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Prisões 

 Padrões
Quando surgiu o tema “prisões” em uma das reuniões do coletivo, pensei em escrever sobre 

o sistema carcerário e o tratamento dado às mulheres que foram depositadas nele. Sim, deposita-
das, porque é isso o que as pessoas são: um monte de matéria jogadas em celas sujas e frias, sem 
dignidade e identidade. 

Poderia escrever um texto enorme sobre tal assunto, já que é algo que me interessa e me 
leva sempre a muitas reflexões, no entanto, resolvi escrever sobre outro sistema prisional 
tão violento e imundo quanto esse: o sistema prisional da estética. (Mas prometo que num 
próximo texto volto com a abordagem inicial, sobre o sistema carcerário FALIDO que temos 
conhecimento.)

Começo com um questionamento: o que são padrões estéticos? Quem é o responsável por 
dizer o que é bonito ou não? Sabemos que beleza e estética são construções sociais estimuladas 
por modismos e cultura de um período, de uma época, de um local. 

Todo o tempo somos bombardeadas de informações vindas de publicidade, propaganda, de 
programas televisivos, de anúncios de revistas, de novelas, dos amiguinhos na escola comentan-
do, da própria família, de todos os lados, dizendo que o bonito, que o “padrão”, é o da mulher 
branca, magra, cisgênera, cabelos lisos, com traços europeus e, caso você não se encaixe em pelo 
menos uma dessas “categorias”, você é um lixo e deve lidar com a realidade, desculpe. 

Se isso não é um aprisionamento, dos mais violentos que existem, eu sinceramente não sei 
como definir essa situação. As regras que a mídia e a sociedade patriarcal ditam sobre os NOSSOS 
corpos, nos transformam ora em prisioneiras, por queremos alcançar esses “modelos” para ficar-
mos “bonitas” e ora em carcerárias, ao julgarmos outras mulheres que não estão nesses moldes 
estipulados. 

E cada dia mais meninas atentam violentamente sobre seus corpos para se adaptarem aos pa-
drões impostos por esse sistema que aprisiona, que encarcera, que desumaniza. E algumas vezes, 
essas próprias meninas reproduzem essa violência em cima de outras que por sua vez não estão 
dentro desses padrões.

Já basta de violência contra nossos corpos. Já basta de tolerar a exigência de pessoas que de-
cidam qual é o tipo “certo” de beleza. Já basta de permitirmos o atentado de imposições métricas 
a nossos peitos, a nossas coxas, a nossos quadris...

Que nos empoderemos de nossos quilinhos a mais, de nossos cabelos enrolados, de nossa 
pele preta, de nossos joelhos tortos, de nossos peitos caídos, de nossas estrias, de nossas celuli-
tes....e que elas sejam as ferramentas de nossa transformação e liberdade.
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Desde a infância a mulher é condicionada a 
acreditar ser o sexo frágil, indefeso e sonhador, 
enquanto o menino é estimulado a praticar es-
portes (como artes marciais),estudar para ter 
uma carreira e assim alcançar sua independên-
cia. A menina é treinada a sonhar com o homem 
que um dia irá proteger, a dar satisfação sobre 
sua rotina, horários, aparência e sexualidade. 
Pouco se nota que sua existência é a extensão 
de outra vida, que não a sua, tornando-se, neste 
caso refém de um cárcere socialmente aceito e 
normatizado, onde a mulher não se auto repre-
senta e não constrói sua identidade. 

O modelo de mulher perfeita é inserido  por 
meios de instituições como Família e Estado, 
com o apoio do raciocínio machista falocrata dos 
homens e propagada pelas mídias, onde a abor-
dagem não sai da dicotomia:  A mulher estereo-
tipada como frágil é também a mulher branca, 
de classe média-alta, delicada e que possui a 
inocência, pureza e fragilidade. A mulher negra 
e pobre carrega em suas costas anos de servidão 
e escravidão, sendo assim folclorizada, excluída, 
hipersexualizada e marginalizada pela sociedade 
racista, machista, patriarcal. 

Frustradas e amedrontadas, mulheres pas-
sam diariamente por constantes violências, abu-
sos e intimidações. O perigo não está só naquele 
beco escuro e deserto, ele também está em casa, 
no trabalho e nos espaços públicos. Como se fos-
sem servas obrigadas a aguentar humilhações 
em troca de comida, em troca de um salário, 
como se não existisse saída, engolem os fiufius  e 
as palavras chulas, como se os nossos corpos não 
nos pertencesse mais. Resistimos diariamente a 
estes ataques em silêncio enquanto este mons-
tro se prolifera. Existe a real necessidade gritante 
de estarmos preparadas ao ataque (uma vez que 

EU TERIA FEITO 
O MESMO!

não existe uma educação social de combate, por 
exceção do mov. feminista) transformando nos-
sos corpos, vistos como descartáveis,em armas 
e destruindo o mito da sensibilidade. É reagir 
como forma de autodefesa. É não ser mais tole-
rável e passível de opressões. 

