
Capítulo 4: Dar à luz um emaranhado: multiplicar cuidados e desafiar arranjos 
no ambiente prisional transnacional1	  

 
Vivemos um mundo infame, eu diria. Não nos 
incentiva muito… Um mundo mal-nascido. Mas 
existe outro mundo na barriga deste. Esperando… 
E é um mundo diferente. Diferente e de parto 
complicado. Não é fácil o seu nascimento. Mas 
com certeza pulsa no mundo que estamos. Um 
outro mundo que “pode ser”, pulsando no mundo 
que “é” (Eduardo Galeano). 

 
 

Respiro fundo e tomo uns goles de água para renovar as energias e seguir o trabalho. Sou observada 

por Maretha que, sempre muito discreta, aguarda um simples cruzar de nossos olhares para se 

aproximar. Sul-africana branca, de 38 anos, separada, mãe de duas meninas e condenada a mais de 

oito anos de prisão por tráfico internacional de drogas, sabe que cumprirá toda a pena em regime 

fechado. Seu caso, amplamente veiculado pela mídia sul-africana, tomou dimensões inesperadas nas 

justiças criminais daqui e de lá em função do suposto envolvimento de autoridades nacionais em 

seu aliciamento. 

Desde que nos conhecemos, Maretha repete o mesmo ritual no atendimento do ITTC: sem dizer 

nada, aguarda que eu ou outra pessoa da equipe encontre o email de sua mãe, enviado sagradamente 

todas as semanas; recebe-o de nossas mãos, senta-se ao meu lado e compartilha comigo trechos das 

mensagens. Voltarei à relação dela com a mãe adiante. O importante aqui é que numa dessas 

situações, há uns meses, Maretha me leu uma notícia determinante na escrita deste capítulo e nos 

rumos de meu trabalho de campo: a de que um programa jornalístico da televisão sul-africana 

finalmente veiculara a matéria para a qual ela e outras conterrâneas presas em São Paulo deram 

entrevista. Anotei o nome do programa e a data de veiculação da matéria para pesquisar na internet. 

De minha casa, numa rápida busca, localizo o vídeo e assisto aos vinte minutos de reportagem. 

Poderia afirmar que tudo apresentado me era familiar, não fossem duas seqüências de cenas 

filmadas fora das penitenciárias: a que aborda o trabalho realizado por dona Silvanete, fundadora da 

Associação Casa Recomeço que abriga e assiste voluntariamente estrangeiras egressas ou que ainda 
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cumprem pena nos regimes semi-aberto ou aberto; e a que registra o reencontro de Zelda, egressa 

sul-africana, com seus parentes no momento de seu desembarque no Aeroporto Internacional O.R. 

Tambo, em Johanesburgo. A existência e a atuação de dona Silvanete me eram desconhecidas e 

acabaram por redefinir os rumos de meu trabalho de campo, assunto de outro capítulo. Já a 

possibilidade de acompanhar a chegada de Zelda, ainda que de forma fragmentada (por conta da 

edição das imagens) e limitada (pelo enquadramento e pela voz da narradora que silencia os 

protagonistas), lançou-me questionamentos sobre as fronteiras prisionais e nacionais e a 

importância de diferentes mediações técnicas na experiência de mães estrangeiras. Para entrarmos 

nesses pontos apresento a descrição das cenas. 

“Zelda played and lost. Arriving back home she now has a second chance with no criminal record in 

South Africa”. Enquanto a narradora pronuncia essas frases, nos instantes finais da matéria, assisto, 

pelas lentes de uma câmera distante, Zelda cruzar o portão de desembarque com um largo sorriso no 

rosto em busca das pessoas que a recepcionariam no aeroporto. Sua filha é a primeira a aparecer no 

enquadramento compartilhado até então com passageiros e transeuntes desconhecidos. A menina 

corre em direção à mãe, joga seu corpo contra o de Zelda que logo se agacha para pegar a filha no 

colo e abraçá-la. Na cena seguinte, ainda à distância, Zelda aparece no vão do aeroporto entre entes 

queridos. Sua mãe e sua irmã se abraçam, enquanto ela conversa com seu pai e seu irmão, 

uniformizados com as vestes de seu grupo de motociclistas, cumprimenta demais entes que a foram 

receber e mantém sua filha no colo agarrada ao seu pescoço. Por fim, Zelda caminha no meio desse 

pequeno grupo em direção à saída do aeroporto. De mãos dadas com sua mãe e sua filha, vemo-las 

e os demais se afastarem da câmera até se perder o foco. 

Para além da emoção de assistir ao retorno de uma estrangeira com quem estabeleci vínculos 

afetivos, chamou minha atenção a intimidade e a familiaridade da recepção da filha de Zelda. Isto, 

porque a sul-africana foi presa quando a menina tinha apenas três anos de idade; permaneceu em 

São Paulo por dois anos distante dela – um ano e oito meses cumprindo pena em regime fechado e 

quatro meses na rua à espera de seu retorno para a África do Sul; e, durante o aprisionamento, 

enfrentou diversas restrições normativas para a manutenção do contato e do vínculo com ela. Fico 

curiosa para entender o entusiasmo da menina, de apenas cinco anos, ao ver sua mãe após dois anos 

de distanciamento. Como o vínculo foi mantido entre elas após esse tempo de prisão em um país 

exterior? Ou, de modo mais amplo, como mães estrangeiras e filhos se relacionam, se é que o 

fazem, quando separados por dois, quatro, cinco anos ou mais pelo aprisionamento em São Paulo? 

Essas questões são o portão de embarque para o presente capítulo que abordará, mais detidamente, a 

dimensão transnacional da experiência dessas mulheres na PFC. Meu objetivo neste capítulo é 

refletir sobre as tentativas de suspensão da equivalência entre as distâncias física e temporal e a 

ausência numa escala transnacional, a partir da convergência de dois fenômenos: o aprisionamento 



num país exterior e as (im)possibilidades comunicativas. À primeira vista, as estrangeiras, das 

quais 75% são mães, enfrentam diversas restrições para a manutenção do vínculo e da relação com 

filhos e demais entes em função do alto nível de isolamento: cumprem pena em regime fechado sem 

receber visitas de parentes e/ou amigos; não têm o direito de realizar nenhuma ligação telefônica, 

sequer à cobrar, ao longo de toda a pena e podem – ou melhor, puderam até 2012 – receber apenas 

dois telefonemas por ano, cada qual com duração máxima de vinte minutos. Além disso, elas não 

têm acesso à internet e só podem se comunicar via correspondências que demoram semanas ou até 

meses para chegar ao destinatário. Não à toa, a experiência prisional das estrangeiras tende a ser 

vista pelos atores intramuros como um parêntesis físico e temporal no percurso de suas vidas. 

Entretanto, meus dados de campo problematizam o isolamento prisional e revelam uma série de 

relações que extrapola os muros da penitenciária. Contrariando a ideia de que estrangeiras não 

podem contar com a família e não dispõem de uma rede de apoio (Angarita, 2008), procurarei 

mostrar como todo um emaranhado é constituído através e em torno da relação de maternidade. 

Três são os argumentos que atravessarão a narrativa. Três são os argumentos que atravessarão a 

narrativa. O primeiro deles defende a idéia de que o aprisionamento num país exterior cria 

possibilidades para a produção de outros arranjos maternos através de copresenças. Tais 

copresenças, sugere o segundo, pressupõem corpos humanos que, uma vez enclausurados, 

atualizam seu modo de existência num engajamento perceptivo e prático com o mundo circundante, 

tornando-se assim capaz de transitar por entre o interior e exterior da prisão. Por fim, o terceiro 

propõe que tais trânsitos e copresenças são produto e produtores de um ambiente prisional 

transnacional, um meio de oportunidades interativas onde suas próprias affordances e as dos 

agentes ganham contornos numa interação recíproca em meio às realidades contextuais intra e 

extramuros. 

Esses argumentos trazem o esforço de mergulhar numa série de relações que fazem a maternidade 

quando mães e filhos estão separados pelas fronteiras nacionais e transnacionais, bem como de 

rastrear os processos de constituição dos agentes que a constituem. Agentes humanos e não-

humanos que não serão tomados como princípio explicativo do ambiente prisional transnacional, 

mas antes como objeto de sua investigação. Tal esforço implica abrir caixas-pretas (Latour, 2000)2 

e repensar, através dos dados etnográficos, os limites e propriedades do espaço, do tempo, de 

objetos técnicos, incluindo os corpos humanos, reflexão que está diretamente ligada à formação 

particular de mães estrangeiras com outros agentes (humanos e não-humanos). 
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Mas não se trata apenas de desconstruir, é preciso fazer o movimento oposto e complementar de 

fechar as caixas-pretas (Ferreira, 2010), investigando o processo de composição do social pela sua 

concretização em objetos duráveis, ato que precisa será realizado toda vez que for possível 

identificar uma nova interação. Isso, porque “[...] o fato social pode perfeitamente existir apenas no 

seu desempenho interacional presente [...], mas para que ele adquira o caráter de um objeto durável 

(em oposição a um objeto instável) é imprescindível a intromissão de agentes capazes de sustentar 

(i.e., mediar, propagar, reiterar) essa durabilidade” (Ferreira, 2010: 71). 

Para realizar a abertura e o fechamento das caixas-pretas, selecionei algumas ferramentas 

conceituais que me pareceram apropriadas. Optei por tomar os objetos técnicos não pela função das 

suas características externas ou formais, mas pelo modo como se articulam com agentes humanos e 

não-humanos (Latour, 2002; Neves, 2006); as técnicas não pelo resultado, mas pelos meios de ação 

sobre a matéria (humana e não-humana) que as definem (Leroi-Gourhan, 1984); e as pessoas não 

pela noção de indivíduo constituído, atomizado, mas pelas ações que individuam os agentes como 

sujeitos (Strathern, 2006). Como se verá, essas ferramentas não estarão explicitadas ao longo do 

texto, mas enquanto tais foram fundamentais para sua construção. Dito isso, voltemos ao 

atendimento. 
Para fazer maternidades (no) presente: os processos de associação em e com 

fotografias 

Maretha lia para mim uma das tantas notícias enviadas por sua mãe, quando Sandra reteve a atenção 

de todas ali presentes. A colombiana, de trinta e dois anos, entrou na sala cantando e rebolando ao 

ritmo da música que ouvia no fone de seu radinho (walkman) pendurado no pescoço. Estardalhaço 

rotineiro para um motivo também rotineiro: pegar conosco o e-mail enviado por algum ente. Além 

das unhas e sombras azuis, argolas grandes e douradas, batom vermelho e rímel preto, ela expunha 

suas curvas em uma baby look branca e uma calça beje bem justas. “São justas sim, exatamente 

como devia ser a justiça desse país”, ironizava ela toda vez que uma funcionária lhe chamava 

atenção para a desobediência dos padrões do uniforme, desafiando assim aquilo que Goffman 

(2003) denominou de mortificação do eu nas instituições totais. 

Sua imagem atual contrasta fortemente com a daquela jovem franzina, desleixada e abatida que, em 

meu primeiro ano de trabalho de campo, arrastava-se até os atendimentos para se lamentar da 

distância que a separava de Diego, seu filho nascido durante o cumprimento da pena. Chorava ao 

dizer que não acompanharia o crescimento do menino e nem seria reconhecida por ele quando 

retornasse à Cali. Chorava também quando se referia a Paola, sua primogênita de nove anos, que 

naquela altura achava que a mãe estava no Brasil temporariamente para fins laborais. Sandra tinha 

pânico só de imaginar a reação da menina quando recebesse a notícia. 

Lembro-me bem do dia que Sandra se despediu de sua mãe e seu filho, à vespera do embarque dos 



dois para a Colômbia. Em frangalhos, contou-nos que estava há dias sem comer e trabalhar, tomada 

pelo angústia e a insônia. Tentamos, em vão, consolá-la. Ela parecia não estar ali, mas imersa na sua 

dor e nas duas fotografias que sacou do bolso assim que nos viu – uma dela grávida de oito meses e 

a outra dela com seu filho recém-nascido. “Foram tiradas lá no berçário”, comentou ela 

atravessando a fala de uma de minhas colegas de equipe, enquanto fitava e acariciava a imagem do 

bebê num choro crescente: 
Parece que a minha vida acabou! Não queria me separar do meu bebê. É muito sofrimento, 

muito! [...] Fiquei com ele noves meses dentro de mim. Aí nos últimos oito meses não me 

separei dele nem um minuto. Ele era parte de mim. A gente tomava banho junto todos os 

dias, abraçados, acordava, dormia e comia... fazia tudo, tudo junto. E agora vou ficar sem 

ele por quatro ou cinco anos. Não vou poder acompanhar o crescimento dele, não vou poder 

criar ele. É muito tempo longe! Ele nem vai me reconhecer, não vai saber que eu sou a mãe 

dele. Ele nasceu de mim, ficou comigo este tempo todo, e agora? Ele nem vai me 

reconhecer! [E após a consolarmos, ela ponderou] Pelo menos ele vai ficar com a irmã e 

com a avó, não vai ficar com um monte de gente estranha nesses abrigos. 
Os momentos da entrega e do traslado dos bebês são considerados um dos mais difíceis pelas 

mães que dão à luz na prisão. Segundo elas, a dureza da ruptura tem a ver, dentre outras coisas, com 

o fato de terem vivido nove meses com os filhos dentro de si e cerca de seis meses coladas com eles 

durante a amamentação. Na verdade, mais do que ruptura da interação entre duas unidades 

corporais distintas, poder-se-ia falar da ruptura de um corpo uno em duas partes, tal como sugere a 

fala da colombiana. Corpo que ganha modos de existência distintos nos momentos da gravidez e da 

amamentação, mas que se mantém unívoco em ambos; corpo que, ao ser divido tão logo uma de 

suas partes é retirada da prisão, sofre as dores físicas e emocionais de uma amputação e produz 

crises existenciais na mãe. Em suma, muito embora sofra com as mudanças decorrentes da cisão, 

trata-se de um corpo flexível e capaz de se transformar e se configurar “[...] como uma unidade de 

percepção e ação que não coincide necessariamente com os limites anatômicos” (Sautchuck, 2007: 

15). 

Essa flexibilidade talvez explique, em parte, o fato de Sandra ter se recuperado da ruptura e estar 

atualmente muito diferente: seu corpo se transformou e se reconfigurou, de modo que o vazio 

deixado por aquela parte que se foi, o filho, torna-se espaço liso (Deleuze e Guattari, 1997) para 

novos arranjos corporais, maternos e familiares e, claro, para uma Sandra bem diferente daquela 

tomada pela dor. Hoje ela é outra mulher: irônica, bonita, vaidosa e segura de si, que muito se dá a 

exibir lá dentro com suas curvas em uma baby look branca e uma calça beje bem justas – tal como 

deveria ser a justiça brasileira, ironiza ela toda vez que uma funcionária lhe chama atenção para a 

desobediência dos padrões do uniforme. 

Hoje ela chegou ao atendimento com sua família debaixo do braço num álbum de fotografias, um 

caderno escolar aramado no qual presas colam as imagens de seus entes, já que aqueles 



propriamente vendidos no mercado não são permitidos na PFC. Capaz de gerar narrativas sobre si 

mesma e sua trama intra e extramuros, o álbum foi um meio por onde acompanhei a constituição do 

vínculo materno e os episódios associados a este e a outros vínculos. Nesse espaço, Sandras 

conseguem reunir os entes, a despeito das intrigas e distâncias afetivas e físicas que às vezes os 

separam. Conseguem também solenizar momentos familiares e reforçar sua coesão (Bourdieu, 

1989), seja ela idealizada ou efetivada. E, por fim, conseguem minimizar a perda do tempo familiar 

no contexto transnacional (Carrillo, 2008) e diminuir a sensação de estagnação do presente prisional 

a partir da disposição das fotos de antigos e novos membros. 

O álbum de Sandra estava preenchido com dezenas de fotos: imagens da mãe, do pai e o novo 

namorado da mãe; da irmã, do cunhado e os filhos deles; do irmão e o filho recém-nascido; e dos 

filhos da colombiana. Reunidas, elas davam vida àquelas pessoas em arranjos ora solitários ora 

coletivos, ora sincrônicos ora diacrônicos. Paola e Diego eram os principais protagonistas, com 

fotografias desde o nascimento até o momento atual. Como a menina é mais velha, os intervalos de 

tempo entre uma e outra eram maiores do que os intervalos das fotos do menino. Questionada sobre 

os motivos de tantas imagens dos dois, Sandra me falou da importância deles e das fotografias em 

sua vida: 
Eles são minha vida, são tudo para mim. Eu gosto de ficar olhando, fazendo carinho, e... 

depois, eu estou na cadeia, né? É o jeito que eu tenho para ficar com eles. Vejo o tamanho 

deles, como eles estão, se estão fortes, bonitos! Sempre estão, né?! [risos] A minha filha já 

está com os peitinhos crescendo, olha! É o único jeito que a gente tem... eles não estão aqui 

para me visitar. Eu quero acompanhar eles cresceeennddoooo! E...[pausa]. Você pode me 

achar doida, mas tem dia, quando estou triste ou com saudades (esses dias que a gente 

passa aqui dentro!) aí eu fico com eles, faço carinho no rosto deles... chego a sentir a pele e 

o cheiro deles [risos]. É sério! Eu sinto mesmo! 
A fala de Sandra mostra que as fotografias não são meras imagens ou objetos de troca, algo também 

observado por Fedyuk (2012) em estudo sobre ucranianos migrantes na Itália. Para as estrangeiras, 

assim como para esses ucranianos, as fotografias se tornam parte constitutiva das relações 

transnacionais: elas mantêm viva na lembrança dos deslocados uma vida familiar idealizada e 

temporariamente suspensa pela separação transnacional; além disso, assumem o papel de manter 

viva as obrigações e responsabilidades dos entes entre si. No caso das estrangeiras, esse modo de 

existência das fotografias está diretamente relacionado com sua possibilidade de corporificar os 

fotografados. Acompanhar o desenvolvimento físico, fazer carinho, sentir a pele e o cheiro são 

práticas de produção presencial realizadas por presas que não contam com as possibilidades (mais 

ou menos remota) dos migrantes de acessar as novas tecnologias da informação nem de realizar 

retornos periódicos ao seu país de origem. Presas que buscam tecer presenças dos entes do lado de 

cá e a sua do lado de lá durante o aprisionamento em meio a uma série de limitações 



comunicacionais. 

