelo preenchimento de formulários do Infopen que 
coletassem informações primárias acerca da quantidade de filhos das 
pessoas presas. A disponibilidade de informação sobre o número de filhos, 
no entanto, permanece baixa em todo o país e foi possível analisar dados 
referentes a apenas 7% da população prisional feminina em Junho de 2016, 
o que corresponde a uma amostra de 2.689 mulheres sobre as quais se tem 
informações. Nos estados do Rio de Janeiro, Sergipe e no Distrito Federal 
não existiam quaisquer informações acerca da quantidade de filhos entre as 
pessoas privadas de liberdade, homens ou mulheres. Os estados do Rio 
Grande do Sul e Amapá, por sua vez, tinham informações disponíveis para 
mais de 40% da população prisional. Dada a baixa representatividade da 
amostra coletada, não é possível extrair conclusões para a totalidade da 
população prisional feminina no Brasil. 
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Apesar das dificuldades encontradas a pesquisa concluiu que 74% das 

mulheres privadas de liberdade têm filhos. 

Com relação ao tipo de crime cometido pelas mulheres encarceradas o 

relatório em comento concluiu que (2018, p. 53): 

 

De modo geral, podemos afirmar que os crimes relacionados ao tráfico de 
drogas correspondem a 62% das incidências penais pelas quais as mulheres 
privadas de liberdade foram condenadas ou aguardam julgamento em 2016, 
o que significa dizer que 3 em cada 5 mulheres que se encontram no sistema 
prisional respondem por crimes ligados ao tráfico. Entre as tipificações 
relacionadas ao tráfico de drogas, o crime de Associação para o tráfico 
corresponde a 16% das incidências e o crime de Tráfico internacional de 
drogas responde por 2%, sendo que o restante das incidências referem-se à 
tipificação de Tráfico de drogas, propriamente dita. 
 

Uma pesquisa realizada em Manaus por Cardoso (2017) investigou a 

criminalidade feminina a partir de suas relações sociais para delinear possíveis causas 

da inserção da mulher no crime. Para tanto,  

 

Realizou-se uma pesquisa empírica de abordagem qualitativa com as 
mulheres condenadas a penas privativas de liberdade em Manaus. O método 
de abordagem das participantes foi a história de vida. Das 106 presas 
condenadas que cumpriam pena nos regimes fechado e semiaberto naquela 
capital, 9 se dispuseram a participar desse estudo, dessas 6 eram 
condenadas por tráfico de drogas e 3 por assalto, desse total, apenas duas 
nunca tinha tido nenhum envolvimento com a venda de drogas (CARDOSO, 
2017, p. 62). 

 

Segundo a pesquisadora: 
 

No Amazonas a taxa de encarceramento feminino segue a tendência 
nacional. No período de 2007 a 2014, teve um crescimento de 89%, em 
números absolutos, passando de 279 em 2007 para 528 mulheres presas em 
junho de 2014. No mesmo período a população carcerária masculina 
aumentou em 141%, em números absolutos. De acordo o Ministério da 
Justiça, o Estado ocupa o 5º lugar em número de presas que aguarda 
julgamento, 59% das mulheres que se encontram privadas de liberdade no 
Amazonas são provisórias. O crime de tráfico de drogas é o principal 
responsável pela prisão de mulheres no Brasil, 68% delas respondem por 
esse crime, no Amazonas o percentual é o mesmo (CARDOSO, 2017, p. 47). 
 

Com relação ao perfil da presa encarcerada no estado do Amazonas, a 

pesquisa apurou que a maioria das mulheres presas são “jovens, negras e de pouca 

escolaridade”: 

 

47% delas possuem idade entre 18 e 29 anos; oito em cada 10 presas é de 
cor negra, 41% das mulheres presas no Amazonas não concluiu o ensino 
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fundamental, 8% são analfabetas, 8% concluíram o ensino médio, e apenas 
1% possui curso superior (CARDOSO, 2017, p. 48). 
 

    
Para aferir as condições sociais das entrevistadas, a pesquisa 

considerou a profissão de seus pais, a idade em que elas começaram a trabalhar e as 

dificuldades financeiras que enfrentaram na infância e, assim, concluiu que: 

 
Ao analisarmos seus discursos identificamos as seguintes ocupações 
exercidas pelos seus pais: lavadeira; dona de casa; auxiliar de serviços 
gerais; feirante; trabalhador autônomo em transporte escolar; agricultor 
familiar; militar e comerciante de drogas ilícitas.  Vale frisar que embora três 
delas não tenha declarado a profissão dos pais, em seus relatos fica evidente 
a situação de privação econômica em que viviam o que sinaliza que 
pertenciam a famílias de baixa renda. O trabalho informal e precarizado, o 
desemprego e subemprego era uma realidade vivenciada pela maioria dos 
pais de nossas interlocutoras. A análise desses elementos nos permite inferir 
que essas mulheres são em sua maioria de origem pobre (CARDOSO, 2017, 
p. 64). 
 

 
Ainda segundo a pesquisadora, no que se referem às condições sociais 

vivenciadas pelas encarceradas na infância: 

Observamos que todas as participaram dessa pesquisa, tiveram de alguma 
forma suas infâncias impactadas por expressões da pobreza e de situações 
de vulnerabilidade social decorrentes dela ou de conflitos familiares. Em 
alguns casos elas foram privadas da convivência familiar pela inserção 
precoce no mercado de trabalho em outros foram abandonadas por seus 
genitores. As consequências dessas vivências na vida dessas mulheres são 
incalculáveis, pois vão de danos psicológicos à perpetuação das 
desigualdades sociais, que podem ser percebidas, por exemplo, na baixa 
escolaridade, resultado do abandono dos estudos pela necessidade de 
trabalhar. As implicações da inserção precoce no mercado de trabalho são 
diversas, a guisa de exemplo pode citar: o abandono dos estudos que resulta 
em a baixa escolaridade na vida adulta e consequentemente inserção 
precária no mercado de trabalho, que dada suas novas exigências, reserva 
seus melhores postos e as melhores remunerações aos trabalhadores 
altamente qualificados. 

  
A vulnerabilidade social das mulheres entrevistadas pela pesquisadora 

do Amazonas é evidente quando se apura que: 

 
Maria José tem 39 anos, filha de “mãe solteira”, têm mais quatro irmãos. Sua 
mãe criou os cinco filhos com renda oriunda de seu trabalho como lavadeira, 
pois não contava com qualquer tipo de contribuição dos pais das crianças. 
Por ser a filha primogênita, a Maria José coube a responsabilidade de cuidar 
dos demais irmãos para que sua mãe pudesse trabalhar em consequência 
disso teve que abandonar os estudos. “Eu não tive infância, minha mãe é 
mãe solteira, tive que ajudar ela a criar meus quatro irmãos, minha mãe era 
lavadeira e eu cuidava dos meninos para ela lavar roupa. Eu ajudei minha 
mãe até os 12 anos de idade. Parei de estudar na 8ª série, porque tinha que 
trabalhar. Aos 14 anos consegui meu emprego em campanha política” (Maria 
José).  
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As memórias de Maria Lúcia, 28 anos, revelam a situação de vulnerabilidade 
e risco social em que vivia sua família. Cresceu pais e três irmãos, na cidade 
de Coari, interior do Amazonas, em um ambiente familiar marcado por 
conflitos familiares e pobreza, foi abusada sexualmente pelo seu “meio 
irmão”. Quando tinha 12 anos de idade, seus pais se separaram, e as 
dificuldades financeiras da família se agravaram. Nessa ocasião, com 12 
anos de idade, ela começou a “fazer programa”, como estratégia de 
sobrevivência, trabalho que realizou até 27 anos, quando foi presa. Em 
decorrência de relações sexuais desprotegidas durante seu trabalho como 
profissional do sexo, teve cinco filhos, os quais são criados por familiares e 
conhecidos, três deles ela não sabe quem é o pai. A situação de pobreza e 
vivenciada por Maria Lúcia na infância, pode ser percebida em trecho de seu 
discurso transcrito a seguir:  
“Meu pai se separou da minha mãe, aí a gente chegou a passar fome, minha 
mãe foi entristecendo, entristecendo…” aí eu conheci uma colega que me 
chamou para prostituir, achei uma maneira fácil de ganhar dinheiro e fui. 
Quando tinha 13 anos engravidei aí tive que sair da escola, porque precisava 
trabalhar para sustentar meu filho, aí tive que sair da escola. “Estudei 
somente até a 4ª série.” (Maria Lúcia).  
Verifica-se nas falas e histórias apresentadas que a pobreza e falta de 
oportunidades para se construir uma vida digna, além de colocar famílias 
inteiras em situação de vulnerabilidade e risco social, impacta também no seu 
protagonismo social, pois a falta de conhecimento contribui para que sejam 
pessoas submissas e dificulta o acesso aos escassos espaços públicos de 
participação social, impedindo assim que exerçam seus direitos de cidadãos. 
A partir dessa análise constata-se que as condições de vida de cada indivíduo 
não estão relacionadas somente a conjuntura econômica, está 
intrinsecamente relacionada às origens e condições sociais de sua família, as 
quais vão influenciar na constituição e transferência de capital cultural 
(CARDOSO, 2017, 68). 
 
 

Com relação à ocupação das entrevistadas antes do encarceramento, a 

pesquisa aponta que:  

 
Das nove mulheres entrevistadas, apenas quatro tiveram alguma experiência 
laboral com direitos trabalhistas assegurados, as demais, embora tenha 
trabalhado em atividades “formais”, sempre tiveram seus direitos 
negligenciados pelos empregadores, ou seja, sempre foram trabalhadoras 
desprotegidas, estando ou não em atividades lícitas. Verificou-se que duas 
delas iniciaram suas atividades na venda de drogas muito precocemente, 
uma aos 14 anos de idade, como meio de sobrevivência, outra aos 10 anos 
de idade, quando fugiu de casa e passou a morar na rua (CARDOSO, 2017, 
p. 70). 

 
 Uma pesquisa realizada em São Paulo em 2017 procurou 

entender as relações familiares surgidas após o encarceramento da mãe. Realizou-

se uma pesquisa narrativa, através da análise de histórias vividas e contadas pelos 

participantes. Foram colhidas 5 narrativas de mães encarceradas, 12 narrativas de 

filhos de encarceradas e 5 narrativas dos cuidadores desses menores (MONASTERO, 

2017). 

Apurou-se, inicialmente, que:  
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apesar das mulheres serem expostas aos mesmos fatores sociais que a 
população, como um todo, elas ainda sofrem fatores culturais característicos 
do gênero: maus tratos e abuso sexual sofridos durante a infância e 
adolescência, violência doméstica por parte de seus companheiros, gravidez 
precoce, entre outros (MONASTERO, 2017, 24).  

 
A pesquisa revela, ainda, que: “o impacto da prisão da mãe afeta a 

estrutura e a dinâmica do sistema, independentemente de qual momento do ciclo vital 

a família se encontra”. 

Uma pesquisa realizada em 2012 em uma Penitenciária Feminina de 

Porto Alegre/RS, buscou entender o contexto social das detentas, sobretudo, no que 

se refere à maternidade e à extensão da pena aos filhos destas mulheres 

encarceradas. Para tanto, entrevistou-se 12 detentas, cuja maioria possuía entre 22 e 

32 anos de idade e não detinha condições financeiras de sustento próprio (PEREIRA, 

2012). 

Com relação às condições socioeconômicas das detentas participantes 

da pesquisa, concluiu-se que: “mesmo dentro do microcosmo analisado, podemos 

observar a nítida seleção realizada pelo Direito Penal, que elege como seus clientes 

aqueles já estigmatizados pela sociedade” (PEREIRA, 2012, p. 12). 

A mesma pesquisa apontou que 11 das 12 encarceradas entrevistadas 

estavam presas pelo envolvimento com tráfico de drogas, sendo que a maioria justifica 

o envolvimento criminal com a necessidade de sustentar a família (PEREIRA, 2012). 

A pesquisadora gaúcha salienta ainda que o que se pode perceber a 

partir dos relatos colhidos é que as penitenciárias guardam muito mais problemas 

sociais, do que efetivamente criminais. A detenção dos mais pobres serve como 

instrumento de “higienização” da sociedade que afasta aquilo que não lhe agrada e o 

que não consome (PEREIRA, 2012). 

Uma pesquisa também realizada em Franca/SP buscou compreender o 

contexto de vida, as relações e as perspectivas que permeiam a vida de um jovem 

traficante de drogas. O participante da pesquisa foi um rapaz de 21 anos de idade, 

traficante de drogas em um bairro de baixa renda. O pesquisador coletou os dados 

mediante observações participantes e depois realizou entrevistas em profundidade 

(JUNIOR, 2014). 

Referida pesquisa relaciona a todo momento exclusão e vulnerabilidade 

social. Pois, segundo o pesquisador, o tráfico de drogas surge, para os meninos de 
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baixa-renda, como instrumento de ascensão social, aquisição de poder e respeito 

(JUNIOR, 2014) 

O pesquisador francano aponta que o tráfico de drogas aparece como 

“uma escolha, entre escassas opções” e que se revela como “uma maneira de se 

adquirir um lugar social, onde o indivíduo se sente digno e respeitado” (JUNIOR, 2014, 

p. 79). 

Ainda segundo Junior (2014, p. 81): 

 
O mundo da criminalidade e do tráfico de drogas realmente é uma 
possibilidade para o jovem que cresce no contexto de periferia.  Ali ele tem a 
oportunidade de se enquadrar na axiomática capitalística. Vimos também que 
carrega um estigma social sendo identificado sem muita dificuldade a partir 
de sua vestimenta, modo de falar.  É sempre visto como uma ameaça, alguém 
de quem deve-se manter a maior distância possível. Isto tudo, aliado a todo 
o respeito, status, poder e reconhecimento que ele tem em sua comunidade, 
evidencia a difícil tarefa de quem está na criminalidade em optar por “mudar 
de vida”, ou seguir um caminho diferente. 

 

No mesmo sentido, uma pesquisa realizada por Castro e Abramovay 

(2002) que examinou algumas dimensões centrais na vida de jovens de 15 a 24 anos, 

residentes em capitais brasileiras e em alguns outros municípios, apurou que: 

 
Há um consenso de que o desejo dos jovens é se empregar logo, sendo 
comum à sua apreensão e de seus pais acerca do futuro. O trabalho tem uma 
centralidade referencial, é uma preocupação constante. Por outro lado, o 
emprego que muitos exercem é irregular ou instável, realidade tanto na vida 
dos beneficiários dos projetos como na de seus pais, muitos dos quais estão 
desempregados. Os depoimentos que se seguem, colhidos em grupos focais 
com educadores e familiares no âmbito da pesquisa, corroboram a 
concentração do público jovem em atividades informais, desnudando tanto as 
precárias situações vividas nas relações de trabalho como a vulnerabilidade 
a explorações (CASTRO; ABRAMOVAY, 2002, p. 151) 

       

No que se referem aos obstáculos impostos ao acesso ao emprego 

formal pelos jovens pesquisados, apurou-se que: 

 

Alguns pais entrevistados reclamaram que os filhos fazem cursos 
profissionalizantes, mas depois, quando saem, não aplicam o conhecimento 
adquirido devido às dificuldades para conseguir emprego. Destacam a falta 
de perspectiva, em relação ao futuro, para o jovem. As dificuldades mais 
comuns para os jovens conseguirem emprego, segundo os entrevistados, 
são: 
• a alegação de falta de experiência por parte de empregadores; 
• a exigência do 2º grau e de conhecimentos de informática; 
• a falta de preparo escolar para a competição no mercado; 
• a discriminação por residirem em comunidades periféricas, o que limitaria 
suas oportunidades; 
• preconceito racial; 
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• em vários casos, o envolvimento do jovem com a violência e a criminalidade 
seria destacado como um dos maiores impedimentos à sua inserção no 
mercado de trabalho, uma vez que, em diversas experiências, alguns 
beneficiários já cometeram pequenos delitos e esbarram na exigência do 
certificado de bons antecedentes para conseguir um emprego (CASTRO; 
ABRAMOVAY, 2002, p. 153) 

   
Com relação ao envolvimento dos jovens pesquisados com o tráfico de 

drogas, as pesquisadoras apuraram que: 

 

O envolvimento com o tráfico de drogas pode estar relacionado com o 
financiamento do próprio vício. Porém, mais frequentemente, no ambiente de 
exclusão social a que estão submetidas as comunidades em que vivem os 
jovens, a atividade no tráfico é uma via para a satisfação de aspirações de 
consumo para a qual a sociedade não oferece meios legítimos: Chega um 
cara e chama para ganhar um dinheiro maior do que você ganha trabalhando. 
Você está com a mente vazia, você não tem nem culpa porque quando nós 
nascemos já encontramos essas coisas todas erradas. Mas às vezes você 
está apertada, precisando, você não vai nem se lembrar do que você vai 
passar depois... Arrisca naquela hora você ir. É o que está acontecendo aqui, 
muito garoto aí com mente 
vazia, criança, adolescente, quando vê, está mais nas mãos da polícia. 
(Grupo focal com pais). 
Eu acho que violência vem através, principalmente, da oportunidade de 
trabalho, a pessoa não tendo oportunidade de trabalho, não conseguindo um 
emprego, no desespero, ela vai entrar no tráfico. E o tráfico, pelo que dizem, 
eu não sei e não quero nem saber, está dando mais oportunidade para as 
pessoas, o salário parece que está melhor, apesar do risco de vida (Grupo 
focal com jovens) (CASTRO; ABRAMOVAY, 2002, p. 171) 

 
As pesquisadoras concluíram, por fim, que o tráfico de drogas representa 

forma de se alcançar visibilidade e respeito social, já que “o traficante é visto como 

um indivíduo respeitado, que possui poder e dinheiro, algo quase inatingível em uma 

comunidade de baixa renda. No imaginário de vários jovens, é o traficante quem zela 

pelo bem-estar da comunidade, na medida em que faz benfeitorias (muitas vezes 

substituindo o papel do Estado). Acima de tudo, é quem os respeita como cidadãos” 

(CASTRO; ABRAMOVAY, 2002, p.173) 

Um estudo realizado no município de São José do Rio Preto/SP no ano 

de 2003 buscou traçar o perfil de adolescentes encarcerados na Fundação Estadual 

do Bem-Estar do Menor (Febem/SP), para tanto, as pesquisadoras analisaram os 

prontuários da instituição, referentes a 48 adolescentes que ali cumpriam medidas 

socioeducativas. 

A pesquisa apontou que a maioria dos jovens estudados possuía 17 

anos e que, 68,7% possuíam o ensino fundamental incompleto e 83,3% não 

frequentavam a escola (PRIULI; MORAES, 2006). 



30 
 

 
 

Com relação ao contexto familiar dos adolescentes internos, a pesquisa 

apurou que a maioria dos pais e mães possuía o 1º grau incompleto e apenas 10% 

dos pais e mães possuíam o 2º grau completo (PRIULI; MORAES, 2006). 

A pesquisa apurou também que: 

A maioria dos jovens residia em bairros localizados na região norte do 
município, região esta, de acordo com o Boletim Epidemiológico nº 2 – 2002 
– Mortalidade Infantil em São José do Rio Preto, possuidora de poucos 
equipamentos sociais, caracterizando-se por uma maioria populacional de 
menor poder aquisitivo e baixo nível de escolaridade20. Em consequência, 
esses moradores apresentam limitado acesso aos bens de consumo e às 
oportunidades no mercado de trabalho, se comparados aos de outras 

regiões.  
 

Nesse contexto, as pesquisadoras também observaram que: 

 
Quanto às condições socioeconômicas do grupo familiar, os resultados 
colhidos de nossas análises revelam que 47,9% dos pais são separados, 
lembrando que no período da internação 31,2% dos adolescentes residiam 
com suas mães. Podemos supor que o provedor das necessidades da família 
estava primeiramente sob a responsabilidade da mãe, já que a maioria dos 
adolescentes não exercia atividade remunerada. Este cenário por sua vez 
está embutido na estatística global do mapa da fome brasileira, em que 40 
milhões de pessoas têm suas necessidades básicas negadas. Embora não 
se possa atribuir a este contexto de pobreza toda prática de atos infracionais 
por adolescentes, é a partir deste cenário que qualquer leitura e estudo sobre 
a violência precisa ser feito. 

 

Como se vê o conhecido jargão popular que diz que prisão é para “preto 

e pobre” é uma verdade no Brasil e no mundo. A questão do encarceramento massivo 

revela inúmeras carências sociais e a falência do modelo estatal atual. A situação é 

urgente e grave, sendo imprescindível voltar os olhos para o que tem produzido tantos 

criminosos no mundo moderno, daí a importância de políticas públicas que ataquem 

as várias causas da prática criminosa. 

De fato, o rompimento da criminalidade é um fenômeno complexo e 

como tal deve ser tratado, ou seja, só a conjugação de várias políticas públicas, tais 

como oferecimento de educação e saúde de qualidade para todos, diminuição das 

desigualdades sociais, emprego digno e salubre para todos, poderá surtir algum efeito 

nessa temática e, de fato, reduzir o índice de criminalidade de uma determinada 

sociedade. 
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3 DOS DIREITOS SOCIAIS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS: 

ORIGEM, CONCEITOS E FUNÇÕES 
 

 

No século XVIII, a Revolução Francesa, movimento da classe burguesa 

contra o sistema de privilégios até então implantado em favor do clero e da nobreza, 

reafirmou a ideia de liberdade e igualdade entre todos os seres humanos.  