O Feminicídio – assassinato de mulheres – 
pode ser cometido tanto por um agressor des-
conhecido, como por um integrante da família, 
um (ex) companheiro, ou em grupo.

Os abusos se baseiam na questão gênero, 
são mortes e ataques intencionais para com as 
mulheres geradas por características misóginas.

O Estado se omite não investindo em po-
líticas públicas e em incentivo a reeducação à  
erradicação desses crimes, assim como não dá 
condições de segurança a classe atingida brutal-
mente. Seria a negligência conveniente?

Não podemos contar com o Estado, por isso, 
a força tem que partir de nós mesmas, mulhe-
res, que atuam individualmente ou em coletivos 
e movimentos sociais. Essa é uma mudança que 
será somente conquistas pelas movimentações 
de emancipação feminina.

Casos onde não há reconhecimento dos abu-
sos sofridos pelas vítimas que se defenderam:

- A mexicana Yakiri de 20 anos foi agredida, 
abusada e durante o estupro pegou a faca que o 
agressor utilizava para ameaçá-la e se defendeu, 
enfiando a faca no pescoço dele. Yakiri Rubi foi 
detida e acusada;

- Olivia, 40 anos, empurrou embriagado João 
que estava agredindo ela e os filhos, ele caiu e ba-
teu a cabeça em uma pedra. Mesmo 'tonto' com 
o tombo e com os efeitos do álcool,ele pegou sua 
pistola e ao tentar imobilizá-lo, Olivia acabou en-
forcando João. Ela foi presa e condenada por de-
fender a sua vida e a dos filhos;

Debys
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- Maria durante uma festa na UNICAMP foi agredida verbalmente e fisicamente por um jovem 
embriagado. Mesmo pedindo para que o agressor se afastar, ele continuou. Maria se defendeu, está 
presa e aguarda julgamento.

 Maria, Olivia e Yakiri não são as únicas mulheres que foram duplamente oprimidas. Não foram as 
únicas que ao tentarem se defender acabaram tendo que responder pela reversão ilógica do crime de 
assédio. Não é errado lutar pela sua vida! Não é crime lutar em defesa do seu corpo! É preciso acabar 
com a violência de gênero e também encorajar nossas mulheres a se defender, que sejam empodera-
das fazendo assim manifestar dentro de cada uma o sentimento de segurança.

Que seja manifestado o sentimento de confiança, o conhecimento do seu corpo e da sua força. 
Enquanto houver a violência contra mulher, que a auto-defesa seja uma arma de defesa e destruição!
EU TERIA FEITO O MESMO!
 *Eu teria feito o mesmo – campanha que pede a libertação de Yakiri Rubí.EU TERIA FEITO O MESMO!



“Eu o conheci em um momento delicado, havia passado por mais uma desilusão amoro-
sa, uma comemoração de aniversário esvaziada e fui para uma viagem já programada, para 
um desses encontros de estudantes anuais, de uma mesma graduação. Ele, três anos mais 
velho do que eu, com uma postura autoconfiante me pareceu admirável. Desse encontro, se 
desenrolaria um relacionamento doentio por cinco anos.

Começamos a namorar duas semanas depois de ter nos conhecido e inicialmente, ele 
me parecia um apoio e a algumas atitudes, eu não dava a devida atenção. Mas elas foram 
crescendo, crescendo e diante de uma crise, em que ele se tornava cada vez mais paranoico, 
com sonhos em que ele me via beijando conhecidos, amigos dele, sete meses depois que nos 
conhecemos, eu o traí com um colega de trabalho e incapaz de lhe contar, resolvi terminar 
o namoro. Não consegui. Tentei duas vezes e nas duas, ele disse que estava passando mal, 
revirava os olhos, parava de respirar. Eu e os meus dezenove anos, não me permitiam traquejo 
algum de ser firme e deixar claro o que acontecia. Diante dessa situação, eu me sentia cada 
vez mais confusa, sem saber de quem eu gostava realmente. Antes que eu conseguisse fazer 
uma nova tentativa de término, ele descobriu. Entrei no meu quarto e ele estava transtor-

“As atitudes que no início me 

incomodavam 
foram ganhando 

força a cada 
ano que passa

va, e 

diante disso, 
eu me sentia 

cada 

vez mais impo
tente, depend

ente 

e sem voz”