No entanto, para que as possibilidades de ação (affordances) das fotografias – de corporificar e 

reunir os entes, (re)compor a coesão familiar e imprimir certa dinâmica temporal à família e à 

prisão – se concretizem é necessário que as estrangeiras as recebam com alguma frequência. Nos 

casos em que isso não ocorre, o efeito produzido pode ser outro: a dinâmica familiar e também a 

prisional podem ganhar, mas não necessariamente ganham, uma temporalidade com tendências 

imobilizantes. A primeira tende ao congelamento do passado, obrigando estrangeiras a se 

contentarem com lembranças passadas e lidarem com a sensação presente de abandono; já a 

segunda, tende ao congelamento do presente, cristalizando a dura e repetitiva rotina prisional, como 

certa vez me explicou a recém-egressa búlgara Dorina: 
As fotos são muito importantes para quem está presa e não recebe visita, você não faz ideia. 

Eu fiquei sem ver meus filhos por quase 5 anos, porque minha família só me mandou foto 

antiga, do tempo em que eu ainda estava lá. Aí, quando eles me mandaram uma dele com 

sete anos, já no finalzinho da minha cadeia, eu quase morri! Eu não podia acreditar: meu 

bebê que deixei com dois anos estava daquele tamanho! Chorei de alegria... e de tristeza 

também. Doeu muito ver que perdi toda essa fase da vida dele. Sei que minha família não 

fez isso de maldade, eles só não tinham ideia da importância das fotos para mim. Por mais 

que eu dissesse nas cartas e nos e-mails, eles não faziam ideia. Não sei bem como explicar, 

mas vira uma companhia. Tem mulher que chega a sentir a pele, o cheiro da pessoa na foto! 

Não foi meu caso. Como eu só tinha foto antiga, acabava deixando as minhas guardadas. 

Ficava só com as cartas mesmo e olhava as fotos só de vez em quando. Mas era ruim. Elas 

me davam a sensação de que minha família tinha parado no tempo das fotos. Aí junta isso 

com o tempo na cadeia, que não passa nunca...já viu, né? Parecia que tudo estava parado. 

Todos os dias iguais aqui dentro, aí meus filhos sempre iguais nas fotos. Parecia que eles 

tinham me abandonado e eu só ficava com aquela lembrança antiga. Mas aí vinham as 

cartas e diziam que não. Era muito ruim, dá vontade de chorar só de lembrar. Por isso que 

eu guardei as fotos e não vi mais. 

 

Interessante notar que Dorina, através do não recebimento frequente das fotografias, mostra como 

elas são um meio de interação entre a prisão e seu mundo familiar pregresso. Ou melhor, mostram 

como elas se tornam um meio de interação apenas em composição com outros artefatos, como as 

correspondências. Explico. O seu não envio regular, quando associado à contínua troca de cartas e 

e-mails, tornam-se lembranças materiais que empurram para o passado uma relação que se esforça 

para se manter viva no presente das correspondências. Elas passam a produzir ausências em 

detrimento das presenças e, juntamente com as práticas que fazem o cotidiano da prisão repetitivo, 

acabam por congelar o presente prisional e o passado familiar, desaguando assim na sensação de 

abandono entre as presas. 

Nesse caso, faz todo sentido a búlgara guardar as fotografias antigas para que elas não atrapalhem o 



processo de presentificação temporal e espacial dos filhos junto a ela na prisão por meio da troca 

contínua de cartas e e-mails. Em outros termos, faz todo sentido ela guardar as fotos antigas, porque 

o tempo presente e as presenças dos entes não são unidades (respectivamente, temporal e material) 

dadas de antemão, mas produtos da associação entre determinadas coisas – neste caso corpos, cartas 

e e-mails. Coisas que, por sua vez, não são, cada qual, uma unidade individual pré-dada, fechada em 

si mesma e com sentido próprio, mas sim vazadas e capazes de ganhar existências diversas quando 

associadas com umas ou outras. 

Isso fica mais claro se observamos estrangeiras que não mantêm nenhum tipo de contato com os 

filhos para além das fotografias antigas, como a espanhola Carmen, de 43 anos. Mãe de duas 

adolescentes, contou-me certa vez que tinha superado o vício da cocaína na prisão com a presença 

das filhas em fotografias quando ainda crianças. Coladas na parede de sua cama, disse ela satisfeita: 

“meus amores me vigiam, não tiram os olhos de mim! Ficam me olhando com aqueles sorrisos 

inocentes e me fazem lembrar todo dia que eu tenho coisas importantes lá fora. Não me deixaram 

cair [no vício] nenhuma vez aqui dentro. Eu sei que elas não são mais aquelas crianças, mas para 

mim são... sempre serão”. 

A fala de Carmen nos mostra que as fotografias ganham sentido em associação com as lembranças e 

a total ausência das eternas meninas. Mais do que representar partes da vida passada da espanhola, 

tal associação consegue atualizar essas partes no presente, mantendo viva as crianças e a relação 

com elas. Nesse sentido, não se trata de “minimizar a falta” das filhas, como mostra Lopes (2004) 

num estudo sobre amor materno entre mães presas em São Paulo, mas de criar um modo de 

presentificação temporal e espacial. Para tanto, congela-se as filhas (hoje ausentes e não mais 

crianças) no presente por meio das fotografias antigas e da lembrança, mantendo viva assim a 

relação de maternidade dentro da prisão. Em resumo, as fotografias antigas, quando associadas às 

lembranças e ausências, não minimizam ausências, mas produzem presenças. 

As presas também podem enviar suas presenças em fotografias aos entes, se é que tais artefatos 

ganham esse modo de existência do lado de lá3. A elas é dado o direito de serem clicadas dentro 

dessa prisão por um fotógrafo autorizado pela direção da unidade em datas comemorativas. Três 

fotos no valor total de R$10,00 (dez reais) é o pacote que Sandra não perde por nada! A colombiana 

é daquelas que sempre está a postos para posar diante das lentes do fotógrafo, seja com parceiras 

                                                
3  Embora meus dados sugiram a importância das fotografias para os entes das estrangeiras, como veremos 
adiante, os limites do meu trabalho de campo apenas no lado de cá impediram-me de observar o modo como elas 
ganham existências no lado de lá. No entanto, se há um limite que marca o dentro e o fora (das prisão e dos países) e os 
diferencia, certamente encontraremos diferenças de sentidos e de possibilidades de ação desta e de outras coisas no 
outro lado. Tal ideia fica evidente nos dados de pesquisas que atravessaram as fronteiras e observaram ambos os lados. 
Sugiro Granja, Cunha, Machado (no prelo), para o caso prisional de famílias portuguesas; Madianou e Miller (2012), 
para o transnacional de famílias filipinas; e Padovani (2013), para o prisional transnacional de mulheres presas no 
exterior. 



(para guardar de lembrança ou enviar nos pedalos4) ou sozinha (para enviar aos filhos). Ela desfruta 

de todo o ritual dos cliques, desde a escolha de adornos, o ensaio de poses e a produção de 

maquiagem, unhas e cabelos, passando pelos momentos dos cliques, até as conversas de 

recapitulação dos melhores momentos. Eventos que, para ela, colorem o cinzento cotidiano 

intramuros e ajudam a manter o presente prisional distante de seu estado sólido (de congelamento). 

Foi numa foto com as parceiras que Sandra foi vista pela primeira vez por Ernesto, colombiano que 

cumpre pena na penitenciária do Itaí, unidade exclusiva para homens estrangeiros, localizada a 

cerca de 300 quilômetros de São Paulo. Do que ouvi dizer, sucedeu o seguinte: uma parceira de 

Sandra enviou ao namorado, também preso no Itaí, uma correspondência contendo uma foto sua 

com outras presas, dentre elas, Sandra. Essa imagem circulou lá pelas mãos dos parceiros do 

namorado da moça, seguindo uma prática do mercado de casos e casamentos5 entremuros. Ao ver 

Sandra e saber que ela era solteira e colombiana, Ernesto logo recrutou o casal de namorados para 

intermediar o contato com a colombiana feito via cartas e telefonemas celular. E funcionou. Sandra 

aceitou a investida do rapaz, a despeito do caso que ela mantinha com uma brasileira lá dentro. 

O pedido de casamento não tardou a chegar aos pedalos na PFC. Atrelado a ele, veio a promessa de 

o pretendente contribuir para o sustento dos filhos da moça. Pedido aceito, promessa cumprida – até 

que a liberdade de Sandra os separe! A distância entremuros selou o matrimônio, relação que estará 

a todo tempo condicionada às necessidades de Sandra sustentar os filhos no aprisionamento e se 

fazer mãe por meio do sustento. Finda a pena, findo o relacionamento. Mas será bom enquanto 

durar: ela manterá seu caso intramuros, seu casamento entremuros e sua maternidade extramuros 

por meio dos fluxos de afetos, interesses e cuidados. Portanto, os muros prisionais, que tiveram um 

papel importante na ruptura de Sandra com seu filho, voltam a tê-lo, mas de modo diferente. Não 

mais como limite-guilhotina que amputa corpos, mas como limite-poroso que possibilita a extensão 

de corpos, que convida Sandras a extrapolar os limites anatômicos e se aventurar na produção de 

um emaranhado de relações que dificilmente ganharia tal existência se estivesse totalmente dentro 

ou totalmente fora da prisão. 

No caso da maternidade, o emaranhado vem funcionando da seguinte forma: um amigo colombiano 

do marido, que estava em Cali, passou a frequentar a casa da irmã de Sandra esporadicamente para 

entregar o dinheiro destinado aos custos dos filhos da presa. Certa vez, pude indagá-la sobre essa 

trama e ela foi categórica: 
Se for para ajudar meus filhos, mandar dinheiro para eles, eu caso e descaso! Caso com ele 

e tenho um caso com ela aqui! [risos] É bom, porque posso ajudar minha mãe no sustento 

                                                
4  Pedalos e pedaladas são termos para se referir à interação, geralmente de caráter afetivo-sexual, via 
correspondências ou telefonemas celular, com pessoas que se encontram em redes prisionais dentro ou fora da prisão. 
5  Há uma vasta trama de relações conjugais, amorosas, sexuais e familiares dentro das prisões femininas que se 
dão via cartas e sustento material. Sobre os casos e casamentos, sugiro Padovani (2010). 



das crianças e também comprar uns presentinhos para as crianças. Coisas que eu já 

comprava e que quero que eles continuem tendo – roupas, sandálias, brinquedos, esse tipo 

de coisa. Peço à minha mãe e à minha irmã para comprarem pra eles e dizerem que a 

mamãe mandou. Assim, eles sabem que a mãe deles está presa aqui, mas que não se 

esqueceu deles, que tá lá com eles e que ama muito os dois. Digo [ao marido] que amo, que 

estou apaixonada, que sou esposa dele. Eu digo! Faço sexo e tudo [por meio dos 

pedalos][...]. Aí ele fica calminho, calminho, diz que a cadeia pesa menos. Minhas 

parceiras aqui falam para mim 'Sandra, você está louca! Você é maluca. A Adriana [o seu 

caso] vai descobrir!'. Mas eu não estou nem aí, enquanto estiver assim, eu aqui e ele lá me 

ajudando, está tudo ótimo. É assim que tem que ser, não é? É melhor tirar a cadeia do que 

ela me tirar! 
Sandra, de fato, tirou a cadeia6, cumprindo sua pena e zombando de alguns limites. Experimentou 

as potencialidades das fronteiras prisionais e nacionais, dos arranjos afetivos-sexuais e maternos, 

afastando o tempo familiar e o prisional de seus estados sólidos, de congelamento, a partir de fluxos 

intra, entre e extramuros. Fluxos desdobrados em mercadorias, dinheiro e fotografias; feitos de 

ajudas, cuidados, deveres, direitos, interesses, afetos ao longo dos quais seu corpo, que me pareceu 

estar em vias de sucumbência, e sua maternidade, que lhe pareceu estar em vias de insolvência, 

ganharam novamente vida. Fluxos que, uma vez constituídos na separação da prisão, recusaram-se à 

contenção: atravessaram as fronteiras dos muros, das coisas, dos corpos e das relações e produziram 

presenças espaciais e temporais. 

Mas, afinal, de que presença estamos falando? Seria uma presença que se dá através de objetos 

substitutos de corpos ausentes (Comfort, 2007)? Ou seriam “formas adaptadas” (Brito, 2007), 

“paliativos à dor”, “meios substitutos” (Lopes, 2004) para mães presas exercerem a maternidade à 

distância? Ou ainda, uma presença virtual, à distância que se contrapõe a, embora tente ser o mais 

próximo possível de, uma real7, como sugere a literatura transnacional? Qual é a natureza dessa 

presença no caso das estrangeiras? Para responder a essas questões, convido o leitor a me 

acompanhar pelos seus processos de constituição a partir de e-mails e cartas – estas, um artefato 

cuja relevância é amplamente reconhecida na literatura prisional. 
Para fazer maternidades (no) presente: os processos de associação em e com 

cartas e e-mails 

Minha reflexão sobre as presenças teve como ponto de partida a análise de Rosa (2008) sobre as 

cartas de um ex-sargento preso destinadas à sua esposa, no período da ditadura militar no Brasil. 

                                                
6  O verbo tirar significa “zombar, debochar”. Já o tirar a cadeia tem o sentido de “cumprir a pena”. Quando 
Sandra faz o trocadilho “melhor tirar a cadeia do que ela me tirar”, ela aciona ambos os sentidos. 
7  “Proximidade à distância” (Lobo, 2006), “long distance intimacy” (Parreñas, 2005a, 2005b), “physical 
distance” (McKenzie and Menjívar, 2011), “care at a distance” (Leifsen & Tymczuk, 2012) são alguns dos termos 
recorrentes na literatura transnacional que sugerem a ideia de uma presença virtual capaz de conectar parentes 
separados pela distância transnacional através do uso das tecnologias da comunicação e informação. 



Em um texto curto e belo, a autora sugere que a carta comporta uma presença quase física de quem 

é lido, uma vez que “[a]tua, em virtude do próprio gesto da escrita, sobre aquele que a envia, assim 

como atua, pela leitura e releitura, sobre aquele que a recebe” (Foucault apud Rosa, 2008: 11). Tal 

artefato carrega o gesto da escrita que é, em si mesmo, uma forma de se mostrar, de dar-se a ver ao 

outro. Enquanto escrita de si, “atenua os perigos da solidão: dá ao que se viu ou pensou um olhar 

possível; o fato de se obrigar a escrever desempenha o papel de um companheiro” (Foucault apud 

Rosa, 2008:11). Mas por que quase física e não física? O que define esse “quase”, um estado que 

sugere a interrupção de um processo que não se atualiza completamente? 

Entre as estrangeiras, as cartas também atuam em virtude dos gestos da escrita, leitura e releitura, 

garantindo às presas em geral o compartilhamento de detalhes do cotidiano intramuros, momentos 

de alegria e angústia, acontecimentos marcantes na PFC, em outra prisão e em casa, lembranças e 

saudações, informações processuais, penais e parentais. No que diz respeito aos filhos, garantem, 

além disso, o compartilhamento de afetos, de problemas e suas soluções, de desenvolvimento em 

atividades domésticas, físicas e musicais e, por fim, de práticas e regras de educação, alimentação, 

obediência, convivência familiar e higiene. Entre as estrangeiras, elas podem circular via e-mail ou 

correios, modos de circulação que será determinante na constituição de dois artefatos distintos, 

como veremos.  

Quando circulam por e-mail, a logística funciona da seguinte maneira: uma vez por semana um dos 

membros do ITTC faz sair do endereço eletrônico da ONG cartas, de no máximo duas páginas, com 

destino ao endereço virtual que é escrito pela remetente no canto superior da folha. As respostas são 

enviadas pelos entes ao endereço virtual da ONG que, por sua vez, as leva impressa para as 

estrangeiras no atendimento da semana seguinte. Como nem sempre os entes destinatários têm 

acesso à internet, pode se tornar necessário recorrer a mediadores. No caso de Sandra, por exemplo, 

o marido de sua irmã é quem recebe e envia as mensagens dela, da irmã, da mãe e dos filhos, pois é 

único da família que tem um domínio mínimo de internet e computadores. Cabe a ele imprimir as 

mensagens a serem entregues em mãos às destinatárias ou, quando a impressão não é possível, lê-

las ao telefone. As respostas escritas à mão ou ditadas são, respectivamente, escaneadas ou 

digitadas por ele para serem, em seguida, enviadas ao endereço virtual do ITTC. 