Para a maioria pobre, contudo, pouca coisa efetivamente mudou, já que 

os privilégios que antes estavam concentrados nas mãos do clero e da nobreza, 

passaram a ser usufruídos pela classe burguesa.  

De fato, a ausência total de interferência estatal sobre as relações 

jurídicas privadas, pressuposto do liberalismo econômico que dominou o cenário 

político nessa época, relegou o terceiro lema do movimento francês, a fraternidade, a 

segundo plano. Como explica Comparato (2005, p. 52): 

 
Essa isonomia cedo revelou-se uma pomposa inutilidade para a legião de 
trabalhadores, compelidos a se empregarem nas empresas capitalistas. 
Patrões e operários eram considerados, pela majestade da lei, como 
contratantes perfeitamente iguais em direitos, com inteira liberdade para 
estipular o salário e demais condições de trabalho. 
O resultado dessa atomização social, como não poderia deixar de ser, foi a 
brutal pauperização das massas proletárias, já na primeira metade do século 
XIX. Ela acabou, afinal, por suscitar a indignação dos espíritos bem formados 
e por provocar a indispensável organização da classe trabalhadora. 

 

Surgem, então, nesse contexto, os Direitos Sociais como uma resposta 

às péssimas condições de vida e de trabalho impostas pelo Estado Liberal, que 

favorecia a submissão do mais fraco ao poder econômico dos mais fortes e rechaçava 

a dignidade humana a segundo plano. 

O movimento socialista, originado desta época, tem como escopo a 

solidariedade como dever jurídico e traz a ideia de que todos são responsáveis pelas 

vicissitudes de qualquer ser humano ou grupo social (COMPARATO, 2005). 

O princípio da solidariedade pauta, então, o surgimento e a positivação 

dos direitos sociais no cenário mundial e “tem como fundamento ético a ideia de justiça 

distributiva, entendida como a necessária compensação de bens e vantagens entre 

as classes sociais, com a socialização dos riscos normais da existência humana” 

(COMPARATO, 2005, p. 64). 
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Como muito bem explica referido autor (COMPARATO, 2005, p. 53): 

 
O reconhecimento dos direitos humanos de caráter econômico e social foi o 
principal benefício que a humanidade recolheu do movimento socialista, 
iniciado na primeira metade do século XIX. O titular desses direitos, com 
efeito, não é o ser humano abstrato, com o qual o capitalismo sempre 
conviveu maravilhosamente. É o conjunto dos grupos sociais esmagados 
pela miséria, a doença, a fome e a marginalização. Os socialistas 
perceberam, desde logo, que esses flagelos sociais não eram cataclismos da 
natureza nem efeitos necessários da organização racional das atividades 
econômicas, mas sim verdadeiros dejetos do sistema capitalista de produção, 
cuja lógica consiste em atribuir aos bens de capital um valor muito superior 
ao das pessoas. 

 

A positivação dos direitos fundamentais de segunda geração deu-se, 

contudo, apenas no século XX, sendo previstos pela primeira vez na Constituição 

Mexicana de 1917, que atribuiu aos direitos trabalhistas o status de direitos 

fundamentais, ao lado dos direitos civis e políticos.  

Posteriormente, cita-se a Constituição Alemã de Weimar (1919) como 

segundo instrumento positivador dos direitos fundamentais de segunda geração. 

Tanto a Constituição Mexicana, quanto a Constituição de Weimar influenciaram outros 

países e a evolução das instituições políticas em todo o Ocidente. 

Fixadas as origens, importante destacar o conceito de direitos sociais e, 

para tanto, é importante ter em mente que os direitos sociais visam diminuir as 

desigualdades sociais e são direitos de crédito dos cidadãos em relação ao Estado, 

na medida em que conferem àqueles o direito de exigir deste melhores e mais dignas 

condições de vida. Pautam-se na igualdade jurídica entre os indivíduos, concebida 

como aquela que pressupõe tratamento isonômico para os que estão em situação 

idêntica e tratamento diferenciado para os que estão em situação desigual. Comparato 

(2005, p. 64) explica que: 

 

Com base no princípio da solidariedade, passaram a ser reconhecidos como 
direitos humanos os chamados direitos sociais, que se realizam pela 
execução de políticas públicas, destinadas a garantir amparo e proteção 
social aos mais fracos e mais pobres; ou seja, aqueles que não dispõem de 
recursos próprios para viver dignamente. 
Os direitos sociais englobam, de um lado, o direito ao trabalho e os diferentes 
direitos do trabalhador assalariado; de outro lado, o direito à seguridade social 
(saúde, previdência e assistência social), o direito à educação; e de modo 
geral como diz no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais de 1966 (art. 11), “o direito de toda pessoa a um nível de vida 
adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e 
moradia adequadas, assim como a uma melhoria contínua de suas condições 
de vida. 
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No Brasil, os direitos sociais foram previstos em todas as constituições, 

sendo em umas com mais intensidade e outras com menos. Importante mencionar a 

terceira Constituição Federal do Brasil, promulgada no governo de Getúlio Vargas em 

16 de julho de 1934, cujo teor deu grande ênfase aos direitos sociais. 

O grande avanço se deu, todavia, com a nossa atual Constituição 

Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, popularmente conhecida como 

“constituição-cidadã”, justamente porque dá especial destaque ao pleno exercício da 

cidadania. 

De fato, o Capítulo II, do Título II da nossa Constituição Federal é 

dedicado aos direitos sociais e no artigo 6º prevê expressamente que:  

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015). 

 
Fixado o conceito de Direitos Sociais e tendo como pressupostos 

principais que são direitos fundados no princípio da solidariedade humana e que são 

direitos de crédito do cidadão em relação ao Estado, insta entender como o Estado 

pode cumprir sua obrigação no sentido de tornar tais direitos acessíveis e concretos 

aos seus destinatários. 

Uma das formas de atuação estatal é a adoção de políticas públicas que, 

nada mais são do que, diretrizes elaboradas para enfrentar um problema público 

(SECCHI, 2013). 

De fato, segundo SECCHI (2016, p. 5): 

 
Política pública é um conceito abstrato que se materializa com instrumentos 
concretos como, por exemplo, leis, programas, campanhas, obras, prestação 
de serviço, subsídios, impostos e taxas, decisões judiciais, entre muitos 
outros. 
Problemas públicos e políticas públicas existem nas áreas da educação, 
segurança, saúde, gestão pública, meio ambiente, saneamento, habitação, 
emprego e renda, previdência social, planejamento urbano, justiça e 
cidadania, assistência social, cultura e esporte, ciência, tecnologia e 
inovação, infraestrutura e transportes, entre muitas outras áreas. A finalidade 
de uma política pública é o enfrentamento, diminuição e até mesmo a 
resolução do problema público. 

   

Nos dizeres de Dias e Matos (2017, p.135): 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm


34 
 

 
 

Uma política pública implica o estabelecimento de uma ou mais estratégias 
orientadas à solução de problemas públicos e/ou obtenção de maiores níveis 
de bem-estar social. Resulta de processo de decisão surgido no seio do 
governo com participação da sociedade civil, onde são estabelecidos os 
meios, agentes e fins das ações a serem realizadas para que se atinjam os 
objetivos estabelecidos. 
A elaboração da polícia pública passa por um processo de no qual se define 
o como e o porquê da inclusão na agenda do governo de certos problemas, 
da escolha do governo de certas ações no lugar de outras e da adoção de 
certos padrões de implementação e determinados critérios da avaliação de 
suas políticas. 
Deste modo podemos entender política pública como um instrumento de 
trabalho utilizado pelo Estado, de forma sistemática e coerente, com o qual 
se pretende alcançar determinados objetivos que são de interesse comum de 
toda a sociedade civil. Ou, ainda, podemos entender políticas públicas como 
propostas articuladas que orientam as decisões de um governo para atingir 
um objetivo determinado. 

   

A relevância do estudo das políticas públicas é relativamente recente. 

De fato, durante o período em que vigorou no cenário mundial o liberalismo econômico 

como forma de governo, mais especificamente entre o final do século XVIII e o início 

do século XX, pouco se falou em políticas públicas, afinal, a ausência de intervenção 

estatal nas relações jurídicas privadas, justificava, por óbvio, a ausência de políticas 

públicas. Realmente, como bem explica Giovanni (2009, p.12): 

 

Após a segunda guerra mundial, a constatação de que o livre jogo das forças 
de mercado não tinha levado à paz, à prosperidade e ao bem-estar, 
generalizou-se por quase todo o mundo capitalista. Esta foi uma das razões 
pelas quais houve uma grande mudança nas políticas econômicas adotadas 
pelos estados capitalistas que, até então, estavam, com maior ou menor 
força, fundadas em preceitos do liberalismo econômico. A adoção de políticas 
keynesianas, centradas na ideia de pleno emprego, faria com que esses 
estados nacionais passassem a ampliar o volume de suas intervenções e seu 
caráter regulador, tanto nos aspectos econômicos, como por exemplo, na 
produção de bens e serviços, quanto nos aspectos sociais da vida coletiva, 
como por exemplo, a institucionalização de sistemas de proteção social.  
 

O Estado do bem-estar social surgido, portanto, no pós-guerra manteve-

se como modelo estatal dominante por vários anos, sendo que apenas nos anos 80 é 

que passou a ser questionado, frente às ideias neoliberalistas. De qualquer forma, 

ainda como explica Giovanni (2009, p.14): 

 
O período compreendido entre o segundo pós-guerra e os dias atuais, 
embora apresentando alguns momentos de retrocesso, foi um momento de 
consolidação das democracias ocidentais. Objetivamente foram ampliados os 
campos de representação política, configurado na participação sindical e 
partidária, no direito de voto, na participação em movimentos sociais e em 
novas formas de associação voluntária. Tais mudanças produziram uma nova 
concepção das sociedades sobre o estado. Para muitos segmentos da 
sociedade, o estado verdadeiramente democrático passa a ser visto, não 
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apenas como aquele que inclui mecanismos clássicos de representação 
(direito de votar e ser votado; participação igualitária de classes, categorias e 
interesses), mas também aquele que revela uma forte capacidade de 
resposta (responsiveness) às demandas da sociedade. Este argumento, se 
tomado conjuntamente com as observações anteriores, mostra que o 
crescimento da presença das políticas públicas na vida cotidiana, não se dá 
simplesmente pela ampliação da ação do Estado, mas também pelas 
exigências que lhe são colocadas pela sociedade. 

 
 Em termos práticos, conforme cresceram as demandas sociais, 

cresceu também a necessidade de se implantarem políticas públicas coerentes com 

as necessidades da sociedade. 

 Nesse contexto, as políticas sociais podem ser vistas como espécies 

do gênero “políticas públicas” e são instrumentos através dos quais o Estado tende a 

enfrentar problemas públicos relacionados à pobreza, à marginalização e à exclusão 

social. 

 Nos dizeres de Hofling (2001, p. 31): 

 
Políticas sociais se referem a ações que determinam o padrão de proteção 
social implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a 
redistribuição dos benefícios sociais visando a diminuição das desigualdades 
estruturais produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico. 

 

 Fixado o conceito de política pública e entendido que se trata de 

instrumento através do qual o Estado se propõe a atuar na solução de um problema 

público, é importante ter em mente que a política pública pode assumir quatro 

formatos: 

 
O primeiro é o das políticas públicas distributivas, decisões tomadas pelo 
governo que desconsideram a questão dos recursos limitados, gerando 
impactos mais individuais do que universais, ao privilegiar certos grupos 
sociais ou regiões em detrimento do todo. O segundo é o das políticas 
regulatórias, mais visíveis ao público, envolvendo burocracia, políticos e 
grupos de interesse. O terceiro é o das políticas redistributivas, que atinge o 
maior número de pessoas e impõe perdas concretas e a curto prazo para 
certos grupos sociais e ganhos incertos e futuro para outros. O quarto é o das 
políticas constitutivas, que lidam com procedimentos. Cada uma dessas 
políticas públicas vai gerar pontos ou grupos de veto e de apoios diferentes, 
processando-se dentro do sistema político de forma também diferente (LOWI, 
apud SOUZA, 2003, p.7). 

 
 Na perspectiva acima exposta, os benefícios previdenciários se 

encaixariam como política pública redistributiva, na medida em que representam 

instrumentos através dos quais o Estado ampara seus cidadãos em situação de 
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fragilidade física e financeira, provendo um mínimo necessário para a manutenção da 

dignidade humana. 

  No Brasil, como visto, a Constituição Federal de 1988 representou o 

maior avanço histórico em termos de políticas sociais tendentes a garantir direitos 

voltados a promoção da igualdade entre os cidadãos brasileiros, ao lado dos 

fundamentais direitos civis e políticos. E a grande inovação constitucional foi, de fato, 

a previsão da Seguridade Social como fundamento da proteção social. 

 O artigo 194 da Constituição Federal conceitua a seguridade social 

como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social. 

 Como explicam Delgado et al. (2009, p.17): 

 
A Constituição Federal (CF) ampliou a cobertura do sistema previdenciário e 
flexibilizou o acesso aos benefícios para os trabalhadores rurais, reconheceu 
a Assistência Social como política pública não contributiva que opera tanto 
serviços como benefícios monetários, e consolidou a universalização do 
atendimento à saúde por meio da criação do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Desta forma, a Seguridade Social articulando as políticas de seguro social, 
assistência social, saúde e seguro-desemprego passa a estar fundada em 
um conjunto de políticas com vocação universal. 

 
Dentro da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos, ou 

seja, é universal; a previdência é contributiva, ou seja, o usuário precisa verter 

contribuições para ter acesso aos direitos dela decorrentes e a assistência social é 

seletiva, ou seja, é prestada dentro de critérios fixados em lei. 

O modelo adotado pelo Estado brasileiro para estruturar a Seguridade 

Social mescla princípios bismarckianos (referência a Otto Von Bismarck) e 

beveridgianos (referência a William Beveridge), que são os dois modelos básicos que 

orientaram a implantação da seguridade social em países capitalistas (SALVADOR, 

2016).  

Sobre esse contexto, Salvador (2016), professor e economista, explica 

que:  

 
O modelo bismarckiano tem por objetivo assegurar renda aos trabalhadores 
em momentos de riscos sociais decorrentes da ausência de trabalho. Ele é 
identificado como sistema de seguros sociais em função de sua semelhança 
com seguros privados. Já o modelo beveridgiano tem por objetivo principal o 
combate à pobreza e se pauta por direitos universais a todos os cidadãos 
incondicionalmente, sendo garantidos direitos mínimos a todos os que 
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necessitam. O financiamento é proveniente de tributos e a gestão é 
pública/estatal (SALVADOR, 2016, p. 2). 

 
A seção III do capítulo II do Título VIII da nossa vigente Constituição 

Federal destina-se a elencar as regras gerais atinentes à previdência social e o artigo 

201, inciso IV respalda a concessão do benefício do auxílio-reclusão aos dependentes 

dos segurados de baixa renda. De fato, como explicam Dias e Matos (2017, p. 134): 

 

As políticas públicas, uma vez que regulamentam direitos dos cidadãos, têm 
sua origem na Constituição Federal. Esta, ao determinar as competências do 
Estado, é a primeira referência legal para a elaboração, execução e avaliação 
das políticas públicas. A partir dessa referência macro, as políticas públicas 
têm, cada uma, seu próprio marco legal estabelecido por legislação 
específica que orienta e regula cada política pública ao estabelecer 
parâmetros para a gestão do setor; tais leis são chamadas leis orgânicas ou 
leis complementares.  

  

No caso dos benefícios previdenciários brasileiros, o marco legal que os 

orienta e regula atualmente é a Lei n. 8.213/91, promulgada pelo ex-presidente 

Fernando Collor de Melo. 

Desde que entrou em vigor, todavia, a referida lei tem sido alvo de 

intensas modificações ao longo dos anos e, de forma geral, o que se percebe é uma 

tendência em restringir ao máximo o alcance dos benefícios ali previstos, a despeito 

das disposições constitucionais que respaldam a matéria. 

Fato é que, como explicado, a Previdência Social brasileira é 

essencialmente contributiva, caráter que acaba tornando-a inatingível para centenas 

de brasileiros que não possuem condições de verter contribuições sociais e, 

simplesmente, vivem à margem de qualquer proteção previdenciária. 

É possível notar, por fim, que o atual cenário econômico e político, 

marcado pelo neoliberalismo atualmente vigente, tem pretendido diminuir os encargos 

estatais a despeito do que isso pode significar em termos de desenvolvimento 

humano. 

Nesse sentido, é o que explica Silva (2015, p. 316): 

 
Os primeiros ensaios da teoria neoliberal surgem na região da Europa e da 
América do Norte no período da Segunda Guerra Mundial. Nascem como 
uma reação teórica e política contra o modelo econômico keynesiano, 
alicerçado no Estado centralizador de bem-estar social, com capacidade de 
intervenção na economia e nos investimentos de recursos em políticas 
públicas sociais para garantir a seguridade social e a socialdemocracia. 
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 De fato, o revigoramento dos ideais liberalistas que dominaram o 

mundo no século XIX retomam as diretrizes do denominado Estado-mínimo, que 

pressupõe acima de tudo o enxugamento das despesas estatais e a mínima 

interferência estatal nas relações privadas, e significam menos políticas públicas, 

como dito, a despeito do que isso pode significar em temos de desenvolvimento 

humano. 
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4 A TEORIA DO DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE  
 

 

Como dito antes, o sistema capitalista e o liberalismo econômico foram 

mundialmente eleitos como “modelo padrão de desenvolvimento”. A globalização 

facilitou para que esse modelo econômico alcançasse o mundo inteiro e, durante 

muitos anos, o aumento do PIB foi visto como o principal indicador de desenvolvimento 

de um país. 

Fato é, todavia, que a despeito do alto índice do PIB, muitos países ainda 

continuavam enfrentando vários problemas sociais, tais como, altos índices de 

criminalidade, pobreza extrema para significativa parte da população, falta de acesso 

à saúde e à educação de qualidade para muitos. 

O conceito de “desenvolvimento” passou a ser, então, repensado, 

deixando de se referir apenas ao crescimento econômico e tecnológico, para abranger 

também a análise das condições de vida dos cidadãos de determinada sociedade. 

Como explica Anjos (2018, p. 2): 

 
Sabe-se que o conceito de desenvolvimento evoluiu ao longo da história: 
partiu da preocupação com o poder político-militar do monarca, vinculando-
se depois ao poder econômico, para ser identificado, principalmente no 
decorrer no século XX, com o crescimento econômico. Tais discussões 
acerca da noção de desenvolvimento foram reavivadas  a  partir  da  
constatação  de  que  o  mero  crescimento econômico não se traduzia, 
necessariamente, na melhoria das condições de vida da população, mas sim 
que o desenvolvimento merece uma abordagem mais abrangente de seu 
conceito, que leve em consideração todos os fatores necessários para se 
conferir dignidade à pessoa humana. 

 

Sobre essa temática Pinheiro (2012) também explica que: 

 

Nos últimos quarenta anos, pelo menos, este conceito (desenvolvimento) tem 
sofrido uma ampliação da extensão do seu conteúdo. Há muito, o termo 
“desenvolvimento” deixou de denotar somente fenômenos e processos 
estritamente econômicos, tais como aumento do produto real per capita ou o 
aumento da produtividade dos fatores de produção. A partir dos anos 1970 
incorporam-se ao conceito de desenvolvimento diversas noções, que 
passam, inclusive, a justificar o aparecimento de novas expressões 
associadas ao desenvolvimento, como “desenvolvimento sustentável” e 
“desenvolvimento humano” (PINHEIRO, 2012, p. 8) 

 

Como se vê, a relação entre crescimento econômico e prosperidade 

social deixou de ser vista como automática e, com isso, o conceito de desenvolvimento 
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foi se distanciando de indicadores financeiros para, como dito, abranger outros fatores 

mais relacionados à qualidade de vida dos indivíduos. Nesse contexto, percebeu-se 

que o crescimento econômico por si só foi incapaz de garantir prosperidade e bem-

estar a todos (SACHS, 1997).  

Ou seja, se antes, a relação entre alto índice de PIB e melhores 

condições de vida para todos os cidadãos de determinado país parecia lógica, hoje já 

se viu que a questão não é automática e que desenvolvimento pressupõe muitos 

outros fatores, bem mais abrangentes. Ainda segundo Sachs (1997, p. 5): 

 
O desenvolvimento, segundo entendemos hoje, é um conceito abrangente 
diferente de crescimento econômico, ainda considerado uma condição, mas 
de forma alguma suficiente, incluindo as dimensões ética, política, social, 
ecológica, econômica, cultural e territorial, todas elas sistematicamente 
interrelacionadas e formando um todo. A natureza processual do 
desenvolvimento exige, além disso, que se leve em consideração sua 
sustentabilidade (perenidade) para satisfazer o postulado ético da 
solidariedade diacrônica com as futuras gerações, simétrico ao postulado da 
solidariedade sincrônica com a geração presente que, por sua vez, explica a 
primazia das considerações sociais na determinação dos objetivos de 
desenvolvimento (Sachs, 1993). 