6.
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nado. Havia mexido na minha bolsa e en-
contrado um bilhete de outro menino, que 
eu havia esquecido de jogar fora. Eu não 
só tinha um namorado paranoico, a minha 
chefe também o era. Como ela tinha o cos-
tume de revirar os lixos de papel do setor, 
eu decidi me proteger. Diante da desco-
berta, ele não sabia o que fazer e disse 
que se eu me importava, que a gente tinha 
que sair dali, a casa dos meus pais, para 
irmos prum motel resolver a situação. De 
prontidão, neguei, e me angustiava lem-
brar da história de um amigo que ele havia 
me contado. Como o cara queria terminar 
com a namorada, resolveu levá-la ao mo-
tel para pelo menos tirar alguma vantagem 
do momento e depois, resolverem a situa-
ção. Sim, foram esses os termos. Esse foi o 
nosso primeiro término. Tentei algo com o 
outro menino, mas a lembrança dele me 
assombrava. Voltamos um mês depois e 
então, todas as atitudes que me incomo-
davam, ganharam força ao longo de seis 
meses. Segundo término e cinco meses 
de separação. Tentei namorar um terceiro 
menino, não rolou também, e a lembrança 
dele me assombrava. 

As atitudes que no início me incomo-
davam foram ganhando força a cada ano 
que passava, e diante disso, eu me sentia 
cada vez mais impotente, dependente e 
sem voz. Ele se tornava cada vez mais ciu-
mento e paranoico. Me ligava de madru-
gada, chorando, dizendo que sonhou isso 
ou aquilo. Ou xingando, porque invadiu 
o meu email. Certa vez, estávamos uma 
noite juntos e ele me acordou, xingando, 
porque havia pego o meu celular enquan-
to eu dormia e havia visto uma mensa-
gem suspeita. Para mim, era a cada dia 
mais infernal. Mas eu me sentia presa e 
culpada. Todo esse sofrimento era culpa 
minha já que eu o havia traído. 

Fui me afastando dos amigos, pois ele 
não gostava de nenhum e não queria fazer 
os programas que eu sugeria. Tudo o que 
a gente fazia até, então, ele negava. Só sa-
íamos com os amigos dele ou em festa de 
família. Até que ele começou a negar saídas 
em casal com amigos dele. Ele saía sozinho 
e dizia que a culpa era minha por não sair-
mos mais com os amigos dele, já os meus 
amigos, segundo ele, não me queriam por 
perto. Depois descobri que alguns amigos 
meus se afastaram por conta dele.

As críticas depois vieram em relação 
ao meu corpo. Se antes ele me elogiava, 
quando eu engordei, eu só escutava como 
eu deveria ir na academia regularmen-
te e que eu não me doava realmente aos 
exercícios físicos. Engordei por conta de 
um distúrbio hormonal, cerca de 20kgs, 
ele dizia que era desleixo, falta de vonta-
de, falta de foco. Fazia piadas dizendo que 
eu parecia grávida, fazia gestos, alisava a 
minha barriga e se referia como se falasse 
com um bebê.

Criticava as minhas roupas. Eu não de-
via usar tal roupa no trabalho, só devia usar 
com ele. Com tal roupa, eu parecia grávida. 
A outra, era curta demais ou justa demais. 

O batom vermelho só podia ser usado 
com ele e pouco, porque segundo ele, era 
excitante demais.

Terminamos há dez meses. Ele me traiu 
com outra menina e o negou, mas segundo 
ele, um ateu, Deus disse que era melhor ter-
minarmos. Mal sabe ele o quanto esse Deus 
me fez bem. Nunca mais o vi. Ainda ouço a 
risada dele quando alguém quer me ceder 
o lugar no ônibus pensando que a minha 
gordura é gravidez, ou quando erro ao falar 
inglês. Ainda ouço ele dizendo o quanto nin-
guém gostava de mim, porque eu era chata 
demais.”

Thaís
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O ITTC (Instituto Terra, Trabalho e Cidadania) existe desde 1997 e constitui-se “ por profissionais 
que atuam em defesa dos direitos dos cidadãos, para atender o objetivo de redução de encarcera-
mento, defesa e garantia de direitos”, segundo o site http://ittc.org.br/quem-somos. Conversamos 
com Luísa Luz do ITTC a respeito do trabalho realizado com mulheres estrangeiras encarceradas. 
Para conhecer um pouco mais, acessem o blog: http://ittc.org.br/canal/blog.