A necessidade de mediação do ITTC se deve à impossibilidade legal do uso de internet nas prisões 

de todo o país. O acesso a esta tecnologia pelas(os) presas(os) é terminantemente proibido, o que 

impede estrangeiras de usufruírem de uma importante ferramenta em contextos de migrações 

transnacionais: impossibilita trocas mais velozes das mensagens escritas, do compartilhamento da 

vida em redes sociais e em teleconferências (Carling et. al,. 2012); impossibilita também o acesso 

transnacional ao ambiente pregresso por meio de conteúdos como música, vídeos, fotos e notícias 

de jornais locais (Brignol, 2012). Em outros termos, estrangeiras ficam impedidas de utilizar a 



ferramenta que é apresentada como decisiva para o compartilhamento da vida familiar na separação 

físico-temporal trasnancional e para decisão dos migrantes pela permanência prolongada no 

exterior, muito embora seu uso esteja (de)limitado por condições econômicas, trabalhistas e de 

infra-estrutura de um e/ou outro lado (Cólera, 2010; Madianou e Miller, 2012). Mas, sem acesso à 

internet, nada disso faz sentido para as estrangeiras. Ou faz? 

Considerando a importância das cartas no contexto prisional, a lentidão que marca sua circulação 

transnacional e a proibição da internet, o ITTC firmou um protocolo junto à Secretaria de 

Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, em meados dos anos 2000, com vistas a 

acelerar a troca de correspondências entre estrangeiras presas e entes. Quando iniciou esse serviço, 

as correspondências das estrangeiras, que naquela altura falavam línguas escritas em alfabeto 

romano, eram digitadas por algum membro da equipe na sede do Instituto e enviadas ao 

destinatário. Como a demanda cresceu rápida e vertiginosamente, a ONG passou a digitalizá-las, 

mudança que colocou abaixo certas fronteiras entre o analógico e o digital. Isso, porque as imagens 

escaneadas das correspondências passaram a atuar não apenas em virtude dos gestos da escrita, 

leitura e releitura, mas também da apreciação de coisas que se perdem num e-mail digitado – isto é, 

imagens de caligrafia (escrita, riscada e apagada), desenhos e beijos em batom. 

Para Maretha, por exemplo, aquela sul-africana que compartilha trechos dos seus e-mails comigo, 

essa mudança faz toda a diferença. Ao longo do aprisionamento, a digitalização e a intensa troca de 

e-mails criaram possibilidades para sua mãe perceber seu estado de espírito a partir da caligrafia. 

Soube disso certa vez que ela me leu um dos trechos de e-mail, no qual a mãe pedia para a filha 

contar os motivos de tanto nervosismo. Maretha vinha recebendo ameaças sutis de sul-africanas 

negras em seu pavilhão em função do fato de ela e sua mãe terem delatado, às justiças brasileira e 

sul-africana, autoridades do governo de seu país envolvidas em seu aliciamento para o tráfico. 

Muito embora a moça compartilhasse a rotina e os sentimentos mais íntimos com a mãe, achou 

conveniente não contá-la sobre a situação – já bastava as ameaças do lado de lá que vinham 

obrigando a senhora de quase setenta anos a mudar de casa e até de cidade. 

Mas a caligrafia da filha denunciava seu estado de espírito, independentemente do conteúdo das 

mensagens: se a escrita estava pequena e apertada, a mãe sabia que ela se encontrava triste; se 

estava tremida e corrida, que ela estava nervosa ou apreensiva; e se estivesse bem arredondada, 

grande e simétrica, a mãe ficava tranqüila, a filha presa estava bem. Nesse caso, a habilidade da 

mãe em perceber o estado da filha se deve à profunda interação entre elas, ao compartilhamento 

presencial, e por que não existencial, do qual as trocas de e-mails e, em menor medida, de 

mercadorias, cartas e fotografias são presenças materiais fundamentais. 
Eu e minha mãe estamos sempre juntas! Ela me manda e-mail e carta pelo menos duas 

vezes na semana. Também me liga, me manda sedex... sedex nem sempre, porque é muito 



caro. Mas só de usar o desodorante, o sutiã, a camisa que ela me manda, me sinto com ela. 

Eu também escrevo sempre, mando fotos de vez em quando, mas ela consegue me ver 

mesmo nos emails. Ela me vê mesmo, como se estivesse olhando nos meus olhos. Eu sinto 

isso quando escrevo. Aí nem adianta eu mentir ou esconder coisas dela, porque ela sabe 

como eu estou só pela minha letra. 
Quando indagada sobre as vantagens dos e-mails, Maretha fez logo alusão à circulação semanal, à 

gratuidade e, para as falantes de português e espanhol, que não era o seu caso, à isenção de qualquer 

fiscalização do conteúdo escrito por parte da unidade prisional. Tais vantagens foram listadas em 

contraste com a lentidão, o custo de envio e a leitura fiscalizadora das cartas que entram e saem da 

prisão em malotes retirados e entregues pelos Correios. Já Sandra se referiu à possibilidade de eles 

serem carregados junto ao corpo e serem lidos, relidos e guardados, possibilidade esta definida pela 

sua mobilidade e materialidade. No entanto, queixaram-se ambas, o limite de duas páginas para 

cada estrangeira por atendimento restringe a presença no papel e exige das remetentes um enorme 

esforço para fazer caber os fios das relações naquele curto espaço. 

Nesse caso, quando Sandra não tem pressa de trocar informações e deseja uma interação sem a 

mediação do cunhado e do ITTC; ou quando visa uma presença mais prolongada e afetuosa, 

geralmente complementar e concomitante a dos emails; ou, ainda, quando seu destinatário não tem 

acesso à internet, como o marido preso, ou ao celular, a colombiana opta pela carta convencional. 

Cabe a ela pagar pelos selos e envelopes vendidos na lista de compra mensais da unidade ou, então, 

garanti-los com suas parceiras, com os remetentes de cartas, jumbos ou sedex ou com Igrejas e 

organizações civis. Maretha, por sua vez, prefere os e-mails às cartas de correio, já que estas podem 

ser, segundo ela, facilmente interceptadas a mando das autoridades envolvidas em seu caso – como 

se os e-mails não pudessem! Mas quando deseja estar despretensiosamente mais perto da mãe, 

recorre a elas inscrevendo-se apenas em fotografias, desenhos, trechos bíblicos, letras de música, 

banalidades e afetos alheios a seu contexto criminal. 

Em função de sua mobilidade, legalidade e ausência de limites de páginas, as cartas “sempre foram 

e ainda são um vaso comunicante fundamental” nas prisões (Godoi, 2010:70). São definidas como 

“[...] formas diferentes, adaptadas para [presas] manterem o lugar de mãe e as relações em torno e 

através da maternidade” (Brito, 2007); como “um meio importante para o contato entre mães e 

filhos distantes” (Lopes, 2004: 100); “um meio substituto às visitas esporádicas ou àquelas que não 

podem ocorrer” (:123); “paliativos à dor do afastamento” (:142); “um mundo carregado de imagens 

que cada um colore a sua maneira” (:90). Porém, “um recurso limitado para aquelas mães que não 

sabem escrever” (:90). 

Nas relações amorosas, são apresentadas como documentos que definem e registram pessoas em 

instâncias conjugais, familiares e estatais e que produzem (i)mobilidades físicas (em corpo 

anatômico) em e entre fronteiras prisionais e transnacionais (Padovani, 2013). Também como 



metonímias do corpo, quando “[...] mulheres [de presos] transformam o papel em pele, adornando e 

perfumando as suas cartas, construindo um substituto corporal permitido nas áreas restritas do 

estabelecimento correcional e que penetra no espaço íntimo do recluso” (Comfort, 2007).  

Por fim, nas relações prisionais, surgem como instrumentos de controle de presas(os) e seus 

parentes extramuros, objetos de monitoramento, censura, extravio e abuso de poder de funcionários 

prisionais (Soares e Ilgenfritz, 2002; Comfort, 2007; Godoi, 2010; Padovani, 2013). Mas nem 

sempre é assim. No Estabelecimento Prisional de Tires, em Portugal, por exemplo, as cartas se 

tornaram “[...] confidenciais, furtando-se assim a práticas censórias que antes exerciam não só um 

controlo securitário como também moral” (Cunha, 2002). 

No contexto das migrações transnacionais, as cartas são ultrapassadas pelas novas tecnologias de 

comunicação, de modo que deixam de ser objetos de análise em algumas pesquisas (Cólera, 2010; 

Benítez, 2012; Leifsen & Tymczuk, 2012). Quando o são, surgem como meio de comunicação 

familiar de suma importância no século passado (Carling et.al., 2012; Madianou e Miller, 2012) e, 

se participam do presente familiar, como documentos para fins consulares (Puerta e Masdéu, 2010; 

Bongianino, 2012; Lorgia, 2010) ou um objeto com sentido e existência dados – portanto, não 

explorados – que garantem a proximidade, a intimidade e o cuidado à distância (Bongianino, 2012; 

Lobo, 2006). 

Entre as estrangeiras na PFC, as cartas são fundamentais. Assim como os e-mails digitalizados, 

atuam em virtude dos gestos da escrita, leitura, releitura e da apreciação de imagens de caligrafia 

(escrita, riscada e apagada), desenhos e beijos em batom. Para além das semelhanças com os e-

mails, atuam também em virtude do cheiro de perfume, de pessoas ou de locais (casa, prisão), bem 

como do toque (textura) de beijos em batom, de mãos de crianças em tinta guache, da caligrafia em 

caneta e de desenhos em lápis, canetas, purpurinas, barbantes, linhas e tintas. Podem circular em 

simples escritos que preenchem, sós e únicos, as linhas de folhas comuns de fichário ou se 

intensificar em cartões comemorativos, fotografias, folhas e flores secas que lhe fazem companhia 

nos envelopes, como fica evidenciado nos trechos a seguir: 
“Nunca mais recebi as suas cartas, não sei o que está acontecer com vocês. Aqui neste 

lugar é muito difícil sem carta da família a [sic] um mês mandei uma carta para você só que 

até hoje ainda não recebi nenhuma resposta, você é a única pessoa que me escrevia me 

dando notícias das crianças a carta neste lugar é como se fosse uma visita. Pelo amor de 

Deus sei que estou a implorar muito, mas a minha preocupação são as crianças, beijos da 

tua irmã que tanto te ama. Abraço para toda família Costa” (carta ao irmão) 

 

“Mammy I'm reading ur letter the way I read my bible. I repeat three times or four times a 

day” (resposta para mãe). 

 

“Minha querida mama, como descrever a emoção de tocar a mão de Celina [filha]? Fiz 



carinho nela, senti a pele, as linhas da mãozinha. Não parei de rir e chorar ao mesmo 

tempo. A mão está grande! Sinal de que ela está a crescer bem mesmo […] O primeiro 

beijo [em batom] é para ela e o segundo para você mama” (carta à mãe). 

 

“Como é bom sentir seu cheiro, ver seu rosto de pertinho. Sinto te aqui comigo, meu filho. 

Quero estar com você e seus irmãos aí também. Mando uma foto para cada um, olhe atrás 

delas que saberão para quem é. Guardem junto com vocês porque quero estar perto sempre” 

(carta ao filho) 

 

“What a surprise! How the photos washed my heart! I've been longing to see everyone and 

definitely I feel more strengthened to go on. Thank you so much! […] I sleep with the 

photos and wake up with them. It means a lot, how much you don´t know” (carta à irmã). 

 

(Re)ler o conteúdo, acompanhar o desenvolvimento físico, fazer carinho, dar beijo em batom, tocar 

a mão e sentir o cheiro são práticas de produção presencial entre lá e cá. Práticas adaptadas para 

estrangeiras criarem e manterem relações em torno e através da maternidade – isto é, se  

entendermos a adaptação no sentido de "co-produção verdadeiramente criativa" (Tarde apud 

Vargas, 1995: 11) entre as relações sociais e as condições prisionais e transnacionais, e não no 

sentido de adequação das relações (já dadas de antemão) a condições prisionais e transnacionais 

(também já dadas de antemão). Práticas que ativam outros modos possíveis de presença para além 

daquela em corpo anatômico; que problematizam a oposição entre o real e o virtual e sugerem uma 

copresença atual, de um corpo múltiplo e prolongável que deseja estar lá e assim se faz a cada nova 

atualização (-cartas, -fotografias, -e-mails, -mercadorias e etc)8. Em suma, práticas que colocam em 

causa a noção de indivíduos e cartas enquanto duas unidades já finalizadas, capazes de “substituir” 

(representar) uma à outra, e sugerem um modo de existência de corpos-cartas capazes de se 

prolongar e se presentificar diante do remetente. 

Presentificar: enviar e receber cartas “como se fosse uma visita”; técnica de produção de presenças 

corporais de natureza distinta daquelas em corpo anatômico realizadas aos domingos na prisão. 

Presenças em papel, que podem ser tocadas, cheiradas, observadas e apreciadas, de modo 

semelhante às visitas na prisão; que podem também ser guardadas (em bolsos, caixas, sacolas, 

                                                
8  Essa noção que proponho de copresença atual tem fortes inspirações na relação entre o atual e o virtual, 
proposta por Deleuze. O filósofo abre mãe de pensar na dicotomia entre o real e o virtual para pensar na atualidade 
como uma ativação contínua entre o atual e o virtual. Em outros termos, seu interesse não está em contrapor duas 
unidades individuais já constituídas: a real, de um lado, que em nosso caso poderia ser o corpo anatômico separado de 
outro em função do aprisionamento; e a virtual, de outro, que poderia ser um corpo abstrato que se faz “próximo à 
distância” por “formas adaptadas”, tal como as cartas substitutas dos corpos. Ao contrário, seu interesse está no 
movimento constante entre a virtualização e a atualização capaz de singularizar o ser, em nosso caso o corpo, a cada 
novo arranjo. Em suas palavras: “[...] a relação do atual com o virtual não é a que se pode estabelecer entre dois atuais 
[isto é, entre o real e o virtual]. Os atuais implicam indivíduos já constituídos, e determinações por pontos ordinários; ao 
passo que a relação entre o atual e o virtual forma uma individuação em ato ou uma singularização por pontos 
relevantes a serem determinados em cada caso” (Deleuze, 1996: 56). 



travesseiros) e revisitadas a todo e qualquer instante, affordance impossíveis às visitas em corpo 

anatômico. No entanto, são presenças retardatárias que, em sinergia com outras mais velozes (como 

e-mails e telefonemas, por exemplo), podem causar curto-circuitos na presentificação temporal. 

Especialmente quando vindas do estrangeiro, demoram a chegar dez, quinze, trinta dias ou mais e 

ainda precisam enfrentar a fila da revista e fiscalização dos conteúdos dos envelopes e escritos, 

procedimento amplamente disseminado em prisões brasileiras e do exterior (cf. Comfort, 2007). 

Assim, levam mais uns dias para chegar à(ao) destinatária(o) e correm o risco de serem barradas na 

entrada da prisão – isto é, quando escritas em português e espanhol, únicos idiomas legíveis aos 

funcionários da PFC9, ou quando seu envelope carrega algo ilegal. 

E se a estrangeira não souber ler e escrever, ela fica impossibilitada de produzir essa presença? 

Não, ela poderá recorrer a parceiras que “[...] tornam-se da família, na medida em que, ao longo do 

tempo, participam de todas as emoções dessas mães” (Lopes, 2004: 90). Tornam-se da família tanto 

em função de sua participação nas emoções maternas, como sugere Lopes no caso de brasileiras 

presas em São Paulo, quanto em função da sua participação na produção de corpos-cartas. Isso nos 

leva a discutir um dos desdobramentos mais importantes da noção de relatedness (Carsten, 2004) 

em nosso trabalho. Vimos anteriormente que a autora defende a produção do parentesco a partir da 

associação de substâncias. Ela mostra que, apesar da substância central do parentesco na percepção 

local ser o sangue, a maior contribuição ao sangue é a comida. Nesse sentido, as substâncias não 

devem ser encaradas como algo imutável e permanente, mas sim fluido e em constante 

transformação já que estão em relação entre si e com as pessoas nas práticas cotidianas. 

No caso das estrangeiras, a maternidade e as demais relações de parentesco também são feitas 

através do compartilhamento íntimo de um espaço, de coisas e de criação que se dá dentro desse 

espaço. Espaço espaço liso, entre a prisão e a casa, onde elas e seus entes exploram as 

potencialidades da distância física e temporal e criam novos arranjos entre diferentes substâncias. 

Assim como no caso analisado por Carsten, o sangue surge enquanto substância central da 

maternidade entre as estrangeiras apenas em associação com outras substâncias, como os escritos 

(ou desenhos) das parceiras. Ou o inverso, quando escritos (ou desenhos) interagem com o sangue 

da mãe analfabeta, tornam-se substâncias do parentesco, possibilitando o vínculo de parentesco 

entre mãe analfabeta e parceiras. 

