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Depois de três anos fechada numa cela com a filha, Jesufina 
voltou a ser livre. Não tem emprego nem casa. Não sabe sequer 

se poderá continuar em Portugal. O País defende  
a prisão como forma de reabilitação, mas pouco  

ou nada faz para reinserir os reclusos
POR ISABEL NERY TEXTO E JOSÉ CARLOS CARVALHO FOTOS

O CAMINHO
PARA A 

LIBERDADE

A
inda não o vemos, mas já chei-
ra a mar. Transposta a porta 
do Instituto de Reinserção So-
cial, onde teve o seu primeiro 
encontro com o técnico que a 
acompanhará enquanto esti-

ver em liberdade condicional, Jesufina desce o 
empedrado que a levará à baía de Cascais. Vivia 
rodeada de mar, em Cabo Verde, e passou três 
anos, um mês e vinte seis dias sem voltar a pôr 
os olhos no imenso azul.

«Na ilha de Santiago, onde ia vender peixe, 
era parecido com isto. Que sôdade da minha 
terra», murmura, ao aproximar-se da praia, po-
voada por coloridos barcos de pescadores. 

Virada para o fim do mundo, não consegue 
evitar as lágrimas. Gostava de alcançar os dois 
filhos que deixou para lá da linha do horizonte, 
a mais de dois mil quilómetros. Mas não quer 
ser expulsa de Portugal – o que poderá aconte-
cer por ser estrangeira e ter cometido um crime 
punível com mais de um ano de prisão.

São lágrimas de alegria e de tristeza. Contra-
ditórias. Humanas. «O que vou fazer com esta 
liberdade?» Questiona, para logo acrescentar: 
«Não tenho medo, estou é sem saber como vou 
criar a minha filha.»

Há 765 mulheres presas em Portugal, num to-
tal de mais de 13 mil reclusos. Foram castigados 
por um sistema que entende a reclusão como 
uma pena que deveria levar a compreender o 
erro cometido – e assim evitar reincidências. 
«A reinserção consiste em ajudar a reintegrar 
na comunidade». Dita assim a teoria, resumida 
por Leonor Furtado, juíza e ex-diretora-geral 
da Reinserção Social. Na prática: «Não se está 
a fazer nada. A reinserção ficou à deriva.»

É nesta realidade que aterra a liberdade de 
Jesufina Mendonça, 36 anos celebrados na ca-
deia. Sem papéis nem autorização de residên-
cia, conseguirá ficar em Portugal? Sem escola 
para a filha, poderá começar a trabalhar? Com 
375 euros no bolso, ganhos a trabalhar durante 
a reclusão, resistirá a reincidir?

Temos – quase – todas as respostas. Mas é 
preciso voltar ao EP de Tires para as encon-
trar.

Passam poucos minutos das quatro da tarde 
quando o imponente portão verde da cadeia de 
Tires se abre para deixar sair uma menina de 
casaco castanho e cabelo todo apanhado por 
missangas. A última vez que a vira mamava ao 
colo da mãe, no corredor da prisão onde eu ti-
nha estado em reportagem, três anos antes.

Condicionada 
Jesufina tem de 
apresentar-se 
todos os meses 
nos serviços de 
reinserção, em 
Cascais, enquanto 
estiver em liberdade 
condicional 
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  À PRIMEIRA HORA
Enquanto tento identificá-la, vejo 
sair um malão de flores, outro preto, 
uma pequena mochila cinzenta e vá-
rios sacos de plástico. Jesufina já não 
tardaria a pisar a liberdade. 

Primeiro, detém-se a olhar em vol-
ta, sem saber muito bem se já pode 
existir sem pedir permissão. É a filha 
quem a desperta desse transe, pró-
prio dos primeiros momentos fora 
de uma instituição total. Fascinada 
pela visão das crianças que brincam 
numa escola do outro lado da estra-
da – tantas e de tantos tamanhos, 
quando ela, na prisão, só tinha visto 
meninos até 5 anos, a idade máxima 
permitida dentro de muros –, Alana 
avança como um íman em direção 
ao polo de atração. Na cadeia não há 
carros, nem se ensinam os cuidados a 
que eles obrigam.