1. Como é o trabalho do ITTC com mulhe-
res estrangeiras presas?

 O ITTC promove o acompanhamento ju-
rídico e social das mulheres estrangeiras em 
conflito com a lei, o que consiste na consulta 
processual do caso jurídico; na manutenção do 
contato da estrangeira com sua família e com o 
respectivo consulado; no acompanhamento de 
eventuais casos de problemas de saúde; no en-
caminhamento em casos de gestantes e mulhe-
res com filhos dentro das unidades prisionais, 
ou com filhos abrigados no Brasil; e no acom-
panhamento da situação de mulheres egressas 
do sistema penitenciário. Buscamos articular 
ações com as Defensorias Públicas e com ou-
tros órgãos estatais de forma a promover políti-
cas públicas voltadas para mulheres estrangei-
ras em situação prisional baseadas nos Direitos 
Humanos.

 2.  Qual é o perfil dessas mulheres?
 As mulheres estrangeiras em conflito com 

a lei são provenientes de mais de 60 países em 
todo o mundo, predominando atualmente mu-
lheres da África do Sul, Bolívia, Angola e Tailân-
dia, nesta ordem. De origem europeia, embora 
em menor número, também são frequentemen-
te presas no estado de São Paulo espanholas e 
portuguesas. Tem crescido o número de mulhe-
res muçulmanas, provenientes de diversas regi-
ões, nos últimos anos. A garantia de seus direitos 
religiosos e como muçulmanas tem se constitu-
ído como um desafio em um país majoritaria-
mente cristão. 

A maioria das mulheres estrangeiras presa 

no Brasil, cerca de 75%, são mães. Em mais de 
95% dos casos, as mulheres estrangeiras são 
presas por causa do tráfico internacional de 
drogas. Essas mulheres são, em geral, primá-
rias, de baixa renda, provedoras de suas famí-
lias e apontam a necessidade econômica como 
principal causa de sua vinda ao Brasil. 

 3. Como são as cadeias femininas? Quais 
as diferenças de se trabalhar com mulheres e 
homens presos? 

 As prisões femininas variam em cada região 
do Brasil, ainda existindo lugares em que as mu-
lheres e os homens não são separados devida-
mente durante a detenção policial. No estado 
de São Paulo, onde o ITTC atua de maneira dire-
ta, a superlotação das cadeias femininas é uma 
dura realidade. A Penitenciária Feminina da Ca-
pital (PFC), onde estão presas a maioria das mu-
lheres estrangeiras, funciona com 4 vezes mais 
presas do que a sua capacidade. A regra nas uni-
dades prisionais do estado é o descumprimento 
dos direitos das mulheres, especialmente à saú-
de e assistência social, normalmente providas 
de maneira precária. A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) já investigou a ocorrência de 
maior incidência de problemas de saúde men-
tal e dependência a substâncias ilícitas entre as 
mulheres presas, em comparação com homens 
na mesma condição ou mulheres em liberdade. 

 As Regras da ONU para o Tratamento das 
Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de 
Liberdade para Mulheres Infratoras (Regras de 
Bangkok) estabelecem que os Estados deem 
oferecer apoio, tratamento e acesso a saúde a 

cadeia feminina
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estas mulheres.
  A maternidade gera também as mais fre-

quentes demandas das mulheres em privação 
de liberdade, que como regra são tratadas pelo 
Estado brasileiro como desmerecedoras de seu 
direito ao poder e à convivência familiar. Fre-
quentemente privadas do contato com seus fi-
lhos - seja em decorrência de seu abrigamento 
compulsório quando da prisão da mãe ou por 
conta das enormes distâncias entre as suas ca-
sas e os locais de cumprimento de pena deter-
minados pelo estado - as mulheres raramente 
são ouvidas a respeito do bem estar da crian-
ça, ao longo de sua prisão. Em muitos casos, a 
ausência de informações e de acesso à justiça 
leva à perda da guarda da criança e a inúme-
ros casos de adoção, que entendemos serem 
completamente irregulares. A defesa do direito 
à maternidade também é uma prioridade das 
Regras de Bangkok da ONU. 

  4. Li alguns materiais do ITTC tratando a 
situação das mulheres estrangeiras como uma 
questão de gênero que vai além do envolvi-
mento dessas mulheres com o tráfico de dro-
gas internacional e que pode ser tratada como 
tráfico de pessoas. Você pode nos esclarecer 
um pouco mais esse assunto?

 O ITTC vem promovendo a compreensão 
do governo, de juristas e da sociedade a respei-
to da condição de vulnerabilidade das mulheres 
que são cooptadas pelo tráfico (interno e inter-
nacional) de drogas. Entendemos que com fre-
quência elas são coagidas ou enganadas para 
realizar o transporte de drogas. Os traficantes 
se aproveitam de uma condição pessoal de vul-
nerabilidade para envolvê-las nesta atividade. 