                                                
9  Dado que nenhum funcionário da PFC fala outra língua além do português e a fiscalização só ocorre em cartas 
escritas nas línguas portuguesa e espanhola, uma parcela significativa das estrangeiras escapam deste controle. E, para 
aquelas cuja língua nativa são uma das duas, há outros escapes capazes de garantir maior liberdade e privacidade nas 
cartas, tais como: adotar outra língua cujo destinatário compreenda ou seja capaz de traduzir com a ajuda de pessoas ou 
programas tradutores; e mobilizar profissionais intramuros que se disponham a levar a carta e postá-la do lado de fora 
da prisão. A liberdade e a privacidade almejadas no conteúdo das cartas, ao contrário do que se poderia presumir, não se 
deve única ou majoritariamente a ações consideradas criminosas, mas sim à recusa das presas em multiplicar 
perspectivas de controle sobre práticas ordinárias que compõem o cotidiano de toda e qualquer pessoa – bater papo, 
resolver (e também criar) problemas familiares, fazer sexo, cuidar dos filhos e da casa, trocar informações etc. 



Mas nem sempre é assim, afinal as substâncias não são imutáveis, fixas e nem permanentes, como 

sugere a autora. Quando em práticas comerciais, os escritos podem se tornar10 mercadorias trocadas 

por (ou seja, podem estar em associação com) os cigarros (o dinheiro intramuros), serviços ou 

outras mercadorias – troca comercial também identificada por Comfort (2007) – possibilitando o 

vínculo mercadológico entre as presas na trama familiar da compradora e, não raro, na da 

vendedora. Tais mercadorias, uma vez em posse da compradora e em vias de envio, podem tornar 

os escritos novamente substâncias constitutivas e constituintes da maternidade ou outras relações de 

parentesco. Isto é, quando as próprias práticas não se transmutam de pura venda em direção às 

práticas de puro favor, deslocando assim a parceira da posição de comerciante para a de membro da 

família, e vice-versa.  

E do lado de fora, como fazem com cartas destinadas a crianças não alfabetizadas, por exemplo? 

Como a família de Sandra fez com Diego, separado da mãe aos sete meses? Ela escrevia para ele? 

Se sim, como o menino interagia com ela? Essas perguntas, óbvias que são, soaram tolas – 

denunciou o sorriso da colombiana. Mas ela segue, mesmo sem entender como eu, que trabalho lá 

há tempos, desconheço o evidente – ah os supostos desconhecimentos de campo! Explica-me que, 

além dos presentes comprados para os filhos em seu nome, ela escreve sempre para o menino. Em 

todas as correspondências que envia à mãe, à filha ou, em menor medida, à irmã, procura reservar 

um espaço voltado ao registro de recados para o “gorducho”, sempre lidos em voz alta por uma das 

três. 
Ele ainda não tinha um ano quando eu comecei a fazer isso. Pedi a elas para chamarem ele 

de gorducho toda vez que tem recado para ele e dizer: 'a mamãe quer falar com você'. Aí 

elas lêem o que eu escrevi. O truque está na família, principalmente na minha mãe. Eu 

tenho certeza que hoje ele sabe quem eu sou. Se eu encontrasse com ele na rua, ele me 

reconheceria. Como por quê? Ora, eu sei a mãe e a família que tenho. Minha mãe fica atrás 

dele lendo as cartas, mostrando minhas fotos e dizendo ‘está aqui a mamãe, é a mamãe do 

gorducho’. Minha filha diz que não agüenta mais ver a vó com uma foto na mão mostrando 

pra ele. Ela me contou que a Milagros [sua mãe] colocou umas fotografias minhas e uns 

desenhos que fiz e mandei para ele na cômoda perto da caminha dele. Ele acorda e dorme 

me vendo. Minha irmã é outra que fica fazendo essas coisas. Ela adora inventar historinhas 

para ele e eu sempre apareço como uma das personagens. Pois é, Bruna, virei personagem 

de história! E depois, tem as ligações... 

 

Sandra coloca imediatamente a mão na boca, interrompendo a fala. Vistoria a sala num rápido 

relance e se levanta da cadeira para partir: – “Ó, depois conversamos. Tem muita gente te esperando 

e eu preciso voltar pro trabalho”. Respeito seu silêncio. Seguir o ritmo das conversas fragmentadas, 
                                                
10  Repito: podem se tornar mercadorias trocadas por (ou seja, em associação com) cigarros, serviços ou 
outras mercadorias, mas não necessariamente se tornam, pois entre os favores e as práticas comerciais há uma gradação 
ao longo da qual a  atividade da escrita (ou do desenho) pode deslizar.  



uma das marcas constitutivas e constituintes da relação com as estrangeiras nos atendimentos do 

ITTC, é uma maneira de respeitar suas respectivas privacidades e de deixar as portas abertas para 

futuras conversas. Despeço-me, então, de Sandra com um abraço. De todo modo, sua fala nos 

mostra claramente que as cartas, quando associadas a e-mails, mercadorias, dinheiro, e fotografias, 

proporcionam presenças. Não aquelas presenças virtuais, à distância sugeridas pela literatura 

transnacional; nem mesmo aquelas “quase físicas”, “adaptadas” ou “substitutas do corpo” que 

vimos na literatura prisional. Mas físicas, no aqui e agora dos encontros futuros: copresenças, do 

latim cum (prefixo com o sentido de companhia, concomitância, simultaneidade) e praesentia 

(substantivo feminino sinônimo de presença, aparição). 

Tais copresenças não equivalem àquela pregressa (em corpo anatômico) e nem a substituem, mas 

não deixam, por isso, de ser físicas. Atualizam-se na coexistência de uma série de coisas 

transponíveis e irredutíveis entre si– fotografias, e-mails, historinhas e ligações, no caso de Sandra. 

Sua lenta circulação, no caso das cartas, mantém o hiato entre o passado e o presente11, impedindo 

que a presentificação física coexista com a temporal; ou melhor, possibilitando que a 

presentificação física coexista apenas com a do tempo futuro, quando a correspondência chegar ao 

destinatário. Em outros termos, o tempo presente do prefixo co, de copresença, não se atualiza 

como uma affordance de cartas, já que sua reduzida velocidade de circulação impede a supressão da 

distância física e inviabiliza uma interação mais imediata entre lá e cá. Nesse caso, tal caráter vai se 

atualizar somente na multiplicação de fluxos e contrafluxos, coexistentes entre si, de cartas, 

fotografias, e-mails, historinhas e ligações, tal como sugere a fala de Sandra. 

Mas não haveria nenhum artefato ou objeto técnico capaz de produzir a tão desejada 

simultaneidade? E as ligações que interromperam a fala de Sandra, elas não seriam um dos meios 

de produzí-las? Para responder a essas questões, convido o leitor a me acompanhar em outros 

arranjos sociotécnicos por meio dos quais estrangeiras produzem, ou por vezes evitam a produção, 

da simultaneidade a partir dos aparelhos celulares, objeto técnico privilegiado para tanto. 
Para fazer maternidades (no) presente: os processos de associação em e com 

aparelhos celulares 

Enquanto me despeço de Sandra, Nurul acomoda-se na cadeira, tomando o lugar e a conversa da 

colombiana. Mal me cumprimenta e já começa a conjeturar sobre o silêncio dela em torno das 

ligações. Conta que outro dia Sandra saiu pelo Pavilhão 1 aos murros com uma parceira, após 

quase pararem no castigo12 por conta de um carregador que essa moça havia escondido na cela sem 

                                                
11  Mas trata-se de um hiato bem menor do que aquele que pode estar contido em coisas de um passado 
longínquo, como as fotografias antigas de Dorina, mas ainda assim um hiato que impossibilita a produção 
simultaneidade. 
12  
Castigo são as chamadas solitárias, celas de isolamento na PFC, onde presas que infringem regimentos e leis 



informar às demais com quem mora – nada extraordinário para quem vive no pavilhão das 

estrangeiras, também conhecido como o dos barracos. Caso fossem para o castigo, Sandra 

possivelmente teria seu pedido de liberdade condicional cancelado. Mas por sorte ou qualquer outro 

motivo que Nurul não soube (ou não quis?) me explicar, o pior e previsto não se sucedeu: nenhuma 

delas foi punida. De todo modo, a colombiana tinha motivos para evitar o assunto naquele momento 

em meio a olhares e ouvidos desconfiáveis. 

As regras do jogo são claras: a posse, o uso ou o fornecimento de aparelhos celulares, rádios ou 

similares são definidos como falta grave na Lei 11.466 de 28 de março de 2007. Tais atos podem 

acarretar a perda do trabalho e dos dias remidos13, a permanência de até um mês no castigo, a 

suspensão, durante os seis meses seguintes, dos possíveis pedidos de liberdade-condicional e de 

semi-aberto e, uma vez já progredido de regime, o cancelamento deste e o retorno ao fechado. Em 

caso de ingresso, promoção, intermediação, auxílio ou facilitação da entrada desses aparelhos em 

unidades prisionais sem a devida autorização legal, tais atos podem gerar, de acordo com a Lei 

12.012 de 06 de agosto de 2012, uma pena de prisão de três meses a um ano.  

Para ambos os casos, segundo as Leis do crime, fica vedada a delação do proprietário de tais 

aparelhos e da logística de entrada e uso deles na prisão sob punições que variam desde o 

encaminhamento da presa para o seguro14 até sua pena de morte. A aplicação dessas leis está, como 

sempre, condicionada a uma série de fatores, dentre eles: o perfil da equipe de plantão e do 

funcionário na função, o histórico intramuros da(o) flagrada(o), a relação que esta(e) tem com o(a) 

funcionário(a) ou a equipe que a(o) flagrou, o contexto no qual se desdobrou o fato e, por fim, o 

momento político da penitenciária e do pavilhão onde ocorreu o flagrante. 

Em função de sua proibição legal e do fato de estrangeiras raramente receberem visitas, ficou 

determinado na PFC o direito ao recebimento de duas – apenas duas, queixam-se elas! – ligações 

internacionais por ano, com duração máxima de vinte minutos cada, no aparelho telefônico do setor 

de reabilitação social no pavilhão administrativo. A logística das ligações funciona da seguinte 

forma: assim que a diretora ou outra funcionária do setor atende a ligação com um “Alô”, o ente 

que está na linha deve repetir o nome da estrangeira duas ou três vezes bem devagar, somente o 

nome, já que nenhuma das funcionárias fala outra língua além do português. E, em seguida, ele 

desliga a chamada para que a funcionária consiga localizar e chamar a presa, via telefonemas 

intramuros para agentes penitenciárias. 
                                                                                                                                                            
permanecem por dias sem qualquer contato com as demais e com o cotidiano intramuros. 
13  Dias remidos são aqueles que, de acordo com o direito penal, são aqueles abatidos da pena da presa que 
cumpre pena em regime fechado ou semi-aberto, em função das horas em que ela trabalhou dentro da prisão. A cada 
três dias de trabalho, ela ganha um dia a menos de pena, diminuindo assim o tempo de seu aprisionamento. 

14  Seguro é a denominação aplicada à presa que foi excluída do convívio e passou a viver nas celas do setor de 
inclusão, no pavilhão administrativo, por infringir alguma(s) das regras do bom viver, regras estas fundamentadas nos 
princípios do PCC. Essas celas do setor de inclusão também carregam o mesmo termo, celas do seguro ou apenas 
seguro. 



Após cerca de quinze minutos, o ente deve telefonar novamente e repetir o nome da estrangeira. Se 

ela já estiver na sala, a funcionária do setor de reabilitação passa-lhe o telefone. Caso contrário, ele 

deverá desligar mais uma vez e tentar uns minutos mais tarde. Tudo isso, quando a linha não está 

ocupada com trabalhos de todo o setor e a informação do telefonema consegue chegar a tempo na 

presa em meio às tarefas – e, por vezes, má vontade – dos funcionários. Muitas estrangeiras 

desistem desse recurso em função das dificuldades que envolvem sua logística e dos altos custos  

das ligações internacionais para os entes. 

Mas atenção! Falei de ligar de fora para dentro, porque de dentro para fora não se pode nunca, nem 

sequer a cobrar15. Logo, alegam estrangeiras (e também brasileiras), na falta de outros meios 

telefônicos, recorrem ao celular. Apesar de seu uso ser considerado ilegal, as finalidades desse uso 

geralmente não o são. Acompanhar o crescimento dos filhos, participar no “viva-voz” da dinâmica 

da casa e de conversas coletivas, solucionar, e também criar, problemas familiares aos quais 

estariam alheias por outros meios de comunicação, conhecer um pretendente e namorar são alguns 

dos usos definidores desses aparelhos lá dentro. Seus maiores valores estão em possibilitar a 

simultaneidade e a espontaneidade da interação. Contudo, as palavras são levadas pelo vento da 

instantaneidade: não possuem materialidade, não podem ser guardadas nem acessadas 

posteriormente, senão por meio exclusivamente da lembrança. 

Mas sua limitação principal não é a instantaneidade, mas sua ilegalidade, dizem as estrangeiras: “O 

problema é que o governo brasileiro acha que o celular é usado só para PCC, crime, rebelião”, 

disseram-me tantas vezes elas. “E é verdade, isso acontece”, garantiu-me Nina, em consonância 

com uma série de autores que revelam a importância dos aparelhos na articulação do PCC e de suas 

atividades (Biondi, 2010; Biondi e Marques, 2010; Dias, 2011; Feltran, 2010). “Na verdade, o 

problema mesmo é que a diretora e o governo não fazem distinção: todas são presas, todas são 

criminosas e todas vão usar celular para o crime. Mas aí quem só quer falar com a família paga o 

pato junto. Tem que correr risco e ainda dividir a conversa da família com a polícia16” – concluiu a 

                                                
15  Diferentemente das cartas, os telefonemas não são uma prática mais ou menos uniforme nas prisões. Na 
grande maioria das prisões dos Estados Unidos, por exemplo, as ligações a cobrar são a única opção dos presos para 
falar com alguém ao telefone. Segundo Comfort (2007), na Prisão Estatal de San Quentin, o nível de contato telefônico 
depende da “[...] habilidade do recluso para fazer a chamada, o que dependia do estatuto institucional de cada um (os 
reclusos de baixa segurança têm mais acesso aos telefones do que os seus pares de alta segurança), do seu horário (os 
desempregados têm mais tempo livre, durante o qual podem fazer telefonemas) e da sua vontade de manterem contato 
(Comfort, 2007: 1070). Já em Portugal, segundo o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais (decreto-lei 
51/2011), ao qual tive acesso por meio da pesquisadora e colega Rafaela Granja, presos em regime fechado podem 
efetuar duas ligações por dia, sendo uma para seus entes e a outra para seu advogado, cada qual com duração máxima 
de cinco minutos. Tal duração pode ser maior em casos de presos que não recebem visita ou consoante o tipo de regime 
no qual eles vêm cumprindo sua pena. As ligações são feitas através de cabines com sistemas de bloqueamento 
eletrônico que permitem o acesso dos presos apenas a contatos autorizados, ficando vedado a utilização, a posse ou 
detenção de quaisquer aparelhos telefônicos. 
16  Assim como as cartas, os aparelhos celulares são objeto de controle por parte da unidade prisional. Mas por 
serem considerados ilegais, seus controles e usos se multiplicam nas mãos do Estado. Na mãos dos agentes 
penitenciários, que controlam e (in)viabilizam a entrada e circulação dos aparelhos na prisão, e nas dos policiais, que os 
tornam, por meio dos grampos, um transmissor de informação para escuta investigativa. Essa dupla dimensão do 



portuguesa, de 36 anos, que há quatro anos segue presa, solteira e quase solitária na falta de vontade 

de ter filhos. “A gente sempre diz que se a diretora da 'cadeia' colocasse um telefone aqui dentro e 

cobrasse por cada ligação, ela seria a diretora mais rica do Brasil! A maioria das presas pagaria para 

ligar do telefone da 'cadeia'”, fantasiou dona Martha, boliviana, 53 anos, responsável pelo cuidado 

de sete crianças, dentre filhos e netos. Fantasiou, não, compartilhou o desejo de ter garantido o 

direito à comunicação, desejo este que se tornou pauta de organizações civis de direitos humanos na 

reivindicação de telefones públicos dentro das prisões paulistas. 

Enquanto esse direito não é reconhecido, é possível observar o estatuto ilegal dos celulares e seus 

marcadores sociotécnicos gerarem certo modo de existência deles lá dentro – exatamente como 

vimos a proibição da internet ser fator determinante no modo de existência dos e-mails. As tantas 

perguntas que escutei aqui fora ao longo do doutorado sobre o seu uso na prisão sinalizam não 

apenas para a sua imprescindibilidade na vida contemporânea, mas também para a importância de 

sua ilegalidade na sua existência intramuros: “como presas cuidam dos filhos; não podem ligar 

nunca; e como os celulares entram na prisão, quem paga por eles, onde são escondidos, de quem 

são, como são usados?”. Muito embora as respostas sejam amplamente divulgadas pela mídia, as 

estrangeiras advertem: “não se deve perguntar esse tipo de coisa na cadeia”. 

Mas seria mesmo preciso perguntar? Parte dessas perguntas interessam menos a esta pesquisa do 

que a jornais e a autoridades responsáveis pelo controle e a vigilância. Aquelas que aqui interessam, 

mapeei suas respostas a partir de fragmentos de conversas, casos, segredos e silêncios, de pesquisas, 

documentos públicos e centenas de reportagens jornalísticas. Quando reunidos, tais fragmentos 

revelam a existência desses objetos técnicos que, em sinergia com os demais, dão-me fundamentos 

para refletir sobre a natureza deles, da prisão e das relações constituídos a partir do 

aprisionamento17. 