Alana é resgatada mesmo a tempo 
de se evitar um acidente e Jesufina 
aproxima-se. Quase não cabe no 
próprio sorriso. Está feliz, embora 
confusa. É preciso saber o que 
é a vida atrás das grades para 
compreender porque as pri-
meiras horas de liberdade 

da de cabelo curto e jeito despachado: 
«Respira pelo nariz e deita fora.» Se-
guiria mais tarde de ambulância para 
as urgências do hospital de Cascais. 

Enquanto via este quase-nascimen-
to atrás das grades, recordo-me dos 
relatos que tinha lido sobre mulheres 
reclusas nos Estados norte-america-
nos, obrigadas a manter as algemas 
durante o trabalho de parto.

No dia seguinte, partiria para os 
Estados Unidos da América, onde 
faria reportagem na prisão femini-
na de Rhode Island. Questionei-me: 
Teria Jesufina de fazer força, expi-
rar-inspirar, contar até dez, voltar a 
expirar-inspirar, fazer força – presa 
a duas argolas metálicas? 

Ao primeiro dia
Um dos poucos estudos que existem 
sobre mães presas foi publicado por 
uma norte-americana, neta de por-
tugueses. Sandra Enos, de 64 anos, 
recebeu-me na sua casa de Providen-
ce, Rhode Island. 

Mais do que as origens lusas, temos 
em comum o interesse pelo tema do 
seu livro Mothering from the inside – 
Parenting in a Women’s Prison (A Ma-

se assemelham a uma anestesia. Ou 
porque ver muita gente na rua causa 
ansiedade e andar de autocarro pro-
voca dor de cabeça. Os muros fecham 
para o mundo. Anulam experiências. 
Impõem submissões. 

Depois de encher um carro com 
malas de roupa e alguns brinquedos,  
despede-se do edifício onde foi a re-
clusa número 36 e onde a filha quase 
nasceu. Lembra-se bem do dia em 
que gemia as dores de parto, enquan-
to toda a gente insistia que não, ainda 
não tinha chegado a hora. Foi a 19 de 
junho de 2010, dia em que também  
entrei, pela primeira vez, no EP de Ti-
res, em reportagem.

Na altura, registei o momento em 
que passei por duas grávidas – uma 
delas era Jesufina. Não pude evitar a 
sensação de me ter cruzado com es-
tas personagens no cenário errado. 
Símbolos de futuro, redondos e femi-
ninos, não passavam despercebidos 
num espaço geométrico e masculino, 

a transbordar desesperança. 
Pouco depois deste pri-
meiro encontro, já Jesufina 

estaria a arfar na cela, sob 
orientação de uma guar-

De guarda a reclusa 
Onde quer que vá, 
continua a levar 
o seu cartão de 
guarda prisional 
(foto de baixo). 
Em Cabo Verde, 
vigiava prisioneiras. 
O tráfico de droga 
inverteu-lhe o 
destino. Seria presa 
no aeroporto de 
Lisboa, em 2009
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ternidade a Partir de Dentro – Ser Mãe 
numa Prisão de Mulheres). 

O estabelecimento prisional onde 
Sandra Enos entrevistou as reclusas 
para o seu estudo fica a pouco mais de 
40 quilómetros. Deixamos a casa da 
socióloga e entramos na movimen-
tada Interstate 95, uma das maiores 
autoestradas do país, que liga Rhode 
Island a Nova Iorque. 

No estabelecimento, as prisionei-
ras parecem mais derrotadas do que 
assustadoras. Ao contrário do que 
acontece nas prisões portuguesas, 
onde as mulheres são livres de ves-
tir o que querem, as americanas ini-
bem qualquer símbolo feminino. As 
regras de segurança impõem fardas 
quadradas, uniformes, como o pró-
prio nome da idumentária. 