    

Ainda para fundamentar sua visão de desenvolvimento holístico Sachs 

cita John Friedman, segundo o qual (FRIEDMAN, apud SACHS, 1997, p. 14): 

O crescimento econômico não é mais considerado como a busca cega pelo 
crescimento por si só, mas como uma expansão das forças produtivas da 
sociedade cuja finalidade é que toda a população alcance direitos civis 
plenos. O crescimento econômico torna-se, portanto, vinculado a uma meta 
social específica e exige intervenção do Estado na anárquica atuação das 
forças de mercado. O novo contrato social dá à teoria econômica um 
propósito moral, transformando-a de ciência utilitária e excessivamente 
individualista em ciência deontológica. 

 

Do mesmo modo, o já citado autor Amartya Sen nos apresenta um 

modelo de desenvolvimento, cuja característica principal é o foco na liberdade. 

Liberdade em sentido amplo, que pressupõe a possibilidade de escolher a vida que 

se quer, de se autodeterminar de modo a poder escolher o que melhor convém ao 

indivíduo. É, sobretudo, nesse enfoque que a presente pesquisa pretende se pautar. 

Segundo Sen (2010, p.9):  

 
O desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das 
liberdades reais que as pessoas desfrutam. O enfoque nas liberdades 
humanas contrasta com visões mais restritas de desenvolvimento, como as 
que identificam desenvolvimento com crescimento do Produto Nacional Bruto 
(PNB), aumento de rendas pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou 
modernização social. 
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Há de se deixar claro, todavia, que embora a questão da liberdade 

apareça como importante dimensão do desenvolvimento, algum grau de racionalidade 

e autonomia deve temperar essa fórmula, de modo que: aumento da renda das 

pessoas, industrialização, avanço tecnológico, enfim, modernização, se não são mais 

considerados como condições suficientes, permanecem como condições  necessárias 

ao desenvolvimento como liberdade em seus componentes coletivos de melhoria de 

vida, sem o que o desenvolvimento não se consagraria no tempo de forma robusta e 

sustentável a ser compartilhado com gerações futuras. 

De fato, o enfoque dado à ampliação das liberdades individuais como 

mola propulsora do desenvolvimento, conforme proposto por Sen (2010), pressupõe 

que os indivíduos precisam ser livres para serem agentes, ou seja, para terem 

condições de buscarem melhores condições de vida para si e para os demais 

componentes da sociedade a que pertencem, mas não ignora o necessário 

crescimento econômico, como meio importante de se alcançar essa existência livre 

proposta. 

Convém esclarecer, ainda, que: “A liberdade entendida como 

autodeterminação do agente aponta para um sentido positivo de liberdade e se opõe, 

de certa forma, a um sentido negativo, em que a liberdade é entendida como “ausência 

de constrangimentos (limites, obstáculos) à ação” (PINHEIRO, 2012, p.12). 

Em termos práticos, a ampliação das liberdades individuais, nos moldes 

propostos por Sen, não se refere a se fazer o que se quiser fazer, independente do 

contexto social em que se vive. Mas, ao contrário, refere-se, à capacidade de os 

indivíduos que participam de uma sociedade possuírem condições de atuarem em prol 

de seus próprios ideais e objetivos, segundo seus “motivos internos” (normas 

objetivos, razões, valores etc.)” (PINHEIRO, 2012, p.14). 

Para Sen, há fatores sociais importantes que atuam cerceando as 

liberdades individuais dos indivíduos, o que implica a redução ou até a inexistência da 

condição de agente dos cidadãos, o que, por sua vez, mina o desenvolvimento de 

uma sociedade. Nesse sentido, Sen explica (2010, p. 10): 

 
O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que 
limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer 
ponderadamente sua condição de agente. A eliminação de privações de 
liberdades substanciais, argumenta-se aqui, é constitutiva do 
desenvolvimento. 
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Isso porque, como dito, não há como se chamar “desenvolvida” à uma 

sociedade que priva seus cidadãos de uma existência livre das amarras da pobreza, 

da exclusão social e da falta de acesso à educação e saúde de qualidades. 

Ao estudar o desenvolvimento como liberdade proposto por Sen, 

Pinheiro explica que o  desenvolvimento é um processo, cujo foco principal é  a 

condição de agente das pessoas, o que, por sua vez, pode ser limitada por inúmeros 

fatores externos, tais como a pobreza, a tirania política, a exclusão social, a negativa 

de direitos civis, etc., sendo que tais fatores precisam ser combatidos para que a 

liberdade dos indivíduos seja, de fato, preservada. (PINHEIRO, 2012). 

Para Sen (2010), o desenvolvimento de uma sociedade deve se pautar 

pelo efetivo bem-estar das pessoas, que são prioridades no processo. O crescimento 

econômico, por outro lado, se revela, como dito, como um dos instrumentos para se 

alcançar o desenvolvimento. Ou seja, para Sen (2010), o crescimento econômico é 

apenas um meio, dentre outros, de se alcançar e de se avaliar o desenvolvimento de 

determinada sociedade. 

Pompeu e Melo (2016, p. 11), ao estudarem a teoria de Amartya Sen 

explicam que: 

 
Na perspectiva do autor, o desenvolvimento não se traduz apenas em 
crescimento econômico. Para um desenvolvimento efetivo, é relevante que 
se atente para a condição das pessoas, que são os agentes do processo de 
desenvolvimento. Sendo agentes do processo, os seres humanos devem ser 
reconhecidos como prioridade, e não os indicadores econômicos, que muitas 
vezes não levam em conta as necessidades pessoais de cada indivíduo. O 
crescimento econômico é condição do desenvolvimento, mas não é a única. 
A liberdade é vista, nesta abordagem, como meio e fim do desenvolvimento; 
deve-se ir além do reconhecimento de que o mercado leva ao crescimento 
econômico. Logo, o desenvolvimento precisa de elementos adicionais ao 
crescimento econômico, pois carece de considerar o modo como as pessoas 
vivem e seu empoderamento, com vistas à melhoria das condições 
socioeconômicas dos agentes do desenvolvimento. Economia e direitos 
humanos devem ser coadunados, para que se produzam condições de vida 
mais digna e materialmente igualitárias para toda a população.  

 
Para Sen, 5 tipos de liberdades, ditas instrumentais, devem 

necessariamente coexistir e se inter-relacionar na promoção do desenvolvimento, 

sendo elas: (1) liberdades políticas, (2) facilidades econômicas, (3) oportunidades 

sociais, (4) garantias de transparência e (5) segurança protetora (SEN, 2010, p. 25). 

Ao garantir-se a ampliação das referidas liberdades instrumentais, 

confere-se aos indivíduos a “condição de agente” necessária para que, como dito, 
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possam atuar em busca de seu próprio bem-estar, mas a isso não se resume, já que 

“a condição de agente é uma dimensão essencial e decisiva para a realização pessoal, 

o fortalecimento das potencialidades humanas e o desenvolvimento da sociedade” 

(ZAMBAM, 2009,  p. 66). 

Ao explicar o alcance das liberdades instrumentais propostas por Sen, 

Pinheiro (2012, p. 16) expõe que: 

 
1) As liberdades políticas referem-se às escolhas das pessoas na arena 
política: escolher quem vai governar, sob quais regras etc.; isso inclui também 
a liberdade de crítica às autoridades e a expressão política, e outras. 
2) As disponibilidades econômicas [economic facilities] referem-se ao poder 
de os indivíduos usarem os recursos econômicos, tais como os bens e 
serviços, as possibilidades de fazer transações, o acesso à renda e ao crédito 
etc. Incluem as oportunidades tidas pelos indivíduos para fins de consumo, 
produção e troca. 
3) As oportunidades sociais referem-se aos arranjos sociais para o 
provimento de educação, saúde, e outros serviços sociais capacitantes. 
4) As garantias de transparência dizem respeito à confiança mútua entre os 
indivíduos, em suas interações sociais, confiança que é fundamental para o 
sucesso dessas interações. As garantias de transparência incluem o direito à 
informação em todos os níveis, principalmente nas esferas públicas. 
5) A proteção social inclui arranjos sociais destinados a proteger as parcelas 
mais vulneráveis da população: assistência e previdência social, seguro-
desemprego, abertura de frentes de trabalho emergenciais etc. 

    

A adoção de políticas públicas voltadas à ampliação dessas liberdades 

promoveria o aumento das capacidades humanas, de modo que o indivíduo, por si só, 

pudesse ser capaz de buscar a vida que melhor lhe aprouvesse. O Estado atuaria, 

portanto, como em ente garantidor do mínimo necessário para que o seu cidadão 

pudesse, por si só, buscar a sua condição ativa, deixando, pois, de ser mero 

destinatário de políticas públicas sociais. Sen (2010, p.26) explica: 

 

Pela antiquada distinção entre “paciente” e “agente”, essa concepção da 
economia e do processo de desenvolvimento centrada na liberdade é em 
grande medida uma visão orientada para o agente. Com oportunidades 
sociais adequadas, os indivíduos podem efetivamente moldar seu próprio 
destino e ajudar uns aos outros. Não precisam ser vistos sobretudo como 
beneficiários passivos de engenhosos programas de desenvolvimento.  

 
 Sob essa perspectiva, as políticas econômicas e sociais tomariam como 

pressuposto as capacidades e experiências das pessoas, incentivando-as a 

procurarem uma existência autodeterminada, transformando-os de necessitados em 

atores, ou mesmo empreendedores (ANJOS, 2011). 
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O Estado não deve perpetuar a dependência de seus cidadãos em 

relação as políticas sociais desenvolvidas, mas, ao contrário, trabalhar para que seus 

cidadãos tenham condições de buscar sua autosustentabilidade.  

 Em termos práticos, o Estado não deve “dar o peixe” aos seus cidadãos, 

mas sim, propiciar condições para que tais indivíduos possam “pescar” sozinhos e, 

mais importante, dar condições para que tais indivíduos possam sozinhos escolher 

entre “pescar e não pescar” e “o que pescar” dentro de um “mar” de possibilidades. 

É dentro desse contexto que surgiriam as políticas públicas sociais que, 

como instrumentos de justiça distributiva, definiriam a melhor forma de se distribuírem 

os bens sociais, de modo que se incluíssem o maior número de pessoas ou 

beneficiários possíveis, sempre, contudo, com o foco de tornar o beneficiário 

independente, dotando-o, pois, de liberdade para buscar a vida que melhor lhe 

aprouver. 

Conforme explica Zambam (2009, p.73): 

 
A expansão das liberdades é um critério fundamental para que a pessoa 
desenvolva a sua condição de agente, pois engloba as diversas relações e 
perspectivas que integram a existência humana. Na condição de agente, a 
pessoa não apenas amplia as suas capacidades ou contribui com o processo 
de desenvolvimento social, mas também age de maneira autônoma. A 
autonomia é fundamental para a identidade individual de uma pessoa, para a 
definição do seu papel e sua importância no conjunto da sociedade, inclusive 
para influenciar no processo de mudança, de organização e de 
desenvolvimento social. 

 
Esse raciocínio conflita com os antigos ideais do Liberalismo, mas, 

coaduna perfeitamente com a visão mais moderna do Estado-ativador. Ou seja, com 

o Estado que busca o desenvolvimento por meio de políticas sociais, como dito, 

voltadas não para a manutenção da dependência, mas, sim, para a busca pela 

autodeterminação e sustentabilidade. 

Até porque, é ilusório e até infantil pensar que em uma sociedade 

organizada em preceitos capitalistas como a nossa, todos têm, desde sempre, as 

mesmas oportunidades, de modo que ter condições de prover todas as suas 

necessidades enquanto ser humano, é resultado, puro e simples, do próprio esforço 

e mérito. 

Ora, não é de hoje que a pobreza e a exclusão social fazem suas vítimas 

e não é de hoje que se tem pensado sobre a diminuição das desigualdades sociais 
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como forma de se buscar uma sociedade mais justa e, consequentemente, mais 

desenvolvida.  

Essa busca é permeada, sobretudo, pela forma de distribuição das 

riquezas produzidas por uma sociedade e pela conscientização de que é preciso 

prover um mínimo necessário para os mais vulneráveis, tendo em mente, como dito, 

que seres humanos nascem e crescem com condições e oportunidades diferentes e 

isso é essencialmente determinante para o futuro de cada um. 

Sobre isso, aliás, Rawls explica (2000, p. 8): 

 
Tomadas em conjunto como um único esquema, as instituições sociais mais 
importantes (a proteção legal da liberdade de pensamento e de consciência, 
os mercados competitivos, a propriedade particular no âmbito dos meios de 
produção e a família monogâmica) definem os direitos e deveres dos homens 
e influenciam seus projetos de vida, o que eles podem esperar vir a ser e o 
bem-estar econômico que podem almejar. A estrutura básica é o objeto 
primário da justiça porque seus efeitos são profundos e estão presentes 
desde o começo. Nossa noção intuitiva é que essa estrutura contém várias 
posições sociais e que homens nascidos em condições diferentes têm 
expectativas de vida diferentes, determinadas, em parte, pelo sistema político 
bem como pelas circunstâncias econômicas e sociais. Assim as instituições 
da sociedade favorecem certos pontos de partida mais que outros. Essas são 
desigualdades especialmente profundas. Não apenas são difusas, mas 
afetam desde o início as possibilidades de vida dos seres humanos; contudo, 
não podem ser justificadas mediante um apelo às noções de mérito ou valor. 
É a essas desigualdades, supostamente inevitáveis na estrutura básica de 
qualquer sociedade, que os princípios da justiça social devem ser aplicados 
em primeiro lugar. A justiça de um esquema social depende essencialmente 
de como se atribuem direitos e deveres fundamentais e das oportunidades 
econômicas e condições sociais que existem nos vários setores da 
sociedade. 

    

O Estado possui papel relevante na busca da justiça social, pois deve 

atuar amenizando as desigualdades existentes nos mais variados níveis sociais, 

afinal, abstendo-se de atuar e limitando-se a uma condição passiva, o Estado propicia 

o massacre dos mais vulneráveis, em detrimento daqueles que detêm maior poder 

econômico. 

De fato, os menos favorecidos não têm chance nenhuma de prosperar 

numa sociedade que trata seus cidadãos de maneira igualitária, sem considerar as 

diferenças sociais entre eles existentes. A igualdade nesse caso, passa pela 

necessária consideração de que é imprescindível tratar os indivíduos de forma 

diferenciada, em razão de suas próprias especificidades, sob pena de apenas 

fomentar tais diferenças. 
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Aliás, foi para equacionar essa questão na busca por uma sociedade 

mais justa que Rawls criou a teoria da justiça por equidade, segundo a qual, o 

tratamento desigual na distribuição dos bens sociais só seria aceitável dentro de um 

contrato social, se a desigualdade fosse, de fato, interessante para o menos 

favorecido (RAWLS, 2000). 

Sobre isso, Zambam (2009, p. 69) também explica: 

 

As desigualdades excessivas nas condições de bem-estar geram graves 
problemas de injustiça entre as pessoas e dificultam a implantação de 
políticas públicas eficazes; adulteram o exercício do poder, comprometem o 
conceito de Estado e reduzem a pessoa a um papel passivo e com condições 
mínimas ou nulas de realização. Essa disparidade impede que parte 
significativa das pessoas tenha a liberdade de buscar diferentes formas de 
realização do seu bem-estar. 

  

Imprescindível ter em mente, ainda que, se, como visto, crescimento 

econômico não significa, por si só, desenvolvimento; pobreza também não se limita a 

simples ausência de renda. O conceito é deveras muito mais amplo, referindo-se, 

principalmente, a ausência de atendimento às necessidades básicas de qualquer ser 

humano (CARNEIRO, 2005). 

Nesse contexto, são pobres aqueles que não têm acesso à educação, 

saúde, habitação, transporte e, além disso, participação social, autoestima, autonomia 

e capacidades (CARNEIRO, 2005). 

De fato, para Sen a pobreza deve ser vista como “privação de 

capacidades básicas em vez de meramente como baixo nível de renda” (SEN, 2010, 

p.120). Com esse viés, é possível perceber que em uma sociedade capitalista como 

a nossa, em que é preciso consumir para existir dignamente, a pobreza, muito mais 

do que baixo poder aquisitivo, representa causa de grande vulnerabilidade e exclusão 

social. 

Sobre isso, Carneiro explica que: 

 
A condição de exclusão inclui ausência de renda mas vai além dela, e aponta 
para uma acumulação de barreiras e limites para uma inserção minimamente 
qualificada na vida econômica, política, social e cultural de uma dada 
sociedade, ainda que seja sempre problemático estabelecer o ponto de corte 
entre exclusão e inclusão social. Existe algo mais do que a privação de renda 
na concepção de exclusão e esse algo, de natureza social e cultural, remete 
aos processos de estigmatização e segregação, também espacial 
(CARNEIRO, 2005, p. 59). 
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Daí a importância de se atuar no afã de diminuir a pobreza extrema, 

buscando não só aumentar o poder aquisitivo das pessoas, mas, também e 

principalmente, ampliar suas liberdades para torná-las agentes.  

Com base no que é proposto por Amartya Sen, a adoção de políticas 

públicas protetivas se enquadraria como “segurança protetora” e se fazem 

indispensáveis para a promoção do desenvolvimento. Desta forma, pensando na 

temática abordada nessa pesquisa, é importante conhecer a realidade das famílias, 

cujos provedores foram encarcerados, para que se pense sobre políticas públicas 

necessárias à proteção dos membros dessas famílias, buscando evitar que se 

prolongue o ciclo de criminalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 
 

5 O AUXÍLIO-RECLUSÃO ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA 

REDISTRIBUTIVA 
 

 

Tendo em mente o desenvolvimento como liberdade criado e defendido 

por Sen (2010), cujas características principais foram esboçadas no capítulo anterior, 

buscar-se-á agora entender em que medida o benefício do auxílio-reclusão se 

coaduna com essa perspectiva de desenvolvimento. 

Como visto, o auxílio-reclusão está inserido no tema da Seguridade 

Social, principal conquista da Constituição Federal de 1988, cujo foco é amparar os 

cidadãos em situações de vulnerabilidade, incluindo-se aí, incapacidade laborativa, 

desemprego, idade avançada e encarceramento. 

A Constituição Federal de 1988 foi promulgada em resposta aos anseios 

populacionais da época em resposta ao que vinha sendo propagado pelo regime 

militar vigente nos anos que a antecederam. 

Esse contexto histórico é importante para se entender que o tema da 

Seguridade Social incluído propositalmente na Constituição Federal de 1988 procurou 

atender a busca por uma sociedade mais justa, democrática e igualitária, aplicando 

princípios de justiça distributiva, ou seja, socializando os riscos sociais e, pelo menos 

em tese, facilitando o acesso ao bem comum a todos os cidadãos. 

Desde então, a Constituição Federal recebeu tantas regulamentações e 

tantas emendas, especialmente a última, intitulada Reforma da Previdência (EC n. 

103/19) que pouco ou quase nada restou daqueles antigos ideais sociais que 

nortearam o legislador constituinte. 

 De fato, propagando aos quatros ventos a necessidade de se 

reequilibrar as contas públicas e de modernizar as legislações frente as novas 

exigências do mercado interno e externo, o Estado brasileiro tem andado para trás no 

que tange a proteção social aos menos favorecidos, o que poderá aumentar a 

exclusão e a vulnerabilidade social. 

De qualquer forma, ainda que essencialmente modificada, a Previdência 

Social brasileira permanece como importante instrumento de amparo aos acometidos 

por vicissitudes. E o certo é que cada um dos benefícios previdenciários previstos 

destina-se a amparar determinada situação e o auxílio-reclusão, como explicado, é 
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um benefício previdenciário destinado a amparar os dependentes do segurado de 

baixa-renda que esteja na prisão (assim entendida como qualquer forma de restrição 

de liberdade imposta pelo Estado). 

Foi previsto pela primeira vez em nosso ordenamento jurídico na Lei n. 

3.807/1960, denominada Lei Orgânica da Previdência Social. Posteriormente, a seção 

III do capítulo II do Título VIII da nossa vigente Constituição Federal destinou-se a 

elencar as regras gerais atinentes à previdência social e o artigo 201, inciso IV 

respaldou a concessão do benefício do auxílio-reclusão aos dependentes dos 

segurados encarcerados. 

No início, o benefício era devido aos dependentes de todo e qualquer 

segurado encarcerado, posteriormente, todavia, com a promulgação da Emenda 

Constitucional n. 20/98, o benefício passou a ser pago exclusivamente aos 

dependentes do segurado de baixa-renda, o que restringiu sobremaneira o alcance 

do benefício em questão. 

Atualmente, a lei considera “baixa-renda” o indivíduo que aufere 

remuneração de até R$ 1.319,18, por mês. Esse valor é revisto anualmente pelo 

Poder Executivo Federal, através de portaria. 