Na condição de “mulas”, essas mulheres são 
condenadas pela Justiça brasileira como qual-
quer outro traficante, sem que se atente para 
o fato de que muitas delas sofreram graves co-
ações e enganos, e podem ter sido forçadas a 
carregar drogas contra a sua vontade. Em todos 
esses últimos casos, o ITTC defende que se veja 
essa mulher juridicamente como vítima de tráfi-

co de pessoas e não como traficante de drogas. 
De toda forma, a condição como vítima do 

tráfico de pessoas precisa ser analisada caso 
a caso, com base no histórico de violência, na 
situação de vulnerabilidade, na condição eco-
nômica e em outros elementos relevantes. 
Inegavelmente não são todas as mulheres que 
são coagidas ou enganadas para carregar dro-
gas. No entanto, o número de mulheres que, 
no nosso entender, são vítimas de esquemas de 
tráfico de pessoas é imenso e demanda uma re-
visão urgente da legislação e de sua aplicação. 

 5. Como podemos ajudar?
 O ITTC ainda está bastante isolado na de-

fesa dos direitos das mulheres privadas de 
sua liberdade. A sociedade não atenta para os 
problemas enfrentados pela mulher presa e 
dá pouca atenção para a proteção de seus di-
reitos. No caso das mulheres presas por tráfico 
de drogas (brasileiras e estrangeiras), a socieda-
de marcada pelo discurso da guerra às drogas 
ainda não reconhece quando ela é, na verdade, 
vítima do tráfico de pessoas. 

 Um papel importante para pessoas e grupos 
engajados com problemáticas de gênero é divul-
gar informações sobre a condição e os direitos 
das mulheres presas. Promover o conhecimento 
da população sobre as vulnerabilidades de suas 
histórias pessoais é uma forma importante de 
buscar o convencimento. Precisamos fazer com-
preender que é a desigualdade de gênero que 
relega as mulheres a uma situação econômica 
e de reconhecimento institucional mais frágil, 
na qual lhe são privados inúmeros direitos e lhe 
são impostas diversas violências, tornando-as ví-
timas fáceis de esquemas de tráfico de drogas e 
pessoas, nos quais os alto comandos são sem-
pre exercidos por homens em detrimento dos 
interesses dessas mulheres. Elas são usadas em 
redes criminosas das quais não participam e que 
promovem a sua exploração, até que sejam des-
cartadas e acabem presas.
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No Egito Antigo e na Grécia, a remoção dos 
pelos corporais era importante no processo de 
atingimento do ideal de beleza daquelas socie-
dades, mas não estava necessariamente rela-
cionada à higiene. Na Idade Média, período de 
grande pudor, tal prática era vista como um ato 
pecaminoso, podendo ser considerada heresia e 
a mulher que o fazia, bruxa. Foi no século XX, com 
a potencialização dos discursos higienistas, que a 
depilação passou a ser considerada uma prática 
não só relacionada à estética, mas também à hi-
giene pessoal básica e à saúde (das mulheres). 
Assim, ao longo desse século, a prática depilató-
ria foi constantemente reafirmada, tornando-se 
cada vez mais presente na vida das mulheres. 
No século XXI, muitas de nós fazemos parte do 
contexto em que a relação entre a mulher e seu 
corpo parece existir somente para adequação ao 
padrão estético vigente. Dentro deste encaixa-se 
a depilação, que está fortemente consolidada e 
afeta, minimamente ou não, nossas vidas. 

Pessoalmente, posso dizer que durante um 
bom tempo tive dificuldade em aceitar meus pe-
los, principalmente das pernas. Acompanhava o 
crescimento meticulosamente, então a não ser 
que não passassem de milímetros, quanto mais 
pano os escondessem, melhor! Passar calor ou 
usar uma roupa desconfortável não eram proble-
mas sérios. A neura com depilação estava sempre 
presente como parte intrínseca ao cotidiano. Pre-
sente como algo tão natural a ponto de eu não 
conseguir perceber que era uma neura. Afinal, 
neuras sempre são exageros e se preocupar com 
depilação é o mínimo que as mulheres fazem. As-
sim como nós tomamos banho, nos depilamos! 

Porém, se quando usamos roupas que escon-
dem os pelos não damos a mesma importância a 
eles do que quando usamos roupas que os evi-
denciam, isso me leva a pensar que grande parte 
de nossa preocupação é em relação ao julgamen-
to que será feito sobre nós enquanto mulheres. 
É como se a depilação fizesse parte do mínimo 
necessário para que estejamos “apresentáveis” e 
sejamos aceitas enquanto tais.

Então, se somos obrigadas a ter determina-
do comportamento por sermos designadas mu-
lheres, até que ponto isso não nos aprisiona – e 
muito? 

Se temos a 
pretensão de con-

quistar mais liberdade a 
cada dia e de acabar as barreiras que nos são 
impostas, sejam elas de gênero, classe ou cor, 
certamente devemos estar dispostas a questio-
nar sempre nossas ações. Dispostas a lutar con-
tra as repressões que sofremos e também contra 
as que eventualmente propagamos no dia-a-dia.