Voltando ao atendimento, Nurul percebe que me desprendo dela com as entregas dos e-mails e as 

                                                                                                                                                            
controle fica evidente na fala do governador de São Paulo, Gerlado Alckmin, em uma matéria do jornal Folha de São 
Paulo. Segundo a Folha, o governador afirmou que o Estado enfrenta dificuldades no controle do uso de celulares pelos 
presos, uma vez que "não há ainda tecnologia detalhada no sentido de bloquear apenas uma pequena área. Então, ou 
você não consegue bloquear ou bloqueia área muito grande". Ao mesmo tempo, ele reconheceu que o uso dos aparelhos 
nas prisões “é uma fonte importante de acompanhamento de inteligência policial". 
17  É de conhecimento geral que o fornecimento, o porte e o uso de telefones celulares dentro das prisões foi 
legalmente proibido em decorrência de sua ampla utilização por parte de presos para a promoção de atividades 
criminais. É também de conhecimento geral, amplamente divulgados pela mídia, o modo como tais aparelhos são 
transportados para dentro das prisões e os usos criminais e policiais que deles são feitos. Apesar da importância desses 
pontos, meu foco não se volta para eles. Privilegiamos o material que ao longo do trabalho de campo fizeram referência 
à importância desse equipamento para a criação e manutenção de presenças, maternidades, familiaridades e identidades. 
Criação e manutenção que contribuem para a reflexão sobre a natureza dos aparelhos, da prisão e das relações tecidas 
ao longo do aprisionamento. Dito de outro modo, ao evidenciarmos esse outro uso intramuros, não pretendemos, em 
absoluto, negar sua faceta criminal e policial, nem mesmo desvelar segredos e estratégias que marcam sua utilização 
dentro das prisões de modo a colocar em risco os sujeitos pesquisados. Ao contrário, quando reconhecemos que esse 
equipamento nem sempre é acionado para fins criminais e investigativos, pretendemos colaborar para uma reflexão 
mais acurada sobre a multiplicidade de seus usos e sentidos intramuros, multiplicidade esta na qual a conotação 
criminal e policial são apenas duas dentre outras. 



rápidas conversas com as destinatárias. Respeita por alguns instantes, mas logo rouba minha 

atenção de novo com uma confissão surpreendente: desde que foi presa, nunca fez uma ligação para 

sua família. Não porque o celular é ilegal, mas porque pode vir a ser um mecanismo eficaz de 

controle familiar. A malaia, de 26 anos, tem medo de sua voz desmascarar a mentira que ela vem 

sustentando a duras penas sobre seu paradeiro. A única exceção ficou com o telefonema que fez à 

irmã quando ainda na delegacia da PF no aeroporto de Guarulhos, logo após ser flagrada. Nesse 

telefonema, comunicou-lhe que estava no Brasil com a intenção de trabalhar e não em Sarawat para 

o casamento da amiga, como havia dito a toda família. Todavia, a mentira não caiu bem: a 

improbabilidade da versão e a voz trêmula e chorosa de Nurul denunciaram-na e levaram a irmã a 

buscar a embaixada de seu país em Brasília para desvendar o ocorrido. Em poucos dias, a 

informação do aprisionamento chegou por telefone à irmã em um pequeno povoado da Malásia. 

Se esta foi capaz de descobrir a verdade numa só ligação, certamente a mãe também o seria. “Ainda 

mais coração de mãe, que nunca se engana! É sangue do mesmo sangue”, comentou ela. Nesse 

caso, Nurul teve que ser mais cautelosa e restringir a interação com a mãe para evitar deixar rastros 

sobre seu paradeiro: abriu mão dos celulares e se restringiu à escrita de apenas uma carta 

convencional por mês destinada à mãe e toda a família. Essa foi a forma, muito sofrida, que a 

professora infantil encontrou para minimizar – já que não podia evitar – as contínuas perguntas 

investigativas da mãe sobre sua vida no Brasil. E haja criatividade para responder a todas elas e 

memória para se lembrar da resposta quando as mesmas perguntas vinham à tona meses depois! Os 

esforços de criar versões e de se lembrar daquelas já contadas requeriam de Nurul um certo tempo 

de raciocínio e de preparo para a performance, tempo este suprimido pela velocidade das falas-e-

escutas telefônicas. Achou melhor, então, permanecer com sua memória e performance somente em 

cartas. 

Para compensar esse duro controle, as irmãs intensificaram as trocas de fotografias e 

correspondências digitalizadas. A escolha pelos e-mails foi a maneira mais segura que elas 

encontraram para não deixar rastros sobre o aprisionamento. Sem computador em casa, a irmã 

conseguia a devida segurança e privacidade em lan houses para viver a relação com um mínimo de 

conforto. Ademais, caso optassem pelas cartas convencionais, a mãe e outros entes poderiam ter 

acesso a elas quando entregues pelo correio ou quando escondidas em algum cômodo da casa. 

Através dos e-mails, Nurul podia estar perto de alguém que a ligava à toda família, além de acordar, 

trabalhar e dormir com os entes presentes nos bolsos de sua calça e na parede de sua pedra18. Já a 

irmã podia acompanhar o paradeiro da malaia, caso acontecesse algo com ela no Brasil – o segredo 

do aprisionamento havia lhe incumbido a pesada responsabilidade de guardar a irmã presa. Todavia, 

sem poder contar com as infindáveis linhas das cartas, as duas páginas de e-mail ficaram ainda 

                                                
18  Pedra é o termo que usam para denominar as camas, onde dormem, feitas de concreto. 



menores. Ficaram por um tempo, mas não ficam mais. O problema foi, em alguma medida, 

solucionado desde quando as irmãs começaram a driblar essa limitação por meio da modulação das 

formas corporais e imagéticas operada pela técnica: Nurul pegou o jeito de escrever com letras 

minúsculas e a irmã, o jeito de ampliar a imagem da correspondência na tela e ler as palavras 

desfocadas. 

Tanto esforço para, de repente, Nurul achar que foi tudo em vão, que sua mãe havia descoberto toda 

a verdade. Isso porque na ultima carta a mãe passou boa parte das linhas confortando-a sobre sua 

situação de aprisionamento, dizendo-lhe para “ficar tranquila, porque a liberdade vai sair logo”: 
Eu não podia acreditar: li, reli, pedi para Aliz [a esposa húngara presa] ler pra mim em voz 

alta. Fiquei inconformada! Como assim minha liberdade vai sair logo? Escrevi pra minha 

irmã pra saber o que tinha acontecido, como a mãe tinha descoberto tudo. Mas ela jurou 

que a mãe não sabia de nada. A mãe só acha que eu estou presa no Brasil, porque dissemos 

pra ela que eu não posso sair daqui enquanto não conseguir regularizar meu visto. Eu sou 

uma imigrante ilegal, entendeu? É coração de mãe mesmo, ela sente que tem coisa errada. 

Aí acho até bom não ter telefone, porque se tivesse certinho, sem ser escondido, eu não ia 

resistir. E excelente também não ter filhos, porque se eu tivesse aí não ia ter jeito. Imagina 

se eu ligasse para falar com meu filho? Claro que eu falaria também com minha mãe, até 

porque ela que cuidaria dele! Se já é difícil inventar desculpas por cartas, imagine então por 

telefone […] Como 'por que ela não pode saber que eu estou na prisão?' [risos nervosos]. 

Bruna, você tem idéia? Ninguém da minha família nunca saiu do meu país. Viajar para o 

Brasil? Nem em sonho! Ninguém nunca chegou perto de uma delegacia, ninguém é 

envolvido com nada dessas coisas. Você já pensou se eles sabem que eu estou presa no 

Brasil por tráfico internacional de drogas? Logo eu que sempre fui a queridinha? 

[gargalhadas nervosas] No way!!! Quando eu voltar, eu conto tudo. Não quero contar 

daqui, mas quando eu estiver lá ela vai me ver e vai saber... eu não vou ter como esconder. 
Manter o segredo há tanto tempo, como se pode observar, não é tarefa nada fácil para Nuruls. Causa 

dor e exige o desenvolvimento de técnicas para explorar possibilidades de ação (affordances) de 

cartas, e-mails, celulares e corpos, sempre tendo em vista os possíveis comportamentos e ações dos 

entes do lado de lá. Enviar cartas mensais à mãe e não utilizar o telefone são técnicas que exigem 

dessa Nurul abrir mão da simultaneidade. Mas, em compensação, lhe permitem gerir uma economia 

de informações com vistas a proteger sua mãe e a si mesma de mais sofrimento, a manter sua 

imagem mais próxima do ideal normativo da “queridinha”, preservando assim a qualidade esperada 

do vínculo materno no contexto em questão (Miller, 1997 e 2007). Já enviar e-mails semanais à 

irmã, aprender a escrever em letras minúsculas e ler palavras desfocadas são técnicas que lhe 

garantem dar vazão a todo o fluxo contido na relação com a mãe e os demais entes, possibilitando 

inclusive que ela ganhe existência, enquanto presa, para além da figura da “queridinha”. Em 

resumo, trata-se de técnicas que, no hiato temporal, tecem fios de cuidados, afetos, normas, 

presenças (ora mais ora menos presentes) constitutivos e constituintes da maternidade e da 



irmandade. 

Um aspecto interessante a se observar é o modo como a fala e escuta em telefonemas celulares 

viabilizam uma presença mais presente do que a viabilizada pelas cartas e e-mails. Isso, porque as 

técnicas corporais da fala e da escuta, quando associadas com a técnica de transmissão dos 

celulares, atingem uma velocidade suficientemente alta para percorrer a distância transnacional num 

curto intervalo de tempo, garantindo assim uma interação mais imediata entre presas e seus entes. 

Eis aí a chamada simultaneidade: um artifício resultante da associação entre corpos e celulares, 

capaz de suprimir a distância física por meio da circulação em alta velocidade e, assim, possibilitar 

a produção da copresença física e temporal de corpos-celulares. Mas trata-se de uma copresença 

instantânea, que não pode ser revisitada futuramente como em releituras de cartas e e-mails. Ou 

seja, copresença que dura somente enquanto durar o telefonema. 

No caso de Nurul, a simultaneidade torna-se indesejada, na medida em que aniquila as 

possibilidades de ação da memória e da criatividade cerebrais da malaia tão logo possibilita o 

controle materno através do compartilhamento de emoções em falas e escutas. Isso porque, os 

fluxos de falas e escutas em telefonemas atualizam certas possibilidade de ação (affordances) do 

desconfiado coração materno. Ou melhor, os corações, que batem com fluxos de sangue, ganham 

existência em relação aos ausentes telefonemas, às cartas entre mãe e filha e aos e-mails e 

fotografias entre irmãs. Portanto, apesar de uma das substâncias centrais do parentesco na 

percepção da malaia ser o sangue, a maior contribuição ao sangue, nesse momento, são os registros 

em cartas, e-mails e as ausentes falas e escutas em celulares. Quando em associação, essas coisas se 

tornam substâncias que tecem a maternidade e a irmandade – mais uma vez, relatedness (Carsten, 

2004). 

Como se pode observar, tal tessitura não depende apenas da materialidade das substâncias em 

associação, mas também da habilidade da filha em manejá-las tendo em vista as técnicas corporais 

da mãe. Explico. Nurul aciona as cartas em detrimento dos celulares, não apenas porque consegue 

sustentar, a duras penas, a mentira por este meio, mas também porque sabe que sua mãe tem sido 

incapaz de a desvelar assim. Caso ela tivesse a habilidade de, por exemplo, perceber o estado de 

espírito da filha por meio da caligrafia como a mãe de Maretha, certamente as cartas não seriam um 

bom meio para tanto. Essa situação evidencia o elemento de imponderável, de alteridade imanente a 

toda e qualquer affordance, resultante da tensão entre as materialidades e as habilidades dos 

agentes. 

Mas é preciso ressaltar que todo esse arranjo sem o acionamento do celular só foi possível, porque, 

segundo Nurul, ela não tinha filhos... e tinha razão! De acordo com meus dados, o exercício da 

maternidade passa necessariamente por esses aparelhos. Ao longo de todo meu trabalho de campo, 

não conheci uma estrangeira sequer que se fizesse mãe de dentro da prisão sem acioná-lo – sempre 



em associação com algum(s) outro(s) objeto(s) técnico(s). A relação intrínseca entre celular e 

maternidade se deve à importância da simultaneidade na produção de uma copresença física e 

temporal. Ou seja, se levarmos em conta que o cuidado presencial materno é amplamente 

considerado um dos pilares do exercício da maternidade, compreendemos as motivações das 

estrangeiras na busca de meios capazes na produção de uma interação imediata entre elas e seus 

filhos – isto é, quando elas almejam exercer o papel materno de dentro da prisão. 

Isso ficará ainda mais evidente com a fala de Sandra sobre tal objeto técnico. Numa conversa que 

teremos nos meses seguintes na Casa Recomeço, quando a colombiana já estiver fora da prisão em 

cumprimento de liberdade condicional, contar-me-á sobre a importância das ligações celulares no 

exercício da maternidade. 
Tem coisas que só a mãe mesmo resolve. Minha filha foi criada por mim, só eu e ela em 

casa. De repente ela fica sabendo que a mãe está presa, pensa que a mãe é uma criminosa e 

que vai ficar na cadeia do Brasil sabe lá por quanto tempo. Ah, Bruna, a revolta bateu! A 

menina ficou revoltada e eu sei que a culpa é minha. Minha mãe me escreveu contando que 

ela tinha fugido de casa... vai minha mãe buscar Paola na casa da amiguinha! Depois, 

decidiu que não ia mais para a escola. Aí eu disse chega! Não pensei em nada de castigo, de 

trabalho, de remissão. Tinha que resolver a situação. Você acha que você resolve uma coisa 

dessa por e-mail, por carta? Claro que não! As mensagens ajudam. Ajudam não, são muito 

importantes. Deus me livre ficar sem elas! Mas na hora do problema mesmo, a menina vai 

me esperar em casa para ler alguma coisa? Aí de noite, depois da tranca, contei para minha 

parceira a situação. Eu nem precisei pedir o celular emprestado para ela. Ela já me ofereceu 

em troca de uns maços [de cigarro da marca Derby]. É tipo um aluguel, você sabe, né? Aí, 

liguei para minha mãe e pedi para falar com Paola. Aí falei para ela ir pro quarto e fechar a 

porta pra gente conversar em particular. Quando acabamos, pedi pra ela chamar a avó, 

colocar o celular no viva-voz pra gente conversar as três. Aí pronto, problema resolvido! E 

criado também [risos]. Porque tomei gosto pela coisa, tipo vício. É, porque eu gostei 

mesmo, me senti mãe de verdade, sabe? Liguei no outro dia para saber como estava a 

situação, depois mais outro, mais outro... até que combinei com minha mãe que eu ligaria 

pra elas todos os sábados de tarde... pra elas sempre ficarem junto com o celular nesse 

período. Porque a gente que liga sempre, né, daqui para lá. Aí falava com os três, era uma 

festa. Toda vez que eu ligava para falar com elas, minha mãe colocava o gorducho na linha. 

Ela fez isso pela primeira vez quando ele ainda não sabia falar nenhuma palavra, ficava só 

gritando e falando na língua dos bebês, sabe? [Sandra imita o balbuciar dos bebês]. Minha 

mãe segurava o telefone no ouvido dele. Eu falava com ele ‘filho, aqui é a mamãe. A 

mamãe ama o gorducho!' Essas coisas, que é para ele conhecer minha voz. Minha mãe 

ficava do outro lado dizendo ‘fala com sua mãe, filho, fala! Alô, mamãe! Fala com ela!’” 
Interessante notar como Sandra enfatiza a importância do exercício materno por meio de celulares, 

objeto técnico que permite presas lidarem com a culpa que sentem pelo mau comportamento dos 

filhos (Cunha e Granja, no prelo) e driblarem a contínua sensação de incapacidade de serem mães 



de verdade, como muitas delas dizem. Vimos na introdução da tese que sentimentos como culpa, 

impotência, vergonha, tristeza e frustração fazem parte da maternidade de mães presas (Baunach, 

1985; Karveli et. al., 2012; Lopes, 2004; Matos e Machado, 2007; Morash e Schram, 2002). Isso 

tende a se potencializar quando as crianças enfrentam dificuldades aqui fora e as mães presas não 

conseguem assistí-los diretamente (Granja, Cunha, Machado, no prelo). No caso de Sandra, sua 

presença em celular viabilizou tal assistência no exato momento do surgimento do problema, 

garantindo-lhe a atualização de sua identidade materna e a solução, sempre temporária, da 

ambivalência entre sua vida na prisão e a vida familiar no país de origem. Mas isso só foi possível, 

porque a relação vinha se atualizando cotidianamente por outros meios, como sugere a fala da 

colombiana. 

Interessante também notar como os celulares costumam ganhar existência na PFC apenas na 

possibilidade de transmissão da fala. Tal existência é fortemente marcada pelo seu estatuto ilegal, 

vejamos porquê. A logística arriscada que os insere lá dentro e seu alto valor de uso intramuros 

tornam os aparelhos e os carregadores mercadorias distintas, vendidas separadamente e a preços 

exorbitantes. Isso tende a definir o modo coletivo de compra e de propriedade de modelos mais 

simples e baratos – portanto, geralmente sem acesso à internet. Essa forma coletiva de aquisição e 

propriedade, por sua vez, implica uma dinâmica de uso bem (de)limitada, marcada pelo 

compartilhamento dos aparelhos entre proprietárias e locatárias, pelas ligações feitas apenas de 

dentro da prisão para fora (nunca o contrário)19, pelo estabelecimento de dias e horários fixo para 

efetuação da chamada e, por fim, pelo não uso das mensagens escritas (SMS), recurso (gratuito ou 

de baixo custo) muito utilizado em contextos de migração transnacional (cf. Madianou e Miller, 

2012). Por outro lado, essa dinâmica de uso (de)limitada torna os aparelhos acessíveis à maioria das 

estrangeiras e diminui os riscos de uma enorme quantidade de usuárias receberem chamadas e 

mensagens em horários reservados a outras parceiras ou mesmo serem flagradas por agentes 

penitenciários. 