Em suma, a concessão do benefício de auxílio-reclusão exige o 

preenchimento dos seguintes requisitos: o recolhimento do segurado à prisão, a 

condição de dependente de quem pleiteia o benefício, o último salário de contribuição 

inferior ao limite previsto e mínimo de 24 (vinte e quatro) contribuições vertidas 

(carência). 

Note-se, pois, que tendo natureza jurídica de direito previdenciário, o 

auxílio-reclusão pressupõe contribuição do encarcerado ao regime de previdência 

social, requisito que, por si só, exclui a grande maioria dos encarcerados no Brasil. 

O benefício em questão é, por vezes, alvo de muitas críticas e há quem 

defenda a sua extinção, já que funcionaria como um prêmio para o criminoso; e a 

sociedade, por sua vez, além de arcar com os ônus da prática criminosa em si, ainda 

tem que arcar com os custos de seus dependentes. Nesse sentido, por exemplo, é o 

entendimento de Martins (2006 apud AGUIAR, 2018, p.3): 

 
Eis um benefício que deveria ser extinto, pois não é possível que a pessoa 
fique presa e ainda a sociedade como um todo tenha de pagar um benefício 
à família do preso, como se este tivesse falecido. De certa forma, o preso é 
que deveria pagar por se encontrar nesta condição, principalmente por roubo, 
furto, tráfico, homicídio etc. 
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Na verdade, vem a ser um benefício de contingência provocada, razão pela 
qual não deveria ser pago, pois o preso dá causa, com seu ato, em estar 
nessa condição. Logo, não deveria a Previdência Social ter de pagar tal 
benefício. Lembre-se que, se o acidente do trabalho é provocado pelo 
trabalhador, este não faz jus ao benefício. O mesmo deveria ocorrer aqui. 

   
De fato, dentre os vários argumentos adotados por aqueles contrários à 

existência do benefício previdenciário ora analisado, um dos mais comuns diz respeito 

justamente ao fato de que o benefício se destina aos dependentes do criminoso, em 

detrimento da família da vítima. Sobre isso, Silva e Almeida apontam que (2015, p. 6): 

 
Os discursos alardeados segundo o qual as famílias de vítimas precisam de 
mais atenção do que as famílias dos(as) criminosos(as) são reflexos de uma 
sociedade orientada para o espetáculo, sem qualquer compromisso ou 
articulação crítica para juntar o sujeito e os resultados de suas ações, ou seja, 
voltados para emancipação da forma mercadoria e da forma dinheiro. Uma 
sociedade que não avalia o ser humano em sua subjetividade, ao contrário, 
lhe reduz sempre que conveniente a condição de objeto, para manipulá-los o 
mais acintosamente possível.    

 

Realmente, a maioria das críticas ao auxílio-reclusão se revelam 

destituídas de qualquer fundamento jurídico ou fático, embasadas apenas em 

suposições e muito distantes da realidade. Sobre esse enfoque, Paiva (2013, p.3) 

explica que:  

 

Em meio a contínuas restrições, o auxílio-reclusão tem sido alvo de diversas 
especulações moralizantes que visam desqualificar o benefício e seus 
beneficiários. A concessão do auxílio-reclusão está, cada vez mais, envolta 
em polêmicas e preconceitos quanto a sua distribuição. Em pesquisa recente, 
Chies e Passos (2012) apontaram que um movimento iniciado em listas de e-
mails e redes sociais na internet, a partir de 2009, retirou o auxílio-reclusão 
da quase invisibilidade e o levou ao amplo debate público denominado de 
“bolsa-bandido”. Esse debate culminou na elaboração do Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC) n. 30/2011, que visa restringir o acesso, a abrangência 
e a aplicação do benefício, apresentado pelo deputado federal Fernando 
Francischini (PSDB-PR). O projeto aguarda um posicionamento da Comissão 
de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC). De acordo com a proposta, 
o auxílio-reclusão passaria a não ser devido a presos condenados por crimes 

hediondos.  
 

Há de se pensar, todavia, que nosso ordenamento jurídico é norteado 

pelos princípios da solidariedade e da dignidade humana, os quais inspiraram a 

criação do benefício em questão, garantindo um mínimo de existência digna para 

aqueles que dependem do encarcerado. 

Além disso, o benefício se coaduna com a visão adotada de 

desenvolvimento, segundo a qual, o Estado deve prover o mínimo para que seus 

cidadãos sejam livres dos males causados pela pobreza e pela exclusão social. 
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Virar as costas para os já marginalizados dependentes de encarcerados 

é fomentar a exclusão social e aí, sim, estar-se-ia incentivando ainda mais as práticas 

criminosas. 

Importante mencionar também que nosso ordenamento jurídico 

proclamou também o princípio da individualização da pena, segundo o qual, a 

condenação e seus efeitos não poderiam passar da pessoa do condenado e, nesse 

sentido, o auxílio-reclusão seria um obstáculo para impedir que os dependentes do 

preso sofressem com a privação dos recursos financeiros daquele que foi recolhido à 

prisão. 

Coerente, nesse ponto, o entendimento de Russomano (1981, p. 214): 

 

O criminoso, recolhido à prisão, por mais deprimente e dolorosa que seja sua 
posição, fica sob a responsabilidade do Estado. Mas, seus familiares perdem 
o apoio econômico que o segurado lhes dava e, muitas vezes, como se 
fossem os verdadeiros culpados, sofrem a condenação injusta de 
gravíssimas dificuldades. 
Inspirado por essas ideias, desde o início da década de 1930, isto é, no 
dealbar da fase de criação, no Brasil, dos Institutos de Aposentadoria e 
Pensões, nosso legislador teve o cuidado de enfrentar o problema e atribuir 
ao sistema de Previdência Social o ônus de amparar naquela contingência, 

os dependentes do segurado detento ou recluso.  
 

Fato é que, segundo dados do Infopen, o Brasil tem hoje a 3ª maior 

população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China, apesar 

disso, o que se vê é um acesso bastante limitado e restrito ao benefício do auxílio-

reclusão. Isso se deve a uma série de fatores que permeiam os requisitos necessários 

para a concessão do benefício e a condição social daquele que hoje é preso no Brasil.

  

Sim, porque, como seguro social que é, o auxílio-reclusão só é pago para 

os dependentes daqueles que são segurados da previdência social no momento do 

recolhimento à prisão e, desde que o encarcerado seja considerado “baixa-renda”.  

Como explica Paiva (2013, p. 9): 

 

Atrelado à restrição imposta ao benefício pela EC n. 20/1998, a própria 
característica do benefício impõe dificuldades de acesso à população 
carcerária. Para ter direito ao auxílio-reclusão, é preciso uma combinação de 
fatores quase improvável dentro do universo prisional: ter inserção anterior 
benefício envolve ainda a disponibilidade de informações sobre o direito e as 
formas de acesso, bem como um longo trâmite administrativo que parte da 
população elegível a recebê-lo desconhece.  
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Ainda segundo a mesma autora,  
 
 

Em 2012, apenas 7% da população carcerária brasileira tinha acesso ao 
auxílio-reclusão. A cobertura praticamente dobrou desde 2002, onde apenas 
3,9% das pessoas presas tinham acesso. De 2002 a 2012, a população 
carcerária brasileira aumentou 235% e, no mesmo período, o número de 
benefícios de auxílio-reclusão aumentou 416%. O volume de recursos 
destinados ao pagamento dos benefícios de auxílio-reclusão teve um 
aumento superior a todos os demais benefícios da previdência. Apesar disso, 
esse volume não chega a representar mais do que 0,1% do total gasto pela 

previdência social (PAIVA, 2013, p. 9).  
 

Como se vê, o gasto público com o pagamento dos auxílios-reclusão 

está longe de ser o problema da previdência social brasileira, apesar disso, o benefício 

segue sendo rechaçado e criticado.  

Acredita-se, todavia, que as críticas sejam muito mais em razão da 

população atingida pelo benefício, do que pelo impacto em si que a concessão do 

benefício causa aos cofres públicos. É como se o encarcerado tivesse que ser 

destituído de todo e qualquer direito, já que não consegue produzir riqueza, estando, 

pois, à margem da sociedade capitalista.  

Sobre isso, Robert Kurz explicava que (2003, p. 2): 

 

O ser humano é em princípio um ser solvente. O que naturalmente significa, 
por consequência, que um indivíduo inteiramente insolvente não pode ser em 
princípio um ser humano. Um ser é tanto mais semelhante ao homem quanto 
mais solvente ele é, e tanto mais inumano quanto menos preenche esse 
critério. Se um milionário excêntrico lega em testamento sua fortuna a seu 
cão, segundo essa lógica o animal assim enriquecido é um ser humano em 
grau mais elevado que uma criança da favela. Contudo a solvência constitui 
nesse exemplo apenas uma característica externa contingente. Mas, se 
entendermos a definição de ser humano como uma relação social, que 
naturalmente um cachorro não pode contrair, então a característica da 
solvência indica que se trata de um sujeito do sistema produtor de 
mercadorias. Somente um ser que ganha dinheiro pode ser um sujeito do 
direito. A capacidade de entrar numa relação jurídica está ligada, portanto, à 
capacidade de participar de alguma maneira no processo de valorização do 
capital. Conforme essa definição, o ser humano tem de ser capaz de 
trabalhar, ele precisa vender a si mesmo ou alguma coisa (em caso de 
necessidade, os próprios órgãos do corpo), sua existência deve satisfazer o 
critério da rentabilidade. 

  

O encarcerado está fora do processo produtivo que dentro de uma 

sociedade capitalista legitima as pessoas a existirem e, junto com ele, seus 

dependentes são rechaçados a uma condição de “não sujeitos de direitos”, o que, por 

certo, acentua a vulnerabilidade e os expõe como “presa fácil” ao mundo do crime. 



53 
 

 
 

De acordo com Bauman (2005), o processo de modernização tem 

produzido aquilo que ele denominou de “refugo humano”, ou seja, pessoas 

indesejáveis, sobrantes, para as quais não existe espaço na sociedade. Esses 

indivíduos se encontrariam à margem da sociedade, já que não detêm capacidade de 

consumo. 

Sobrantes, aliás, é o termo utilizado por Castel (1996) para se referir a 

pessoas que, sequer são exploradas pelo capital, mas, simplesmente, inexistem, são 

seres invisíveis à sociedade capitalista e que, por óbvio, demandam políticas 

inclusivas.   

Evidente que, fechando os olhos para a situação de precariedade dos 

dependentes do encarcerado, o Estado estaria fomentando o ciclo da criminalidade, 

que já é extremamente alto no Brasil.  

Em suma, a aversão ao benefício do auxílio-reclusão denota o desprezo 

social e os estigmas que permeiam a condição do encarcerado no Brasil. De qualquer 

forma, há de se ter em mente que, como menciona Paiva (2013, p.9): 

A garantia de renda aos dependentes da pessoa presa, durante o período de 
reclusão, proporcionada pelo benefício pode, em muitos casos, ser a única 
disponibilidade de uma renda fixa mensal, podendo garantir ainda a 
manutenção dos vínculos familiares, o retorno da pessoa presa ao convívio 
de seus dependentes e reais possibilidades do rompimento do círculo vicioso 
da exclusão. 

 
 

A questão é: quando aquele dependente se vê privado do que, pelo 

menos em tese, lhe garantia o mínimo para a subsistência, não seria mais facilmente 

envolvido no ciclo gerado pela criminalidade? Não seria, pois, papel do Estado obstar 

o ciclo criminoso, intervindo para garantir o mínimo necessário para a sobrevivência 

digna daqueles dependentes, de modo que o mundo do crime não se apresentasse 

como a única opção para não se morrer de fome? 

De fato, a dignidade da pessoa humana está prevista em nossa 

Constituição Federal como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 

Isso porque, não há Estado Democrático de Direito sem respeito aos direitos básicos 

e fundamentais de qualquer pessoa. Afinal, democracia e direitos fundamentais são 

conceitos que se pressupõem e, necessariamente, coexistem dentro de um contexto 

social. 

Como explicam Chahaira e Berro (2017, p. 10):  
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Ao se instituir o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana como baldrame 
do Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal de 1988 se propôs 
a garantir condições mínimas de vida. A pessoa, diante dessa perspectiva, é 
o valor supremo, último, da democracia, que a avoluma e humaniza, também 
pelo caráter intersubjetivo da dignidade da pessoa humana. 

   

Citada também na Declaração Universal dos Direitos Humanos como 

condição inerente a todos os seres humanos e como fundamento da liberdade, da 

justiça e da paz no mundo, a dignidade humana é vetor universal.  

Mas, enfim, o que significa ter uma vida digna? Segundo, Alexandre de 

Moraes, atual Ministro do Supremo Tribunal Federal: 

 
A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à 
pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por 
parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que 
todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas 
excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 
fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que 
merecem todas as pessoas enquanto seres humanos (MORAES, 2005, p. 
61). 

  

Dignidade se relaciona com a existência livre defendida por Amartya 

Sen. É digno o indivíduo que tem condições de se autodeterminar; é digno o indivíduo 

que tem condições de escolher o modo como quer viver, é digno o indivíduo que tem 

acesso à saúde e à educação de qualidade; é digno o indivíduo que tem um trabalho 

justo e salubre; é digno o indivíduo que tem seus direitos políticos respeitados; é digno, 

por fim, o indivíduo que goza de liberdade de escolha. 

Nesse contexto o benefício do auxílio-reclusão se coaduna 

perfeitamente com o conceito de desenvolvimento defendido por Amartya Sen e 

outros autores modernos.  

Inúmeras pesquisas empíricas relacionam pobreza e exclusão social a 

altos índices de criminalidade. Tomando-se o necessário cuidado para não se 

propagar o estigma de que “todo pobre é bandido”, o fato é que está mais do que 

provado que uma sociedade focada apenas na economia de mercado, gera exclusão 

social e aumento da criminalidade. 

Estudos da área de criminologia vão no mesmo sentido. Zaffaroni, por 

exemplo, doutrinador argentino e membro da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos defende a tese da co-culpabilidade. Segundo referido autor: 
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Todo sujeito age numa circunstância determinada e com um âmbito de 
autodeterminação também determinado. Em sua própria personalidade há 
uma contribuição para esse âmbito de autodeterminação, posto que a 
sociedade – por melhor organizada que seja – nunca tem a possibilidade de 
brindar a todos os homens com as mesmas oportunidades. Em 
consequência, há sujeitos que têm um menor âmbito de autodeterminação, 
condicionado desta maneira por causas sociais. Não será possível atribuir 
estas causas sociais ao sujeito e sobrecarrega-lo com elas no momento da 
reprovação de culpabilidade. Costuma-se dizer que há, aqui, uma “co-
culpabilidade”, com a qual a própria sociedade deve arcar (ZAFFARONI, 
2001, p. 610). 

 

A discussão é coerente com o objeto da presente pesquisa porque ao 

analisarmos a quantidade de pessoas presas atualmente no Brasil e considerando o 

aumento vertiginoso desse número especialmente nas últimas décadas, percebemos 

que nossa sociedade caminha para o lado errado. 

Vez ou outra, discussões sobre o enrijecimento das leis penais, sobre o 

enrijecimento das penas aplicadas aos “bandidos”, sobre a redução da maioridade 

penal vêm à tona e são sempre alvo de polvorosas discussões na mídia e nos mais 

diversos níveis sociais. 

Parece, contudo, que o problema da criminalidade está muito além disso. 

Aliás, se bastasse construir mais penitenciárias ou quiçá equiparar menores infratores 

a adultos infratores, como defendem alguns, o problema seria mais fácil de se 

resolver. 

O que se vê, no entanto, é que, como dito, apesar do aumento do 

investimento na construção de penitenciárias e do enrijecimento das leis penais (como 

por exemplo a que transformou o tráfico de entorpecentes em crime hediondo – Lei n. 

11.343/2006), o índice de criminalidade e o índice de pessoas presas no Brasil, 

simplesmente, cresce exponencialmente. 

Imperioso concluir, assim, que, como dito, estamos caminhando para o 

lado errado. O foco não deveria mais ser o criminoso em si, mas, sim e principalmente, 

o que fez dele um criminoso.  

Nesse sentido, não podemos nos distanciar dos temas da pobreza e da 

exclusão social que relegam seres humanos à própria sorte. Não podemos deixar de 

discutir um modelo estatal que não se preocupa em amparar os seus cidadãos menos 

favorecidos, prestigiando grandes grupos econômicos e favorecendo os ricos em 

detrimento dos mais pobres. 
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Esse tipo societário está fadado ao insucesso, já que chegará um dia em 

que não haverá mais espaço para tantas penitenciárias. É preciso, pois, pensar em 

opções, em políticas públicas voltadas ao rompimento do ciclo de criminalidade. 

E é nesse contexto que encontramos o benefício do auxílio-reclusão, o 

mais rechaçado e também talvez, o mais restrito dos benefícios previdenciários. O 

benefício está longe de significar o aniquilamento das práticas criminosas. Mas, para 

uma família que se vê desamparada financeiramente com o encarceramento do seu 

provedor pode sim significar a diferença entre uma vida digna e uma vida pautada no 

crime. 

Isso porque se fossemos traçar um perfil para o encarcerado no Brasil 

de hoje, poderíamos mencionar um homem jovem, negro e pobre. Afinal, a maioria 

dos encarcerados hoje é negro e com baixíssimo ou nenhum poder aquisitivo.  

Essa realidade não é exclusividade do Brasil e não é algo recente. 

Zygmund Bauman, em seu livro Globalização – As consequências humanas, 

escreveu: 

Hoje sabemos, escreve Thomas Mathiesen, que o sistema penal ataca a 
'base' e não o 'topo' da sociedade. A razão disso foi amplamente explicada 
por sociólogos do direito e da prática da punição. Várias causas têm sido 
discutidas com freqüência.  
A primeira delas é a das intenções um tanto seletivas dos legisladores, 
preocupados com a preservação de determinado tipo de ordem específico. 
As ações mais prováveis de serem cometidas por pessoas para as quais não 
há lugar na ordem, pelos pobres diabos tiranizados, têm a melhor chance de 
aparecer no código criminal. Roubar os recursos de nações inteiras é 
chamado de “promoção do livre comércio”; roubar famílias e comunidades 
inteiras de seu meio de subsistência é chamado “enxugamento” ou 
simplesmente “racionalização”. Nenhum desses feitos jamais foi incluído 
entre os atos criminosos passíveis de punição (BAUMAN, 1999, p.117). 

 

Como se vê, a maioria dos que efetivamente cumprem pena privativa de 

liberdade no Brasil e no mundo carece do mínimo necessário para qualquer existência 

digna, que não têm voz para expor seus anseios, para buscar seus caminhos, são 

pessoas que, utilizando-se dos conceitos de Amartya Sen, não detêm liberdade, pois 

estão amarradas às correntes pesadas da pobreza e da vulnerabilidade social. 

Cumpre, pois, ao Estado, protegê-las, fortalecê-las, dotá-las, enfim, de 

condição de agente para que possam existir de fato e dignamente sem que tenham 

que buscar essa “dignidade” e essa “liberdade” no mundo do crime. 

Nessa perspectiva, aliás, o ciclo criminoso seria exatamente a ausência 

de capabilites, afinal, ao se negar o mínimo necessário para uma existência digna, 
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empurra-se os indivíduos ao mundo do crime, fomentando-se um círculo vicioso que 

prejudica toda a sociedade.  

Como dito, políticas públicas são necessárias para que se atue na 

prevenção da criminalidade, já que, as que têm como foco o crime em si já se 

mostraram insuficientes para contê-lo. 
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6 RESULTADOS 

 

Para a realização da pesquisa foram entrevistadas três cônjuges de 

encarcerados que não recebem o benefício do auxílio-reclusão, a seguir os resultados 

serão apresentados.   

  

6.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

6.1.1 Beatriz 

 

 

A entrevistada Beatriz1 possui 28 anos, é mãe de dois filhos menores e 

é cônjuge de um condenado por tráfico de drogas, preso na penitenciária de 

segurança máxima localizada em Presidente Venceslau/SP há 6 anos e 8 meses. A 

entrevista foi realizada no dia 29 de agosto de 2019 na residência da entrevistada, 

localizada em um bairro da periferia da cidade de Franca/SP. 

Beatriz é uma jovem bonita, de fala mansa e educada. Pareceu-me uma 

mãe extremamente zelosa e amorosa. Sua casa é de alvenaria, possui água 

encanada e esgoto tratado, além de serviços de asfalto e iluminação pública. A casa 

é simples, porém muito organizada e com todos os itens indispensáveis para uma vida 

com dignidade. A entrevistada reside ali há pouco mais de 2 meses, com a filha de 12 

anos, fruto de um relacionamento anterior e com o filho de 2 anos, fruto do 

relacionamento com o encarcerado. 

Questionada sobre os meios de sobrevivência atual, Beatriz explicou 

que atualmente não trabalha, porque tem um filho de 2 anos para cuidar e precisa se 

ausentar muito de Franca, devido as viagens para visitar o companheiro. 