Isso inclui repensar também o próprio corpo 
como arma política. Corpo esse que apresenta 
muito mais significados e significantes do que 
conseguimos imaginar. Corpo que passa men-
sagens. Corpo que resiste.

Já havia lido sobre a relação entre (não)de-
pilação e feminismo e apoiava aquelas que deci-
diram por cultivar seus pelos, mas me colocava 
à parte, distante desse grupo. Porque sempre 
mantive uma rotina de depilação e era aceita 
assim, achava que gostava disso. Porém, olhan-
do para trás, é bastante perceptível que inter-
nalizei conceitos que me levaram a acreditar 
que preferia o corpo depilado. Tais conceitos, 
implícitos no meu processo de socialização en-

Pelos?
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quanto mu-
lher, foram res-

ponsáveis pela 
manutenção de um 

auto engano durante muito 
tempo – ao longo do qual, sem 

saber me privei de experiências que pu-
dessem trazer novas formas de interpretação 
do meu próprio corpo.

Considerando o processo de quebrar nos-
sas próprias barreiras, creio que a fase mais en-
ganadora e difícil da libertação pessoal é a de 
auto crítica. No período dessa tentativa duas 
coisas foram muito importantes. A primeira 
foi o empenho em entender melhor a função 
e significado da depilação na sociedade, o que 
me levou a ter certeza de que a depilação é im-
posta às mulheres e conta com a ajuda de in-
finitas práticas sociais que a estigmatiza como 
necessidade. A segunda, uma tentativa de ana-
lisar com mais sinceridade meus gostos pesso-
ais, me permitindo gostar de pelos.

Vejo a importância desse processo por 
ter me aberto os olhos para questionar mui-
tos costumes designados às mulheres. São 
incontáveis os discursos que nos consomem, 
nos transformando em prisioneiras de nossas 
mentes e de corpos e comportamentos que 

 Inés

nunca serão nossos. Tenta-
mos agarrá-los com todas 
as forças, quando tudo o 
que conseguimos é destruir 
a nós mesmas. Internaliza-
mos tantos conceitos no 
decorrer de nossas vivên-
cias que reconhece-los 
como conceitos adqui-
ridos e não natos não é 
simples. Numa socieda-

de em que tudo é prisão 
e na qual aprendemos a na-

turalizá-las, identificá-las en-
quanto tais é um grande desafio. 

Desafio que se torna tão complica-
do por muitas vezes não estarmos 

com disposição para o questionamen-
to, afinal, não vemos motivo para 

isso. 
Quando nos depilamos para 
os outros e quando o faze-

mos para nós mesmas? 
Do ponto de vista da 

heterossexuali-
dade compulsória, se temos par-

ceiros sexuais tidos como homens,  
frequentemente nos sentimos impelidas a nos 
depilarmos para eles. Sob a ótica de nossa socie-
dade binária e repressora, na qual pelos estão re-
lacionados a homens viris (e consequentemente a 
masculinidade) e que por termos nascido com uma 
vagina somos mulheres e precisamos aderir de for-
ma passiva às características consideradas naturais 
e representantes da feminilidade. 

Conviver com outras mulheres que não se de-
pilam ou que apoiam essa decisão é empoderador. 
Adquirirmos segurança para enfrentar ambientes 
em que somos mal olhadas ou debochadas por 
muitos que esperam das mulheres uma busca in-
cessante por um corpo que esteja de acordo com o 
padrão de beleza norte-americano. 

Muito além de se depilar ou não (uma escolha 
de que todas nós temos direito), o importante é 
que façamos aquilo que nos agrada, não o que sa-
tisfaz o desejo de outrem.

Que tenhamos cada vez mais força para lutar e 
permanecer na resistência!

Pelos?
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Uma 
pris

ão 

abst
rata

 

Refletindo nas vias abstratas que incorporam 
de forma cega as prisões em discursos que nos 
prendem, sem percebermos que nossa liberdade 
e livre arbítrio estão sendo tomadas, vezes de for-
ma violenta, vezes de forma sutil. A seguir três das 
piores prisões possíveis:  Patriotismo, nacionalis-
mo, militarismo. Uma das cegueiras da civilização 
que contorce as vísceras: O amor à bandeira.

Orgulho a uma demarcação territorial, vene-
ração à cultura e produção unicamente nacional.

Nacionalismo
É a ideologia de manter o sistema, é a impo-

sição e aceitação da ideia de que para subsistir 
apenas é possível aos avanços da nação, resumin-
do a existência dos indivíduos a defensores da 
pátria mãe, sem sequer que esses entendam a 
manipulação que vivem de fato. Por meio de uma 
linguagem cifrada o poder e a dominação ainda 
imperam sobre os que têm ‘‘o sentimento de uni-
dade numa sociedade dividida’’.