Sou apresentada à diretora respon-
sável pela área de reinserção [entre-
tanto reformada], Roberta Richman, 
que nos leva até uma sala com aulas 
sobre o impacto do crime nas víti-
mas. É preciso pôr os delinquentes a 
pensar naquilo que fizeram, defende. 
«Um dia, confrontámos um conde-
nado com o trauma causado a uma 
criança. Durante o assalto ele não 

magoou ninguém, nem sequer tinha 
sido visto pelas vítimas, mas isso não 
impediu o residente de 9 anos de ter 
pesadelos e dificuldade de dormir. 
Só quando contámos isto ao preso se 
deu conta do mal que tinha feito.»

Roberta Richman acredita que o 
encarceramento não chega para os 
prisioneiros refazerem a sua vida. 
Com estas sessões, a prisão de Rhode 
Island tenta atacar a raiz do mal. 

Enquanto descemos a mesma esca-
daria que nos levara até às celas, Enos 
diz-me que a reincidência nos EUA é 
de 50% para as mulheres e que a maio-
ria volta a cometer crimes por ter 
filhos para criar.Uma realidade que, 
para a socióloga, podia minimizar-se 
com programas de reabilitação. 

Só em 2008 é que o Federal Bureau 
of Prisons acabou com a rotina das 
grilhetas durante o parto nas prisões 
estaduais. Mesmo assim, cada região 
pode definir as suas regras.

Em Rhode Island, as grávidas ficam 
livres de algemas, mas as agentes de 
autoridade podem acorrentá-las à 
cama do hospital por um tornozelo 
logo que o bebé nasce. 

Uma prática impensável em Por-

tugal. Jesufina não esteve acorren-
tada, durante o nascimento da filha. 
Guarda prisional na ilha de Santiago, 
perdeu o emprego por causa de um 
telemóvel que não devia ter chegado 
às mãos de uma reclusa. 

Tinha dois filhos para alimentar, 
uma mãe a depender dela e dois ex- 
-maridos sem serventia. 

Quando se trabalha numa prisão 
conhecem-se criminosos, de falas 
fáceis e consequências mansas. Só 
lhe pediam para  ir até ao Brasil e 
levar a mercadoria – dois quilos de 
cocaína. Os ouvidos do desespero 
abriram-se a uma proposta fácil, so-
lução para tudo.

O resto da história já se imagina. 
Ainda a polícia do aeroporto de Lis-
boa não tinha começado a revista e 
já ela admitia que sim, levava pacotes 
da branquinha. Valeram-lhe  pena de 
quatro anos e nove meses de prisão.

No início da década, as cadeias 
femininas portuguesas tinham 138 
condenadas oriundas de outros paí- 
ses. Em 2006 chegaram a 250 e, em 
2009, eram 196. O tráfico de droga 
é o responsável pelo crescimento 
de estrangeiras nos estabelecimen-

Finalmente livre 
Jesufina deixou 
a cadeia de Tires, 
depois de 3 anos 
a viver com a filha 
numa cela da Casa 
das Mães. Mas têm 
agora um desafio 
maior pela frente: 
reinserir-se na 
sociedade
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tos prisionais portugueses. Mais 
de 80% são presas por esse crime.  
A maioria vem do Brasil, Cabo Ver-
de, Roménia e Colômbia. 

Além do tempo de prisão que cum-
prem no país onde são detidas, têm 
associada a pena de expulsão. Em 
Tires, gere-se uma população com 
30% de estrangeiras, um fenómeno 
em crescendo na proporção direta 
da entrega do comércio de droga em 
mãos femininas. «Mulas», em lingua-
gem de traficante. Existem porque 
dão resposta a um vício punido no 
comércio, mas não no consumo. 

Esse capítulo da vida de Jesufina 
já lá vai. Quer tanto acreditar nisso... 
«Não sei como explicar... a liberdade 
é a melhor coisa do mundo.» Para o 
primeiro dia sem grades, a cabo-ver-
diana só tem um desejo – comer o que 
lhe apetecer. E até já sabe o que cozi-
nhar para a família da amiga, ex-re-
clusa, que a acolheu em sua casa: car-
ne de vaca guisada com mandioca. 