Mas é preciso ressaltar que esses aparelhos não são os únicos objetos técnicos transmissores de 

falas. Se voltarmos ao caso de Sandra, ainda na PFC, veremos que essa affordance é explorada no 

exercício da maternidade por meio dos corpos de seus entes: as vozes da mãe e da filha de Sandra 

narram os trechos das cartas que seus olhares lêem; a voz da mãe emite o termo “mamãe” para o 

menino, enquanto suas mãos seguram e apresentam a presa em fotografias; a voz da irmã narra as 

personagens maternas nas histórias infantis que seu cérebro cria; a voz do cunhado narra os e-mails 

                                                
19  Essa unilateralidade das ligações foi também identificada no contexto transacional de migrantes filipinas. 
Parreñas (2005) e Madianou e Miller (2012) observaram que crianças e outros entes dependentes das migrantes não 
costumam ter 'carga' ou créditos para efetuarem ligações internacionais, o que revela uma dimensão do poder nas 
relações familiares. Diferentemente das estrangeiras presas que, quando sem crédito para realizarem as chamadas, 
iniciam a conversa telefônica com apenas apenas um toque de chamada no celular do ente. Este, então, retorna 
imediatamente a ligação. 



que seu olhar lê e digita no computador. Nos fluxos de falas, escutas, olhares e criações, os entes 

emprestam seus corpos para prolongar os corpos das estrangeiras, presentificando-as diante dos 

filhos e demais entes. Nesse caso, mães presas se fazem presentes por meio de seus corpos-outros-

corpos. No entanto, falta a estes a velocidade imanente às falas transmitidas pelos celulares, capaz 

de suprimir a distância temporal que separa mães presas de seus filhos. 

Ao longo da tessitura – e não apesar da tessitura – dessas relações via corpos, cartas e fotografias, a 

colombiana faz uma defesa da imprescindibilidade do acoplamento corporal aos celulares, 

apresentando-nos situações que requerem uma copresença produzida na espontaneidade, na 

simultaneidade e no vaivém de sua fala e das de seus entes via tais aparelhos. Resolver o problema 

do mau comportamento de Paola, fazer-se conhecer pelo pequeno Diego na dimensão vocal e 

consolidar a continuidade dessa determinada copresença de dentro da prisão são situações que não 

podem ser realizadas através de cartas, e-mails e outros corpos, afinal o único meio de realização 

desses atos é a fala em telefonemas. Esse quadro desafia, mas não desfaz, o estatuto ilegal dos 

celulares e os torna indispensáveis no contínuo e múltiplo exercício da maternidade. 

Mas será que a simultaneidade é uma affordance imanente apenas aos aparelhos celulares? Dito de 

outra forma, se a simultaneidade é um artifício resultante da associação entre técnicas corporais e de 

transmissão, por que ela não poderia ser produto de técnicas produzidas por outros objetos técnicos 

e outras práticas? Quem conduzirá as reflexões em torno dessas questões será Nonhlanhla.  
Para fazer a maternidade (no) presente: os processos de individuação em cartas 

e sonhos 

“Temos só mais quinze minutos” – eis a frase que anuncia o fim de nossa conversa. É hora de Nurul 

partir, mas sem antes me pedir, às pressas, para eu verificar seu processo. Quer saber o andamento 

de seu pedido de semi-aberto, não vê a hora de voltar a viver com Aliz, sua esposa húngara, 

transferida há quatro meses para a Penitenciária Feminina do Butantan em regime semi-aberto. 

Despedimo-nos com um forte abraço e a espera de nos encontrarmos na semana seguinte por meio 

dos emails da irmã.  

Nonhlanhla senta em minha frente, eu sei que não será fácil. Enquanto Nurul e eu conversávamos, 

observei a sul-africana cair aos prantos e buscar conforto nos ombros de parceiras e também de 

Jenny, estagiária de psicologia de nossa equipe. Com curvas corpulentas e uma sensualidade de 

causar desejos entre parceiras e funcionárias(os), a moça zulu, de 24 anos, ficou conhecida pelo 

talento de cantar e pela sua simpatia e valentia. Mas hoje essa moça não está presente, seus atributos 

parecem ter ido embora com o marido. Há pouco mais de um mês, Anella e outros dois seguranças 

foram assassinados durante um assalto à casa de câmbio onde trabalhavam. 

A notícia chegou a Nonhlanhla via e-mail durante o atendimento do ITTC, três dias após o ocorrido. 

Anexada à mensagem de sua irmã em zulu, havia duas fotos para ela guardar de lembrança – uma 



recente de Anella com o filho, registrada na festa de aniversário de seis anos do menino, e a última 

do casal registrada pouco antes de sua vinda ao Brasil. A sul-africana ficou inconsolável. Gritou, 

chorou e, por fim, silenciou. Não conversou com quase ninguém por uns dias. Enclausurou-se, 

única e só, nos ansiolíticos e em sua pedra, já que a cela era coletiva demais para tanto. Mas ainda 

assim dividiu seu corpo com os sentimentos. Sentiu raiva, culpa, tristeza, vazio. Sentiu muito! Uma 

dor tão dentro de uma relação que já não estava mais lá. Era preciso aceitar a realidade: seu marido 

havia morrido e ponto final! Ponto final, não, reticências... que se formavam a cada três cartas 

semanais que ainda recebia dele. 

Desde o primeiro ano de prisão, o casal havia adotado a troca de três cartas por semana. Isso se deu 

em função de sua lenta circulação, do não uso de e-mails e ao uso limitado de celulares. Anella não 

tinha endereço de e-mail e nem disponibilidade para criar um. Escreviam, então, cartas que 

circulavam em baixa velocidade e demoravam cerca de um mês para chegar ao seu destino. Por fim, 

falavam ao celular, mas as ligações eram momentos de prioridade com o filho, além de serem 

limitadas, muito limitadas pelos altos custos que envolviam o aluguel do aparelho dentro da prisão e 

a compra dos cartões pré-pagos internacionais. Angustiados com tais restrições e desejosos de 

maior proximidade, decidiram manipular o tempo se escrevendo três vezes por semana. Passado o 

recebimento da primeira carta, o intervalo de um mês entre o envio e o recebimento ficou suprimido 

com o contínuo fluxo das correspondências seguintes. 

Nesse caso, a modulação da velocidade das cartas, operada pela técnica de envio, possibilitou ao 

casal modificar as percepções estabilizadas do tempo e produzir o presente conjugal e familiar. Um 

compartilhar curto, porque as cartas geralmente eram curtas – tal como ocorre com aqueles pais 

muito ocupados que dispõem de pouco tempo em família. Um compartilhar também desigual, 

porque ela enviava mais fielmente as três cartas do que ele – tal como pode ocorrer com homens 

presos que enviam mais cartas às suas esposas do que elas a eles (cf. Comfort, 2007)20. Mas um 

compartilhar que revela o tecer de copresenças tão mais presentes...!  

Mais presentes na recusa da separação temporal, isto é, na sincronização dos tempos passado e 

presente garantida, não pela velocidade dos fluxos das cartas, mas pela sua intensidade e frequência 

(semanal e ao longo de anos). Mais presente também na recusa da separação física, isto é, no 

processo de aproximação física por meio da supressão do hiato temporal, bem como do conteúdo e 

da materialidade das cartas – que, tal como já vimos, ganham vida nos cheiros, imagens e texturas 

                                                
20  Nesse caso, a desigualdade expressa na quantidade de cartas enviadas parece estar associada à condição de 
aprisionamento. Comfort mostra como essa condição afeta o papel de gênero dos homens presos no envio de cartas a 
suas esposas. Diz ela: “Com poucos meios alternativos para oferecer ou presentear, os homens viram-se para o que é 
'basicamente uma arte doméstica, um parente distante da costura ou dos bordados... ninguém pode negar que para se 
escrever uma boa carta pessoal é preciso ter apreço pela vida afectiva e uma tendência para a introspecção, duas 
qualidades convencionalmente femininas' (Hofstadter, 1996, p. XVII). Através das suas missivas, os homens exercem o 
classicamente feminino 'apoio emocional' [...] O papel masculino do recluso é deste modo atenuado e a sua forma de 
comunicar apaixonada, transmitindo empatia e sentimento, torna-o mais feminizado” (2007, 1064). 



dos papéis e de tudo aquilo inscrito nele ou anexado a ele. Copresenças, enfim, que ganham vida 

num tempo futuro que vem em direção ao passado-presente e num espaço dentro-fora por meio da 

intensidade, frequência e materialidade – três parâmetros que desafiam os limites dos limites 

temporais e espaciais e exploram ao máximo suas potencialidades. 

Tal como articulados nas cartas do casal, a copresença e o compartilhamento da vida familiar não 

seriam possíveis diante das possibilidades de ação dos celulares e e-mails. No caso dos celulares, 

segundo Nonhlanhla, essa dinâmica ficava inviável em função da instantaneidade da fala, dos altos 

custos e riscos do uso, do aluguel ou da posse dos aparelhos. Já no caso dos e-mails, ficava 

impraticável por conta da ausência de um ritmo de recebimento fracionado ao longo da semana. O 

remetente poderia até escrevê-los em dias diferentes, mas, em função do atendimento semanal do 

ITTC, todos chegariam de uma vez só às mãos da(o) destinatária(o). E, uma vez todos nas mãos 

desta(e), dificilmente a leitura seria parcelada ao longo da semana – os desejos de presenças do 

destinatário em relação ao remetente impediriam tal fracionamento. 

Entretanto, o falecimento de Anella impôs a Nonhlanhla o desafio de vivenciar, às avessas, as 

possibilidades de ação das cartas enviadas consecutivamente. Ao continuar recebendo o marido em 

cartas, quando o falecimento já era de seu conhecimento, a moça experiencia um dos maiores 

paradoxos: de um lado, ainda o tem vivo, mas de outro sabe que ele está morto. Um corpo-carta de 

um homem que já morreu, um curto-circuito que gera a separação abissal entre o passado e o 

presente e entre o dentro e o fora da prisão, revelando os defeitos desse modo de produção da 

simultaneidade criado pelo casal. 

O mundo pregresso de Nonhlanhla se torna distante e inalcançável, os muros, espessos e 

insuperáveis e a prisão, um atraso de vida – esta ultima, uma metáfora intramuros bastante popular 

que ganha literalidade neste episódio. O tempo presente se concentra aqui fora quando o marido 

morre e ela fica sabendo disso. Já o passado se confina lá dentro quando o falecido permanece vivo 

nas cartas que chegam à prisão. Resultado: não um enclausuramento da sul-africana, mas algo 

próximo da sucumbência. O ambiente prisional transnacional e o corpo de Nonhlanhla ficam quase 

completamente cindidos, porque os fluxos de suas tramas por pouco se rompem... se não fosse 

Sibusiso. Agora será a vez do menino dar vida à mãe, ajudando-a a remendar seu ambiente e seu 

corpo com fios sociotécnicos de afeto e cuidado. 

Mas sem o pai, como ele fará isso; ou, antes, como estará o menino; com quem ele viverá; como 

lidará com a mudança de casa; será melhor ele permanecer sob os cuidados de Phumeza, uma 

vizinha amiga da mãe, ou morar com Khanyisile, a irmã caçula da presa, numa cidade próxima? 

Estas são as primeiras questões que concedem a Nonhlanhla alguns passos de distância da completa 

sucumbência. Ela precisa cuidar do filho e estar ao lado dele, não pode se render à sua dor e 

abandoná-lo neste momento. Com o apoio de Phumeza e de Khanyisile, fez do vazio deixado pelo 



marido o espaço liso (Deleuze e Guattari, 1997) para um novo emaranhado de relações por meio do 

filho. Para tanto, intensificou o envio de e-mails semanais e as chamadas telefônicas quase diárias. 

Os celulares, tal como no caso de Sandra, tornam-se fundamentais na solução do problema, 

possibilitando a definição do paradeiro do menino, bem como a negociação das expectativas 

formais de cada um deles sobre os demais à luz da complexidade imposta pelo contexto de 

aprisionamento de Nonhlanhla e falecimento de Anella. Em reuniões telefônicas coletivas, por meio 

do “viva-voz”, a mãe presa, a irmã caçula, a amiga vizinha e o filho decidiram pela permanência de 

Sibusiso junto a esta última, o que garantiu ao menino seguir a vida no bairro e na escola onde vem 

crescendo. Além disso, eles vêm negociando práticas educativas parentais, amparando uns aos 

outros nos momentos de altos e baixos, acompanhando o andamento do menino em casa, na escola 

e no bairro – práticas que se fossem realizadas por outros meios dificilmente teriam a mesma  

velocidade e eficácia. Entretanto, muitas vezes os acordos tem sido levados pelo vento da 

instantaneidade, abrindo espaço para desentendimentos, disputas de poder e novas negociações via 

telefonemas, e-mails e, em menor medida, cartas. 

Os e-mails também tem sido fundamentais não apenas na interação entre mãe e filho, mas também 

na atualização de outras relações de parentesco. A circulação de emails vem funcionando da 

seguinte maneira: aqueles escritos por Nonhlanhla a Sibusiso são endereçados mais frequentemente 

a Khanyisile, residente na cidade vizinha, cabendo à vizinha Phumeza o recebimento esporádico ou 

quando alguma situação inabitual mais urgente surgir. Isso se deu menos em função da dificuldade 

de Phumeza com essa ferramenta do que do interesse de Nonhlanhla em articular presenças e 

relações. Ao assumir o compromisso de entregar os e-mails ao menino com regularidade nos finais 

de semana, a tia leva sua própria presença e a da mãe nos escritos e desenhos impressos, na leitura 

das mensagens, na cantoria e nas brincadeiras que lhe eram incumbidas pela remetente presa – 

quando não o leva consigo para sua casa. 

Na volta, a irmã tenta compartilhar com Nonhlanhla, por meio de telefonemas ou de e-mails, 

detalhes do encontro e decisões a serem tomadas, o que tem gerado maior intimidade entre as irmãs 

e todas as tensões a ela imanentes. Se por um lado, o compartilhamento das responsabilidades, do 

cuidado e da autoridade sobre Sibusiso cria fofocas, intrigas e mal-entendidos entre a mãe presa, a 

tia e a vizinha, por outro lado minimiza o medo da mãe de perder seu lugar materno e de ter seu 

filho sob risco de maus tratos ou roubo.  
Me desespero só de pensar saber que ele está sofrendo nas mãos de outras pessoas ou, deus 

me livre, que roubem ele de mim. Já perdi Anella e isso já basta. Aí pensei: 'mas como vou 

saber se ele está bem, como está a vida dele, o que está acontecendo com ele?' Minha irmã, 

claro! Se ela for lá sempre, é uma pessoa da família e de confiança para cuidar dele e me 

dar notícias, né. Não que eu não confie em Phumeza, mas a gente nunca sabe o que as 

pessoas podem fazer. Vai que ela... Mas se é difícil cuidar do filho assim com três mulheres 



juntas! Juntas, não, né, cada um em um lugar. Ihhhh não está nada fácil. Outro dia gritei 

com Khanyisile e desliguei o telefone na cara dela. Eu sou a mãe e ela às vezes não entende 

isso, quer fazer do jeito dela. Mas logo depois liguei de novo e deixei as coisas do jeito dela 

mesmo... que raiva. Não posso ficar sem a ajuda dela... pode ficar mais difícil para mim. 
Administrar o cuidado compartilhado dos filhos numa constante negociação entre as(os) atuais 

cuidadoras(os) costuma fazer do parte do exercício materno entre mães presas. Segundo Granja, 

Cunha e Machado (no prelo, 18), “[...] on the one hand, mothers need to allow carers to have some 

autonomy in handling their children's lives, mainly to solve everyday issues. On the other hand, 

prisoners claim they must retain their role as the primary person responsible for their children, 

continuing to play a central role in decisions about child behaviour, education, and discipline”. 

*** 

Finda as cartas do marido, chegou a hora da sul-africana dizer adeus. Ela acordou cedo, tomou seu 

café da manhã em silêncio na cela com as parceiras e não desceu com as demais para trabalhar. 

Pretextou uma indisposição decorrente de noite mal dormida na intenção de permanecer a sós com 

Anella. Quando o silêncio calou as vozes e o bater dos portões, Nonhlanhla se ajoelhou sobre sua 

pedra de frente para a parede e contemplou o marido nas fotografias de família: presenças que lhe 

fizeram companhia por todo esse tempo embalando noites de sono e de insônia. Mas era hora de 

Anella partir, por mais difícil que isso fosse. Ela encheu, então, os pulmões com ares de coragem e, 

como num funeral, falou com o falecido, acariciou e beijou seu rosto. Em seguida, retirou, uma a 

uma, as fotografias da parede e as guardou numa caixinha que permaneceria intocável até o final de 

sua pena. Sua vontade era de cair em prantos, mas naquele momento não havia ombros por onde 

escoar tamanha tristeza. Não havia também energia para deixar vazar, precisava guardá-las para um 

problema ainda pendente: o sustento de Sibusiso. 