Os prejuízos gerados em vidas em prol da le-

aldade à bandeira como ícone da nação, é uma 
legitimidade à estruturação da sociedade sepa-
ratista entre dominados e dominadores, o jogo 
de classe, exploração e do autoritarismo.

A ordem e o progresso é um emblema para 
e somente as classes dominantes. 

 Faz-se necessário observar o recorte de 
classe no nacionalismo, onde a classe alta se be-
neficia e a classe esmagada fica com as seque-
las. Não se luta pelos mesmos objetivos, quan-
do se vive em situações diferentes por meio dos 
privilégios em realidades antagônicas. 

Patriotismo
A pátria nada mais é do que o processo de 

herança pública em propriedade privada.
Devoção à pátria e seus símbolos, como 

hino, brasão, bandeira, etc..  se resumem a 
uma vida de servidão. Compactua com a exis-
tência do Estado, de suas leis, fortificando a 
opressão estatal e injustiças sociais. 

Em outras palavras, o patriotismo não é 
para o povo porque implanta a nacionalidade,  
limita demarcando as fronteiras , essas que só 
constroem divisões, meio este que o governo 
usa para controle . 

O patriotismo é uma ameaça à liberdade, 
não se engane.

Antipatia profunda a estrangeiros é um sintoma 
de xenofobia, um preconceito a pessoas de outras 
etnias. Se detectada combata-a, ninguém é supe-
rior a alguém por conta do nascimento em devida 
nacionalidade, cultura ou características físicas.

A delimitação abstrata, chamada fronteira, 
é um dos índices de prisão e óbito de seres hu-
manos em situação de imigração. Sua função: 
impedir o livre acesso aos espaços.  Quem se 
nega a essa ordem é marginalizado, excluído, 
estereotipado e sofre preconceitos como se 
fosse subhumano, onde sua presença torna-se 
a causa de todos os ‘’retrocessos da nação’’.

Causando na cabeça de covardes xenófo-
bos diferenças danosas entre as pessoas e ge-
rando uma violenta prepotência.
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Militarismo
Todo esse amor exorbitante gera morte em 

nome da pátria. Formando as marionetes do 
sistema em assassinos uniformizados treina-
dos para matar, países degladiam-se em prol 
de recursos naturais e os sobreviventes ga-
nham título de heróis e são condecorados. Al-
guns soldados voltam brutalmente mutilados e 
sem esquecer os que morrem nas trincheiras. 
Não consigo ter um resquício de algum senti-
mento parecido com dó ou compaixão, sendo 
a guerra algo horrível, esses recrutas são uma 
extensão dela e do comando de poder, do pa-
triotismo. O juramento à bandeira agora é a 
oração do enterro.

Conclusão 
Visamos a derrubada do capital em todo o 

globo, o internacionalismo é isso, é ação revolu-
cionária além de fronteiras territoriais. 

É entender que somos seres do mundo e que 
habitamos em comunidades diferentes, recor-
rentes de culturas diferentes, isso é diversidade.  
E que divisórias geopolíticas não representam as 
minorias. É a rejeição da identidade patriótica 
vendida pelo governo, é erradicar as divisões do 
Estado. É a conquista da identidade construída 
por si própria, visar autonomia. 

 Uma comunidade fundada sobre o voluntá-
rio acordo, onde não haja imposições, onde to-
dos possam ir e vir, sem vistos, sem satisfações, 
sem existência de forças armadas estatais. Uma 
luta pela aniquilação de comandantes e coman-
dados, para isso a compreensão da solidarieda-
de e análise das suas vantagens para impulsionar 
ao infinito a emancipação completa.

 Uma desconstrução passo a passo em prol 
das liberdades, um processo gradual e conjunto. 
Uma dessas formas é se recusar as leis, ao milita-
rismo, aos hábitos subliminares do nacionalismo 
e criar consciência. 

A luta agora não é somente pela emancipa-
ção das mulheres e dos homens, mas também 
da Terra. A favor do internacionalismo e anti pá-
tria pelo fim de um dos sistemas de exploração.
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Neste mês de abril, completou-se 50 anos 
do golpe militar no Brasil. A ditadura durou 21 
anos (1964 - 1985) e causou inúmeras perdas 
caracterizadas pela censura e repressão, pela 
violência excessiva autorizada e praticada 
pelo Estado.

Não podíamos deixar de citar este fato, 
ainda por ser um marco tão importante para 
o início do feminismo no Brasil.

O papel das mulheres nessa época não era 
diferente da história no patriarcado. O que a 
sociedade na época esperava era a submis-
são, estar em casa cuidando dos filhos e mari-
do, muito mais pressionadas que hoje em dia. 