Acrescentou ainda que possui renda mensal média de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais) que recebe de parte dos lucros de uma banca de pesponto 

montada no pequeno lapso de tempo em que seu companheiro esteve solto e, cujo 

 
1 Os nomes das entrevistadas foram trocados para preservá-las. 
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sócio, mantém até hoje. Disse também que tem um gasto muito alto com as visitas e 

que todas suas despesas são pagas com o dinheiro da banca de pesponto. 

A pesquisadora sentiu que a entrevistada não revelou a verdade sobre 

sua fonte de renda atual, por haver questões ilícitas envolvidas. De qualquer forma, 

vale refletir sobre a veracidade do fato de que o sócio gerencie uma empresa por 

tantos anos, trabalhando sozinho, e concorde em dividir os seus lucros com a família 

de um sócio preso há tantos anos. 

Apesar de ter sido insistentemente questionada, Beatriz não conseguiu 

explicar com clareza a origem de seus rendimentos, esquivando-se das respostas, 

sem maiores aprofundamentos. 

Acrescente-se ainda que, como dito, a entrevistada mora em casa 

simples, sem luxo, mas, muito bem cuidada e com todos os itens indispensáveis para 

uma vida com dignidade. Beatriz ainda possui um veículo próprio, é um modelo 

popular, mas não me pareceu antigo.  

  

6.1.2 Regina 

 

 

 A entrevistada Regina* possui 31 anos e é cônjuge de um homem que 

está no CDP de Franca/SP há 1 ano e 4 meses, aguardando julgamento pelo crime 

de roubo. Ela reside em um pequeno apartamento localizado em bairro da periferia da 

cidade de Franca/SP, que conta com água tratada, asfalto e iluminação pública. O 

apartamento é minúsculo, pareceu-me ter cerca de 50 m2, sendo composto por uma 

sala, dois quartos, 1 banheiro, cozinha e lavanderia. 

O apartamento é de propriedade da entrevistada e de seu companheiro 

e, atualmente, a entrevistada reside ali com seus 3 filhos: uma menina de 9 anos, um 

menino de 6 anos e um bebê de 30 dias, todos fruto do relacionamento com o 

encarcerado. 

A entrevista foi realizada no dia 11/10/2019, sexta-feira, por volta do 

meio-dia. A entrevistada informou que depois que teve a primeira filha, não trabalhou 

mais. O marido está preso pela 4ª vez, por roubo. 

A entrevistada me pareceu bem à vontade durante a entrevista, 

respondendo às perguntas com facilidade e rapidez. Questionada sobre a ciência da 
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atividade criminosa do marido, a entrevistada disse que não sabia que o marido 

continuava roubando. Porém, a pesquisadora sentiu que a entrevistada mentiu sobre 

essa resposta, principalmente, porque ela explicou que durante 6 anos o marido 

esteve solto, e nesse período ninguém deu oportunidade de emprego para ele. 

Exemplificou que, certa vez, o marido estava trabalhando na construção 

civil e que, quando a engenheira (chefe) pediu seus antecedentes, o dispensou 

sumariamente. Em contrapartida, a entrevistada disse que, nessa época, ou seja, 

quando o marido estava fora da prisão, a família vivia com muita fartura. 

Ou seja, não é crível que a companheira não soubesse dos crimes do 

companheiro, já que, mesmo sem trabalhar, ele sustentava a casa com fartura. 

Atualmente, a família da entrevistada é sustentada pela mãe do encarcerado, que é 

aposentada e ainda trabalha como cozinheira em um restaurante do bairro.  

A entrevistada explicou que a sogra não dá dinheiro para as despesas, 

mas compra o que entende necessário. A pesquisadora observou que, atualmente, a 

família sofre muitas privações, inclusive de comida. 

Atualmente, a entrevistada não recebe nenhum auxílio governamental, 

já que perdeu o bolsa-família, que era cerca de R$ 300,00, por mês. A entrevistada 

perdeu o benefício porque não se recadastrou. 

A entrevistada não deseja que os filhos sigam o mesmo exemplo do 

marido. Tanto que incentiva a filha mais velha a estudar, já que tem um tio, irmão do 

encarcerado, que se propôs a pagar-lhe faculdade, quando for a hora. A pesquisadora 

percebeu que a entrevistada confia que o estudo é o único meio de livrar os filhos do 

mundo do crime. 

 

 

 

 

6.1.3 Silvia 

 

Como explicado acima, a terceira entrevistada, Silvia*, foi indicada à 

pesquisadora por uma colega de mestrado, cujo trabalho social como psicóloga a 

levou a conhecer a realidade de pessoas em situação de vulnerabilidade social 
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Através do facebook, a colega de mestrado da pesquisadora contatou a 

entrevistada, que, por sua vez, autorizou que a pesquisadora entrasse em contato 

para o agendamento da entrevista. 

Silvia é cônjuge de um homem que está preso há mais de 8 anos na 

penitenciária de segurança máxima de Presidente Venceslau/SP, cumprindo pena por 

tráfico de drogas. Ela mora em um bairro da periferia de Franca/SP, muito conhecido 

na cidade pelo alto índice de criminalidade e, sobretudo, por ser local de residência 

de vários integrantes do PCC, organização criminosa do estado de São Paulo. 

A residência de Silvia fica dentro de um condomínio fechado, que foi 

criado pelo governo federal para acolher mulheres em situação de vulnerabilidade 

social. O condomínio é bastante grande, abrigando cerca de 3.000 (três mil) pessoas, 

segundo informações da própria entrevistada. 

Inicialmente, a pesquisadora sentiu medo do lugar. Imbuída de muitos 

preconceitos que permeiam o imaginário de quem tem uma situação social 

privilegiada, a pesquisadora se dirigiu para o condomínio com pensamentos 

conflituosos que iam “do medo de ter seu carro apedrejado” e “do medo de ser presa 

e feita refém no condomínio”, à vontade de fazer um trabalho bem feito. 

Felizmente, a pesquisadora foi muito bem recebida pela entrevistada e 

depois de alguns minutos de conversa já se sentiu bastante à vontade para a 

realização da entrevista. 

A entrevista foi realizada em 18/10/2019, por volta das 14:30 horas e, 

apesar de ser dia útil, havia muitas pessoas transitando pelas ruas do condomínio, o 

que indica que muitos ali não trabalham. 

O apartamento da entrevistada é composto de dois quartos, uma sala, 

conjugada com a cozinha e a lavanderia e um banheiro. É um apartamento de 

alvenaria e piso frio e há água encanada e energia elétrica. Os móveis que guarnecem 

o local são extremamente simples. A pesquisadora não entrou nos quartos e no 

banheiro, mas a sala é composta por um sofá bem antigo, uma raque com televisão; 

a cozinha possui 1 fogão e 1 mesa de 6 lugares, porém com apenas 3 cadeiras. 

Moram no apartamento 3 pessoas: a entrevistada, o filho de 13 anos e 

o filho de 6 anos, que é especial. A filha mais velha, de 20 anos, está grávida e mora 

no apartamento de cima com o atual marido e com a filha de 6 anos, fruto de um 

relacionamento anterior. 



62 
 

 
 

A entrevistada é uma pessoa de origem muito simples, porém é 

extremamente bem articulada e esclarecida. A entrevista se desenvolveu por mais de 

2 horas e a entrevistada se esforçou para dar todos os detalhes de tudo que lhe foi 

perguntado.  

O filho mais novo da entrevistada sofre de várias doenças crônicas, em 

razão das quais faz uso de balão de oxigênio, não pode frequentar a escola e depende 

integralmente da mãe. A criança recebe aulas em casa, de uma professora que o 

acompanha e recebe, em razão de sua deficiência, o benefício assistencial, no valor 

de 1 (um) salário mínimo. O benefício é a única renda da família, atualmente. 

 

 

6.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

 

Em seguida serão apresentadas as categorias e subcategorias de 

análise que podem ser visualizadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 1- Categorias e subcategorias de análise. 

 

Categorias e subcategorias de análise 

 

 

 

1. CONTEXTO DE 

ENCARCERAMENTO 

 

 

 

1.1 Motivo de encarceramento 

1.2 Início do relacionamento com o 

marido 

1.3 Contexto de vida antes de conhecer 

o marido 

1.4 Histórico do encarceramento 

1.5 Implicações com a infração 

cometida pelo marido 

1.6 Vida de trabalho 



63 
 

 
 

1.7 Modo como se deu o 

encarceramento 

1.8 Sentimento com relação ao 

encarceramento 

1.9 Vida em família 

1.10 Relação do pai com os filhos 

 

2. SOBREVIVÊNCIA APÓS O 

ENCARCERAMENTO 

 

 

2.1 A convivência com a cadeia 

2.2 Gravidez 

2.3 Moradia 

2.4 Dinheiro 

2.5 Trabalho 

2.6 Visitas 

2.7 Fome 

 

3. CONTEXTO DE VIDA ATUAL 

3.1 Moradia atual 

3.2 Relação atual com o encarcerado 

3.3 O sofrimento da família 

3.4 Preocupação com os filhos, no 

sentido de não se envolverem com o 

crime 

3.5 Estigmas vividos por conta do 

marido 
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3.6 Tratamento do filho deficiente 

3.7 Vida em comunidade 

3.8 Esperança pós encarceramento 

 

4. CRÍTICAS AO SISTEMA 

PENITENCIARIO 

4.1 Desconfiança da polícia 

4.2 Críticas ao Poder Judiciário 

 

5. O AUXÍLIO-RECLUSÃO 

 

 

 

1. CONTEXTO DE ENCARCERAMENTO 

 

1.1 Motivo de encarceramento 

 

“Tráfico de drogas” (Beatriz). 

 
“Tráfico de drogas” (Silvia). 
 
 
“Assalto à mão armada” (Regina). 
 
 
1.2 Início do relacionamento com o marido 
 
 
“Ele foi na festa com um monte de amigos, e toda a cidade se reúne em uma praça, e 
eu tinha um único dia de folga. Dia não, eu tinha das oito até às sete da manhã de 
folga. De dia não tem folga, quem mora no emprego[...]Quem envolveu nesse mundo, 
sou eu. Só que também não tem como você me julgar, porque quando você me 
conhece, eu jogo limpo com você: eu faço isso, isso e isso. Mesmo assim, você vai 
embora comigo? Você, naquela ilusão de que Franca é São Paulo capital, vem[...]O 
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que eu quero de você é que você seja a minha esposa. Está bom assim? Porque eu 
não posso começar uma coisa com mentira. Pode ser?”; “pode” [...]Eu encontro com 
ele, e ele fala para mim: “eu já te observo há seis meses. Não é justo isso, você merece 
uma coisa melhor. “Vamos embora, vamos se conhecer, e a gente foi se conhecendo, 
e eu falei: “sim, eu nunca tive família, eu vou ter uma família agora”. Ninguém nunca 
se importou comigo”. “Eu consigo em uma noite arrumar a grande oportunidade de se 
ter uma família. É muito bom, é muito mágico”. “Enfim, então você vê uma grande 
oportunidade” (Silvia) 
 
“Ele tinha acabado de sair da cadeia. Eu não sabia. Aí ela (referindo-se a uma amiga) 
falou assim: “Vamos em uma casa comigo? Está tendo um churrasco, eu não sei o 
quê que tem”, aí ele chegou lá e nós fomos conversando, nós fomos se conhecendo, 
(eu e ele) já ficamos, só que aí fazia um mês que eu conheci ele, que eu tinha 
engravidado dele e ele foi preso[...]E eu não sabia de nada. Depois um amigo dele 
que veio falar para mim (que ele tinha ido preso por causa das coisas)” (Regina). 
 
 
1.3 Contexto de vida antes de conhecer o marido 
 
 
“Eu vivia em uma região de alta pobreza, mas pobreza mesmo. Eu saí de casa para 
começar a trabalhar aos nove anos. Porque lá você cresce, chega uma certa idade. 
Você vai ser babá, vai fazer outro tipo de coisa para ajudar a mãe na renda da casa. 
Eu sou filha de pais separados. E cansada daquela situação, porque eu já vivia 
sozinha desde os nove anos. Você fica de casa em casa, de patrão em patrão, de 
empregada doméstica, de cozinheiro, de lavadeiro. Você vai indo. E lá em Minas é 
muito comum você trabalhar e você ganha o pouso, a comida, os produtos de higiene. 
Você não via salário. É. Eu não via salário. Eu nunca tinha visto salário[...] São pais 
separados, e por causa de outros problemas, que geram muitas coisas, muitas 
lembranças ruins que eram daquela época que acontecia, que envolve pedofilia, muita 
coisa. A mãe separa das filhas, cada um vai trabalhar em um local para deixar o 
homem o mais longe possível” (Silvia). 
 
“Trabalhava (em casa). Trabalhava. Aí depois eu conheci ele, não trabalhei mais, 
porque aí não tinha com quem eu deixar os meninos, não conseguia vaga em creche. 
Se conseguia, era longe, não tinha como eu levar” (Regina). 
 
 
1.4 Histórico do encarceramento 
 
 
“Porque essa já é a segunda vez que ele vai preso. Ele saiu, voltou de novo e nesse 
meio tempo não teve trabalho. A gente vivia de uma forma, assim, há momentos que 
sim, tudo era com abundância, tudo sem preocupar se o dinheiro ia acabar. Momentos 
que, às vezes, a gente tinha que pedir um leite para a nossa filha porque não tinha 
nem o que comer. Então são fases. Eu acho que desde quando eu o conheci, isso 
ficava bem visível que o crime é de fases” (Silvia). 
 
“[...] Ele já tinha ficado sete anos preso e nos 5 meses que ficou solto, a polícia forjou 
ele [...] ele foi condenado cinco e oito meses (nesse tráfico), quer dizer que nesse 
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acabou, mas como ele estava na rua há cinco, seis meses, mais ou menos, ele estava 
de condicional, então faltavam mais cinco, entendeu? Estava de condicional, agora 
ele está pagando a condicional, porque a cadeia que ele foi preso ele já pagou” 
(Beatriz). 
 
“[...]acho que é a quarta vez (sobre a quantidade de vezes que o marido foi preso), 
acho que da terceira (vez), aí ele ficou quatro anos, aí ele saiu, fazia seis anos que 
ele estava na rua, ele voltou de novo (agora)[...]eu estava grávida dela quando ele foi 
preso (referindo-se à primogênita), do meu menino, ele estava na rua quando eu 
estava grávida.” (Regina). 
 
 
1.5 Implicações com a infração cometida pelo marido  
 
 
“Eu não tinha essa noção de medo porque eu não via, eu não convivia. A parte que 
ele fazia é tudo muito longe, em outro estado. Eu ficava aqui, então eu não tinha esse 
convívio. Está indo viajar? Vai com Deus. Ele voltava e a vida seguia normal com a 
família. Entendeu? Não tinha vínculo com outras pessoas”. (Silvia). 
 
“Dessa vez, não (sobre o marido ser culpado pelo crime), dessa vez, ele foi forjado 
mesmo, não deu tempo de ele respirar na rua”. (Beatriz). 
 
“Sabia” (sobre ter conhecimento da atividade criminosa do marido)” “(era trem) 
grande, coisa grande”. (Regina). 
 
 
1.6 Vida de trabalho 
 
 
“Depois de um certo tempo, a gente montou um lava-jato. Você vive, entre parêntese, 
uma vida social maravilhosa com a ilusão de que você tem uma empresa, que você 
tem um emprego fixo, que você gera emprego. [...]Ele trabalhava, abria, montava. 
Supria as necessidades da casa, vinha dali, que era uma coisa mais segura. Mas 
ainda existia aquele mundo por trás [...]Só que é uma pessoa obesa, com 218 quilos, 
dois infartos, Usa um aparelho no coração, que também se fosse fazer um exame 
para trabalhar, não trabalharia porque ninguém dá. Uma única vez que eu fui 
questionar ele, eu falei: “por que a gente não tenta outra coisa? Vamos aproveitar que 
está com o dinheiro aí, vamos montar uma outra coisa, vamos tocar a vida”; ele pegou 
e falou assim: “você dá conta sozinha de fazer isso que você está pensando, em 
montar?”; eu falei: “não, eu preciso de você”: ele falou: “como? Porque se eu for fazer, 
a pressão pode subir. Você sabe muito bem, o pouco que eu ando, eu passo mal”: eu 
falei: “sozinha também eu não vou dar conta”. Eu deixei esse sonho para lá, essa 
ilusão para lá”. (Silvia). 
 
“Não, porque ninguém dava serviço. Uma vez ele foi na creche que estava fazendo 
aqui no Portinari, assim que nós começamos a morar junto, que ele saiu da outra 
cadeia. (Eles deram serviço para ele, aí não sei se foi engenheiro, o quê que foi), uma 
mulher lá, poderosa, foi e pediu para ele o antecedente, aí ele tirou e deu. Aí viu, 
mandou ele embora[...] Ficou, e (não conseguia) (arrumar emprego). Fazia bico. Mas 
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ele não trabalhava, aí é onde ele ia e fazia o que fazia, aí vinha com dinheiro”. 
(Regina). 
 
 
1.7 Modo como se deu o encarceramento 
 
 
“[...] ele ficou na rua 5 meses e essa última prisão que ele foi, foi forjada, forjaram o 
flagrante. A polícia entrou, botou a droga e falou que era dele. Ele já tinha ficado sete 
anos preso e nos 5 meses que ficou solto, a polícia forjou ele. Ele estava esperando 
a filha dele chegar, dar o horário para buscar a filha dele na escola, a polícia entrou 
dentro do apartamento e pôs droga lá [...]”. (Beatriz). 
 
“Pegaram ele na rua. A polícia foi na minha casa. Nessa época eu estava morando 
em um sítio. Chegou no sítio, eles falaram: “eu não quero nada com a senhora, é que 
o fulano está preso. Está preso, aí eu falei: “então me leva pelo menos daqui”, porque 
eu era pessoa ainda que não sabia dirigir, eu estava na roça, ele tinha ido preso com 
o carro. Como que eu ia fazer? Eu não tinha telefone. Ele falou: “na viatura a senhora 
não vai”; eu falei: “só me tira daqui, o que eu vou ficar fazendo aqui com a minha 
filha?” (Silvia). 
 
“[...] Eu vi lá embaixo a polícia abordando ele, aí ele pegou e me gritou, lá em baixo, 
que aí já juntou aquele tanto de polícia em cima dele”. (Regina). 
 
 
1.8 Sentimento com relação ao encarceramento 
 
 
“[...] Foi quebrado aquele mundo de ilusão, foi uma derrota muito grande”. (Silvia). 
 
“Fiquei com raiva. Na hora a gente fica com raiva, porque você não está sabendo. Aí 
chega, tudo acontece, polícia e as coisas. Na hora eu fiquei com raiva, mas depois a 
gente acaba ficando com dó”. (Regina). 
 
 
1.9 Vida em família 
 
 
“Eu costumo dizer o seguinte: são 23 anos juntos e três brigas. Três brigas. As três, 
eu cacei briga. Ele não briga. Ele me trouxe uma coisa assim: eu sou o que sou da 
porta para fora. O meu marido entra em casa, ele desliga o telefone, desliga tudo. É 
outro mundo, é um mundo paralelo. Não usa droga, não bebe. Nada. E ele queria 
mostrar para mim o que era uma família. O grande objetivo dele era me sentir o 
máximo confortável, o máximo amada, que a grande preocupação dele é saber se eu 
tenho certeza que eu sou amada. E isso ele conseguiu passar[...] ele me colocava em 
uma redoma de vidro. O meu pessoal, a minha família, não tem nada a ver com isso[...] 
Eu vivi uma família. Eu tive uma pessoa que me amava, que me ama”. (Silvia). 
 
 
1.10 Relação do pai com os filhos 
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“Eu tenho três filhos. Qualquer um dos três filhos, eles conheceram o que é tráfico 
pela rua. Sabem, mas não sabem o que é: “o que o meu pai fazia?”; “será que o meu 
pai ficava na esquina, igual esses meninos na esquina?; como é que era? Eles não 
têm essa mínima noção, nem a minha filha de 21 anos. [...] a minha filha, o pai dela é 
o Deus grego dela, e não tem quem vá mudar isso, ela tem ele assim, como um herói”. 
(Silvia). 
 
“Ele sente falta. Ele sente bastante falta (referindo-se ao sentimento do filho em 
relação ao pai)”. (Regina). 
 
  

Fica claro que as entrevistadas são provenientes de famílias com 

baixíssimo poder aquisitivo. Além da escassez de dinheiro, é perceptível a carência 

de todos os itens indispensáveis a uma vida digna, mas, não só isso, é perceptível 

carências afetivas e psicológicas. São pessoas extremamente vulneráveis, em todos 

os sentidos. 

O depoimento da entrevistada Silvia deixa claro que, desde sempre, ela 

foi exposta à uma situação de pobreza extrema, sendo que sua única alternativa foi, 

ainda criança, se submeter a um trabalho que a escravizava, ao invés de garantir-lhe 

dignidade. O relacionamento com o marido traficante lhe apareceu como uma “tábua 

de salvação”, como único meio de se livrar da escravidão lícita que lhe fora imposta, 

além dos demais abusos que, desde sempre, sofreu. 

