
Como é que uma criatura que 
está lá paga por essa droga? Tal-
vez ele vá sair dali vai cometer 
crimes para pagar dívidas que 
fez lá dentro. O preso pode en-
trar de uma forma, mas vai sair 
pior, vai sair com muita dívida. 
Vai ter que cumprir funções 
aqui fora que nem imaginava. É 
um sistema doente, é perverso 
demais. E quem está organizan-
do isso é o Estado e a sociedade. 
Imagina liberar para que líderes 
de facções coordenem essas 500 
pessoas que estão ali (numa ga-
leria)? É mais do que claro que 
as pessoas entram lá para virar 
escravos, soldados dessas lide-
ranças. E depois essas pessoa 
saem. Para mim, o aumento da 
criminalidade está altamente 
explicável nesse filme.

Tu tinhas ideias de quão 
complexa era essa engrena-
gem toda?

Não tinha, juro! Eu fiquei 
tão apavorada com isso tudo. 
Numa das últimas reuniões que 
participei com juiz e líderes de 
galerias, eu estava tentando con-
vencê-los de colocar a câmera lá 
dentro. Tinha que mostrar como 
eles estavam sofrendo para os 
direitos humanos, eu dizia que 
queria denunciar. Daí um dos 
líderes de facção revidou: “Ah, tu 
queres denunciar, daí vão parar 
de colocar gente lá dentro”. Não 
tinha me caído a ficha que, para 
a liderança, quanto gente mais 
melhor. Nunca ninguém tinha 
me falado isso. Comecei a cho-
rar, de raiva comigo mesma, eu 
não tinha entendido 
nada, me senti uma 
idiota. Eles não que-
rem que denuncie. 
Não é o que o preso 
comum diz, mas para 
os chefes das facções, 
quanto mais gente 
melhor.

Essa estabilidade das fac-
ções acaba sendo uma das 
conclusões do filme...

Sim, o Renato (Dornelles) co-
bre polícia há 30 anos, é um dos 
maiores especialistas na área, 
e ele também não sabia disso, 
de todo esse dinheiro, de quan-
to custa cada preso para seus 
familiares. Uma média de R$ 
200 a R$ 300 por semana que 
eles levam, por que senão preso 
não sobrevive lá dentro. Existe 
esse silêncio, porque o negócio 
lá dentro é muito lucrativo, eles 
não querem chamar atenção 
da sociedade. No semiaberto 
é onde acontecem as mortes, 
lá dentro do presídio a coisa é 
mais tranquila. São cerca de R$ 
500 mil de lucro por mês em 
cada galeria. O Central é como 
um escritório.

O fato de seres mulher di-
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Convido os leitores a construírem 
na mente, comigo, uma situação 
hipotética. Digamos que você 
tem um filhinho de cerca de um 

ano e meio de idade e, por alguma razão 
qualquer, fica claro que não irá vê-lo nunca 
mais na vida. É um momento doloroso de 
despedida, pungente, você sabe disso, a 
atmosfera está impregnada de emoção. A 
criança está no colo da mãe (ou do pai), que 
verte lágrimas, e você percebe que terá de 
antecipar ao filho os conselhos que guardaria 
para ir presenteando a ele ao longo de 
seu processo de crescimento, mesmo que, 
naquele momento, ele não compreenda o 
sentido das palavras. Mesmo assim, frente 
ao Universo, você precisa falar. O que você 
diria? Qual o legado você pretende transmitir 
para as gerações que lhe sucedem? Quais os 
conceitos e valores o definem e você imagina 
serem dignos de repasse?

Uma cena assim pontua um dos capítulos 
da temporada final de uma minissérie 
televisiva norte-americana que venho 
acompanhando. Trata-se de Hell on Wheels 
(Inferno Sobre Rodas), cujo pano de fundo 
são as relações dos personagens que povoam 
o acampamento móvel que acompanha 
a construção da primeira ferrovia 
transcontinental a ligar os Estados Unidos de 

ponta a ponta, na década 
de 1860. O personagem 
principal é Cullen 
Bohannon (vivido pelo ator 
Anson Mount), um ex-
soldado confederado que 
lutou na recém-terminada 
Guerra da Secessão e 
acaba se transformando 

no manda-chuva do canteiro de obras da 
ferrovia. A cena acontece no capítulo 9 da 
quinta (e última) temporada da série.

Bohannon se despede do filho que deixa 
nos braços da mãe e, entre lágrimas, elenca 
conselhos: “Espero que se esforce a vida toda 
para ser humilde. Respeite as mulheres. Tire 
o chapéu à mesa. Nunca comece uma briga 
nem fuja de um ou de outro. Perdoe. Esqueça. 
Fale a verdade. Respeite sua mãe e seu pai”. 
Poucas palavras, sábias, profundas, banhadas 
na sabedoria adquirida pelo personagem ao 
longo do embate duro e cru frente às pedras 
e tropeços encontrados no caminho da vida. 
“Tire o chapéu à mesa” confere credibilidade 
ao discurso do personagem, imerso nos 
costumes da época retratada no seriado. 
Aos dias de hoje, soa como metáfora para 
o cultivo da gentileza e da consideração 
para com os outros ao redor (conselho 
mais que vital nesses modernos dias de 
individualismo). Os demais pontos falam por 
si, são universais e atemporais e concordo 
com todos.