Pelo fato de não concordarem com a or-
dem vigente, as mulheres se engajaram em 
organizações e células que lutavam contra a 
ditadura militar. Faziam parte de lutas arma-
das e muitas viviam na clandestinidade. Mes-
mo por pouca visibilidade de registros que 
existam de mulheres desta época, era claro 
que participavam ativamente, não se calaram 
frente à injustiça praticada pelo país. 

Quando eram pegas pela polícia, eram 
presas, torturadas e assassinadas. Sofriam 
inúmeras formas de abuso. De pressão psi-
cológica - ameaças a sua integridade física e 

a de seus parentes e filhxs - a choques nos 
mamilos, orelhas, genitália e estupros. O 
que aparentemente se parecia como forma 
de conseguir informações da localização de 
companheirxs por parte de policiais, se trans-
formava em puro sadismo. Diminuíam cada 
prisioneirx em algo sem valia, sem utilidade 
para a sociedade. Muitas mulheres eram pre-
sas grávidas e perdiam xs bebês em meio a 
tantos choques diários que recebiam, às ve-
zes por meses. As agressões também eram 
motivadas pelo machismo, tentando diminuir 
sua feminilidade e maternidade; atingindo 
a degradação humana. Mesmo que a tortu-
ra de choque nas genitálias fossem sofridas 
também por homens, o estupro era espe-
cificamente dirigido as mulheres, acompa-
nhados por xingamentos, humilhação e falas 
altamente ofensivas. No sistema patriarcal, 
se uma mulher não é de propriedade de um 
homem, se torna de todos.

Precisavam lutar por duas vezes. Por co-
locar em prática seus posicionamentos políti-
cos contra o regime que as assolava e por es-
tar presente pela libertação feminina, por ter 
direito de escolher, opinar, guerrear e par-
ticipar de todos os espaços que os homens 
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sempre foram presentes. Além disso, algumas precisavam asse-
xuar-se para serem ouvidas e respeitadas nos próprios espaços 
de esquerda que participavam. Ainda por todo o sofrimento de 
torturas, prisões, mortes e desaparecimentos de companheirxs, 
continuavam a lutar e serem fortes o bastante para acreditar no 
fim do tempo de horror.

Em 1975, ainda na ditadura militar, o feminismo começou 
a tomar forma como movimento social organizado. Com ânsia 
de mudança, impulsionadas ainda pela luta contra a ditadu-
ra e embasadas politicamente, se organizaram mesmo que na 
clandestinidade, em grupos ativos contra o machismo e pela 
emancipação das mulheres. Surgiram os jornais Brasil Mulher, 
Nós Mulheres e Mulherio e o Movimento Feminino pela Anis-
tia. Os conteúdos dos jornais se faziam de importante valia para 
a época; tratavam de temas como violência doméstica, aborto, 
sexualidade. Na época em que a luta armada apresentava sinais 
de sua derrota, contra o regime militar, eram a favor da reorga-
nização do movimento social.

Foram ações, sem sombra de dúvidas, muito marcantes 
para a imprensa e para a sociedade; pra que não deixassem 
de questionar e lutar por igualdade mesmo num tempo onde 
isso parecia impossível. Foram mulheres que fizeram de tudo 
pra que o futuro delas, dxs filhxs delas, o nosso presente, fosse 
um dia melhor.

O pessoal é político.

Lutar para relembrarmos o passado e que o silêncio e esqueci-
mento desse período não nos leve à repetição do terror. 

Viva todas que sofreram e morreram por lutar pelo que             
acreditavam!

Luta – Substantivo feminino
Baixe gratuitamente o livro de relatos de vítimas da repressão:
http://www.portalmemoriasreveladas.arquivonacional.gov.br/
media/livro_mulheres.pdf
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email: coletivonongratxs@gmail.com
facebook: facebook.com/coletivonongratxs

blog: coletivonongratxs.blogspot.com
tumblr: coletivonongratxs.tumblr.com

 Nessa segunda edição do zine, nós do Coletivo Feminista Non Gratxs 
compilamos textos, informações e ideias relacionadas de alguma for-
ma ao tema ‘Prisões’.

Trazemos ao debate a percepção de cada uma das integrantes sobre 
tudo o que nos limita, nos encarcera e nos deslegitima para além dos 
muros e grades dos presídios.

Mantendo a individualidade de cada uma, esperamos atingir diversos 
pontos de vista, incitando o debate e a reflexão. Nossos contatos en-
contram-se abaixo para prolongar essa ou outras discussões.

Capa por Laura Fia - www.cargocollective.com/laurafia
Arte e diagramação por Dênia Oliveira