Pelo depoimento das entrevistadas é possível perceber que a prática 

criminosa se revelou como alternativa factível para que seus maridos alcançassem 

status social, respeito e dinheiro suficiente para prover as necessidades de suas 

famílias. É como se o crime fosse um trabalho comum, só que, ao contrário do trabalho 

“normal”, o crime garante dinheiro em um curto espaço de tempo. 

A ideia de que a prática criminosa não é ilícita, mas apenas um meio de 

se ganhar a vida é nítida, por exemplo, quando percebemos que todas as 

entrevistadas tinham pleno conhecimento do que os maridos faziam e, mesmo assim, 

mantiveram-se e mantêm-se com eles. 

 
 

2. SOBREVIVÊNCIA APÓS O ENCARCERAMENTO 

 
 
2.1 A convivência com a cadeia 
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“[...] Aquilo não entrava na minha cabeça, eu ter que enfrentar uma cadeia. Naquela 
época, quer dizer, era muito difícil aquela imagem, aquela situação, eu estar naquela 
fila. O que eu ia fazer dentro de um presídio? Como que ele estava, que tinha sido 
torturado. É essa a noção que a gente tem quando nunca se entrou em um presidio, 
a tragédia da vida[...] Quando ele saiu daqui e foi para a penitenciária, foi outro baque: 
como assim? Aqui é bom, está pertinho, pega um ônibus, um circular, e já está ali. 
Mas, enfim, ele foi para a penitenciária. Já se há um custo a mais e você já começa a 
se preocupar. Mas com a ajuda da minha sogra, dos irmãos dele, eu sempre consegui 
manter a visita. Eu acho que foi até tranquilo esses sete anos e meio. Eu, mulher de 
detento, não senti o peso de ir para a cadeia, nem para mim, nem para ele, nem para 
a minha filha, nesses sete anos e meio. É como se a gente se encontrasse de domingo 
e estava tudo bem.” (Silvia). 
 
 
2.2 Gravidez  
 
 
“Eu engravidei do meu filho, o meu segundo filho. No final da cadeia ele, eu engravido 
da segunda criança. Passam-se meses, seis, sete meses, e ele sai da penitenciária”. 
(Silvia). 
 
“É” (sobre ter engravidado dentro da cadeia). (Beatriz). 
 
“Lá” (sobre ter engravidado na cadeia). [...] Tem (visita íntima). (E eu nem podia 
engravidar), porque do meu menino, eu tenho diabete, e do meu menino, era para 
eles terem me laqueado, e eles não me laquearam, aí fui conseguir laqueadura agora, 
que eu pedi para o juiz, para ele poder me dar a carta de laqueadura, porque no alto 
risco (onde eu tratava), eles faziam o planejamento, mas ele tinha que estar aqui na 
rua para fazer comigo. Participar. Aí eu falei: “Não tem como, ele está preso. Quem 
quer sou eu, ele não tem que querer”. Não é? Eu falei: “Sou eu que quero, ele não 
tem que querer nada”, se ele quiser arrumar, ele vai arrumar por fora. Comigo ele não 
arruma mais nada. Aí não, e não sei o que, aí eu precisei pedir para o juiz. (Fui no 
conselho tutelar). Aí a mulher lá mandou a carta para o juiz, escreveu lá, falou que eu 
tinha diabete, que era de alto risco, dentro de 15 dias ele mandou a carta, aí eu 
consegui, aí eles me laquearam. (Regina). 
 
 
2.3 Moradia  
 
 
[...] Eu já vim direto para a casa da minha sogra, que hoje é falecida. A gente foi para 
a casa da minha sogra...morar em um quarto. Eu dei os meus móveis todos. Enquanto 
ela foi viva e eu morei com ela, eu não tinha despesa de casa para fazer, eu tinha só 
que cuidar da minha filha e ir na visita. (Silvia). 
 
“[...] Não, no começo, eu morava no fundo da casa da mãe dele. Aí depois nós 
tínhamos conseguido uma casinha ali no Portinari, aí nós trocamos por esse 
apartamento aqui, já vai fazer quase dois anos que estamos aqui”. (Regina). 
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2.4 Dinheiro 
 
 
O dinheiro que ficou, que eu podia alugar uma casa, montar uma banca de pesponto 
para mim. Hoje eu penso assim, mas, na época, eu dei todo o dinheiro na rua. Aquele 
dinheiro, no meu caso, estou falando em particular, era dele. Ele estava pagando com 
a vida dele por aquele dinheiro que ficou na minha mão [...] Hoje eu acho que a 
tragédia é minha, não dele [...]. Eu não sei que melhor que ele me deu, mas tudo bem. 
Na época eu acreditei, hoje eu sei que não. Tem dia que eu não tenho xampu. Eu 
tenho que esperar dez dias ainda. É bem injusto. Hoje eu vivo com o BPC há nove 
anos. Se hoje eu tivesse o auxílio-reclusão, eu não receberia o LOAS; se hoje eu 
recebo o LOAS, eu não recebo o auxílio. “as pessoas que estão ao meu redor me 
ajudam com medicamento, ou me ajudam com o aparelho que ele necessita, ou o 
uniforme da escola do outro, um corte de cabelo para a outra menina”. “Falta do básico 
ao essencial para viver”. “Falta xampu”. (Silvia). 
  
“Igual eu te falei: eu fiquei um ano mais tranquila, porque eu tive o meu acerto, tive 
seguro, agora que tem um ano que não tem renda”. (Beatriz). 
 
“Eu recebia o Bolsa Família, (aí já) ajudava. Só que aí eu esqueci de ir lá recadastrar, 
e eles cancelaram meu Bolsa Família. Não estou recebendo nada. (Não estou tendo) 
nada. Aí é para mim ir lá dia 4 de novembro, fazer de novo esse cadastramento. Aí 
você faz, até vim. Para ver se você vai receber demora demais. [...]só que minha mãe 
não tem condição, porque meu irmão vai sair da clínica de recuperação hoje, que não 
quer ficar, então minha mãe está tendo muito trabalho com ele, não tem como ela ficar 
me ajudando. Eu nem peço, aí é mais minha sogra mesmo. Ela paga água, luz e 
compra comida. E as coisas que os meninos precisam, quando quer [...] só o Bolsa 
Família (que eu recebia), eu fui para ver o Renda Mínima, mas disse que tem 50 
pessoas na minha frente, é uma ajuda que eles dão de seis meses, de 180 reais. Só 
que tem 50 pessoas na minha frente ainda [...]. Eu pegava 350 (de bolsa família), (só 
que já me) ajudava. Aí agora dela (referindo-se à filha caçula), eu fui lá em uma 
reunião, semana que vem eu pego 500 reais, que é uma parcela do auxílio, que a 
prefeitura dá”. (Regina). 
 
 
2.5 Trabalho 
 
 
“Durante a semana, eu costurava sapato. Eu costurava sapato, eu vendia manteiga 
de porta em porta, eu vendia doce de porta em porta. Um Danoninho, um pãozinho. 
Alguma coisa que a minha filha queria mais, eu saía vendendo as coisas de porta em 
porta, no final do dia eu comprava e dava para ela. Costurava sapato, virei banqueira 
(trabalho em banca de pesponto). Na época que eu ia distribuir sapato de costura 
manual, eu comecei a distribuir no bairro, nos dois bairros mais próximos. No carrinho 
de neném eu levava o sapato para distribuir, depois eu fazia o meu. E assim eu fui 
fazendo uma renda. [...] hoje é porque eu tenho o meu filho e eu não posso te dar 
horário (referindo-se ao fato de não trabalhar). Eu posso até ir trabalhar para vocês, 
mas às vezes à noite eu vou te ligar e falar: “ele está internado, daqui a 10 dias eu 
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estou aí. Eu posso falar para você que eu vou trabalhar à tarde, e aí após o meio dia, 
uma hora da tarde, falar: “Samara, não vai dar porque ele teve uma recaída aqui, eu 
vou ter que ir no pronto-socorro, mas depois das oito eu vou”. Eu não posso ter esse 
compromisso com você. Tento fazer uma faxina, mas aí eu tento programar o máximo 
o dia. Eu já cheguei a fazer uma faxina na casa de dois andares, para trazer o leite 
para ele, senão eu não ia ter leite”. (Silvia). 
 
“É igual lá aonde ele está, aqui no CDP, eles não dão serviço para ele. Não dá, ele 
poderia trabalhar, e eu queria muito que ele trabalhasse, porque (aí) [00:02:33] ele me 
ajudava. Ganha 700 reais por mês, está bom, para quem não está tendo nada. Eles 
não dão”. (Regina). 
 
“Não. Então, por causa dele e por causa das viagens. (Tipo, de eu ir) e eu não voltei, 
até grávida dele eu trabalhava (sobre conseguir trabalhar). “Eu ganhei ele, recebi 
seguro, cinco meses, tive meu acerto. Então assim: um ano, eu fiquei mais tranquila”. 
(Beatriz). 
 
 
 
2.6 Visitas 
 
 
“Vou. Com qual frequência? Pouquíssima. Eu não tenho condição. Quase não vejo. 
Eu chego a ficar seis meses, quatro meses, cinco meses”. “[...]eu já sofri vários 
acidentes na rodovia, é muito difícil”. “[...]Porque você fala assim: “Posso pôr o meu 
filho aqui?”, pode. Qual que é o automático a mãe? Ela vai. Fala: “Vou deitar aqui, já 
tiro a roupinha aqui”, eu acho que é o jeito de mãe mesmo, porque eu sou assim. (Eu 
vou me) adiantando aqui, para adiantar a fila. Você não põe a mão, tira a mão, a 
criança é minha. “Do meu caso em si, depois da parte do oxigênio do Felipe, eu tive 
que abrir mão de ir na visita por muitas vezes”. “[...] Que vai o oxigênio, que vai entrar 
de tênis, porque não entra de sandália, não entra de chinelo. Ele vai ter que ir de tênis, 
para deixar a equipe preparada, que eu preciso da máscara para ele poder entrar, 
porque a minha entra até a porta e da porta não passa. Até a revista, da revista não 
passa. Então para eles deixarem a máscara pronta, porque ele precisa pôr a máscara, 
e pôr a cadeia de rodas quase em frente a cela, o raio, para uma emergência, possa 
colocar ele na cadeira de rodas e subir correndo”. “[...]durante a revista, a funcionária 
faz ela agachar seis vezes”. (Silvia). 
 
“Vou todo final de semana, de ônibus”. “[...] é um ônibus da família da penitenciária” 
“[...] lá é mais tranquilo porque é por horário, tem o primeiro, segundo e terceiro 
horário, esta semana que eu vou, eu serei o segundo horário. Que é seis e meia, sete 
e meia e oito e meia, que a gente tem que estar na porta, o primeiro horário é de seis 
e meia. Mas quando chegamos lá, chegamos de madrugada, umas quatro horas da 
manhã. Desce, pega a senha lá na cadeia, no presídio, e volta ao hotel, quem fica em 
hotel, muita gente fica na porta da cadeia, lá mesmo, esperando dar o horário, e desce. 
Então nós vamos para o hotel, tomamos um banho e voltamos para a porta.” “Lá 
somos bem tratados (em Presidente Venceslau), no sistema, porque eu já visitei ele 
em outra cadeia, no Ribeirão, eu achei muito diferente porque eles culpam os 
familiares do preso, trata como se fossem uns cachorros”. “E eu gasto uns 
quatrocentos reais por semana (com) visita”. “Ele dorme a visita inteira. Eu acho que 
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ele fica muito cansado da viagem, chega, brinca um pouco com o pai dele, o pai dele 
dá comida para ele e ele dorme” “Lá são quatro horas de visita só. Não, chega a pôr 
a mão não. Você tem que (abaixar) três de frente, três de costas, se elas acharem que 
tem alguma coisa suspeita, elas já chamam para ir para (o PS). (Beatriz). 
 
“Não, não tinha jeito (de visitar o encarcerado). É caro para ir. Ele foi para muito longe, 
aí eu não ia”. (Regina). 
 
 
2.7. Fome 
 
 
“E vir embora para poder comer uma vez no dia, para sobrar para eles [...]” “É porque 
é um leite que não pode beber [...]”. “Muita (referindo-se a falta de comida).” (Silvia). 
 
“Falta” (referindo-se à comida). (Regina). 
 
 

Com exceção da entrevistada Beatriz, as outras duas entrevistadas 

vivenciam situação de extrema pobreza, após o encarceramento do marido. Esta é, 

com certeza, a maior dificuldade enfrentada por estas famílias.  

Dentro do contexto do encarceramento, percebe-se que o ciclo 

criminoso é multifacetado, ou seja, ele se alimenta de muitas carências humanas e 

não só da carência de dinheiro. 

Esta pesquisa nos revela que uma vez que os encarcerados são 

retirados de suas famílias, seus dependentes enfrentam, como dito, toda sorte de 

privações e, principalmente, nos revela que seus dependentes passam fome, 

tornando-se presas fáceis para que o mundo do crime se revele como única opção. 

 

 

3. CONTEXTO DE VIDA ATUAL 

 
 
3.1 Moradia atual 
 
 
“Aqui foi contemplado”. “É do governo federal”. “O governo vem pelo Minha Casa, 
Minha Vida, você faz um cadastro, chama a população. Nesse caso, esse condomínio 
é só para pessoas de baixa renda, pessoas com problemas mentais, mulheres de 
preso, mães solteiras. Você vai fazendo o cadastro e vai adquirindo pontos. O limite 
de pontos é 25 pontos. Quem atingir os 25 pontos, não foram sorteados, foram 
contemplados, você paga uma prestação durante sete anos de 25 reais a 50 reais por 
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mês para a Caixa Econômica federal. Você paga a prestação por sete anos. É um 
financiamento”. (Silvia). 
 
“Pago (aluguel)”. (Beatriz). 
 
 
3.2 Relação atual com o encarcerado 
 
 
“Você chega lá e fala: “hoje eu tenho uma casa”. Para uma pessoa que vivia no tráfico, 
com a ilusão de te dar tudo através daquilo, para ele é um baque, é um choque ao 
invés de ser uma razão de felicidade”. “Porque eu acredito que a mulher tem esse 
dom de falar: “eu consegui, é honesto, é meu. E de tudo que você me deu, tudo que 
você fez, o que adiantou? Você só pegou cadeia. Eu, sozinha, com essa renca de 
filho, tenho uma casa, e você só cadeia”. (Silvia). 
 
“[...] a gente já dá uma conformada e eu peço, assim, Deus, seja feita a sua vontade, 
porque a gente pede errado. Tira, tira, tira e Deus deixa, tira, então toma, toma para 
te dar trabalho” “Não (sobre sentir medo do encarcerado), comigo ele é da paz. Eu 
olho o homem como ele é com os filhos. O bom homem ele é um tipo de pessoa, 
independente dele estar preso e tudo, ele não é esses meninos de hoje em dia que é 
iludido com o crime, essas coisas, sabe? Já é mais centrado” “Não. Ele é uma pessoa 
justa. Eu acho ele muito justo, entendeu? Eu procuro fazer o certo para eu e ele não 
ter”. (Beatriz). 
 
“Até antes dele ir preso, estava desgastado já. Nós brigávamos demais. Eu já falava 
que não queria mais. Mas estava assim, estava conturbado já (referindo-se ao 
casamento), já estava bastante conturbado, aí já não estava querendo também, não”. 
(Regina). 
 
 
3.3 O sofrimento da família 
 
 
“[...] falo também que é folgado, que ele fez três filhos e foi tirar férias na penitenciária, 
que eu não sou obrigada a ficar com um homem tirando férias enquanto eu estou 
lutando, que eu estou pedindo cesta básica[...]”.”Quando você chega em uma 
penitenciária, depois de uma semana de luta, que você correu atrás do caminhão do 
carro do ovo, que você pediu: “deixa duas cartelas, moço, por dez, porque quem sabe 
dá para as crianças comerem os 15 dias”, e mesmo assim são dez reais a cartela. 
Você chega na penitenciária, se você passar e ver os jumbos, é xampu da Natura, é 
hidratante da Natura”. “E você está pensando: “eu não tenho nem lixa para passar no 
pé”. “Mas você leva, tadinho. Faz uma semana que eu não o vejo, tadinho. Vou levar 
um xampuzinho da Natura, umas coisinhas, leva aquele monte de comida. Eu estou 
te falando porque eu já fiz isso. Hoje eu não faço, mas eu custei muito para aprender”. 
“Não, essa mesma mulher vai entrar no ônibus, vai embora, vai chegar em casa e vai 
falar para as crianças: “tem salsicha”; “vocês vão comer? Tem salsicha”. Quem está 
pagando a pena do preso? Porque, bem ou mal, o Estado na segunda-feira, se a visita 
for no domingo, vai chegar a marmita com arroz, feijão e duas misturas. Ou é legumes 
e uma carne, ou é carne e um ovo. Vão duas. E você olhar para as crianças em casa 
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e falar: “tem salsicha, porque o que tinha, eu levei”.” hoje, para mim é bem claro que 
quem paga mais é quem está de fora e que é injusto”. “[...]Aí você recebe uma foto do 
excelentíssimo esposo na penitenciária, com o fundo da foto, assim, está uma 
claridade, quer dizer que era de dia, sol quente. E você ali, meu filho vai morrer, não 
vai morrer, como é que vai ser? Você recebe uma foto dele de óculos, deitadinho, com 
as pernas cruzadas, lendo um livro. Quem está preso somos nós”. “Para mim é ruim 
todo dia. É porque é um leite que não pode beber, é um remédio que não pode 
comprar, é uma luz que não tem dinheiro para pagar. Você está sofrendo?” “[...] Olha, 
estou vindo aqui hoje, mas eu não sei quando eu volto. Quando der vontade, eu vou 
vim”, “quando eu achar que tenho que vim, eu venho”, ele falou: “Por que, filha? O quê 
que está acontecendo?”, aí ela responde: “Só que a opção dessa vida foi sua, não 
minha. Essa vida do crime, para mim, não serve. Eu não tenho, eu não sou obrigada 
a vir aqui, entendeu? Mas eu não sou contra, você que escolheu. Segue sua vida do 
jeito que você quiser, mas não me coloca nela, então eu não preciso vir na cadeia. Eu 
não faço parte dessa vida de crime sua. Eu sou sua filha, mas a vida de vir na cadeira, 
de crime, não é minha”. “[...] A única coisa que eu preso merece é trabalhar mesmo. 
Fora isso, (ele não está merecendo nada, não)”. “[...]A pessoa fica lá parada, sendo 
que você está tendo que produzir por dois, três, quatro, para dar conta de uma coisa, 
sendo que ele está ali parado, ele teria tempo suficiente para produzir muito mais”. 
“[...] Cadê o pai dessa criança? Pensa em uma pergunta que quer surtar uma mãe, 
em desespero por causa de um filho. Cadê o pai? Está tirando férias para o Governo.” 
“Quanto tempo ele vai ficar de férias? 19 anos”. (Silvia). 
 
“[...]Falo (referindo-se ao encarceramento). Não tem onde esconder, eu vou esconder 
para quê? Não sou eu, é ele. Eu não tenho nada a ver com o que ele faz, eu sou 
totalmente diferente. Dava muito conselho para ele, sabe? Igual hoje eu dou. Eu falei 
que eu não quero essa vida mais. Falei para ele: “Quando você sair daqui você muda 
ou eu vou largar de você”, porque eu não quero isso aqui para os meus filhos” “Falo, 
aí ele fala que se arrepende, mas lá dentro ele jura tanto. Fala tanto, vamos ver aqui 
fora. Eu falei para ele que eu não vou aguentar isso aí mais, não. Eu falei para ele, 
quero esperar a hora que ele sair, (que nele) eu não acredito mais, não” “[...] Ficou um 
mês na tranca, no escuro, sozinho e não aprende. Isso aí que eu falo. Por isso que eu 
estou falando que é a última vez, estou cansada já”. (Regina). 
 
 
3.4 Preocupação com os filhos, no sentido de não se envolverem com o crime 
 
 
“Ele fala, ele falou que cansou dessa vida; ele tem trinta e seis anos já, ele falou que 
cansou, que agora ele teve o Brian, que o Brian é homem, que o Brian pode seguir o 
exemplo dele, então ele quer mostrar diferente”. “Quando ele crescer, ele não vai 
lembrar” “Misericórdia. Eu tenho medo (sobre a filha se relacionar com traficante)” 
“Desde pequena, eu já levo ela na igreja, entendeu? Já mostro para ela, mas ela é 
difícil a Lorena. Ela é para frente, entendeu? Eu falo para ela, é isso o que você quer? 
Você está vendo como é que é? (No entanto), ela já fala, já está na fase, eu gosto de 
fulano” “Eu já vejo o estilinho. Os dois menininhos que ela falou que gostava, não 
eram desses meios não”. (Beatriz). 
 