Escoar a tristeza e sustentar o filho foram as duas motivações que a trouxeram ao atendimento de 

hoje. Apesar de seu nome não estar em nossa lista, conseguiu a liberação da guarda do pavilhão 

para vir à escola com o suposto objetivo de retirar um livro na biblioteca. Desejosa do amparo de 

parceiras que vivem em outros pavilhões e de Jenny, estagiária de psicologia da nossa equipe, pôde 

chorar e compartilhar a dor do adeus. Precisava também confirmar se o email de Lungile, sua irmã 

mais velha, não havia mesmo chegado, estava ansiosa para saber alguns detalhes sobre a articulação 

familiar voltada ao sustento de Sibusiso. Surpreendi-me com a novidade e pude, naqueles quinze 

minutos restantes, que se estenderam para trinta, ouvir os desabafos da sul-africana e saber um 

pouco mais de sua atual situação. 

Nonhlanhla falou sobre a despedida com o marido. Num choro já mais contido, confessou que foi a 

situação mais difícil pela qual passou desde que foi presa. Retirar cada fotografia da parede foi 

como arrancar, aos poucos, pedaços de si. Lamentou não ter tido um último encontro com ele lá 

dentro, mais completo, mais pleno. Queria sentir seu cheiro, seu abraço, o gosto de seu beijo, 



mesmo que por um breve instante. Mentalizou a imagem dele antes de dormir. Meditou. Rezou a 

Deus, a Alá, aos ancestrais e, por sugestão de brasileiras, aos orixás para que lhe concedessem esse 

presente numa noite. Mas sem sucesso! Até o momento, Nonhlanhla não conseguiu sonhar com o 

marido e teve que se contentar com o adeus via fotografias e cartas – além, é claro, de lembranças. 

Interessante notar como a potencialidade dos sonhos iluminam as limitações das outras coisas: falta-

lhes algo de integralidade e simultaneidade. Os (não) acionamentos que Sandras, Nuruls, 

Nonhlanhlas realizam das fotografias, cartas, e-mails, telefonemas e outros corpos revelam suas 

possibilidades e impossibilidades na produção de um corpo protesizado, um conjunto de sistemas 

híbridos metaestáveis que atualiza as possibilidades de ação dos agentes (humanos e não-humanos) 

a cada renovação da coexistência de suas partes internas e externas. Corpo que surge como “[...] o 

primeiro e o mais natural objeto técnico, e ao mesmo tempo meio técnico, do homem [...]” (Mauss 

2003: 407). Objeto técnico que se associa a coisas para atravessar os limites anatômicos e prisionais 

e se fazer chegar ao ente amado do lado de lá; meio técnico onde um composto de relações entre 

humanos e destes com não-humanos se atualizam.  

Objeto técnico e meio cheio de limites, controles, tempos e contratempos, em meio ao qual 

estrangeiras sonham com os sonhos. Desejam encontros, conversas, beijos, abraços, toques, transas 

– tão intensos que quando acordam continuam a sentir as sensações físicas e emocionais do 

momento vivido, atualizando assim a coexistência do atual e o virtual. Desejam também revelações 

de futuros e de segredos passados ou presentes; soluções, ou mesmo criações, de problemas, 

atualizando assim a coexistência de passado, presente e futuro. Em suma, desejam o fim das 

fronteiras temporais, espaciais, corporais... plenitude! Mas nem sempre conseguem, porque 

dependem da boa vontade das almas, do inconsciente, da sorte ou da vontade de deuses. Ou melhor, 

nem sempre conseguem, porque dependem de técnicas de concentração, meditação ou oração 

capazes de atualizar as affordances de seus corpos através dos processos de associação destes com 

as almas, o inconsciente, a sorte ou os deuses. Processos de associação que os torna não apenas o 

instrumento exterminador de fronteiras e produtor de copresenças, como também o ambiente onde 

as copresenças ganham uma existência mais plena. 

De volta à dura realidade, Nonhlanhla queria saber se havia algum e-mail para ela na esperança de 

receber notícias que lhe ajudassem a resolver a situação financeira de Sibusiso. Não podia contar 

com a amiga que, sem trabalho fixo, mal pagava as contas de casa. Além do mais, ela já vinha 

fazendo muito pelo menino, reconheceu a mãe presa. Não podia também esperar mais da irmã que 

vinha gastando o que podia e não podia com Sibusiso e com as viagens quase semanais. Diante 

desse quadro, a sul-africana enviou todas as suas economias guardadas no pecúlio da PFC, que não 

chegava a mil reais, para arcar com os custos mais básicos do filho nos primeiros meses. Mas 

sabendo que essa quantia não chegaria até o final de sua pena, decidiu parar de economizar parte do 



salário da Embramed, inferior a um salário mínimo, e passou a enviá-la para o menino por meio de 

transferência bancária para a conta de Phumeza. 

Na PFC, são permitidas transferências bancárias, desde que o beneficiário seja um dos chamados 

parentes diretos – pais, filhos, irmãos e marido mediante comprovação por documento. Como 

estrangeiras raramente tem esses parentes no Brasil, a única forma de realizar transferências é via 

advogado particular ou consulado. O procedimento se dá da seguinte forma: a presa preenche um 

documento padrão com seu nome, valor da transferência (que deve ser menor ou igual ao valor 

disponível no pecúlio), nome do beneficiário, vínculo de parentesco ou institucional e os dados da 

conta do receptor. Em seguida, um funcionário do consulado ou o advogado vai à PFC, retira a 

quantia, assina o comprovante de retirada, realiza o depósito na conta corrente do beneficiário por 

meio de transferência bancária internacional (Western Union) e, por fim, leva o comprovante de 

depósito de volta à penitenciária. No caso dos consulados, o dinheiro pode pegar carona em viagens 

de funcionários para o país de origem da presa e ser depositado na conta do receptor ou entregue em 

mãos ao próprio. Apesar de serem ótimas alternativas, nem sempre estão disponíveis às 

estrangeiras. Primeiro, porque nem todas têm condições de arcar com os custos de um advogado 

particular; segundo, porque poucos consulados prestam este serviço e, quando o fazem, costuma ser 

apenas em situações excepcionais. 

No caso de Nonhlanhla, Anella vinha arcando com os custos do advogado particular, pagos com o 

dinheiro de empréstimos (bancário e de amigos) e o adiantamento de salário. Porém, quando chegou 

a cobrança de novos honorários após o falecimento do marido, a sul-africana se viu na obrigação de 

continuar a pagá-los. Não porque tinha exatamente alguma esperança que o advogado interviesse 

nos rumos de seu processo criminal, mas porque precisava fazer o dinheiro chegar às mãos de 

Phumeza. Decidiu, então, recorrer a Lungile, a irmã mais velha que vive na Inglaterra, pois sabia de 

suas condições financeiras e da enorme diferença de cotação de libra para rands. 

Escreveu-lhe um email contando sobre seu verdadeiro paradeiro, pedindo perdão pelo erro 

cometido e ajuda à “única pessoa que pode me socorrer nesse momento”. Enquanto isso, acionou 

Khanyisile para intensificar a comunicação com a primogênita, mediar a situação, caso ela reagisse 

mal à notícia, e impedir que qualquer informação chegasse à sua mãe. Para felicidade e conforto da 

presa, Lungile recebeu o email com afeição e lhe enviou uma resposta colocando-se à disposição 

para arcar com os custos do advogado e de parte da vida de Sibusiso. Pediu também informações 

sobre os procedimentos de envio de dinheiro e de mercadorias para a prisão e sobre os meios de 

comunicação com a irmã presa. Uma vez os procedimentos devidamente explicados, a sul-africana 

estava agora à espera de um novo sinal de Lungile, que já havia chegado, mas se encontrava em 

nossa pilha de emails sem nome, quando o remetente não insere o nome da destinatária no campo 

“assunto”. 



Nonhlanhla identifica o e-mail, o lê e, enquanto a equipe vai aos poucos se retirando da sala, 

responde depressa à irmã. Pronto! Era hora de partir. Despeço-me dela e prometo não esquecer de 

inserí-la na lista da semana que seguinte. Mas ela não aparecerá. Saberei por meio de uma 

tailandesa, Kanokwan, que a sul-africana terá sido levada para o castigo por conta de um celular. 

Durante uma blitz, agentes penitenciários encontrarão o aparelho que ela vem escondendo na 

própria cela em troca do seu uso diário. Lamentarei o castigo e as sanções decorrentes do flagrante, 

principalmente por saber as motivações que a levaram a prestar esse serviço à outra presa. Todavia, 

meu pesar será parcialmente compensado com a alegria incontida de Kanokwan em me noticiar as 

últimas novidades de Nonhlanhla: ela conseguiu que a família de um de seus irmãos, residente entre 

a Holanda e a África do Sul, se comprometesse com o envio de sedex para a prisão e de dinheiro 

para o sobrinho, assim que souberam sobre seu aprisionamento. A tailandesa comentou que 

Nonhlanhla já fazia planos com o dinheiro – até de finalmente comprar ao filho a prometida bola de 

futebol do Ronaldinho. 

Gostaria de chamar atenção para dois agenciamentos observados em campo na produção da 

copresença física e temporal via cartas e sonhos. Dois agenciamentos que explicitam de forma mais 

clara o “[...] alargamento do humano para lá do que está imediatamente sob sua mão, ou seja, o 

querer projectar-se tanto no espaço como no tempo, a capacidade de antecipar” (Neves, 2006: 122). 

Tal alargamento, como procurei mostrar, surge como uma característica fundamental das técnicas 

(Neves, 2006), e não da materialidade de um ou outro objeto técnico individualizado. Técnicas de 

escritas, leituras, falas, escutas, toques, cheiros e gostos; de envio, transmissão, registro e 

digitalização que individuam as estrangeiras e seus entes por meio dos arranjos entre objetos 

técnicos. Técnicas que conectam materialidades distintas nunca plenamente estabilizadas; que criam 

estrangeiras a seus entes, e vice-versa, no momento mesmo em que são criadas por eles entre lá e cá 

no ambiente prisional transnacional. 

Mas que ambiente é este que se define entre lá e cá? Como ele se constitui em meio ao paradoxo de 

estar limitado ao espaço prisional e prolongado no espaço transnacional? Quais são os mecanismos 

de engajamento entre ele e os agentes? Quem conduzirá as reflexões em torno dessa última questão 

será Kanokwan, a partir dos jumbos e sedex. 

Para fazer maternidades no ambiente prisional transnacional: os processos 

de associação em e com mercadorias 

A tailandesa bem sabe da importância das mercadorias para as presas. Rainha do sedex, como certa 

vez se auto promoveu, vem explorando com afinco as possibilidades tanto do sedex quanto do 

jumbo. Sedex é o nome dado a um pacote cheio de mercadorias enviado às estrangeiras por seus 

entes via o serviço homônimo dos Correios. Carregado de comidas não perecíveis, roupas, calçados, 



produtos de beleza e de higiene pessoal, seria algo como o jumbo descrito pela literatura prisional, 

não fossem as distinções que as estrangeiras fazem entre um e outro. Centremo-nos por um instante 

nessas diferenças. 

O jumbo tem sido definido na literatura como um pacote ou sacola contendo as mesmas 

mercadorias do sedex, além das comidas perecíveis, levado(a) ou enviado(a) a presas(os) pelos seus 

entes – primordialmente, mulheres (cf. Grimberg, 2009; Padovani, 2013). Mas não na acepção das 

estrangeiras. Para elas, este é sim um pacote ou sacola contendo as mesmas coisas, mas a diferença 

está na origem das mercadorias e no seu processo de envio. Mais precisamente, trata-se de uma 

encomenda, feita por elas, paga ou por elas (via retirada do dinheiro do pecúlio) ou por seus entes  

(via transferência bancária internacional) e entregue na portaria da penitenciária por seus 

consulados ou, mais frequentemente, seus advogados particulares21.  

Resumindo: o sedex constitui um embrulho enviado do país de origem pelos entes via correio; já o 

jumbo é um embrulho encomendado e pago por elas ou pelos entes, entregue na portaria da unidade 

por basicamente dois atores institucionais22. Essas definições evocam processos distintos de 

constituição dos dois embrulhos, de modo que as mesmas mercadorias contidas em um e em outro 

ganham naturezas distintas no ambiente prisional transnacional dessas mulheres – além de nos 

darem pistas do porquê mães, como a colombiana Sandra, buscam se fazer presentes aos filhos por 

meio de mercadorias. A rainha do sedex nos mostra bem isso. 

Kanokwan, trinta e um anos, passou a receber o jumbo após iniciar o namoro com o atual noivo 

Mpho, via pedalos. Langeries, pijamas, calçados, shampoos, condicionadores, cremes corporais, 

comidas, peças de roupas (do uniforme e blusas de frio) chegavam às mãos da tailandesa ao menos 

uma sexta-feira por mês através do advogado particular pago pelo noivo ainda preso na 

Penitenciária do Itaí. As mercadorias eram consumidas por ela, em sua maioria, e compartilhadas 

com parceiras ou vendidas no comércio entre as presas. Tal como a escrita de cartas por parceiras a 

mães analfabetas, o jumbo cria uma série de relações sociais. Como bem diz Godoi (2010, 68),  
O “jumbo” e as amplas estruturações societárias ao seu redor são mobilizados para 

contornar ou amenizar as agruras de uma experiência carcerária que é absolutamente 

precarizada, que se dá nos limiares da violência fatal, na multiplicação dos maus tratos, na 

péssima alimentação, na indisponibilidade de serviços médicos e materiais de higiene. O 

que está em jogo no “jumbo” que entra na prisão e nas estruturações societárias que o 

produzem é um patamar mínimo de sanidade física e mental dos detentos, recebam eles 

                                                
21  Há alguns casos em que os jumbos que chegam em forma de doação de embaixadas e consulados ou são 
entregues por entes listados no rol de visitas da própria estrangeira destinatária ou de alguma parceira brasileira. Neste 
último caso, o jumbo pode entrar na prisão como forma de pagamento de alguma dívida da brasileira para com a 
estrangeira no comércio intramuros ou então como forma de ajuda dos parentes da brasileira, que recebem o dinheiro 
transferido do exterior, por algum ente da estrangeira, compram as encomendas e as levam no dia de visita. 
22  Dona Silvanete, presidente e fundadora da Associação Casa Recomeço, também realiza tal entrega. Mas nesse 
caso ela ganha outros sentidos que não a prestação de serviço ou assistência, como veremos no ultimo capítulo. 



visitas ou não. Sem uma “instituição” social como o “jumbo”, a vida num presídio paulista 

seria inviável. 
Nesse trecho, o autor refere-se ao jumbo de presos brasileiros preparado e levado pelas suas visitas. 

Entre as estrangeiras, essa centralidade do jumbo é dividida com o sedex, já que raríssimamente 

elas desfrutam das visitas. Kanokwan, por exemplo, nunca teve esse privilégio, mas vem tendo o de 

receber sedex da Tailândia. Ansiosamente aguardados, demoram a chegar cerca de dois meses e 

levam coisas raras à Kanokwan: mercadorias de qualidades e de marcas dificilmente encontradas no 

comércio de São Paulo, que carregam em sua materialidade elementos do ambiente familiar da 

moça. 

Langeries, chinelos, cadernos, canetas coloridas, shampoos, condicionadores, cremes corporais e 

balas de goma são algumas das coisas que fazem chegar à prisão fragmentos de sua vida pregressa 

nos cheiros, sabores, cores, imagens, texturas e lembranças. Coisas que carregam também a 

presença e o cuidado da mãe e da irmã nas etapas de envio do pacote – desde a economia do 

dinheiro, passando pela compra das mercadorias, o preparo do embrulho e o seu envio, até o 

compartilhamento (via telefonemas, cartas ou e-mails) da alegria da destinatária presa quando 

finalmente o recebe. Não é à toa que o sedex se torna sinal de distinção entre as estrangeiras: sem 

acesso direto ao mercado de consumo de seus ambientes pregressos, os embrulhos podem sugerir 

uma condição econômica familiar abastada ou, mais ainda, expressar uma dedicação tão cara aos e 

dos entes, a ponto de as fazerem sentirem-se rainhas. 
Ah menina, toda vez que chega o sedex eu fico me achando. Me sinto maior rainha. E não é 

da cocada preta, não [risos]. Fico me achando, porque... quantas estrangeiras tem esse 

privilégio? Eu fico pensando no carinho da minha mãe e da minha irmã comprando tudo, 

preparando tudo para mim, sabe? E eu sei que elas estão deixando de gastar com elas pra 

poder me mandar, essa é a parte triste. A minha família não é rica e sedex é muito caro, 

muito caro mesmo. Mas o engraçado é que depois as meninas aqui ficam tudo puxando 

meu saco, sendo boazinha comigo para eu dividir com elas as coisas. Principalmente as 

tailandesa, ne, que querem usar as coisas do nosso país. 
A partir da fala de Kanokwan, poderia parafrasear um dito popular e afirmar que “em prisão de 

estrangeira quem tem sedex é rainha”! Mas essa nomeação monárquica não exprime apenas o poder 

dessas coisas escassas em tornar as estrangeiras peças maior no “xadrez” – leia-se: penitenciária –, 

como fica evidente em sua fala. Exprime também um meio de acesso ao mundo pregresso valioso e 

escasso, com alta capacidade gerar mobilidades das rainhas, uma das características da peça 

homônima do jogo de xadrez. Mobilidade social garantida pela distinção que as mercadorias 

tailandesas proporcionam às Kanokwans diante de suas conterrâneas; mobilidade espaço-temporal 

garantida pela associação que as mercadorias promovem em torno de si e remetem as estrangeiras a 

um ambiente além e aquém do “tabuleiro do xadrez” – leia-se espaço físico da unidade prisional. 