  À PRIMEIRA SEMANA
A apresentação nos serviços de rein-
serção, em Cascais – diligência a que 
está obrigada todos os meses pelo 
regime de liberdade condicional – ti-
rou-lhe o sono. Tal é o medo de ser 
obrigada a regressar. «Mesmo que 

trabalhe dia e noite em Cabo Ver-
de, não consigo mais de cem euros. 
Aqui, posso ganhar 500, nas limpe-
zas.» Nem lhe parece pouco: «Só 
preciso de uns 200 euros para um 
quarto, uma cozinha e uma casa de 
banho. O que sobra dá para eu viver 
e ajudar a minha mãe.»

Viveu tempo suficiente na cadeia 
para aprender que, para a sociedade, o 
fim do castigo e o fim da pena não são 
conquistas necessariamente simul-
tâneas. «O serviço de reinserção não 
me ajudou nada. Queriam que fosse 
embora. É para isso que nos chateiam 
tanto, com perguntas e papéis?»

A revolta de Jesufina é comum à 
maioria dos prisioneiros. Assim con-
cluíram os estudos orientados pelo 
sociólogo Fausto Amaro, coordena-
dor da pós-graduação em Crimino-
logia e Reinserção Social do Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políti-
cas. «Os reclusos queixam-se de não 
serem apoiados. Sentem que os téc-
nicos existem mais para os controlar 
do que para os reinserir.»

Embora critique a desorientação 
da direção-geral depois da sua saída, 
há três anos, porque «não houve um 
olhar para a reinserção e aquilo está 
em roda livre», Leonor Furtado ad-
mite que nem sempre há condições 

para fazer melhor: «São 500 técnicos 
de reinserção para o País todo. Cada 
um chega a acompanhar 200 reclu-
sos. Só dá para controlar.»

Doche! Alana tenta empurrar a mãe 
em direção à porta. «Quer ir ao Pingo 
Doce», traduz Ju-Ju, como lhe cha-
ma a filha quando quer atenção. Há 
lá tanta coisa que os seus quase três 
anos de vida nunca puderam ver na 
cadeia, quanto mais tocar. Gomas 
coloridas, frutas estranhas, peixes 
inteiros, comida crua. 

Jesufina aproveita a distração 
de Alana com as outras crianças do 
centro paroquial de S. Domingos de 
Rana, em Carcavelos, para preencher 
os papéis de inscrição na creche. Mas 
não lhe dão grandes esperanças de 
conseguir vaga. E o dinheiro não vai 
durar muito mais, o que justifica um 
desânimo que ainda não lhe tinha 
visto: «Já comecei a cair na realidade 
da liberdade. Está a ser difícil conse-
guir documentos e trabalho.»

No regresso, para nos correios. 
Quer enviar 50 euros à mãe. Uma aju-
da para as despesas com a outra filha, 
de 11 anos, que está doente. Nos CTT, 
Alana julga reconhecer-se na capa 
de um livro. Precisamente o que deu 
origem a esta reportagem, As Prisio-
neiras – Mães Atrás das Grades. Vê-se 

Anúncio Procurar 
trabalho tornou-se 
a principal tarefa da 
ex-reclusa. Estran-
geira e com cadas-
tro, deixa anúncios 
a oferecer-se para 
fazer limpezas num 
supermercado da 
grande Lisboa 

Vida normal Alana 
nunca conheceu 
outro lar que não 
fosse um cubículo 
atrás das grades. 
Pode agora 
deslumbrar-se 
com o novo mundo 
oferecido por uma 
simples montra 

(Á direita)
Quotidiano  
Obrigada a comer o 
que lhe mandavam 
na cadeia, Jesufina 
desforra-se a cozinhar 
na casa dos amigos 
que a acolheram 
depois de liberta

Na escola
Entrar para a creche 
Instituto dos Afectos  
foi a melhor coisa que 
aconteceu a Alana 
– e à mãe – desde 
que deixaram o EP 
de Tires. Sem escola 
para a filha, era 
impossível trabalhar
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ansiedades. Aliás, garante a educa-
dora, Sandra Pereira, está com um 
desenvolvimento adequado à idade. 
«Participou em todas as atividades, 
come sem precisar de ajuda, fala pou-
co, mas toma atenção a tudo.»