E você? Que outros conselhos reuniria 
para repassar aos que nos sucedem na 
representação, sobre o palco da vida, daquilo 
que de melhor podemos oferecer ao mundo 
enquanto seres civilizados?
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Tire o chapéu
quando à 
mesa

“Qual o legado 
você pretende 
transmitir para 
as gerações 
que lhe 
sucedem?”

O escritor Marcos Fernando Kirst 
escreve às segundas-feiras.

“Não é o que o 
preso comum 
diz, mas para os 
chefes das facções, 
quanto mais gente, 
melhor”

ficultou negociações? Como 
foste tratada no Central? 

Foi a coisa mais tranquila do 
mundo. Eu acho que fui mais 
respeitada lá dentro do que me 
sinto fora, como mulher. É o res-
peito que os presos têm, já que 
80% das visitas que eles recebem 
é de mulheres: mães, esposas. 
Existe uma ética, um estatuto 
quase implícito de que não pode 
agredir, tratar mal, nem olhar 
muito para uma mulher. Há 
respeito absoluto pela mulher lá 
dentro. São elas que trazem um 
pouco de conforto para eles. Por 
outro lado, fiquei impressiona-
da com a homofobia, eles não 
aceitam homossexualismo. Um 
ponto muito positivo do Central 
foi eles terem montado uma ga-

leria aos travestis. Lá 
eles estão mais tran-
quilos, protegidos. A 
maioria dos presídios 
do Brasil não tem 
essa separação.

Conta um pouco 
sobre a série de tevê 
que a Panda Filmes 

vai filmar sobre presídios do 
Brasil. O que vocês pretendem 
abordar?

A primeira licença está acer-
tada para exibição na Prime Box 
TV. Pretendemos começar a gra-
var dentro de um ou dois me-
ses. Estamos negociando uma 
segunda licença para o History 
Channel, eles nos procuraram. 
Vamos gravar em vários esta-
dos, em alguns capítulos espe-
cíficos com assuntos como res-
socialização, o início das facções 
(PCC e Comando Vermelho), as 
mães e companheiras de presos. 
Outro capítulo é sobre a econo-
mia toda que gera em torno do 
presídio. Ideia é mostrar a situa-
ção carcerária no país.

Tu sentes que o filme tem 
cumprido uma função social?

Desde que finalizei o filme, 
no final de 2015, vou pelo menos 

uma vez por semana na Fase em 
Porto Alegre para mostrá-lo 
aos menores infratores e discu-
tir com eles. Tem sido bacana e 
tenho visto que tem mudado. 
Acho que pelo 50% dos meno-
res infratores já viram o filme. 
É um diferencial para mudar a 
percepção deles, porque antes o 
grande sonho era ir para o pre-
sídio “ser grandão”. Mostrando 
as condições que eles vivem lá, 
os guris ficam meio apavorados. 
Fiquei meio chocada também 
porque fomos apresentar o fil-
me a promotores do Ministério 
Público e eles não tinham noção 
que a situação era aquela. Eles 
diziam “temos que fazer alguma 
coisa para muda isso”. É muito 
urgente fazer alguma coisa, até 
pelo fato de conservadores ain-
da acharem que a solução é a di-
minuição da maioridade penal. 
Imagina só!

A ideia do caos carcerário 
é explícita no filme. Tu acredi-
tas que é possível solucionar 
essa situação?

Há um tempo, presídio era as-
sunto que ninguém queria ouvir 
falar, bandido bom era morto, se 
desse para implodir tudo aqui-
lo implodiriam. Isso sem se dar 
conta de quem está ajudando a 
organizar essa situação toda, é 
o Estado. É ele que está sendo 
irresponsável, que devia estar 
controlando, não dando a chave 
dessas galerias para as lideran-
ças de facções. É óbvio que isso 
vai vir para a rua. Outro proble-
ma muito sério é que, ali no Pre-
sídio Central mais de 50% dos 
presos foi pego por tráfico de 
drogas. É urgente se pensar na 
regulamentação, tem que fazer 
alguma coisa. Para mim, essa é 
a única saída que vejo, é difícil. 
Mas acho que não vai ser feito 
nada disso, minha percepção é 
de que isso só está começando 
e a criminalidade vai aumentar 
muito ainda. O que vemos hoje 
é uma piada.

SUPERLOTAÇÃO
Diretora percebeu que celas cada vez mais cheias fortalecem os líderes de facções

MAIS
Série

Financiada 
pelo Fundo 
Setorial do 
Audiovisual 
(FSA), a 
série de TV 
Retratos do 
Cárcere será 
produzida 
pela Panda 
Filmes. Serão 
13 capítulos 
de 26 
minutos cada. 
A estreia 
deve ocorrer 
até o fim de 
2018.
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