“[...] a criança, como ela vai evoluir em ter essa situação, em passar por uma revista, 
ter que abaixar a cuequinha para poder ver o pai. Você tem essa preocupação. Como 
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que isso vai gerar alguma coisa na cabeça deles. Ele não tem culpa da família que ele 
caiu. E ali com quatro anos, cinco anos, ter que abaixar a cuequinha, mostrar para um 
homem que ele nunca viu, e depois eu falar para ele. É surreal porque você fala: “não 
deixa, não conversa com estranho, não faça isso”, mas a minha mãe me leva para 
mostrar as minhas partes íntimas para um homem lá. Enfim, passa-se essa fase, você 
fala: “bom, agora é jogar a real. Isso com isso dá o seu pai” “isso com isso que a 
mamãe faz, dá isso aqui. Nós sempre vamos estar juntos, e é um pelo outro. Se tiver 
que comer fubá, nós vamos comer fubá porque nós vamos ficar juntos. Agora, isso 
com isso, que é tudo bom, que é tudo luxo, que é tudo maravilhoso, que o seu pai faz, 
dá isso. Qual que você quer? Você quer ficar junto com a mamãe, ou quer vir tirar 
férias com o papai? Porque vocês dois vão se encontrar”. “[...]Tudo que você faz de 
errado, você vai pagar. Não cresça, não pensa que é assim. Acho que essa semana 
mesmo, eu falei: “Quando morrer, vai pagar, no inferno”, não, ele vai pagar aqui, para 
depois morrer. Paga. Tudo que se faz aqui, que é coisa do mundo, que é coisa terrena, 
ele vai pagar aqui. Depois ele vai dar um jeito na vida dele, vai sumir, vai morrer, mas 
a pessoa paga os erros dela, aqui”. “[...]se pegar chocolate no mercado e pôr dentro 
do bolso dos shorts sem pagar para mulher, vai preso. A hora que sair, a polícia leva. 
Entendeu? Vai. Por exemplo, se acontecer alguma coisa lá na escola e você for lá e 
jogar seu lápis na professora, você vai preso. O lápis não é fraquinho? É, mas se você 
jogar nela, ela chamar a polícia, você vai preso. Isso é uma noção do que é errado, é 
um limite seu”. (Silvia). 
 
“Eu tenho (preocupação com os filhos). É ruim demais os meninos ficarem vendo as 
coisas. E lá não é um lugar bom para ficar levando”. “Ele fala muito agora, dessa vez. 
Fala que vai mudar mais pelos meninos, quer dar uma vida boa para eles, (sabe)? Ele 
fala”. “Eu falo para ela estudar (referindo-se à primogênita). Porque o meu cunhado 
tem situação boa, ele falou para ela: “Estuda, que eu vou pagar a faculdade para 
você”, aí eu falei: “Então você agarra”. (Regina). 
 
 
3.5 Estigmas vividos por conta do marido 
 
 
“[...] você estudou, fez curso, se qualificou, tem um bom conhecimento, por que você 
faz faxina? Porque eu sou mulher de preso. “Eu sentia um peso a mais porque eu já 
tinha dois filhos. Na época, eu estava com um de três, e ela, que é a mais velha. Eu 
estava com duas crianças: “e o pai?”; “o pai está preso”; “você tem família aqui?”; 
“não”. “Você fica presa a um casamento com um detento, você está presa nele [...]. É 
filho de preso, vai ser pior do que o preso. Essa família aí, nenhum presta. Essa 
menina aí, não vai virar nada, não. Olha o pai dela traficando. Essa daí, no mínimo, 
com 12 ou 13 anos, já vai estar viciada no crack, fazendo programa. É isso que você 
vai escutar”. “Ela (a filha) já sofreu discriminação na escola [...]. Porque em todo lugar, 
(seja) a escola, uma consulta médica, a pergunta vem. Cadê o pai dessa criança? Eu 
respondo: “Larguei. Não mora comigo. Depois que meu filho nasceu, foi embora. E eu 
sou solteira, porque se eu prolongo o assunto, vai ficar pior. Esse menino não adianta 
pegar no pé dele. (A gente escuta) não pega no pé dele. O pai já é bandido, (você que 
vai adiantar)? Você que vai dar futuro (para sociedade)? Não vai dar futuro, não, já é 
filho de bandido, isso aí não tem jeito, não. Deixa ele no (canto). E é isso, fizeram com 
o meu filho [...]. Já olha e falam: “Lá vem a mulher do preso, e isso não é só pela 
sociedade, os próprios parceiros não me chamam de Silvia, chama lá a mulher de 
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fulano. É a mulher do preso, é a mulher do traficante. Não é eu, Silvia. É uma marca. 
Você vai ter uma vivência, uma vida daquilo para sempre. Mesmo, como na linguagem 
deles, você sendo uma dona Maria, que é nunca ter envolvido com nada”. (Silvia). 
 
“[...] eu acho que dificuldade (para arrumar emprego), para os outros discriminarem, 
eu acho que vai sim. “Eu sinto (discriminação)”. “[...] no meu último emprego, o meu 
chefe descobriu quem era o meu marido, ele só falava assim para mim: “Beatriz, não 
dá para acreditar, de te olhar e saber que você é mulher dele”, ele falava para mim, 
“não dá para acreditar”, porque assim: muita gente discrimina, pensa, igual o meu 
irmão, entre aspas, eu entro em uma empresa e falam: “o irmão dela é ladrão”; muita 
gente não vai querer, não é?”. “Teve uma época que pegaram meu irmão, falaram do 
meu irmão uma semana na rádio, Muita gente conhecia, porque falava o apelido dele, 
falavam assim: “ele é o empresário de Franca”, porque meu irmão tinha uma boate 
aqui em Franca, “o empresário de Franca que fornece tudo para os roubos de Franca, 
eu fiquei muito mal naquela época, na fábrica, parecia que eu passava e todo mundo 
me olhava. [...] teve até um dia que um menino lá na fábrica, na hora que eu fui beber 
água, ele falou assim para mim: “nossa, e seu irmão, hein”, sabe quando você já vem 
com muita pressão? Dei uma resposta nele: “meu irmão, o que tem? O que você tem 
a ver com isso? “[...] Discriminação maior, ele fala, a filha dele é preservada em 
questão de muita gente não saber que é filha dele e a mãe dele criou a menina na 
religião testemunha de Jeová, então é outro mundo. O pai quase não ficou na rua, é 
diferente. A hora que ele sair e muita gente saber que a menina é filha, porque é 
grande e o Brian também. Eu acho que tem muita discriminação (Beatriz). 
 
 
3.6 Tratamento do filho deficiente 
 
 
“Tem escola domiciliar, ontem chegou o computador para ele, do Estado. O professor 
vem todos os dias, de segunda a sexta”. [...] a escola domiciliar dá direito a merenda, 
ela traz a merenda. “[...] talvez com o tráfico o meu filho não teria o atendimento que 
ele tem hoje”. “Hoje o meu filho tem uma equipe médica de cinco médicos, todos 
interligados do SUS, todos interligados, um com o outro, no caso dele, com o 
WhatsApp pessoal voltado para mim, para qualquer emergência entrar em contato 
com eles. Eu me sinto em um plano da Unimed”. “Uma equipe de fisioterapeutas, de 
cinco fisioterapeutas, com: hidroterapia; fisioterapia; fisiorespiratória; terapia 
ocupacional; neurofisiologia, que é a neuro que cuida a parte do desenvolvimento 
dele, neuropsicomotor”. [...] “[...] Fala bonitinho? Fala, porque quem ensinou falar foi 
a fono, aí vai falar bonitinho mesmo”. (Silvia). 
 
 
3.7 Vida em comunidade 
 
 
“[...] O quê que você faria, o que você faz com seu filho lá no shopping? Lançou um 
cinema, você não vai levar? Então, eu vou atrás de um DVD pirata e vou pôr ali, ligo 
o telão na parede e vamos para o cinema. Pipoca para todo mundo, (senta no chão)”. 
“Agora eu estou projetando um baile anos 90”. “Eu tenho medo de andar no centro, 
eu não tenho medo daqui”. “Até 2017, a gente passou por diversas lideranças, e essas 
lideranças tinham esse lado do crime”. “Em 2018, em agosto de 2018, eu começo a 
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fazer parte das lideranças daqui, tem uma comissão”. “Nós tivemos uma mega festa 
no dia das crianças agora”. “A gente já projetou agora outro evento que vai ser no 
natal, porque aqui, além de ser uma comunidade carente, é complicado até para você 
pegar um ônibus”. “Então a gente tem a casinha de Papai Noel na primeira rua, aí a 
gente enfeita a casa do Papai Noel, põe o Papai Noel, põe as luzes, põe o trenzinho 
todo enfeitado”. “[...] os vizinhos, os amigos vem e fala: “Nossa, os meninos da Silvia 
estão lá sozinhos”, que é o (Clayton) e a Fernanda. E traz cesta básica, traz as coisas, 
e me liga, fala: “Silvia, as coisas estão lá”. (Silvia). 
 
 
3.8 Esperança pós encarceramento 
 
 
“Ele fala “quando eu sair, eu nunca mais vou voltar para cá, nunca mais eu quero 
voltar para cá”, portanto ele fala assim “igual está a banca, eu quero procurar fazer 
uma coisa de agronegócio próprio, certo para mim não ter que voltar para cá [...] Eu 
vou (casar) para sair do pecado, ele tem que sair do pecado. [...] a mãe dele criou a 
menina (filha do encarcerado) na religião testemunha de Jeová, então é outro mundo. 
[...] Eu falo e ainda fica nessa, a hora que fizer, se Jesus voltar, ele vai falar assim “é, 
vocês não esperaram? Agora vocês vão ficar aí. (Beatriz). 
 
“Agora ele fala que está arrependido.” (Regina). 
 
 Além da carência de bens materiais enfrentada pelas famílias pesquisadas, é 
possível perceber que a família do encarcerado carrega um forte estigma, o que acaba 
fomentando a exclusão e a vulnerabilidade social de seus dependentes. 
“[...] É filho de preso, vai ser pior do que o preso. Essa família aí, nenhum presta. Essa 
menina aí, não vai virar nada, não. Olha o pai dela traficando. Essa daí, no mínimo, 
com 12 ou 13 anos, já vai estar viciada no crack, fazendo programa. É isso que você 
vai escutar” (Silvia). 
 

Como se vê, para o dependente do encarcerado, além de não haver 

qualquer amparo, seja do Estado, seja da sociedade, é como se houvesse uma forte 

pressão para serem extirpados do mundo, junto com os encarcerados, ainda que 

aqueles, de fato, crime nenhum tenham cometido. 

 
 

4.CRÍTICAS AO SISTEMA PENITENCIÁRIO  

 

 

“Eu vou te colocar uma outra posição, que é um pensamento individual meu. O fato 

da pessoa ir presa é por quê? Ela tem dívida com a sociedade? Porque eu ouço muito 

reeducando. Mas eles fazem doutorado dentro da penitenciária, sabe? Uma coisa que 

é pequena, fica grande”. “O governo fez isso com ele, jogou perto da onde tem mais 

chance de ele evoluir. Ele tem o dia e a noite para estudar a matéria. Eles fazem 
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doutorado como? Tem o dia e a noite. Até a marmita chega pronta. É só escutar, é só 

estudar a matéria que eles estão preocupados, o que é de interessante para eles. 

Porque se não é interessante, eles não ouvem mas se é interessante, eles vão estudar 

aquilo dia e noite, e tem tempo para isso. E isso não é culpa do preso ou da família 

do preso, ou do juiz, é do sistema em si.”. “Não (sobre ter esperanças que o marido 

se afaste do crime). “Um tráfico é capaz ainda, que se o sistema, eu acredito que se 

alguém mudasse, conseguisse ou tentasse, até igual aconteceu no Paraná, o diretor 

da penitenciária mudou o sistema da penitenciária dele, colocou todos para trabalhar, 

todos têm que produzir. Hoje, a penitenciária dele não tem (tranca). Porque eles saem, 

trabalham, voltam, eles têm toda uma rotina que favorece. As famílias dos presos, 

uma porcentagem do que o preso ganha, vai para família. Não sai do Governo. Eles 

produzem. Trabalham, produzem e voltam. Isso favorecia outra situação do Governo”. 

“[...] É, você pega a pessoa revoltada, porque está indo preso, joga ali em uma 

faculdade (melhor ainda), mas também não dá um outro lado. Mas o sistema fornece 

escola. (Sério)? Lá tem curso. Meu marido faz 11 anos que não tem nada disso. Nem 

um barbante para ele fazer um crochê”. “Ele vai continuar (a traficar)”. “Ele está mais 

ainda informado, ele está mais ainda afundado”. “Meu marido foi preso a primeira vez 

aqui, no interior do estado de São Paulo, com um quilo de droga. Ficou sete anos e 

meio. Ficou três anos na rua, foi preso com quatro toneladas e meia de droga. Agora 

eu não sei quanto. Mas é culpa dele? Só dele? Não é só dele, é do sistema”. “[...]E o 

meu ponto de vista é ciclo vicioso, quando a pessoa vai para lá e volta, e volta, e volta. 

Favorece somente o sistema, o Governo. Isso é produtivo somente para o Governo. 

O preso não tem nada”. (Silvia). 

 

“Lá não. Lá não mais. Ele não está estudando lá não, porque lá não tem trabalho, não 

tem nada lá (na penitenciária). (Beatriz). 

 

“Então, eu acho que as pessoas tinham que dar oportunidade. Porque se não der, eu 

acho difícil” “É onde a pessoa vai, porque ele vê que está faltando isso, não tem isso, 

a pessoa fica desesperada para conseguir alguma coisa, aí (é onde que faz)” (Regina). 

 
 
4.1 Desconfiança da polícia 
 
 
“Às vezes, eu não me sinto 100% (protegida), nem para um lado, nem para o outro”. 
“Outra hora você vê no jornal, falando: “Mãe roubou um pacote (de salgadinho, foi 
presa), falei: “Como assim? Tira a mulher de lá, conversa com ela, vai embora. Às 
vezes, é um ato de desespero”. (Silvia). 
 
“A polícia forjou ele (o flagrante), a polícia entrou, botou droga e falou que era dele. 
“[...] o pai da minha filha já ficou preso também, em situações de terem feito uma 
armadilha. Porque o padrasto dele era polícia, ele foi criado como (filho) [00:04:32], e 
ele cresceu e viu que não era o pai, ele escutou um assunto que não era o pai, 
revoltou, e os dois não davam certo. Então ele e o padrasto brigavam muito, e o 
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padrasto fez com que ele fosse preso”. “[...] porque aqui em Franca, a polícia não 
deixa ele” “Eles avisam. Com certeza, a hora que ele sair “ó, fulano está saindo”. 
(Beatriz). 
 
“[...] E fora que a polícia ficava manjando ele, no pé dele demais. Não podia ver, nós 
não podíamos comer um pedaço de carne aqui assada, que a polícia vinha, nossa, é 
difícil. Você não podia fazer nada, que a polícia vinha aqui atrás dele. Até ele falou lá 
no fórum, para o juiz. Falou assim: “Eu não estava tendo paz. Eu não podia sair na 
rua que a polícia me parava”. Uma vez a polícia deu geral nele com meu filho. Meu 
filho era pequenininho”. (Regina). 
 
 
4.2 Críticas ao Poder Judiciário 
 
 
“[...] Ele cumpriu os cinco e oito meses, que ele foi preso, ele está tentando de todo 
jeito ir para outra cadeia porque no sistema, se ele estivesse em uma cadeia normal, 
igual todas as cadeias, ele já tinha benefício de (ter vindo de saidinha), já tinha 
benefício, lá não tem benefício de nada, (e não tira ele de lá)”. “Define que tudo que 
vem de Presidente Venceslau é negado. Todos os processos, e a advogada falou para 
mim que entrou com semiaberto, esses tempos atrás, foi negado. Agora, até dia vinte 
e seis agora, que foi anteontem, não é? Ela falou para mim que estava na mão do juiz 
uma decisão para ver se ele poderia fazer outro criminológico, para ver se conseguia 
um semiaberto para ele, porque se ele estivesse no sistema, já tinha vindo embora”. 
“No sistema, é cadeia normal, nessas cadeias, sabe? Igual aqui em Franca, 
Mirandópolis, nesses lugares; é por ele estar lá, em Presidente Venceslau...” “[...] 
Tudo é negado”. (Beatriz).  
 
“Já era para ele ter montado o semiaberto dele agora, em setembro, só que o juiz deu 
outra condenação para ele (de sete anos), sendo que não tem cabimento, não tem 
nada. Aí o advogado entrou para recorrer esse negócio de sete anos que o juiz deu 
para ele, porque não tem outra condenação para poder dar para ele” “Não, porque 
está na mão do desembargador e até hoje o desembargador não dá a resposta”. 
(Regina). 
 
    

A pesquisa nos revela que as penas privativas de liberdade estão longe 

de alcançar qualquer objetivo no sentido de, de fato, romper o ciclo criminoso. 

Também passam longe de significar oportunidade de reeducação e ressocialização 

do apenado, como inicialmente imaginado. 

Tanto é verdade que todos os maridos, cujas cônjuges foram 

entrevistadas neste trabalho, já foram presos mais de uma vez. A entrevistada Silvia, 

fala em “doutorado no crime” ao se referir ao fato de que o marido, agora preso em 

penitenciária de segurança máxima, tem contato com o que há de maior no crime. 
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A entrevistada Regina também demonstra desesperança no fato de o 

marido deixar de se envolver com prática criminosa, visto que, quando ele consegue 

sair da cadeia, não consegue nenhuma oportunidade de emprego. Segundo ela: “eu 

acho que as pessoas tinham que dar oportunidade. Porque se não der, eu acho difícil. 

É onde a pessoa vai, porque ele vê que está faltando isso, não tem isso, a pessoa fica 

desesperada para conseguir alguma coisa, aí é onde que faz”. 

 

 
5. O AUXÍLIO-RECLUSÃO 
 
 
 
“Eu acredito que não teria que ser na base de auxílio reclusão. O Governo não tem 
que pagar por esse erro. O auxílio reclusão, se a pessoa trabalhou, é o meu ponto de 
vista, trabalho, contribuiu com o INSS, com a previdência, vai preso, não mexe 
naquilo. Ele ficou em uma certa idade, aposentou, passa para ele, porque ele não vai 
produzir nem para o crime e nem para vida dele. E outra, ele não vai fazer fortuna, ele 
não vai conseguir sobreviver, ele não vai dar trabalho para o Governo, para o SUS, 
porque ele tem o salário dele. Então ele vai cuidar da saúde dele, porque é o fim da 
linha mesmo. Ou, por outro lado, a mulher ficou viúva? Tem filhos menores? Aí você 
dá para os filhos”. “Eu posso estar enganada, mas normalmente eu não estou, que eu 
convivo com muitas pessoas. O auxílio é gastado com o preso”. “Recebeu, vai na 
visita. E a mulher vai continuar ralando para pôr as coisas dentro de casa. O auxílio 
não serve para os bens da família. Para os filhos, para o alimento, não”. “O auxílio é 
devolvido para ele. Ele ainda vai dizer o dinheiro é meu”. (Silvia). 
 
“Consegui” (o benefício do auxílio-reclusão). Faz muita diferença, porque é um 
dinheiro que você tem ali garantido, não é? Todo mês. “Na época, ela ficava na creche, 
eu pagava van, comida, faz uma diferença”. (Beatriz). 
    

Nenhuma das entrevistadas neste trabalho recebe o benefício do auxílio-

reclusão, visto que não preenchem os requisitos para tanto. 

Apenas a entrevistada Beatriz já recebeu o benefício, quando se 

relacionou com o pai de sua primeira filha, também preso por tráfico de drogas.  

Verifica-se, desde já, que o benefício do auxílio-reclusão, muito embora 

possa significar grande ajuda para seus beneficiários, tem um alcance extremamente 

pequeno, visto que seus requisitos, por si só, deixam de fora a imensa maioria da 

população que poderia utilizá-lo. 

Realmente, o seu alcance é tão ínfimo que a sua importância é 

facilmente rebatida por argumentos infundados e até mentirosos, já que muito pouco 

se conhece sobre o benefício em si.  
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7 DISCUSSÃO 
 

 

As entrevistadas nesta pesquisa não fogem à regra geral e são 

provenientes de classe social com baixo poder aquisitivo, expostas aos mais diversos 

tipos de abusos, desde a mais tenra idade, desqualificadas profissionalmente e, por 

isso, excluídas do conceito produtivo imposto por sociedades capitalistas como a 

nossa (FERRARI, 2011; PEREIRA, 2012; JUNIOR, 2014). 

Silvia nos revela que, desde sempre, foi exposta a diversos tipos de 

abuso, incluindo abuso sexual. Abandonada pela família e sem nenhum amparo social 

ou estatal, viu no marido traficante a chance de formar uma família. 

O marido de Silvia, por sua vez, sempre teve dificuldades de se inserir 

socialmente, haja vista sua condição precária de saúde, razão pela qual, enxergou no 

tráfico de drogas, o trabalho que licitamente não conseguiu. 

A atividade criminosa se revela, assim, aos olhos do vulnerável, como 

um meio de se inserir socialmente e o ciclo da criminalidade se torna evidente quando 

se percebe que exclusão e vulnerabilidade social facilitam o início da pessoa 

marginalizada no crime. Todavia, tais indivíduos nem imaginam que, uma vez 

cometido o crime e uma vez encarcerados, a exclusão social é ainda maior e pior. 