Com a filha bem entregue, começa 
agora a mais árdua tarefa de Jesufi-
na: encontrar trabalho. Difícil para 
todos, nos dias que correm, especial-
mente para uma ex-reclusa. 

Sonhou ser caixa de supermerca-
do, mas o português arranhado não 
lhe deu hipótese. Oferecer-se para 
limpezas foi o passo seguinte. 

Apesar da crise, Fausto Amaro acre-
dita que poderia fazer-se mais por 
estas populações. Exemplo disso são 
os projetos iniciados na Catalunha, 
onde o Estado espanhol apoia a cria-
ção de empresas públicas, constituí-
das exclusivamente por reclusos e ex-
reclusos, que já faturam 30 milhões 
de euros por ano. «É assim que deve 
fazer-se», defende Leonor Furtado, 
para quem «a reinserção só pode con-
seguir-se pela via do trabalho».

Soluções destas parecem vantajosas 
para todos – prisioneiros e sociedade 
–, mas não tem havido vontade de as 
aplicar em Portugal. Talvez porque, 

lembra Leonor Furtado, «muita gen-
te viva à custa do trabalhador recluso, 
que ganha 2,5 euros por dia». Ou, sim-
plesmente, porque, «neste governo, há 
falta de saber, e ninguém pergunta».

Aos insistentes pedidos para uma 
entrevista com responsáveis pela área 
da reinserção, na Direção-Geral dos 
Serviços Prisionais, nunca obtivemos 
resposta. Através de documento re-
cebido por mail ficámos a saber que o 
número de reclusos a frequentar pro-
gramas de reabilitação mais do que 
triplicou entre 2010 e 2012, embora 
represente escassos 16,5% dos con-
denados. Isto, apesar de o mesmo do-
cumento referir que «as intervenções 
com maior probabilidade de sucesso 
na área do combate e prevenção de 
comportamentos antissociais são as 
baseadas nos modelos de processa-
mento da informação social».

Depois do castigo penado durante 
1 151 dias numa cela, Jesufina não du-
vida: «Mereço esta liberdade.» Con-
tinua a ter quase tudo contra ela. Mas, 
em Cabo Verde, também não se lem-
bra de outro futuro que valha a pena 
resgatar. 

O nome da filha de Jesufina 
foi alterado para sua proteção.

Futuro Juízes e 
sociólogos dizem 
que a reinserção não 
existe em Portugal. 
Com que futuro 
pode sonhar uma 
ex-reclusa e a filha 
que viveu na cadeia 
desde que nasceu? 

o muro da prisão e ela identifica-o 
de imediato. Reconhece-se nele, em-
bora não seja a criança da foto. Fica 
feliz com este encontro inesperado. 
Ou com o que lê nele. Talvez o mun-
do da prisão se possa cruzar com o da 
liberdade. E nesse cruzamento reen-
contrarem o direito a pensar futuro.

  AO PRIMEIRO MÊS
Quantas escolas se dispõem a receber 
a filha de uma ex-reclusa? Embora a 
maior parte dos estabelecimentos se 
fechem a famílias assim, há exceções. 
«Dar resposta a situações como a 
de Jesufina, alguém que está a rein-
tegrar-se na sociedade, é a razão da 
nossa existência», explica, sem hesi-
tações, Rafael Pereira, assistente so-
cial, diretor do Instituto dos Afetos, 
do Centro Comunitário de Tires.

Alana está inquieta por entrar na 
sala. Com a mãe. Foi assim nos últi-
mos dois dias. Agora, chegou a altura 
de ser igual aos outros meninos. Je-
sufina finge que se esqueceu do tele-
móvel. Como em todas as famílias, 
a ansiedade maior é a da mãe. A filha 
fica a rebolar-se no chão esponjado, 
para logo se pôr a criar cozinhados, 
no fogão de brincar. Sem choros nem 
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