Centremo-nos brevemente nessa associação a partir de mercadorias que a tailandesa costuma 



receber. 

Os pijamas, por exemplo, velhos companheiros, embalam as noites de sono de Kanokwan há anos. 

Foram, e continuam sendo, um dos mimos costumeiros de sua mãe, comprados sempre na mesma 

loja. E os chinelos lá do mercado do bairro? Sim, são vagabundos, mas tão confortáveis para ficar 

em casa que a tailandesa tinha uma coleção deles espalhados pelos cômodos. Já os cadernos, 

vendidos em tudo quanto é canto, carregam, em sua simplicidade ordinária, pedaços do cotidiano 

mais banal de sua Bangkok. Para não falar dos cremes corporais, shampoos e condicionadores que, 

ao som da playlist de seu celular, compuseram o ritual doméstico matinal em seus últimos anos lá; 

sempre das mesmas marcas, trazem detalhes do banheiro e das reclamações da sua avó sobre a 

mistura dos seus aromas enjoativos. Por fim, as balas... ah as balas azedas de goma, seu vício! 

Companheiras de todos as horas, marcaram os sabores e dissabores dos deslocamentos de 

Kanokwan pelos quatro cantos da sua “cidade dos anjos”. Em suma, mercadorias que, muito 

diferente daquelas compradas em São Paulo pelo seu advogado particular, desdobram múltiplas 

presenças, relações, cuidados, afetos e lugares, compondo alguns nós de seu ambiente familiar. 

Ambiente familiar, porém, que já não é mais o mesmo. Ao longo de nossas conversas, soube de 

Kanokwan que a loja dos pijamas mudou de dono e endereço; seu quarto ganhou novos ares com a 

chegada da sobrinha; sua irmã voltou para casa de uma separação; sua mãe envelheceu vinte anos 

de dores familiares; seus avós partiram de velhice; e aquela Kanokwan de quatro anos atrás não está 

mais lá... nem cá! Ou seja, ambiente familiar que existe em partes, as quais, por vezes, não mais 

existem fora da lembrança; que a distância e os anos de prisão se encarregaram não de desfazer, 

mas de lhe dar nova existência entre lá no passado e cá no presente, lá na sua cidade e cá nas 

prisões. Mais precisamente, quando o presente (espaço-temporal) da prisão de Kanokwan se associa 

com suas lembranças e com o presente (espaço-temporal) de sua mãe e irmã por meio de 

mercadorias enviadas da Tailândia para a PFC, o ambiente prisional transnacional se atualiza num 

emaranhar de fios intra e extracorporais, intra e extramuros. Emaranhar de fios que extrapolam o 

tabuleiro espaço-temporal esquadrinhado do xadrez para alinhavar (n)as lisas margens. 

Emaranhar que, hoje, tece os sonhos de Nonhlanhla no leito do seu mais duro confinamento. Isolada 

do convívio intra e extramuros durante trintas dias, a sul-africana conseguirá trocar meia dúzia de 

desabafos com Lindiwe, uma de suas grandes parceiras. (Como trocará desde o castigo? Não sei, 

Lindiwe não me dirá. Mas certamente, garantiria meu trabalho de campo, por meio de fluxos de 

cartas, recados e rumores intramuros desdobrados na cooperação entre presas e agentes 

penitenciários). Nesses fluxos, a sul-africana lamentará a dor de estar ainda mais isolada do que 

antes na solidão da solitária (cela do castigo) e da morte do marido. Mas, ao menos, ponderará ela, 

respira ares mais livres diante do sufocante segredo sobre seu aprisionamento. 

Nos momentos de desespero, apegar-se-á aos ansiolíticos, para conter e confortar, e às promessas e 



músicas familiares, para animar23 e libertar. Como de costume, fechará os olhos e soltará a voz e a 

angústia nas canções que cantou para Sibusiso ao telefone. Canções de família que remetem, a um 

só tempo, ao passado compartilhado e a um presente que se deseja também assim. Passado que vive 

na presente lembrança; presente que vive no desejo dos fios de presenças ainda por vir. Fios feitos 

de cuidados, afetos, direitos, deveres, desejos, compromissos, disputas, controles, práticas e regras; 

que se desenrolam nas idas e vindas de corpos-fotografias, -telefonemas, -cartas, -e-mails, -sonhos, 

-dinheiro, -mercadorias e -outros-corpos. Fios que, enfim, nas sombras e durezas da PFC dão à luz o 

ambiente (Ingold, 2011) prisional transnacional, “[...] um mundo diferente. Diferente e de parto 

complicado[...]. Um outro mundo que 'pode ser', pulsando no mundo que 'é'”(Eduardo Galeano). 

*** 

Os dados apresentados nesse capítulo destacam a importância das mediações sociotécnicas na 

produção, reconfiguração e manutenção da maternidade por meio de relações intra, entre e 

extramuros de estrangeiras durante o cumprimento de pena. Ao longo da narrativa, acompanhamos 

estrangeiras e outros agentes investirem esforços para suspender a equivalência entre distâncias 

física e temporal e ausência por meio de uma série de técnicas. Os casos de Sandra, Dorina, Nurul, 

Nonhlanhla e Kanokwans nos mostram os processos de constituição de um ambiente prisional 

transnacional cujos fluxos atravessam as fronteiras daquilo que convencionamos tomar como os 

limites da prisão e da maternidade. Na verdade, esses processos colocam em suspensão e supeição a 

clausura imposta com frequência não apenas à prisão e à maternidade, mas também a objetos 

técnicos, pessoas e relações ao evidenciarem uma série de mediações sociotécnicas no exercício da 

maternidade. 

São muitas as estrangeiras que despendem uma quantidade significativa de energia, tempo e 

dinheiro para se fazerem presentes o mais próximas possível de seus filhos e cuidarem deles – algo 

observado em pesquisas sobre maternidade transnacional e sobre prisões. Contudo, ao pretenderem 

a máxima proximidade, elas nos revelam a natureza controlada dessa presença e desse cuidado. 

Controlada pela distância física e temporal que irrompe a vida de estrangeiras presas quando as 

conversas telefônicas envelhecem as notícias escritas em cartas e e-mails ainda a caminho; ou 

quando as fotos antigas da família, em composição com o cotidiano exaustivamente repetitivo da 

'cadeia' e os e-mails recentes, congelam seu tempo lá dentro e produzem uma das sensações 

máximas da distância, o abandono. Por fim, distância física e temporal que pode se manifestar de 

forma exemplar através do termo criança (e no tratamento atrelado a ele) acionado pelas mães para 

se referir aos filhos que muitas vezes já não mais o são. 

Presença também controlada pelo não acionamento de certos objetos técnicos capazes de 

colocar em risco a continuidade da relação; pela produção de uma economia das informações, 

                                                
23 Animar, do latim animus: dar vida, força vital a Nonhlanhla pelo e para o filho. 



quando mães, filhos e demais entes administram as informações e os segredos que devem ou não 

circular, com vistas a proteger uns aos outros do sofrimento, a manter suas imagens (de mãe, de 

filha(o), esposa) o mais próxima do seu ideal normativo e a preservar a qualidade esperada dos 

vínculos. Controlada pela irredutibilidade ontológica dos objetos técnicos, isto é, pelos limites de 

seu modo de existência social, de suas possibilidades de socialização. Pelas leis prisionais e regras 

da penitenciária que submete suas cartas à revista e proíbe o acesso à internet e aos aparelhos 

celulares dentro da legalidade intramuros; pelos altos preços do envio de jumbo e das mercadorias 

no comércio ilegal intramuros que atravessam o bloqueio da vigilância prisional. E, por fim, 

controlada pela vontade de algumas estrangeiras em manter sua vida prisional no sigilo diante de 

seus entes. 

Mais do que impedir os laços sociais das estrangeiras presas, tais controles fazem parte do 

seu processo de constituição. Eles são parte constitutiva e constituinte do ambiente no qual as 

relações dessas mulheres ganham existência. Isso não significa ignorar os custos que o controle 

decorrente do aprisionamento têm para elas e seus entes, mas reconhecer sua dupla dimensão: se de 

um lado, eles promovem (o risco de) rupturas, tensões, sofrimentos, doenças e sanções disciplinares 

dentro da prisão e da família, de outro, eles são produtos e produtores do ambiente prisional 

transnacional onde certas experiências maternas são vividas. 

A partir dessa dupla dimensão do controle verificamos a construção cotidiana de uma  

maternidade de verdade, nos termos das estrangeiras. Se sentir mãe de verdade, de acordo com 

meus dados, é criar cotidianamente condições espaciais e temporais para garantir a copresença de 

dentro da prisão. É buscar fazer, com esforço e sucesso, coisas que qualquer mãe pode fazer em 

casa, porém de modo diferente. É cuidar dos filhos e de afazeres domésticos; compartilhar a vida 

familiar e manter certos graus de intimidade e privacidade em relação aos entes; estabelecer, e 

também romper, relações de parentesco por meio ou através dos filhos e exercer seus devidos 

papéis de mãe, filha, irmã, amiga e/ou esposa; em suma, manter certas práticas corriqueiras, mas 

nada banais, por meio de novas associações, técnicas e habilidades. É se adaptar, nos termos 

tardianos, para criar um espaço de negociação a partir do qual seja-lhes possível se auto-definirem 

como boas mães (Granja, Cunha e Machado, no prelo), ou melhor, como mães de verdade. 

Essa definição nos permite vislumbrar o que as relações prisionais transacionais têm de 

comum com toda e qualquer relação social e o que têm de particular. Ao que me parece, os casos 

das estrangeiras presas constituem o extremo de um dilema que, de acordo com Miller (1997 e 

2007), tanto pessoas em copresença quanto aquelas distantes física e temporalmente enfrentam em 

seus cotidianos, a saber: a natureza mediada de qualquer relação social. Segundo o autor, as 

relações sociais seriam a síntese da dialética entre o normativo e o experiencial, ou seja, o resultado 

dos esforços que pessoas fazem para reter expectativas formais à luz da complexidade que as define 



na experiência cotidiana. Seguindo esse argumento, podemos afirmar que as maternidades das 

estrangeiras presas são, como as demais relações, mediadas. 

Sua particularidade concentra-se no fato de essas mães terem que lidar com essa tensão no 

contexto prisional transnacional. Com a distância físico-temporal, a política de controle intramuros 

e a sua decorrente restrição comunicacional, os ideais normativos permanecem mais distantes da 

pessoa que ocupa uma das posições. Nesses casos, para cada cada interação materna, é preciso que 

diversos agentes (humanos e não-humanos) se associem com vistas a tornar ciente não apenas o 

modo como cada um dos termos da relação quer que o outro seja, mas também a expectativa de que 

o outro queira o mesmo para si. Em outras palavras, esses agentes mediam a tensão que marca a 

natureza mediada de toda e qualquer relação (Miller e Madianou, 2012). 

Mas não se trata aqui de explicar uma mediação em termos hilemórficos, como se houvesse  

dois ou mais agentes finalizados e conectados entre si através de um terceiro também finalizado. O 

que busquei fazer aqui foi abrir e fechar esses agentes (caixas-pretas) e olhar para “... o intervalo 

que vai do individido ao dividido” (Neves, 2006: 42) em diferentes escalas. Em outros termos, 

busquei perseguir algumas interações internas e externas desses agentes com vistas a entender o 

modo como elas duram para além do aqui e agora sem, no entanto, perder sua flexibilidade para 

estas e outras interações. 

Nessa busca, observei que fotografias, e-mails, cartas, telefones, corpos e mercadorias 

desdobram copresenças somente quando entram em associação entre si através de uma série de 

conexões parciais em e entre corpos humanos. Corpos que, uma vez enclausurados na prisão e 

esquadrinhados pelo controle prisional, exploram sua natureza flexível e atualizam sua existência: 

protesizam-se e atravessam os poros dos angustiantes limites anatômicos e prisionais, passando 

assim a existir fora deles em determinados arranjos. Corpos híbridos, de materialidade relacional 

(Law e Mol, 1995), que atualizam as possibilidades de ação dos agentes (humanos e não-humanos) 

ao renovar a coexistência de suas ordens de natureza orgânica e inorgânica por meio de uma série 

de fluxos. 

Duas ordens que, tal como o dentro e o fora da prisão e do corpo, constituem-se como dois 

lados de uma mesma moeda, mas dois lados de naturezas distintas; que se atravessam para dentro 

uma da outra sem, no entanto, se reduzirem uma à outra, intensificando assim o processo de 

interiorização do fora (associação) e o de exteriorização do dentro (fragmentação). Partes que, na 

tensão entre sua porosidade e sua irredutibilidade, ganham existência através de fluxos (de sangue, 

escritos, falas, escutas, imagens, afetos, desejos etc). Partes que compõem ciborgues (Haraway, 

2009) desejosos de partirem-se... e partir! Fragmentarem-se parcialmente para atravessar as 

fronteiras espaciais e temporais e desdobrar copresenças.  

Copresença, uma ação que, nos casos aqui observados, resulta não através de fotografias, 



cartas, e-mails, mercadorias, ou seja, através de unidades materiais exteriores aos corpos humanos, 

mas através de corpos-fotografias, -cartas, -e-mails, -celulares, -corpos-outros e/ou -mercadorias. 

Presenças que nada têm a ver com aquelas virtuais ou com as representações de um corpo real e 

distante; que duram somente enquanto durar as associações que lhes dão tal existência. Copresenças 

que se constituem enquanto performances de materialidades tangíveis, singulares e irredutíveis 

umas às outras, constitutivas e constituintes de um corpo humano que é múltiplo, contínuo e 

descontínuo, sem deixar de ser um (Mol, 2002). 

Corpo híbrido, volto a dizer, que está cada vez menos centrado na ideia do eu protesizado e 

mais nas possibilidades de desejar, sonhar, olhar, tocar, cheirar, falar, escutar, escrever, ler, reler, 

lembrar, guardar e enterrar, em suma, nas ações que o constituem enquanto corpo protesizado capaz 

de desdobrar copresenças. Corpo, portanto, que coloca em suspensão e suspeição a separação entre 

o orgânico e o inorgânico, o sujeito e o objeto e o dentro e o fora da prisão, possibilitando assim 

estrangeiras negociarem o exercício materno e se fazerem mães de verdade. 

Mães com identidade – nomes próprios, idade, nacionalidade, raça, estado civil e etc; com 

sentenças, direitos, deveres e papéis (sociais e documentos); com número de passaportes, de 

processos criminais, de matrícula, dentre outros; que se esforçam para manter um de seus vínculos 

mais importantes; que buscam exercer seu papel e suas funções maternos de dentro da prisão 

através da manutenção da copresença física, reiterando assim uma das convenções de gênero que 

marcam o ideal de maternidade. Mulheres que, nas durezas da experiência prisional, tiram a cadeia 

para a cadeia não lhes tirar – a maternidade, as relações, a vida; que se apropriam da situação, 

incorporam parcialmente os agentes disponíveis (ao se incorporar neles) e se partem rumo ao 

cruzamento de fronteiras intra, entre e extracorporais, intra, entre e extramuros. Mães divisíveis, 

divíduos
24 

(Marriot apud Strathern, 2006), que atualizam suas conexões parciais num corpo capaz 

de dissipar sua pessoa numa multiplicidade de presenças e, assim, conseguem negociar suas 

relações e seus papéis sociais em torno e através da maternidade no ambiente prisional 

transnacional. 

Ambiente que não é independente das relações intra e entrecorpos, intra e extramuros. Ao 

contrário, é um meio produto e produtor dessas relações, que cria as condições para a existência dos 

agentes num engajamento perceptivo e prático com o mundo circundante (Ingold, 2011) e, ao 

mesmo tempo, existe somente enquanto durar as relações entre esses agentes. Meio que não é nem 

“cá na prisão” nem “lá no meu país” ou “na minha casa”, nem lá no passado e nem cá no presente. 
                                                
24  A propósito da noção de pessoa na Melanésia, Strathern recupera a noção de divíduo identificada no sul da 
Ásia e apresentada por Marriot na seguinte citação: “Para existir, as pessoas divíduas absorvem influências materiais 
heterogêneas. Elas precisam também liberar partículas de suas próprias substâncias codificadas – essências, resíduos ou 
outras influências ativas – que podem então reproduzir em outras algo da natureza da pessoa da qual se originaram” 
(Marriot apud Strathern, 2006:40). De acordo com meus dados, é essa noção é observada nesse processo de 
protetização dos corpos das estrangeiras. 



É entre, entre os parêntesis de vida das estrangeiras: um meio de oportunidades interativas, onde 

suas affordances e a dos agentes ganham contornos numa interação recíproca em às realidades 

contextuais de lá e de cá. Intervalo espaço-temporal ao longo do qual Sandras, Dorinas, Carmens, 

Nuruls, Marethas, Nonhlanhlas, Kanokwans, seus filhos e demais entes tornam-se capazes de 

multiplicar cuidados e desafiar arranjos (físicos, temporais e sociais), dando vida a, e ganhando vida 

em, um emaranhado chamado maternidade. 
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