Regina, por exemplo, nos revela que o marido, quando solto, tentou 

trabalhar em uma construtora da cidade, mas que, quando teve seus antecedentes 

criminais revelados, foi sumariamente dispensado: “Não, porque ninguém dava 

serviço. Uma vez ele foi na creche que estava fazendo aqui no Portinari, assim que 

nós começamos a morar junto, que ele saiu da outra cadeia. (Eles deram serviço para 

ele, aí não sei se foi engenheiro, o quê que foi) uma mulher lá, poderosa, foi e pediu 

para ele o antecedente, aí ele tirou e deu. Aí viu, mandou ele embora”. 

No mesmo sentido é o depoimento da entrevistada Beatriz que acredita 

que seu companheiro não conseguirá emprego facilmente, após sair da penitenciária, 

tendo em vista o preconceito que comumente enfrentam. 

Os problemas enfrentados pelos maridos das entrevistadas para 

conseguir emprego fixo após o encarceramento também seguem a regra geral, o que, 

talvez seja um dos fatores que causam tanta reincidência. 
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A questão do encarceramento não traz consequências apenas para o 

preso, incluindo seus dependentes. De fato, a pesquisa nos revela que os 

dependentes carregam a carga de serem esposas ou filhos de encarcerados e sofrem 

as consequências de um crime que não cometeram.  

A situação dos dependentes é, pois, ainda pior que a dos próprios 

encarcerados, já que como se não bastasse viver em situação de pobreza, tendo que 

lidar com as diversas limitações daí decorrentes, ainda têm que lidar com o estigma 

de serem parentes de preso (GUIMARÃES; MENEGUEL et al., 2006). 

Silvia nos expõe a situação com bastante clareza: “[...] você estudou, fez 

curso, se qualificou, tem um bom conhecimento, por que você faz faxina? Porque eu 

sou mulher de preso. “Eu sentia um peso a mais porque eu já tinha dois filhos. Na 

época, eu estava com um de três, e ela, que é a mais velha. Eu estava com duas 

crianças: “e o pai?”; “o pai está preso”; “você tem família aqui?”; “não”. “Você fica presa 

a um casamento com um detento, você está presa nele [...]”. “É filho de preso, vai ser 

pior do que o preso. Essa família aí, nenhum presta. Essa menina aí, não vai virar 

nada, não. Olha o pai dela traficando. Essa daí, no mínimo, com 12 ou 13 anos, já vai 

estar viciada no crack, fazendo programa. É isso que você vai escutar”. 

É como se para esses dependentes as opções fossem ainda menores e 

é disso, por certo, que a atividade criminosa se alimenta. Realmente, é evidente que 

sociedades mais inclusivas tendem a ter menores índices de criminalidade, posto que 

inibem essa retroalimentação, agem no foco do problema, eliminando ou pelo menos 

diminuindo causas de pobreza, vulnerabilidade e exclusão social. 

O Brasil, por enquanto, está focando no crime em si. Leis mais rígidas 

estão sendo publicadas e penitenciárias estão sendo construídas, mas isso, 

infelizmente, não tem sido suficiente para diminuir os índices de criminalidade e as 

altas taxas de encarceramento. 

O que se tem visto é justamente o contrário, ou seja, o aumento massivo 

de encarcerados e a falta de preocupação com o que de fato seria eficaz para a 

diminuição da criminalidade: políticas públicas inclusivas.  

É necessário trabalhar para incluir a maioria pobre de nosso país, é 

necessário trabalhar para que o mínimo existencial seja extensível a todo e qualquer 

cidadão, para que assim, a atividade criminosa não seja interessante, ou não se revele 

como única opção para não se morrer de fome. 
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Ocupantes da mesma espaçonave Terra, todos nós sofremos as 

consequências das atitudes que são levadas a efeito dentro de uma determinada 

sociedade. Assim, como dito, sociedades mais inclusivas tendem a ter menores 

índices de criminalidade, ao passo que sociedades pautadas pela exclusão social, 

tendem a enfrentar maiores índices de criminalidade (SACHS, 1997). 

A literatura nos mostra que o caminho é a busca por um desenvolvimento 

pautado nos seres humanos e não no crescimento econômico por si só (SEN, 2010). 

Nesse viés, o crescimento econômico é um fator importante na busca do 

desenvolvimento, mas longe de ser o único, já que o foco do processo é a capacitação 

das pessoas para que, a partir da eliminação de fatores cerceadores da liberdade 

humana, tenham condições de buscar meios hábeis de alcançar o próprio bem-estar 

e o bem comum na sociedade em que vivem. 

No caso das famílias, cujos contextos foram abordados nesta pesquisa, 

percebe-se um desamparo total por parte do Estado e da sociedade para com os 

dependentes dos encarcerados. 

Note-se que, com exceção da entrevista Beatriz, as outras duas 

entrevistadas apresentam-nos um cenário permeado por pobreza extrema. Silvia 

possui 3 filhos com o encarcerado, sendo o caçula uma criança especial, posto que 

sofre com diversas doenças crônicas. 

O filho deficiente, contudo, ao menos é amparado pelo Estado, que lhe 

provê tratamento de saúde exemplar, nos dizeres da própria entrevistada. O outro 

filho, por sua vez, não recebe auxílio nenhum e, por vezes, a única refeição que faz é 

a refeição que lhe é oferecida na merenda da escola. 

Regina também possui três filhos com o encarcerado e, no momento da 

entrevista, não recebia nenhum auxílio, a não ser o ofertado pela sogra, e que acaba 

sendo determinante para não se morrer de fome. 

O que esperar, então, dessas crianças? Criadas longe do pai, 

acostumadas com os procedimentos de revista íntima nas penitenciárias, expostas 

aos preconceitos e estigmas que permeiam suas vidas desde sempre. Como esperar 

que estudem, se qualifiquem e concorram em pé de igualdade no mercado de 

trabalho? 

Como esperar que não sejam facilmente iludidas pelo mundo do crime e 

tudo que ele pode proporcionar em um curto espaço de tempo? 
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É disso, como dito, que a criminalidade se alimenta. É na vulnerabilidade 

e na exclusão social que a criminalidade se cria. 

No caso das cônjuges entrevistadas nesta pesquisa, chama atenção 

também o fato de que todas manifestaram desconfiança da polícia e do Poder 

Judiciário. 

Com relação à polícia, as entrevistadas pontuaram que: “Às vezes, eu 

não me sinto 100% (protegida), nem para um lado, nem para o outro (referindo-se à 

polícia e à facção criminosa)” (Silvia). “A polícia forjou ele (o flagrante), a polícia 

entrou, botou droga e falou que era dele. “[...] o pai da minha filha já ficou preso 

também, em situações de terem feito uma armadilha. Porque o padrasto dele era 

polícia, ele foi criado como (filho), e ele cresceu e viu que não era o pai, ele escutou 

um assunto que não era o pai, revoltou, e os dois não davam certo. Então ele e o 

padrasto brigavam muito, e o padrasto fez com que ele fosse preso”. “[...] porque aqui 

em Franca, a polícia não deixa ele” “Eles avisam. Com certeza, a hora que ele sair “ó, 

fulano está saindo” (Beatriz). ““[...] E fora que a polícia ficava manjando ele, no pé dele 

demais. Não podia ver, nós não podíamos comer um pedaço de carne aqui assada, 

que a polícia vinha, nossa, é difícil. Você não podia fazer nada, que a polícia vinha 

aqui atrás dele. Até ele falou lá no fórum, para o juiz. Falou assim: “Eu não estava 

tendo paz. Eu não podia sair na rua que a polícia me parava”. Uma vez a polícia deu 

geral nele com meu filho. Meu filho era pequenininho” (Regina). 

E, com relação ao Poder Judiciário, foi dito que: “[...] Ele cumpriu os cinco 

e oito meses, que ele foi preso, ele está tentando de todo jeito ir para outra cadeia 

porque no sistema, se ele estivesse em uma cadeia normal, igual todas as cadeias, 

ele já tinha benefício de (ter vindo de saidinha), já tinha benefício, lá não tem benefício 

de nada, (e não tira ele de lá). Define que tudo que vem de Presidente Venceslau é 

negado. Todos os processos, e a advogada falou para mim que entrou com 

semiaberto, esses tempos atrás, foi negado. Agora, até dia vinte e seis agora, que foi 

anteontem, não é? Ela falou para mim que estava na mão do juiz uma decisão para 

ver se ele poderia fazer outro criminológico, para ver se conseguia um semiaberto 

para ele, porque se ele estivesse no sistema, já tinha vindo embora. No sistema, é 

cadeia normal, nessas cadeias, sabe? Igual aqui em Franca, Mirandópolis, nesses 

lugares; é por ele estar lá, em Presidente Venceslau, tudo é negado” (Beatriz). “Já era 

para ele ter montado o semiaberto dele agora, em setembro, só que o juiz deu outra 
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condenação para ele (de sete anos), sendo que não tem cabimento, não tem nada. Aí 

o advogado entrou para recorrer esse negócio de sete anos que o juiz deu para ele, 

porque não tem outra condenação para poder dar para ele” (Regina). 

Os depoimentos deixam claro que as entrevistadas não confiam na 

polícia e, tampouco, confiam no Poder Judiciário brasileiro. Esses sentimentos talvez 

se relacionem com o próprio desamparo estatal desde sempre vivenciado por estas 

mulheres, ou seja, como a polícia e o Poder Judiciário são representantes do Estado, 

é como se dali nada viesse de bom, nunca. 

Essas mulheres sequer se sentem protegidas pelo Estado. Não confiam 

no Estado, no exercício do poder de polícia e, muito menos, em garantias do devido 

processo legal ou ampla defesa. Sentem, ao contrário, que seus maridos são 

perseguidos e elas também, ainda que indiretamente. 

Fato é que desprovidas de qualquer amparo ou proteção estatal, 

transformam-se em alvos fáceis para a atividade criminosa. 

O crime se revela, pois, como uma resposta à marginalização social 

sofrida. E o fato é que dentro de uma sociedade, não há como se pensar que a 

opressão social suportada por alguns, não refletirá de algum modo nos demais. A 

questão se mostra até automática: quanto mais exclusão social, mais a atividade 

criminosa encontra espaço para se difundir e todos, sem exceção, sofrerão as 

consequências. 

É aí que entra a importância de se romper o ciclo de criminalidade com 

políticas públicas capacitantes. Sim, porque partindo-se do pressuposto que o 

desenvolvimento requer que se eliminem as principais fontes de privação de liberdade 

humana (SEN, 2010), necessário focar em políticas públicas voltadas ao provimento 

do mínimo existencial para todos: diminuição da pobreza, prestação de serviços 

públicos essenciais de qualidade para todos (saúde, educação e moradia). Só assim, 

romperemos de fato, o ciclo de criminalidade. 

No caso específico do que abordamos nessa pesquisa, chama a atenção 

o fato de que apesar de ocupar o 3º lugar no ranking dos países com maior taxa de 

encarceramento mundial (DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2016),  o 

Brasil não possui ainda nenhuma política pública específica para amparar os 

dependentes dos encarcerados que não são protegidos pelo sistema de seguridade 

social. 
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Sim, porque o auxílio-reclusão destina-se, como visto, a amparar 

dependentes de encarcerados, mas desde que estes sejam vinculados à Previdência 

Social, ou seja, desde que estejam vertendo contribuições ao sistema. 

Esse requisito sozinho, se revela como obstáculo intransponível para a 

imensa maioria dos dependentes de encarcerados. O auxílio-reclusão é, pois, uma 

política pública social destinada aos que, de certa forma, já se encontram incluídos 

socialmente; permeado de requisitos tão endurecidos, acaba se esvaindo em si 

mesmo, tornando-se um mero “pingo em um oceano”. De fato, o auxílio-reclusão é 

uma política pública que, mais uma vez, não atinge a causa do problema, mas apenas 

alguma de suas consequências. 

Afinal, ao amparar apenas dependentes de segurados da previdência 

social, o benefício atinge parcela ínfima da população encarcerada, já que, 

geralmente, quem está formalmente empregado, não comete crime. 

Note-se, aqui, a dificuldade que a pesquisadora enfrentou para 

entrevistar ao menos uma beneficiária do referido auxílio.  

Longe de defender a extinção do benefício, o que se buscou com a 

presente pesquisa é justamente o contrário, é demonstrar a urgência de adoção de 

políticas públicas, de fato, inclusivas. Ou seja, políticas públicas que protejam também 

os dependentes dos encarcerados que não fazem jus ao benefício do auxílio-reclusão. 

Até porque a questão da criminalidade se revela, como visto, 

multifatorial. Ou seja, não bastaria fornecer dinheiro para essas famílias para se 

romper o ciclo criminoso. É necessário reconhecer as várias necessidades humanas 

e trabalhar para que a dignidade seja, de fato, entendida como valor primário e 

supremo. 

O amparo estatal que aqui se defende como extremamente necessário 

para os mais vulneráveis não seria nenhuma benevolência estatal ou social, mas, ao 

contrário, seria mais um ajuste de contas. Afinal, a mesma sociedade que exclui, ao 

adotar conceitos capitalistas que privilegiam o poder econômico na mão de poucos, 

em detrimento de valores humanos, tais como, o trabalho, a educação e a saúde, deve 

ser responsabilizada pela marginalização que causa. 

É a busca pela justiça social que norteia a adoção de políticas públicas 

inclusivas, voltadas, como dito, a amenizar as imensas desigualdades sociais tão 

evidentes em sociedades capitalistas como a nossa. 
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Como esta pesquisa é pautada no desenvolvimento como liberdade, o 

que se defende é que se privilegie a condição de agente dos indivíduos, eliminando, 

como dito, as fontes de privação de liberdade humana, para que todos tenham 

condições de buscar o bem da vida que melhor lhes aprouver. 

A ideia, pois, não é criar uma legião de dependentes do Estado, mas, 

muito pelo contrário, é dar condições para que os indivíduos participem ativamente de 

sua sociedade, buscando sua auto sustentabilidade. Somente dessa maneira 

conseguiremos alcançar, de fato, algum desenvolvimento social.   
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

É fato incontestável que o encarceramento massivo no Brasil e no 

mundo é uma realidade a ser urgentemente enfrentada. Para tanto, importante fazer 

o caminho inverso e tentar buscar soluções para que as taxas de criminalidade 

diminuam e, principalmente, tentar buscar meios de se romper o ciclo criminoso. 

Atuar só na repressão ao crime em si, tem se mostrado insuficiente para 

inibir a prática criminosa e, principalmente, para diminuir os índices de criminalidade 

em sociedades como a brasileira. Quanto a isso, aliás, a pesquisa nos revela que as 

penas privativas de liberdade estão longe de alcançar qualquer objetivo no sentido de, 

de fato, romper o ciclo criminoso e passam longe de significar oportunidade de 

reeducação e ressocialização do apenado, como inicialmente imaginado. 

Tanto é verdade que todos os maridos, cujas cônjuges foram 

entrevistadas neste trabalho, já foram presos mais de uma vez.  

A questão é que a atividade criminosa é complexa e muito difícil de se 

determinar, por isso mesmo, não há como se pensar, por exemplo, que a pobreza é 

causa única do cometimento de crimes. Caso fosse assim, todo pobre cometeria 

crimes e nenhum rico o faria, o que, sabemos, não é verdade. 

Também não é verdade que bastaria dar dinheiro aos menos 

afortunados, para assim, impedir que a atividade criminosa crescesse. A questão, 

como dito, é complexa e depende dessa compreensão para ser enfrentada. 

Não há como ignorar, contudo, que a miséria, a exclusão e a 

marginalização social, agem, sim, como facilitadores da atividade criminosa e que é 

papel do Estado e da sociedade atuar para que esses limitadores de liberdade 

humana sejam eliminados, ou, pelo menos, diminuídos, só assim, alcançaremos uma 

sociedade menos violenta. 

Afinal, como visto, a relação é praticamente automática, sociedades 

menos inclusivas e com altos índices de desemprego e miséria tendem a ser mais 

violentas, já que acabam fomentando, de certa forma, a atividade criminosa. 

É preciso agir antes que o crime aconteça. É preciso eliminar os 

facilitadores da atividade criminosa e romper o ciclo de criminalidade. 
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Um dos primeiros passos, nesse sentido, é com certeza, prover amparo 

aos dependentes dos encarcerados. São pessoas que, em sua grande maioria, já se 

encontram em ambientes de exclusão e marginalização social e que, além disso, 

passam a ter que aprender como lidar com os estigmas de ser “parente do preso”, 

necessitando, pois, de respaldo urgente do Estado e da sociedade para que o crime, 

para eles, não seja uma opção. 

De fato, o objetivo dessa pesquisa foi buscar uma aproximação com o 

contexto vivido por cônjuges de encarcerados, para assim, refletir sobre meios de 

amparo aos dependentes como fator inibidor do ciclo de criminalidade 

Com a realização das entrevistas podemos perceber que a família do 

encarcerado sofre repentinamente com a sua ausência física e também com a 

ausência de amparo financeiro, sendo que, de uma hora para outra, são expostas a 

situações de extrema pobreza. 

Mas não só isso, percebemos também que os estigmas do 

encarceramento perseguem os dependentes do preso, tornando-se verdadeiro fardo 

para aqueles que não cometeram nenhum crime, mas ainda assim, terão dificuldades 

extras de se inserir socialmente. 

Esse contexto de vida em que coexistem pobreza, marginalização e 

exclusão social associados ao estigma de ser parente de preso é, por certo, algo que 

merece atenção especial do estado e da sociedade na busca pela promoção do 

desenvolvimento. 

Percebemos que, com exceção do benefício do auxílio-reclusão, não há 

nenhuma política pública voltada para esse público e que o benefício em si atinge 

parcela muito pequena dessa população, tendo em vista os requisitos legais que são 

exigidos para o seu recebimento. 

Fica claro, portanto, a imprescindibilidade de políticas públicas inclusivas 

que atuem capacitando os indivíduos. Afinal, é imprescindível entender que o bem-

estar de uma sociedade depende necessariamente da promoção de dignidade 

humana a todos e não a apenas uma parcela da população detentora de maior poder 

econômico. 

   Vivendo em sociedade, a opressão social do vizinho, necessariamente 

gerará reflexos na nossa própria vida, sendo imprescindível, promover igualdade 
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social e dignidade humana para todos, só assim, estaremos diante de um verdadeiro 

Estado Democrático de Direito. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 

FOLHA DE ROSTO 

NOME: 

IDADE: 

SEXO: 

ESCOLARIDADE: 

RENDA FAMILIAR: 

QUANTAS PESSOAS MORAM NA CASA: 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA. 

 

Será realizada uma entrevista de profundidade em que serão apresentadas perguntas às 

entrevistadas relativas aos eixos temáticos abaixo descritos. Sobre cada eixo temático, as 

entrevistadas poderão discorrer a vontade, sendo que as entrevistas serão integralmente 

gravadas, transcritas e, posteriormente analisadas. 

Os temas da entrevista serão apresentados como seguem: 

1) Contexto do encarceramento. 

2) Sobrevivência após o encarceramento. 

3) Contexto de vida atual. 

4) Críticas ao Sistema Penitenciário. 

5) O auxílio-reclusão. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA – Uni-FACEF 

 

ESCLARECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA - Famílias 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada: 

“DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE E O ROMPIMENTO DO CICLO 

CRIMINOSO: A PESPECTIVA DE MULHERES DE ENCARCERADOS”, que tem 

como objetivo principal entender como é a vida dos dependentes de um individuo preso, com 

foco na questão da ausência do respaldo financeiro e no recebimento do auxílio-reclusão como 

medida importante ou não para a interrupção do ciclo de criminalidade. Sendo assim, você será 

convidado a, primeiramente, escrever palavras ou frases sobre três eixos temáticos relacionados 

ao tema e, depois, será convidado a esclarecer um pouco mais as palavras ou frases que foram 

escolhidas. A entrevista, caso você concorde, será gravada para que as informações possam ser 

mantidas. Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto, mas sua 

participação é muito importante para refletirmos sobre a temática pesquisada. Os riscos são 

mínimos para esse tipo de estudo e, caso você se sinta desconfortável em relação a algum 

assunto discutido, poderá interromper a entrevista e/ou também conversar com a pesquisadora 

a respeito sem qualquer prejuízo. As informações obtidas pela entrevista serão utilizadas 

somente para fins científicos, não havendo identificação pessoal. Se caso houver algum 

desconforto gerado pela pesquisa é importante destacar que você terá liberdade para retirar seu 

consentimento e deixar de participar desta pesquisa a qualquer momento, se desejar ou precisar, 

sem nenhum prejuízo para você. Comprometo-me, ao final de todas as análises dos dados 

obtidos, na medida de seu interesse, disponibilizar-lhe um relatório final contendo as principais 

conclusões e sugestões. Caso opte por participar, você receberá uma via deste Termo.  
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Franca, _____ de _____________________ de 2019. 

 

________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

________________________________________ 

Pesquisadora: Prof.ª Dr.ª Daniela de Figueiredo Ribeiro. 

Contato:  ribares@netsite.com.br/  (16) 37134688 

Centro Universitário de Franca Uni-FACEF 
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